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Apresentação
O que é uma sociedade? Em que medida os indivíduos são influenciados pela sociedade? O passado tem influência sobre as pessoas do presente? O lugar onde elas
vivem influi no seu modo de vida? Como entender o mundo em que vivemos? Todas
essas perguntas são fundamentais para que possamos compreender o mundo em que
vivemos. Convidamos você a buscar algumas respostas para elas utilizando esta obra
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino Médio.
Mas não se iluda! As respostas não estarão prontas nem são uma verdade única.
Você terá de construí-las coletivamente lendo textos, fazendo pesquisas, investigando
sua realidade, interpretando textos filosóficos, literários, imagens, filmes, enfim, você
precisará buscar as respostas e discutir com os professores e os colegas.
Há, ainda, muitas outras perguntas do âmbito das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas a serem feitas e respondidas, e caberá a você formulá-las, pois quem pergunta
e exercita a curiosidade já começa a enfrentar um dos desafios mais importantes da
área: desenvolver um pensamento crítico sobre muitas das questões que nos cercam.
Neste mar sem fim de informações em que vivemos no século XXI, temos de
desenvolver uma grande capacidade crítica para construir nossas próprias opiniões,
baseados em estudo, argumentos e dados confiáveis. Não basta buscar, sem critério, informações na internet, pois corremos o risco de ser enganados e manipulados.
Como saber se uma informação é falsa ou merece ser questionada? Sendo críticos,
isto é, buscando outras fontes para comparar, levantando dados e, o mais importante,
criando uma interpretação própria, com base nos dados apurados.
Esta pode ser a maior tarefa da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas:
contribuir para que os cidadãos exercitem suas habilidades intelectuais e adquiram
conhecimentos que os tornem capazes de construir uma leitura do mundo que os
cerca. Isso os ajudará a fazer suas escolhas com autonomia, responsabilidade e baseados em argumentos. Ou seja: não se trata de, simplesmente, memorizar informações
para fazer uma prova. Bem mais do que isso, esta obra propõe que você seja capaz de
pensar por conta própria, que seja dono de suas próprias ideias. Para isso, oferecemos
um conjunto de perguntas e problemas vividos pela nossa sociedade e para os quais
vamos buscar construir, juntos, respostas e soluções, a partir de uma análise bem
fundamentada e de um pensamento crítico.
Para que serve tudo isso? Para nos constituirmos em cidadãos responsáveis pelas
nossas escolhas e pela vida coletiva. Para que possamos compreender e respeitar os
direitos do outro e as necessidades do planeta em que vivemos. Para que todos possamos, enfim, viver com dignidade.
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Conheça sua obra!
Esta obra está organizada em torno de um conjunto de textos e atividades que vão se intercalando: a proposta
é convidar o estudante a ter um papel ativo em sala de aula, produzindo pesquisas e reflexões para construir conhecimentos e também um pensamento crítico.

SEÇÕES
LER...
Atividades baseadas em textos de diferentes linguagens com
vistas a trabalhar habilidades como comparar, observar, analisar e produzir reflexões a partir da leitura e do diálogo entre
estudantes e professor.

PONTO DE VISTA
Atividades em que será necessário identificar as opiniões e os
argumentos de um ou mais autores para, em seguida, elaborar
uma opinião própria, concordando ou discordando do(s) autor(es) e apresentando novos argumentos com base no que já
foi trabalhado, em pesquisas ou na experiência pessoal.

NARRATIVAS
Textos de pessoas que contam algo relacionado com o tema do
capítulo; o objetivo é incentivar uma discussão inicial acerca do
que vai ser problematizado no capítulo.

PESQUISA
Ao realizar pesquisas, os estudantes assumem um papel ativo na construção do conhecimento trazendo novos elementos e ideias para a reflexão conjunta de professor e colegas.
As propostas de pesquisa apresentam roteiros com um passo a passo na perspectiva de oferecer estratégias de maior
rigor metodológico.

PARE e PENSE
Oferece um apoio para a leitura dos textos explicativos dos
temas dos capítulos propondo questões que não se limitam
à identificação de informações no texto, mas visam fomentar reflexões e extrapolações em relação ao que está sendo
discutindo.

RELEITURA
Esforço de síntese e de elaboração de conclusões acerca de
temas relacionados ao mundo em que vivemos, à luz do que
foi trabalhado ao longo do capítulo.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Indicação de livros, artigos, filmes, documentários e sites
que possam ampliar os conceitos e ideias trabalhadas no capítulo. É sempre acompanhado de um pequeno texto sobre
o conteúdo da obra sugerida.

ENEM
Seleção de questões do Exame Nacional do Ensino Médio
que mobilizam conteúdos estudados em cada capítulo.

ENTENDA A BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento elaborado por especialistas de todas as áreas
do conhecimento com a colaboração de milhares de professores e educadores; ela orienta o desenvolvimento de
práticas em sala de aula que promovam uma formação humana integral e, também, a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Além disso, esse documento define o conjunto de aprendizagens essenciais
que todos os estudantes brasileiros devem ter ao término da Educação Básica.
A BNCC traz Competências Gerais, Competências Específicas e Habilidades para as quatro áreas do
conhecimento; elas visam assegurar a formação básica comum dos estudantes.
É importante que você entenda o conceito de competência, pois ele é o eixo condutor das aprendizagens da
Educação Básica.
Pode-se definir competência como mobilização de:
•
•
• atitudes e valores a fim de resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania
e do mundo do trabalho.
A BNCC estabelece um conjunto de dez Competências Gerais, que devem ser trabalhadas ao longo de toda a
Educação Básica, e de diversas Competências Específicas e Habilidades próprias de cada área do conhecimento.
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Nas diferentes etapas do livro você encontrará ícones bastante visíveis que identificam tanto as
Competências Específicas da área como as Habilidades trabalhadas nas seções e atividades que
compõem as etapas. É importante que você entenda essas Competências e Habilidades para aproveitar melhor as proposições de cada projeto. Na página 160 você encontra todas as Competências e Habilidades da BNCC que foram utilizadas na obra.
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 Fotografia de Danny Lehman: Nesta montagem encontramos, próximo às pinturas rupestres, um radiotelescópio.

Enquanto as pinturas nos remetem a uma das primeiras manifestações de representação do mundo, o radiotelescópio
é uma invenção mais recente, que possibilita o conhecimento de regiões do universo muito distantes de nós.
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Danny Lehman/Getty Images

que nos permite detectar objetos não visíveis a olho
nu, a segunda nos remete a uma das primeiras técnicas humanas para reproduzir um fenômeno natural.
Estas imagens nos ajudam a compreender que nossa
vida está irremediavelmente envolvida com a ciência
e a tecnologia.
Divulgação/20th Century Fox

O

bserve atentamente as duas imagens de
abertura e o título do capítulo. Quais relações você percebe entre ciência e as
imagens pintadas nas rochas pelas primeiras comunidades humanas? Por que, na primeira imagem, há
um radiotelescópio ao fundo? Será que há alguma
relação entre um hominídeo preparando as primeiras fagulhas de
uma fogueira e o desenvolvimento da tecnologia? Talvez você não
entenda imediatamente por que
estas imagens iniciam um capítulo sobre as relações entre ciência,
tecnologia e sociedade. Contudo,
elas indicam algo que permeia
nosso cotidiano: o conhecimento e
o domínio da natureza. Se na imagem de abertura encontramos um
exemplo das primeiras tentativas
de representar o mundo (as pinturas rupestres) e de um aparelho

 Cena do filme A guerra do fogo, de

Jean-Jacques Annaud, lançado em 1981.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo, vamos estudar ciência e tecnologia. Compreender a ciência
é, também, refletir sobre o modo como ela produz suas teorias e como estas
são aplicadas no âmbito da tecnologia. Os impactos da ciência e da tecnologia
estão presentes em diversos contextos, inclusive os sociais e os ambientais.
Dessa maneira, o capítulo abordará um aspecto relacionado ao tema geral deste volume, a relação entre indivíduo, natureza e sociedade. Para isso, vamos
começar nossa conversa ouvindo música.
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A ciência nas notas do cancioneiro brasileiro
A música nos acompanha em diversos momentos e nela encontramos algumas canções que podem nos estimular a pensar sobre o que vamos estudar neste capítulo. Reproduzimos abaixo a letra da canção “Lunik 9”, de Gilberto Gil, e um texto escrito por Julinho Bittencourt, sobre essa música e seu contexto. Antes de mais nada, procure
a canção de Gilberto Gil na internet para poder escutar a melodia enquanto lê a letra que ele criou. Afinal, música
sem som não tem sentido. Em seguida, leia o artigo de Bittencourt e responda às questões do roteiro de trabalho.
Lunik 9
Gilberto Gil

Poetas, seresteiros, namorados, correi
É chegada a hora de escrever e cantar
Talvez as derradeiras noites de luar
Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva
Afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural
Sei lá que mais
Ah, sim! Os místicos também profetizando em tudo o fim do mundo
E em tudo o início dos tempos do além
Em cada consciência, em todos os confins
Da nova guerra ouvem-se os clarins
Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais
E tudo isso em meio às discussões, muitos palpites, mil opiniões
Um fato só já existe que ninguém pode negar, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já!
E lá se foi o homem conquistar os mundos, lá se foi
Lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi
Nos jornais, manchetes, sensação, reportagens, fotos, conclusão:
A lua foi alcançada afinal, muito bem, confesso que estou contente também
A mim me resta disso tudo uma tristeza só
Talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção
O que será do verso sem luar?
O que será do mar, da flor, do violão?
Tenho pensado tanto, mas nem sei
Poetas, seresteiros, namorados, correi
É chegada a hora de escrever e cantar
GIL, Gilberto. Lunik 9. In:

 Chegada do homem à Lua,

Nasa
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. Louvação. [S.l.] Philips Records, 1967. 1 CD. Faixa 1.

em 20 de julho de 1969.

CAPÍTULO 1

Divulgação

Os 50 anos da Apollo 11 e as duas luas de Gilberto Gil
Julinho Bittencourt

Nasa

Nada mudou com a conquista da lua. A não ser o reconhecimento de
que a nossa tamanha capacidade e inteligência por um feito tão extraordinário não consegue se reproduzir com a mesma intensidade em disputas
internas e tão comezinhas, aqui mesmo na terra.
Faz 50 anos neste sábado (20) que o homem pisou a primeira vez na lua.
É uma daquelas datas onde todo mundo que estava vivo na época lembra exatamente o que fazia no exato momento. O evento foi transmitido ao vivo, em
cadeia mundial, para mais de 500 milhões de pessoas. Lembro bem que, apesar
da guerra fria e do pai comunista, não se ouvia um zumbido na pequena sala da
nossa pequena casa com quintal do bairro do José Menino, em Santos.
A emoção que tomou a todos foi muito poucas vezes revivida como
catarse coletiva da mesma maneira, apesar de todos os reveses das últimas
décadas, com seus atos institucionais, Copas do Mundo e 11 de setembro.
Lembro bem que, acima de diversas e tantas emoções, me marcou profundamente a premonitória canção “Lunik 9”, de 1967, do então novato
cantor e compositor baiano Gilberto Gil. Ele pegava a coisa por um viés
que perturbava a alma do menino: “Talvez não tenha mais luar pra clarear
minha canção”.
A sugestão lírica de que o mistério do luar se acabaria no momento em
que os astronautas, com seus pesados e invejáveis uniformes, pisariam no
satélite impressionava e causava pesadelos. Imaginava a lua escurecida,
até mesmo sumida do espaço, ao bel-prazer da tecnologia e das pesquisas
interplanetárias.
A canção era profusa, trazia inúmeras alterações rítmicas e um grande
poder discursivo. Talvez tenha sido um dos primeiros contatos que tive com
a inteligência transbordante, cheia de sentidos, enfim, com a metáfora propriamente dita, que Gil nos oferecia com infinitas doses de ironia.
O mal-estar da chegada do homem à lua foi desfeito décadas depois
 Nessas imagens que acompanham o texto de
também pelo próprio Gil, em outra canção primorosa. Em “A gente precisa
Julinho Bittencourt, vemos a capa do disco
ver o luar”, de 1981, o cantor, totalmente repaginado pelos anos de exílio e
Luar (A gente precisa ver o luar) de 1981, de
Gilberto Gil, e o registro fotográfico do
irreverência, chegava com a meia lua pintada de um lado dos cabelos e uma
homem na Lua, em 1969.
estrela do outro para cantar que a gente, simplesmente, precisava ver o luar.
Com o verbo um tanto mais contido, as cordas e ritmos brasileiros substituídos pela influência universal da canção
pop e do r&b, Gil nos permitia desta vez muito mais hedonistas e alheios às grandes transformações, com uma lógica
desconcertante: “Uma vez que existe só para ser visto, se a gente não vê, não há”.
Entre os dois Gilbertos, aquele um bocado preocupado da minha infância e o outro da juventude, um tanto mais
atirado e contemplativo, fico com os dois e a mesma lua.
Ouço aqui e acolá as comemorações da chegada da Apollo 11, que tanto marcou meus primeiros anos, entre divertido
e emocionado. Assim como Gil nos ensinou e insinuou, nada de fato mudou na nossa relação com o satélite e suas luzes.
Nada mudou mesmo a respeito de nada. A não ser o reconhecimento de que a nossa tamanha capacidade e inteligência por um feito tão extraordinário não consegue se reproduzir com a mesma intensidade em disputas internas
e tão comezinhas, aqui mesmo na terra.
BITTENCOURT, Julinho. Os 50 anos da Apollo 11 e as duas luas de Gilberto Gil. Revista Fórum, 20 jun. 2019. Disponível em:
https://revistaforum.com.br/cultura/os-50-anos-da-apolo-11-e-as-duas-luas-de-gilberto-gil/. Acesso em: 30 jun. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Na canção “Lunik 9”, que relações podemos estabelecer entre a ciência e a nossa admiração por aquilo
que vemos no céu?
2. De que maneira o texto de Julinho Bittencourt nos ajuda a compreender o contexto em que essa música
foi composta e por que a chegada do homem à Lua acabaria com as sensações de mistério e de admiração
que temos em relação ao satélite terrestre?
3. A chegada do homem à Lua foi um passo importante para a ciência e a tecnologia? Por quê? Aliás, ciência
e tecnologia são a mesma coisa? Qual é a relação entre esses dois termos?
4. No seu cotidiano, em que situações você nota a presença da ciência e da tecnologia? Registre alguns exemplos para partilhar com os colegas.
O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO

9

A NATUREZA DO
CONHECIMENTO CIENTÍFICO
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Em nossa vida cotidiana estamos sempre envolvidos com uma grande quantidade de elementos intimamente relacionados com a ciência. Você já imaginou como
seria a sua vida sem os aparelhos e dispositivos que utiliza no dia a dia? Certamente
a vida seria mais complicada, ainda que não fosse impossível. Contudo, é provável
que você diga: “Mas essas coisas não são sobre ciência, são sobre tecnologia”. Sim,
a tecnologia está sem dúvida presente nisso tudo, porém, sem o conhecimento
científico, dificilmente teríamos o avanço tecnológico que alcançamos.
Foram os primeiros cientistas modernos – nos séculos XVI e XVII, eles eram chamados de “filósofos naturais” – que mudaram completamente nosso modo de ver
o mundo natural e nele interferir. Francis Bacon (1561-1626), por exemplo, afirmava que ciência é poder. Para ele, a ciência permitiria o domínio da natureza em
prol da humanidade. Isso significa que, por intermédio do conhecimento científico,
a natureza poderia ser controlada e transformada a fim de servir ao ser humano.
Será que a ciência tem conseguido cumprir esse papel no mundo contemporâneo?
Em um livro intitulado Explicações científicas, Leônidas Hegenberg descreve
uma situação que nos ajuda a compreender nossa vontade natural de conhecer e
interpretar o mundo que nos rodeia:
O homem, como o animal, está cercado pelas coisas. Está numa circunstância, isto
que o rodeia, o primariamente dado. Todavia, enquanto o animal se submete à natureza, o homem aprendeu a discernir, no que o cerca, aquilo que lhe causa mágoa e terror
daquilo que lhe agrada e é útil. Aprendeu a usar os objetos para adaptar-se à circunstância ou para modificá-la, tornando-a mais acolhedora e agradável. [...] O homem
altera o meio, dá-lhe contornos e organização, transformando-o em mundo, local em
que pode viver com maior facilidade, porque muitas coisas já não são misteriosas, mas
úteis ou inúteis, atraentes ou repugnantes.

Divulgação

HEGENBERG, Leônidas. Explicações científicas: introdução à filosofia da ciência.
São Paulo: EPU, 1973. p. 22.

Hegenberg fala de um traço muito característico do ser humano: a capacidade
de interpretar os fenômenos que nos rodeiam e, além disso, modificar e adaptar
o mundo segundo nossas necessidades. Ainda que alguns animais pareçam ser
capazes de algo parecido – pense, por exemplo, na organização das abelhas ou na
habilidade do joão-de-barro em construir sua casa –, não parece haver nenhuma
dúvida de que nossa capacidade de intervir no mundo é, de longe, muito maior.
Nesse sentido, as intervenções são baseadas em interpretações que fazemos do
mundo, que, por sua vez, estão relacionadas com certas crenças.
Quando saímos de casa, contamos com a existência da rua, das árvores que
encontramos ao caminhar até determinado local, com o inevitável acidente, caso
tropecemos em uma pedra no caminho, entre
tantas outras coisas. Ao contarmos com tudo
isso, estamos, na verdade, assumindo crenças e,
muitas delas, dizem respeito a uma relação bastante presente na ciência: a relação de causa e
efeito. Essa relação é um dos fundamentos do
conhecimento científico. Assim, se ignoramos as
causas de certos efeitos, não podemos dizer que
realmente os conhecemos e, mais ainda, somos
incapazes de intervir no mundo natural.

 Livro de Leônidas Hegenberg (1925-2012), organizado

por seu filho, em 2008. Leônidas era formado em Física,
Matemática e Filosofia, foi professor do Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA) e colaborou com outras importantes
instituições de ensino e pesquisa. Dedicou-se principalmente à
Lógica e à Filosofia da Ciência.
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Agnello Ribeiro dos Santos/Arquivo Histórico Municipal/São Sebastião

O que vem à sua mente ao observar estas duas imagens?
Provavelmente você já viu imagens parecidas com elas, a construção
de uma casa de pau a pique e a casa de um joão-de-barro. Ambas
mostram a habilidade de construir algo, modificando a natureza.

 Homens constroem casa de pau a pique em esquema de mutirão, em São Sebastião (SP), 1923. Na imagem em
destaque, um joão-de-barro em seu ninho. Porto Alegre (RS).

Roteiro de trabalho
A habilidade que o joão-de-barro demonstra para construir sua casa é igual ou diferente da dos seres humanos
quando constroem suas casas?
Reflita sobre essa questão e apresente sua opinião em uma roda de conversa com a turma. Ao expor sua opinião, procure fundamentá-la com argumentos.

Em busca de explicações
Nossas crenças, ainda que pareçam muito sólidas e
seguras, precisam ser questionadas. Com efeito, a maneira como enxergamos o mundo nem sempre corresponde à realidade. Por esse motivo, precisamos colocá-la à prova, o que exige a elaboração de hipóteses e
de testes que, devidamente encaminhados, permitem
decidir se determinada crença é ou não verdadeira.
Ainda assim, as verdades estabelecidas com base nesses testes podem, com o tempo e com o aprofundamento do conhecimento científico, ser abandonadas,
se novas descobertas demonstrarem que não são, de
fato, verdades. Essa é uma situação comum na ciência,
ainda que pareça um tanto frustrante.

Mesmo assim, a busca por explicações bem fundamentadas continua sendo um traço característico da
ciência, que objetiva estabelecer suas teorias de um
modo racional e apoiadas por evidências observacionais e experimentais. Tais teorias são constantemente
melhoradas, a fim de que possam explicar o maior número possível de fenômenos. Assim, podemos afirmar
que o desenvolvimento científico é cada vez mais profundo e mais abrangente. Mesmo o insucesso de algumas teorias científicas não deve ser desprezado, pois
permite eliminar explicações equivocadas e prosseguir
em busca de teorias mais confiáveis.

O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO

11

Getty Images/Stocktrek Images

Nasa

Um exemplo simples para que se possa entender essa concepção
de ciência, na qual hipóteses, observações e experimentos determinam uma explicação sobre a natureza, pode ser encontrado em um
episódio muito interessante da história da ciência. Uma das imagens
ao lado é um desenho de Galileu Galilei (1564-1642), um físico italiano do qual provavelmente você já ouviu falar.
O desenho encontra-se em uma obra de Galileu intitulada O mensageiro das estrelas, na qual ele descreve uma série de observações telescópicas. Dentre essas observações, está uma sequência de desenhos que
representam o relevo lunar. A imagem provavelmente não causa em nós,
que vivemos no século XXI, nenhuma surpresa. Afinal, o homem já foi até
a Lua e sabemos, pelos livros que lemos na escola ou fora dela, que esse
satélite possui crateras, montanhas, etc.

 Detalhe da cratera lunar Copernicus. Foto realizada pela Apollo 11 em 1969.
Por que essa imagem é interessante? Justamente porque ela mostra
algo desconhecido para os filósofos naturais do século XVII – aqueles
que nos dias de hoje chamamos de cientistas. Essa descoberta foi resultado não só da observação por intermédio da luneta, mas também de
teorias ópticas que explicam a ocorrência de partes mais claras e mais
escuras em objetos que possuem relevo. Assim, Galileu concluiu que a
imagem vista pela luneta indicava que a Lua não era cristalina e uniforme, como se acreditava antes dele; em vez disso, seu relevo era muito
semelhante ao da Terra. Ao descrever suas observações sobre o satélite,
Galileu afirma o seguinte:
Do seu exame muitas vezes repetido deduzimos que podemos
discernir com certeza que a superfície da Lua não é perfeitamente
polida, uniforme e exatamente esférica, como um exército de filósofos acreditou, acerca dela e dos outros corpos celestes, mas é, pelo
contrário, desigual, acidentada, constituída por cavidades e protuberâncias, como a face da própria Terra, que está marcada, aqui e acolá,
por cadeias de montanhas e profundezas de vales.
[...] temos na Terra uma visão totalmente semelhante, no momento
do nascer do Sol, quando dirigimos o nosso olhar sobre os vales que ainda não estão banhados de luz, e as montanhas que os cercam e resplandecem, já do lado oposto, ao Sol. E, tal como as sombras das cavidades
terrestres diminuem à medida que o Sol se eleva, assim também estas
manchas lunares perdem as suas trevas à medida que a parte luminosa
cresce.
GALILEI, Galileu. O mensageiro das estrelas. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2010. p. 156-157.
12

CAPÍTULO 1

 Desenhos de Galileu sobre a observação da

Lua. Essas ilustrações compõem o livro
O mensageiro das estrelas, de 1610, no qual o
físico italiano descreve minuciosamente aquilo
que observou pela luneta. No caso específico
da Lua, suas observações mostraram que ela
não era como uma esfera de cristal, como se
acreditava, mas que possuía relevo, tal como
a Terra. Galileu descobriu ainda os satélites de
Júpiter, os quais nomeou estrelas Mediceias,
em homenagem a Cosme II de Medici.

NASA/GSFC/USG.

 Projeções ortográficas do mapa geológico unificado da Lua mostrando a geologia do lado próximo dela (esquerda) e do lado oposto

(direita) com topografia sombreada do Altímetro a Laser Lunar Orbiter (LOLA). Esse mapa geológico é uma síntese de seis mapas
geológicos regionais do Programa Apollo, atualizados com base em dados de missões de satélite recentes. Servirá como referência para a
ciência lunar e futuras missões humanas para a Lua.

Museu Maritimo Nacional; Londres

No trecho reproduzido, Galileu anuncia um fato totalmente desconhecido:
a Lua possui um relevo semelhante ao da Terra. Mas como ele chega a essa
conclusão? Por que ele se sente seguro para fazer essa afirmação? Note que,
no início do trecho, ele se refere a um exame minucioso, que não é outra coisa
senão a observação constante e cuidadosa do satélite terrestre, por intermédio
da luneta. Com base nessas observações e naquilo que vemos aqui na Terra,
quando, por exemplo, contemplamos uma cadeia de montanhas, ele conclui
que a Lua não pode ser perfeitamente polida e uniforme. Portanto, ele deduz
sua conclusão com base nas observações e na comparação com o que se vê na
Terra. Isso nos mostra quanto as observações e os experimentos são fundamentais para a elaboração de explicações científicas. Além disso, é preciso levar em
conta dois outros elementos: a elaboração de hipóteses e o teste delas.

PARE e PENSE
1. Como as explicações científicas se relacionam com as explicações
que formulamos sobre aspectos da vida cotidiana?

 Retrato de Galileu Galilei (1636),
feito por Justus Sustermans, pintor
flamengo do estilo barroco.

Getty Images

2. Por que a observação é uma prática fundamental para o desenvolvimento do espírito científico? Ilustre seu raciocínio com o episódio
sobre Galileu descrito no capítulo.

 Inventada para ampliar o alcance da

visão, a luneta ganhou com Galileu
uma função científica. Suas descobertas
astronômicas foram resultado da
aplicação desse instrumento técnico,
que, a partir de então, passou a ter
função central na astronomia
de observação. Nesta foto, reconstrução
atual da luneta de Galileu, com a
catedral de Florença ao fundo (s.d.).
13

HA

HA

B I LI DA

DE

DE

PESQUISA

B I LI DA

EM13CHS103

EM13CHS106

BNCC

BNCC

ce
P

ho
to

L

a ry
ibr
na
are
oto
/F

A importância de medir e calcular:
o papel da Matemática na Ciência

Sheila Terry/
Scien

Como vimos até aqui, a observação é um procedimento científico
fundamental. Mas será que é o único? Será que uma teoria científica
poderia ser desenvolvida somente com a observação? E quando não
podemos observar diretamente um objeto ou um fenômeno, o que
fazemos? Será que podemos chegar a conclusões confiáveis sobre a
natureza aplicando cálculos matemáticos? Galileu foi um dos grandes
defensores do uso da Matemática como ferramenta capaz de propiciar
o conhecimento do mundo. Imaginamos que você e seus colegas já utilizaram muitas vezes a Matemática para resolver algumas questões simples,
como saber quanto tempo seria necessário para chegar a uma cidade que
pretendiam visitar. Hoje temos, inclusive, muitos aplicativos que nos permitem
obter tais informações em alguns segundos, não é mesmo?
Retrato de Eratóstenes de Cirene (276 a.C.-194 a.C.),
Vamos, então, fazer uma pesquisa sobre a importância da Ma-  matemático, geógrafo e astrônomo nascido em
temática para o estudo dos fenômenos naturais com base em um
uma colônia da Grécia Antiga, conhecido por ter
calculado a circunferência da Terra.
tema: a história da medição do tamanho da Terra. Em grupos, sigam
o roteiro abaixo.

Roteiro de trabalho
1. Acessem sites dedicados à História da Ciência que tenham autoria reconhecida (de pesquisadores ou instituições universitárias).
2. Neles, procurem informações sobre pensadores, matemáticos e cientistas que se dedicaram a medir a circunferência do planeta Terra e a estabelecer o seu formato (plano, redondo ou helicoidal).
3. Selecionem os textos e esquemas explicativos que julgarem pertinentes e façam uma leitura dos conteúdos
encontrados, destacando os materiais mais importantes.
4. Em seguida, organizem esses conteúdos em ordem cronológica, como uma linha do tempo, desde as primeiras descobertas, na Grécia Antiga, com o matemático Eratóstenes, até os tempos atuais. Essa linha do
tempo pode ser feita com recursos digitais (como um editor de texto) ou em papel kraft ou cartolina.

6. Selecionem também imagens (ou produzam os próprios desenhos) para ilustrar a linha do tempo construída pelo
grupo.
7. Não se esqueçam de indicar sempre as
fontes (livros, revistas ou sites consultados)
que foram utilizadas para as pesquisas, inclusive das imagens.
Ao final, organizem uma roda de conversa para
apresentar os resultados de cada grupo, compondo uma linha do tempo para toda a classe. Não
é preciso que cada grupo repita as informações
apresentadas pelos outros, basta que cada um
contribua com novas informações. Caso haja discordâncias, retornem às fontes para estabelecer
qual informação está correta.
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Freepik

5. Organizem essa linha do tempo identificando os responsáveis pela descoberta, o ano ou o período em que
a realizaram e o modo como chegaram a ela (quais cálculos matemáticos efetuaram, quais instrumentos
científicos utilizaram e quais hipóteses levaram em consideração).

A importância das hipóteses

Alberto Zamorano/Shutterstock

O papel da observação e da elaboração de hipótureza psicológica, pois se supunha que a passagem
teses e de testes, tão importantes para o pensamento
do padre, precedida por uma campainha, tivesse um
científico, pode ser ilustrado com um caso histórico.
efeito aterrorizador e debilitante sobre as pacientes,
Em meados do século XIX, o médico húngaro Iguaz
tornando-as prováveis vítimas da febre. Uma última
Semmelweis (1818-1865) se viu diante de uma crise
explicação foi levantada quando um colega de Semmuito grave, ocorrida no Hospital Geral de Viena, de
melweis faleceu, após cortar o dedo com um bisturi
1844 a 1848. O hospital possuía duas alas ou setores
utilizado em uma autópsia, acometido dos mesmos
para a realização de partos. No primeiro, os partos eram
sintomas das parturientes, isto é, de febre puerperal.
feitos por médicos ou por estudantes de medicina, enAssim, Semmelweis supôs que a febre era ocasionada
quanto, no segundo setor, eram feitos por parteiras. O
pela contaminação por matéria cadavérica. Pensando
problema foi a incidência de febre puerperal nas partusobre isso, notou que os estudantes realizavam os parrientes (mulheres que estavam para
tos após terem aulas de anatomia,
zabanski/Shutterstock
dar à luz seus bebês) que estavam
quando mexiam com cadáveres.
no primeiro setor. Muitas delas
Foi então que Semmelweis, a
morriam após alguns dias, o que se
fim de testar sua hipótese, fez com
tornou uma calamidade.
que todos esses estudantes, antes
Muito preocupado com o prode realizar o parto, higienizassem
blema, Semmelweis levou em conas mãos com uma solução de cal
sideração algumas hipóteses e as
clorada, cujo efeito seria muito
colocou em teste. Uma das primeimaior do que a simples lavagem
ras hipóteses largamente aceitas
rápida delas. Esse procedimenera a de que as mortes eram resulto tinha o objetivo de eliminar os
tado de influências epidêmicas –
microrganismos responsáveis pela
então chamadas de mudanças cósinfecção das parturientes. Com a
mico-telúrico-atmosféricas. Outra
introdução desse procedimento, o
hipótese era o excesso de pessoas
número de mortes reduziu-se muino setor em que as mortes ocor-  Selo de cerca de 1956 em homenagem a
to, o que comprovou a hipótese
Iguaz Semmelweis, no qual se veem uma
riam. Uma terceira foi a de que os
de Semmelweis. Mas esse não é,
paciente e um retrato do famoso médico. Por
estudantes de medicina que reaainda, o final dessa história, pois
seu trabalho no combate à febre puerperal,
Semmelweis prestou um grande serviço à
lizavam os partos faziam um exaalgum tempo depois Semmelweis
humanidade e à ciência.
me grosseiro, pois recebiam seu
percebeu que a contaminação não
treinamento em obstetrícia apenas
era originada apenas pela tal manaquele local. Havia ainda uma suposição interessante
téria cadavérica, mas também poderia ser transmitida
– e, certamente, surpreendente para nós –, a de que
de uma pessoa viva para outra: quando um estudante,
a passagem de um padre que levava o último sacraapós examinar uma paciente com alguma infecção, pasmento a uma mulher prestes a falecer seria a causa
sava ao exame de outra paciente sem higienizar as mãos
das mortes pela febre puerperal. Essa hipótese tem nacom o novo procedimento, por exemplo.

 Foto do Museu Semmelweis, localizado em Budapeste, Hungria, 2019.
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As histórias de Galileu e Semmelweis ajudam a entender o uso da observação,
das hipóteses e dos testes científicos e também mostram que muitas descobertas
científicas modificam completamente nossa visão do mundo. Alguns estudiosos
da História da Ciência afirmam que essas transformações representaram uma
ruptura com antigas explicações sobre a natureza e o universo. As descobertas
astronômicas de Galileu são um exemplo de ruptura científica e daquilo que se
costuma chamar de revolução científica. O astrônomo Colin Ronan afirma que:

PARE e PENSE
1. Por que a formulação de hipóteses é tão importante
para o pensamento científico?
2. Seria possível fazer ciência
sem formular hipóteses?

Chegamos agora ao período em que a ciência moderna foi finalmente lançada e estabelecida em sua inaudita viagem de conquista. Do princípio do século XVII ao fim do
século XVIII, o aspecto geral do mundo natural alterou-se de tal forma que Copérnico
teria ficado pasmo. A revolução que ele iniciara desenvolveu-se de modo tão rápido e
tão amplo que não só a astronomia se transformou, mas também a física. Quando isso
aconteceu, houve o completo rompimento com os últimos vestígios do universo aristotélico. A matemática tornou-se uma ferramenta cada vez mais essencial para as ciências
físicas; os resultados eram expressos em números, e os argumentos qualitativos eram
rejeitados. Houve também um desenvolvimento considerável no projeto e fabricação
de instrumentos científicos, pois, se o mundo natural seria investigado de modo mais
rigoroso e mais preciso, então era necessário um equipamento especializado.
RONAN, Colin A. História ilustrada da ciência: da renascença à revolução científica.
Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 73.

Nesse trecho são apontadas algumas características das transformações científicas do período moderno, em que Galileu viveu. Ele e outros filósofos naturais
daquela época são responsáveis pela revolução científica à qual Ronan se refere. É
por essa razão que o autor afirma que Copérnico ficaria pasmo. E Aristóteles, por
sua vez, ficaria de queixo caído!

Corbis via Getty Images

Você sabe quem foram Aristóteles e Copérnico?
de Ea Ptolomeu? Esses três estudiosos têm um
lugar importante na História da Ciência. Na fi gura ao lado, que é o frontispício do livro Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo
ptolomaico e copernicano, de Galileu Galilei,
publicado em 1632, estão representados os três
pensadores. Aristóteles (385 a.C-323 a.C.) foi um
filósofo, mas escreveu muitos textos sobre áreas
da ciência, como biologia, física e meteorologia.
Sua influência perdurou até o início do século
XVII. Ptolomeu (90-168) foi o mais importante
astrônomo da Antiguidade, e suas ideias estão
presentes na obra Almagesto. Esse tratado de
Astronomia influenciou diversos cientistas até o
início do século XVII. Copérnico (1473-1543) foi
outro astrônomo muito importante: seu livro As
revoluções dos orbes celestes inspirou muitos filósofos e astrônomos a abandonarem a astronomia
sustentada por Ptolomeu e a cosmologia defendida por Aristóteles. Ao escrever o Diálogo sobre
os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e
copernicano, Galileu defende claramente a teoria
de Copérnico e, por essa razão, foi condenado
pela Inquisição, em 1633. Que tal pesquisar os
detalhes dessa condenação pela Igreja? Haveria
algum motivo de ordem religiosa para isso?

 Da esquerda para a direita, estão representados Aristóteles, Ptolomeu
e Copérnico. Frontispício do livro de Galileu publicado em 1632.
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As imagens abaixo representam mudanças nos procedimentos médicos e cirúrgicos. A primeira delas é um
quadro de Rembrandt chamado Lição de anatomia do dr. Pulp, de 1632. A segunda é a foto de uma cirurgia nos
tempos atuais, em que os procedimentos de assepsia são fundamentais.
Se a primeira imagem nos faz lembrar da importância das observações científicas – no caso, a dissecação de
um cadáver –, a segunda nos mostra o resultado das modificações, pela ciência, da forma como as intervenções
cirúrgicas são realizadas, tendo em vista todos os cuidados relativos à assepsia. Por falar nisso, você sabe o que
é “assepsia”? Trata-se de um conjunto de procedimentos que, se adotados, podem evitar a entrada de germes,
bactérias e vírus em nosso organismo.
É por essa razão que a lavagem das
mãos e o uso de luvas em exames
médicos são tão importantes.
Depois de observar as imagens,
resolvam as propostas apresentadas
no Roteiro de trabalho.

 Lição de anatomia do dr. Pulp (1632), um dos
quadros mais famosos de Rembrandt. Nele,
o pintor retrata a dissecação de um cadáver,
prática fundamental para o desenvolvimento
da anatomia.

Getty Images

Universal Images Group via Getty Images

Das lições de anatomia aos procedimentos cirúrgicos

 Desde as primeiras intervenções
cirúrgicas, muita coisa mudou.
Hoje as cirurgias são realizadas
com procedimentos de
assepsia muito rigorosos, o
que diminui grandemente a
contaminação dos pacientes e
dos profissionais da saúde.

Roteiro de trabalho
Converse com os colegas sobre cuidados higiênicos e procurem exemplos cotidianos e atuais sobre o assunto.
Uma dica: levem em conta de que modo algumas doenças podem ser evitadas com procedimentos simples de higiene, usando como base exemplos atuais. Depois disso, façam uma pesquisa sobre como a ciência colaborou para que
os cuidados com a higiene evitassem doenças e transformassem os procedimentos médicos. Para essa tarefa, vocês
podem pedir orientações aos(às) professores(as) de Biologia e de Química.

O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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FAZER CIÊNCIA É MONTAR UM
QUEBRA-CABEÇA

 Thomas Kuhn (1922-1996):

Gorodenkoff/Shutterstock

filósofo e estudioso da ciência,
é autor do livro A estrutura
das revoluções científicas, uma
das maiores obras de Filosofia
da Ciência do século XX. Suas
ideias foram compartilhadas,
debatidas e criticadas por
outros autores importantes do
século XX, como Karl Popper
(1902-1994). Foto de 1989.

Há muitas maneiras de entender o que é ciência e como ela se desenvolve. O filósofo alemão Thomas Kuhn apresentou uma dessas interpretações
que nos ajudam a compreender como a ciência se transforma. Segundo ele,
a ciência pode ser entendida como uma atividade de resolução de quebra-cabeças, isto é, os cientistas dedicam-se a resolver problemas relacionados com
a compreensão da natureza. Desse modo, ao elaborarem teorias científicas e
colocá-las em teste, os cientistas, além de pretenderem comprovar suas teorias,
procuram solucionar nossas dúvidas sobre o funcionamento do mundo. Isso
quer dizer que a ciência pode ser compreendida como uma atividade semelhante à montagem de um quebra-cabeças – uma atividade intelectual que visa
resolver os problemas que surgem quando nos questionamos sobre as causas
de determinado fenômeno.
Contudo, nem sempre as teorias dão certo, pois, ao serem testadas, podem
falhar. Quando essas falhas resultam no surgimento de muitas anomalias, ou
seja, de casos que não são explicados satisfatoriamente, os cientistas se veem
em uma situação delicada, e teorias são abandonadas em prol da busca de
outras. Para usar um termo inventado por Kuhn, abandona-se um antigo paradigma científico para abraçar outro mais eficiente.
Mas nada disso é feito de uma hora para a outra, tampouco por um único
cientista, pois estes raramente trabalham sozinhos. Muitas pessoas têm uma
visão distorcida do trabalho dos cientistas, imaginam que são seres isolados do
mundo, fechados em seus laboratórios. Porém, as coisas não funcionam exatamente assim. Em geral, as teorias científicas são compartilhadas e desenvolvidas por comunidades científicas. Trata-se de um trabalho em equipe.

 A ciência não é uma prática isolada, desenvolvida por um único cientista em seu laboratório. Hoje as pesquisas científicas são realizadas por
equipes.

Mais do que isso, não podemos compreender os cientistas como indivíduos completamente distantes da sociedade. Como afirmam os professores Simaan e Fontaine,
cientistas são indivíduos que vivem e atuam na sociedade.
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Imagina-se, às vezes, que o mundo científico é um mundo à parte: os
cientistas trabalham em harmonia, cada qual acrescentando uma pedra
ao edifício inacabado dos predecessores. Essa imagem ingênua de uma
ciência feita por homens desinteressados, apartados da política, da filosofia ou da religião, ainda subsiste em muitos espíritos. [...] Esses clichês
estão bem distantes da realidade. Em primeiro lugar, os cientistas são
um produto de sua época, das condições materiais, das ideias que nela
reinavam – mesmo que seu desempenho individual tenha sido imenso e que
tenham existido muitos visionários.
Como podemos perceber, cientistas não vivem fora da sociedade e tampouco
têm os olhos e ouvidos fechados para os problemas que enfrentamos. Na verdade,
eles atuam socialmente e são influenciados pela sociedade em que estão inseridos.
Diante da afirmação acima, não parece um equívoco destacar que a ciência tem um
impacto não somente em nossas visões de mundo, mas também no próprio mundo
que habitamos. Isso não quer dizer apenas que, por meio da ciência, avanços técnicos
e tecnológicos são parte inseparável de nossa vida cotidiana. Mais do que isso, e aqui
passamos a outra dimensão de nosso estudo, esse impacto diz respeito às transformações que impomos ao mundo e a nós mesmos.
Para começarmos a falar desse assunto, é preciso compreender
que todo conhecimento científico terá, em algum momento, impacPARE e PENSE
tos sociais, políticos e econômicos, os quais podem ser positivos ou
negativos – isso depende do uso ou da aplicação que fazemos do
• Explique, com suas palavras,
conhecimento científico. O que não quer dizer que a ciência seja algo
por que a ciência pode ser
negativo. Pelo contrário, ela trouxe e continua a trazer avanços imporcomparada com a montagem
tantes. Contudo, é preciso pensar sobre a aplicação desses conhecide um quebra-cabeça.
mentos e ter em mente que todos os seres humanos devem usufruir
dos produtos gerados por ela.

Freepik

SIMAAN, Arikan; FONTAINE, Joëlle. A imagem do mundo: dos babilônios a Newton.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 12.

Quando falamos em produzir conhecimento científico, é importante levar em conta as condições ideais para que a ciência se desenvolva. Se você pensou em investimento, pensou certo. Mas todo dinheiro aplicado na ciência deve interferir no conhecimento que ela produz? Seria correta, por exemplo, a interferência de uma empresa
ou de uma fundação estatal de apoio à pesquisa científica na condução dos experimentos relativos a uma teoria,
impondo valores ideológicos, políticos ou de ordem externa aos critérios racionais de investigação científica? Ao
refletirmos sobre essas questões, encontramo-nos diante
de um conceito importante: autonomia.
Hugh Lacey, filósofo que se dedica ao estudo das
relações entre ciência e ética, afirma que, ao refletirmos
sobre a ciência, devemos considerar alguns elementos
importantes, desde a criação e o teste de teorias à aplicação delas.
Há um conceito que tem implicações nos três princípios sustentados por Lacey, quando se trata da ciência
e de sua aplicação. Esse conceito chama-se “valor”. O
que é um valor? Ele pode ser entendido como um bem
que uma pessoa almeja, como felicidade e liberdade.
No entanto, um valor pode ser também um padrão que
nos permite avaliar o comportamento humano. Assim,
honestidade e justiça, por exemplo, são valores. Para a
 Hugh Lacey. Professor e pesquisador do Swarthmore College,
ciência, o uso de critérios racionais, apoiados em hipóé autor de uma série de livros e artigos que tratam de questões
teses bem elaboradas, assim como em experimentos e
atuais da ciência, principalmente as que envolvem ciência e ética.
observações, pode ser considerado um valor.
Foto de 2013.
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É importante distinguir dois tipos de valor: os cognitivos (tais como aqueles que estão presentes na prática científica) e os sociais (como o respeito à liberdade
e à justiça). Com base nesses conceitos, podemos entender os três princípios propostos por Lacey no que
diz respeito à ciência.
1º- princípio: a autonomia. Esse princípio afirma que a pesquisa científica deve ser desenvolvida
a fim de propiciar o conhecimento e a compreensão
dos fenômenos naturais ou a descoberta de novos
fenômenos, mas sem influências que sejam externas
à ciência. A autonomia, portanto, promove a independência da ciência em relação ao contexto social e
político. Isso quer dizer que as teorias científicas devem ser desenvolvidas de modo independente, sem
a intervenção de valores externos à sua prática. Um
exemplo pode ser encontrado em um cientista sobre
o qual já falamos, Galileu. De fato, ele defendia que
os valores religiosos não deveriam interferir na pesquisa científica, particularmente no que dizia respeito
ao movimento da Terra.

3º- princípio: a neutralidade. Segundo esse princípio, as teorias científicas devem ser neutras quanto aos seus impactos em valores morais. Nas palavras de Lacey:
A neutralidade pressupõe, primeiro, que as
teorias científicas não implicam logicamente que
quaisquer valores particulares devem ser adotados;
segundo, que o conjunto de teorias corretamente
aceitas deixa em aberto um domínio de perspectivas de valores viáveis. [...] A neutralidade expressa o
valor de que a ciência não incorre em favorecimento
de posições morais.
LACEY, Hugh. Valores e atividade científica 2.
São Paulo: Editora 34, 2010. p. 42.

O que isso significa? De modo geral, isso quer dizer
que teorias científicas não devem interferir no campo
moral nem ser utilizadas para justificar valores morais.
Pode parecer estranho, mas pense, por exemplo, nas
consequências do uso de teorias científicas para justificar o preconceito relativo às diferentes etnias ou
entre sexos. Não nos parece correto que a aplicação
de teorias científicas ou das tecnologias resultantes da
ciência resulte em algum prejuízo para a humanidade.
Um exemplo histórico de mau uso do conhecimento
científico é a bomba atômica ou, ainda, o uso de armas
biológicas em conflitos bélicos. Outros exemplos bastante polêmicos são o uso de agrotóxicos na produção
de alimentos e a produção de alimentos transgênicos.

Barcroft Media via Getty Images

2º- princípio: a imparcialidade. Você já deve ter
ouvido falar que um juiz deve ser imparcial ao julgar
um caso. Isso também é válido na ciência, pois, ao
aceitarmos uma teoria, devemos levar em consideração exclusivamente os dados empíricos – observações e experimentos – e os argumentos racionais
que a fundamentam. Desse modo, interesses políticos, sociais, morais ou religiosos não devem interferir na avaliação e na aceitação de teorias científicas.

Estas devem ser avaliadas somente com base em critérios racionais.

 O uso de agrotóxicos e pesticidas tem sido fortemente criticado, em razão dos problemas de saúde que provocam nos agricultores.
A utilização desses produtos tem impacto negativo também na saúde dos consumidores. Hai'an, China, 2020.
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Você já pensou no significado de “tecnologia”? Estamos o tempo inteiro rodeados por aparelhos tecnológicos.
Mas será que pensamos sobre o que é tecnologia ou nos impactos dela sobre nossa vida? A fim de responder a
essas perguntas, propomos que você e seus colegas, orientados pelo professor ou professora, façam uma pesquisa
sobre o que entendem por técnica e tecnologia. Para tanto, será preciso proceder cientificamente. Logo, vamos pôr
em prática dois recursos sobre os quais já falamos: observação e análise crítica do que observamos.

Roteiro de trabalho
1. Em grupos, procurem exemplos de recursos tecnológicos atualmente disponíveis. Eles podem ser variados e
relacionados com áreas diversas. Por exemplo: agricultura, informação, transporte, habitação, informática,
comunicação, etc.
2. Após recolherem dados sobre as tecnologias escolhidas, destaquem os aspectos positivos e negativos que
elas apresentam. Por exemplo, elas melhoraram ou pioraram nossa vida?
3. Com base na resposta anterior, levantem argumentos para defender os benefícios da tecnologia e criticar
seus malefícios.
4. Por fim, uma questão muito importante e sobre a qual vocês provavelmente discutirão bastante: a tecnologia está disponível para toda e qualquer pessoa, independentemente de classe social, gênero e etnia?

Técnica e tecnologia
A ciência, portanto, não é uma prática isolada do contexto social. Ela está diariamente em nossa vida. Assim, se a pesquisa científica não deve sofrer interferências
externas à ciência, também é preciso pensar sobre a aplicação do conhecimento
científico e das tecnologias produzidas por ele. Se a ciência promove o desenvolvimento técnico e tecnológico, devemos pensar de que modo ela deve evitar os
problemas originados por esse desenvolvimento. Isso nos coloca diante de uma
questão muito importante, pois ciência e tecnologia estão intimamente relacionadas. Sem ciência, geralmente não há desenvolvimento tecnológico. Por outro lado,
é o próprio desenvolvimento tecnológico que produz o avanço científico.
Essa maneira de entender a tecnologia nos permite compreender parte do
seu significado, que é bastante amplo. Quando falamos em tecnologia, é preciso
considerar igualmente outros modos em que ela se concretiza e por meio dos
quais pode estar presente. Em termos históricos, a tecnologia está intimamente
relacionada com a palavra técnica. Mas muitas vezes relacionamos técnica e tecnologia somente com a ciência, sem perceber que elas podem ser empregadas
em outras áreas.
Leia a explicação dada por Maurice Daumas sobre o significado da palavra
“técnica”:
Esta palavra teve, e ainda tem, acepções muito diversas. As mais antigas referiam-se a certos caracteres e certos aspectos da criação artística, pintura, música,
literatura e também à habilidade de que eram dotados artífices da transformação de
materiais com fins utilitários.
DAUMAS, Maurice. As grandes etapas do progresso técnico. Lisboa:
Publicações Europa-América, 1983. p. 13.

Assim, podemos considerar que o trabalho de artesãos envolve uma técnica, do
mesmo modo que a produção de uma cerâmica indígena.
Embora seja comum associarmos tecnologia com ciência aplicada, Maurice
Daumas nos adverte de que a tecnologia não é mera extensão da ciência, nem
depende somente dela. Pelo contrário, a tecnologia abriga uma série de outros
aspectos, como os econômicos e os sociais. Não é à toa que muitas inovações
tecnológicas implicam estudos sobre o mercado, ou seja, sobre o interesse das
O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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pessoas em um produto ou recurso tecnológico. Não há dúvida da relação entre
ciência e tecnologia, mas não podemos esquecer que as inovações tecnológicas
também têm forte associação com interesses econômicos e de mercado. É por isso
que as empresas incentivam tanto o desenvolvimento de novas tecnologias.
Assim, o avanço tecnológico depende tanto do trabalho dos cientistas como
do investimento público e privado em suas pesquisas. Isso significa que nenhum
avanço científico e tecnológico poderia ser obtido sem investimento financeiro: a pesquisa científica e tecnológica é uma atividade que
depende de dinheiro. Por outro lado, será que mesmo a tecPARE e PENSE
nologia deveria ser desenvolvida de acordo com os princípios
sugeridos por Lacey? Ou seja, a autonomia, a imparcialidade
e a neutralidade também devem ser critérios para a produção
1. Qual é a importância da autonomia
de inovações tecnológicas? Do ponto de vista do acesso às
para o desenvolvimento da ciência?
novas tecnologias, é nosso dever defender que todos sejam
2. Você concorda com a afirmação:
beneficiados pelos avanços no campo da ciência e da tecnolo“Toda tecnologia depende do degia? Vale a pena refletir sobre essas questões. Afinal, falar de
senvolvimento científico”? Justificiência e tecnologia implica pensar em seus impactos sobre a
que sua resposta.
humanidade e a natureza.

 Nessas imagens há duas máquinas. A que está à direita, a locomotiva a vapor, em foto de 2013, é bem conhecida. Mas e a da esquerda,
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Para finalizar o capítulo, propomos uma atividade baseada em um texto de Milton Vargas, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Nesse texto, ele
apresenta algumas ideias importantes sobre a tecnologia e suas relações com a pesquisa
básica, a ciência aplicada e os interesses econômicos que envolvem as inovações tecnológicas. O texto foi publicado originalmente na revista Pesquisa Fapesp, um importante veículo
de divulgação científica.
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você conhece? Trata-se de uma eolípila, uma máquina inventada por Heron de Alexandria (10-70). Seu funcionamento é simples. A bola
de metal é preenchida com água, que é aquecida por uma fonte de calor, abaixo da bola. Quando a água ferve, a bola de metal começa
a girar, expulsando o vapor pelos dois tubos que estão presos a ela. Podemos considerar a eolípila como a ancestral da máquina a vapor.
Essas duas máquinas são exemplos da relação entre ciência, técnica e tecnologia.

Técnica, tecnologia e ciência
Milton Vargas

[...] De forma geral, a metodologia da pesquisa em ciências básicas ou aplicadas ou em tecnologia não
difere entre si. Somente as finalidades são diferentes, embora os limites entre as três sejam imprecisos. Tanto
é possível que de um conhecimento básico surja uma aplicação, como de uma solução tecnológica pode surgir
uma pesquisa básica.
Em tese, a ciência básica tem como objetivo o puro conhecimento de um determinado assunto, seja ele qual for. A
ciência aplicada surge quando aparece a oportunidade de, com os conhecimentos científicos adquiridos, resolver um
problema prático sem cogitar das implicações socioeconômicas de sua solução. Quando tais implicações são levadas
em conta é que surge a tecnologia, como utilização, e não simples aplicação, de conhecimentos científicos na solução
de problema técnico.
Entretanto, é de se distinguir a pesquisa tecnológica feita nos institutos e universidades, para resolver problemas
de inovação de materiais ou de processos técnicos em geral, da pesquisa tecnológica industrial, visando [a] problemas
de melhoria de produção e qualidade de produtos ou obras.
A história recente da ciência e da tecnologia vem mostrando que, em países em desenvolvimento, o incentivo e o
financiamento das pesquisas, científicas ou tecnológicas, devem ser assumidos, direta ou indiretamente, pelo governo, mediante planos e programas de desenvolvimento.
[...] No mundo atual, a técnica e a tecnologia são fenômenos peculiares à maneira de estar no mundo ocidental,
essencialmente preocupado em fazer uso das coisas como meros utensílios.
A própria teoria não é mais uma visão contemplativa do real, mas uma previsão de conhecimento daquilo que
será utilizado. Decorre disso que os homens devem se preocupar em não se tornar meros usuários ou consumidores,
subordinados aos ditames da técnica.
Num mundo assim estruturado, a tecnologia não seria uma aplicação neutra e não comprometida de teorias científicas [,] mas, ao contrário, tanto ela como a ciência seriam conhecimentos comprometidos com as condições políticas
e econômicas da sociedade. A tecnologia terá de ser entendida como a utilização de conhecimentos científicos para
satisfação das autênticas necessidades materiais de um povo.
Faria, portanto, parte de sua cultura e não poderia ser considerada como mera mercadoria que se compra quando
não se tem ou vende-se quando se tem. Seria a tecnologia algo que se adquire vivendo, aprendendo, pesquisando,
interrogando e discutindo.
Essa consciência é extremamente importante no atual mundo globalizado, em que a tendência natural dos países
mais desenvolvidos será “vender” suas tecnologias àqueles que ainda não as têm, sem se preocupar se elas atendem
às reais necessidades dos que as “compram”.
Será necessário, portanto, em cada país, a elaboração de políticas científicas e tecnológicas, a fim de garantir que
os conhecimentos tecnológicos adquiridos sejam os mais adequados às circunstâncias particulares do seu povo. Por
outro lado, só se “importaria” uma tecnologia se houvesse prévio conhecimento dos princípios científicos sobre os
quais ela se baseia. Há inúmeros exemplos, na história contemporânea da tecnologia, que atestam o fracasso da sua
“importação”, quando não há, por parte do “importador”, conhecimento suficiente de suas bases científicas.
Em suma, tecnologia não é mercadoria que se adquire comprando, mas, sim, saber que se aprende.
VARGAS, Milton. Técnica, tecnologia e ciência (Final). Pesquisa Fapesp, n. 40, mar. 1999.
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/1999/03/01/tecnica-tecnologia-e-ciencia-final/. Acesso em: 9 jul. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Podemos dizer que há diferenças entre pesquisa básica, ciência aplicada e tecnologia? Elas têm algum tipo
de relação ou são absolutamente independentes? Por quê?
2. Qual é a relação entre tecnologia e mercado? Por que a tecnologia e a ciência podem ser consideradas duas
áreas fundamentais para a sociedade?
3. No capítulo foram descritos alguns princípios que devem direcionar a ciência. Qual relação podemos estabelecer entre esses princípios e aquilo que Milton Vargas afirma sobre a tecnologia e as relações políticas
e econômicas da sociedade?
4. A tecnologia pode, de fato, ser considerada apenas uma mercadoria? Apresentem argumentos para justificar sua resposta.
5. No contexto da pandemia de COVID-19, cientistas e jornalistas enfatizaram que a autonomia científica e
tecnológica do Brasil dependeria de investimentos em pesquisas. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua opinião.
O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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Divulgação

Arikan Simaan e Joëlle Fontaine
Ter uma ideia acerca da Terra, mesmo que de forma mítica, já implica certo grau de abstração.
Para elaborar tais representações, é provável que os homens primeiro tiveram que acumular, desde
os tempos mais remotos, observações sobre os grandes fenômenos astronômicos: a trajetória do Sol,
as fases da Lua, a rotação do céu noturno... já que esses eventos estão indissoluvelmente ligados ao
seu cotidiano e à sua necessidade, progressivamente afirmada, de se orientar no tempo e no espaço.
Foi sobretudo durante a “revolução neolítica”, há cerca de 10 mil anos, que essa necessidade se fez muito forte. E o que vem a ser a revolução neolítica? Trata-se, em primeiro lugar, da
invenção da agricultura e, na sequência, de diversas atividades artesanais que acarretaram um
desenvolvimento extraordinário das trocas. Isso requer, por um lado, um calendário para organizar
as tarefas agrícolas e prever as festas religiosas que lhes são geralmente associadas e, por outro,
um mínimo de pontos de orientação para as viagens, em especial, a navegação. [...]
Os pontos de orientação foram, naturalmente, estrelas escolhidas por seu brilho especial: o levantar
matinal das Plêiades (também chamado de helíaco), em maio, anunciava o início da estação quente e a
retomada da navegação. Seu ocaso matinal em novembro indicava o início do inverno e das tempestades
que faziam o Mediterrâneo um “mar fechado”. Aconselhava-se então aos navegantes que não se aventurassem por ele e que, onde quer que se encontrassem, deixassem o barco no abrigo por vários meses.

Divulgação

Leia atentamente os textos abaixo de três autores. Caso não conheça alguma palavra, procure-a no dicionário e
volte ao texto para compreendê-la melhor. Depois dos textos, você encontrará algumas questões. Para responder
a elas, utilize tanto os textos como o conteúdo que foi desenvolvido neste capítulo.

Ernest Mayr
A biologia é uma ciência: tal proposição não se discute – ou será que sim? Dúvidas quanto a essa
afirmação têm sido suscitadas por diferenças importantes entre várias definições de ciência de larga
aceitação. Uma definição abrangente e pragmática de ciência poderia ser: “Ciência é o esforço humano
para alcançar um entendimento melhor do mundo por observação, comparação, experimentação, análise, síntese e conceituação”. Outra definição poderia ser: “Ciência é um corpo de fatos (‘conhecimento’)
e os conceitos que permitem explicar esses fatos” – e existem inúmeras outras definições. [...]
As dificuldades surgem porque o termo “ciência” também tem sido empregado para muitas
outras atividades humanas, além das ciências naturais, tais como as ciências sociais, ciência política,
ciência militar e domínios ainda distantes, como ciência marxista, ciência ocidental, ciência feminista
e até Ciência Cristã e Ciência Criacionista. Em todas essas combinações, a palavra “ciência” é empregada em sentido enganosamente inconclusivo. Da mesma forma enganador, porém, é o extremo
oposto, a decisão de alguns físicos e filósofos fisicalistas de restringir a palavra “ciência” à física fundada na matemática. Uma vasta literatura mostra como parece difícil, senão impossível, traçar uma
linha entre ciência incontroversa e campos adjacentes. Tal diversidade é uma herança histórica.
MAYR, Ernest. Biologia, ciência única. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 27-28.

Francis Bacon
Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o
efeito. Pois a natureza não se vence, se não quando se lhe obedece.
BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 13.

Roteiro de trabalho
1. O que há de comum entre os três textos? Todos tratam do mesmo tema? Qual?
2. Há diferenças entre os três textos? Eles indicam o mesmo entendimento sobre um tema comum? Caso haja,
quais seriam essas diferenças?
3. O texto de Ernest Mayr destaca alguma dificuldade quanto à definição de “ciência”? Em caso afirmativo, qual?
4. Qual é a relação entre o texto de Simaan e Fontaine e o de Bacon, levando em consideração a aplicação
do conhecimento? Apresente alguns exemplos atuais da aplicação do conhecimento científico, destacando
sua importância para a sociedade.
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Divulgação

SIMAAN, Arikan; FONTAINE, Joëlle. A imagem do mundo: dos babilônios a Newton. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 15-16.
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Depois do que estudamos neste capítulo, há muito sobre o que pensar, inclusive em situações que estão mais
próximas de nós e que nos afetam de modo mais direto, relacionadas com a ciência e a tecnologia. Propomos neste
momento uma atividade de encerramento da nossa conversa e, para tanto, nada melhor do que um debate sobre
um assunto que esteve presente nos noticiários desde o início de 2020: a pandemia de COVID-19. Selecionamos
uma reportagem que trata dos impactos da pandemia, com o objetivo de inspirar o debate.

Como o coronavírus se compara com a gripe? Os números dizem que ele é pior
Novo vírus é mais contagioso e provavelmente mais letal

Ann Wang/Reuters/Fotoarena

Nuño Domínguez

 Esta foto foi publicada com

a matéria abaixo. Ela mostra
estudantes de uma escola
em Taipei (Taiwan). Após a
epidemia de COVID-19, eles
passaram a usar máscaras
e foram separados por
divisórias, como forma de
prevenir a contaminação.
Março de 2020.

ca que cada pessoa infectada passa a doença a
1,3 pessoa, em média. Esse número é o que se
usa para medir o potencial da epidemia. Quando
é superior a um, a doença tende a se espalhar.
Foi o que aconteceu em 2009 com a pandemia
de gripe H1N1, que tinha um número reprodutivo de 1,5 e não pôde ser contida. Atualmente,
esse vírus é um dos quatro que causam a gripe
comum. Os estudos disponíveis indicam que o
número reprodutivo do coronavírus está entre
2 e 3. Ou seja, que, se não forem tomadas medidas especiais, a Covid-19 infectará mais gente
que a gripe.

Carlos Vespúcio

Há vários dias, a comparação entre o coronavírus e a gripe comum tem aparecido para minimizar
a importância do novo vírus. É um argumento frágil
por dois motivos. Primeiro, que a lógica funciona
melhor ao contrário: o fato de a gripe ser um problema de saúde é, justamente, uma razão para nos
preocuparmos com o coronavírus, pois não queremos outro problema igual. O segundo motivo é ainda pior: os dados da Covid-19 conhecidos até agora
indicam se tratar de uma doença mais contagiosa e
mais letal que a gripe sazonal.
O coronavírus se espalha mais. O número
reprodutivo da gripe comum é 1,3, o que signifi-
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Carlos Vespúcio

O gráfico mostra o ritmo de infecções pelo coronavírus em comparação ao H1N1 de 2009 e ao
broto da síndrome respiratória aguda grave (SARS) de 2003. Os contágios por coronavírus cresceram
muito mais depressa que a gripe H1N1 em seus primeiros 30 dias. Isso explica por que alguns especialistas acreditam que o vírus não poderá ser contido, e por que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) menciona um risco de pandemia (epidemia global).
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O novo vírus parece capaz de infectar milhões de pessoas. A gripe comum, com seu número
reprodutivo de 1,3, causou no ano passado entre 20 e 30 milhões de doentes nos EUA, segundo os
Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), o que significa 7% da população norte-americana. Na Espanha, contando apenas casos leves que chegam aos prontos-socorros, o sistema de vigilância da gripe estima meio milhão de contágios. Seu crescimento tem potencial para ser rapidíssimo.
Se partirmos de 20 doentes de cada doença e assumirmos um ciclo de contágios de sete dias, após
12 semanas haveria 466 infectados pela gripe comum e mais de 30 000 pelo coronavírus CoV-19.
O coronavírus também parece ser mais letal que a gripe. Em Wuhan, cidade chinesa que foi o
primeiro epicentro da epidemia, 2% dos doentes detectados morreram, e fora de lá a cifra se aproxima de 0,7%, segundo a OMS. São taxas entre 3 e 20 vezes maiores que a da mortalidade da gripe
comum (0,13%) e da gripe H1N1 (0,2%).
O gráfico representa a taxa de letalidade até agora. O surto de coronavírus está sendo pior que o
H1N1 em 2009: naquela ocasião, houve 300 mortes associadas aos 77 000 primeiros casos (0,4%), mas
com as mesmas infecções o coronavírus está associado a 2 200 mortes (2,8%). Isso é sete vezes mais.
É importante salientar que provavelmente essas cifras de letalidade acabarão diminuindo. A razão
é que pode haver muitos casos de doentes não detectados – pessoas que têm sintomas leves e não
vão ao médico. Assim, a contagem do número de mortes sobre o total real de casos resultaria numa
menor mortalidade do vírus. É um efeito que já ocorreu com o H1N1: no gráfico, pode-se ver que sua
mortalidade no começo era de 0,4%, ao passo que atualmente é estimada em 0,1% a 0,2%. Uma
possibilidade é que houvesse até três vezes mais casos do que foram registrados.
Os dados da Coreia do Sul apontam nesta direção. O país está monitorando os casos de forma
minuciosa, e neste momento relata uma mortalidade de 0,6% – 26 mortes em 4 335 casos detectados, após exames em dezenas de milhares de pessoas.
Essas são boas notícias, mas só relativamente: mesmo que a mortalidade do coronavírus fosse
um terço do que dizem os dados atuais, continuaria sendo bem pior que a gripe comum. O epidemiologista Christopher Fraser, da Universidade de Oxford, explicou que a proporção de casos não
notificados poderia ser de 50%, por isso “a taxa de letalidade rondaria 1%”. “Mesmo que haja dois
ou três casos leves para cada caso confirmado, a severidade [do coronavírus] continuaria sendo muito
alta. Só se existirem 10 ou 100 casos leves por cada detectado essa situação mudaria do ponto de
vista da saúde pública, e isso é improvável”, ressalta. Neste aspecto, porém, não existe consenso.
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O virologista Adolfo García-Sastre, pesquisador do
Hospital Mount Sinai, de Nova York, estima que
“haja de 5 a 10 vezes mais infectados do que se
estão contabilizando atualmente, o que reduz muito
sua letalidade”, ressalta.
Outro problema é a falta de imunidade. García-Sastre explica que mesmo com 0,1% de letalidade
este novo vírus pode ser problemático se o número
total de infectados superar expressivamente o de
uma gripe comum. “Ao contrário da gripe sazonal,
em que há um número de pessoas que não são infectáveis porque têm imunidade, ninguém tem imunidade contra este vírus, então ele vai infectar muito
mais gente que a gripe sazonal, e por isso, mesmo
se tiver a mesma letalidade que a gripe, o número
absoluto de casos será muito maior, e isso representará um desafio ao sistema hospitalar. Acredito
que este coronavírus não chegará a ser como o vírus
da gripe de 1918, mas sim como o vírus pandêmico
H2N2 de 1957”, explica o pesquisador.
É uma comparação para estar alerta. Um estudo
de 2016 calculou que haveria 2,7 milhões de mortes
se um vírus como o H2N2 surgisse em 2005, um
valor intermediário entre as 400 000 mortes atribuíveis à gripe H1N1 de 2009 e a “devastadora”
gripe de 1918, erroneamente conhecida como Gripe
Espanhola, que ceifou mais de 60 milhões de vidas
no mundo todo.
É provável que as infecções comecem a diminuir
com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas no Hemisfério Norte. “Como o vírus da
gripe, os coronavírus são vírus com envoltório, o que

os torna sensíveis a condições ambientais, como as
temperaturas altas, o ressecamento e a luz do sol”,
explica Isabel Solá, especialista em vírus de RNA
do Centro Nacional de Biotecnologia da Espanha.
“Portanto, quando o calor chegar o previsível é que
os vírus que saiam nas secreções de uma pessoa
e caiam em superfícies externas se inativem antes
[de infectar alguém], o que reduziria a transmissão”,
detalha.
O médico infectologista Oriol Mitjà, do Hospital
Germans Trias i Pujol, de Badalona (Catalunha), observa que “o coronavírus ficará como um vírus sazonal, de maneira que no verão haverá uma transmissão muito reduzida. O contágio é através de gotas
respiratórias que caem no ambiente. O vírus sobrevive 28 dias na gota se a temperatura for inferior a
10 graus, mas só suporta um dia quando faz mais de
30 graus”, explica Mitjà, para quem baixar a guarda
agora seria muito perigoso. “No momento em que
as temperaturas caírem de novo o vírus voltará. Por
isso é importante desenvolver vacinas e tratamentos
que possamos usar nos anos vindouros”, ressalta.
O último motivo para não desprezar o novo vírus
é a simples precaução. O coronavírus pode, de fato,
acabar sendo um vírus com o qual vamos conviver,
a exemplo da gripe. Mas por enquanto é novo e
desconhecido, e só isso já seria motivo para ficar
em alerta.
DOMÍNGUEZ, Nuño. Como o coronavírus se compara com a
gripe? Os números dizem que ele é pior. In: El País, 3 mar. 2020.
Disponível em: https://bit.ly/3gc9dnv. Acesso em: 10 abr. 2021.

Roteiro de trabalho
1. O primeiro passo é selecionar as principais informações da reportagem.
2. Depois disso, formem um círculo, a fim de que todos possam participar da melhor forma possível do debate.
3. Vocês podem começar destacando as informações que selecionaram e, com base nelas, apresentar ideias,
argumentos e iniciativas que possam contribuir para ações que fortaleçam a saúde pública, em momentos
tão difíceis como esse descrito na reportagem.
4. Mas não se esqueçam de alguns princípios essenciais:
1º-) Toda ideia ou iniciativa deve ser fundamentada e nenhuma opinião deve ser aceita ou descartada sem
bons motivos.
2º-) Em um debate, cada um tem um momento para falar e merece ser ouvido com atenção.
3º-) Embora vocês não tenham que apresentar um texto escrito, é importante anotar aquilo que seus colegas dizem e, na medida do possível, as ideias que você pretende defender.

minervastudio/Freepik

Bom debate!
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Divulgação

HEMPEL, Carl G. Filosofia da Ciência Natural. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. Neste livro de
Carl G. Hempel (1905-1997), é feita uma apresentação da filosofia das ciências naturais.
De maneira clara e bastante didática, o autor aborda diversos aspectos relacionados com
a natureza e o teste de teorias científicas. Hempel foi um dos integrantes do chamado
Círculo de Viena, um grupo de filósofos dedicados a questões relativas à epistemologia e
à filosofia da ciência.

Divulgação

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

GALILEI, Galileu. Ciência e fé. São Paulo: Editora Unesp, 2009. Traduzido por Carlos
Arthur R. do Nascimento, este livro contém diversas cartas de Galileu e de alguns de seus
correspondentes, escritas durante o período da polêmica teológica e cosmológica sobre
as hipóteses astronômicas de Copérnico. Essas cartas, redigidas entre 1613 e 1615, são
documentos muito importantes para compreender a defesa galileana do copernicanismo.

Divulgação

CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. Este livro do filósofo
Alan Francis Chalmers (1939-) é mais uma fonte interessante de pesquisa sobre a filosofia da
ciência. O autor percorre diversas correntes, explorando, por exemplo, o indutivismo, o falsificacionismo e a filosofia de Thomas Kuhn. Caso se interesse, vale a pena ler outro livro de
Chalmers, A fabricação da ciência (São Paulo: Editora Unesp, 1994), que faz uma exposição
relevante sobre história da ciência.

Divulgação

MARICONDA, Pablo Rubén; VASCONCELOS, Júlio. Galileu e a nova Física.
São Paulo: Odysseus, 2006. Se você ficou curioso ou curiosa sobre quem foi Galileu
Galilei, este livro é uma excelente dica. Pablo Rubén Mariconda e Júlio Vasconcelos, dois
especialistas brasileiros na obra de Galileu, expõem objetivamente diversos aspectos da
vida e da obra do físico italiano.

LACEY, Hugh. A controvérsia sobre os transgênicos. São Paulo: Ideias e Letras, 2006.
Neste livro, Hugh Lacey discute questões relacionadas com a ideia de que a ciência é livre
de valores, o que envolve os três princípios por ele formulados e estudados neste capítulo.
Contudo, o foco da obra consiste em uma análise sobre os impactos de tecnologias na
agricultura, como o uso de transgênicos, e sobre estratégias alternativas, como a agroecologia.
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D i v u lg a ç ã o

R E V I S T A P e s q u i s a F a p e s p . A revista é publicada periodicamente pela F undação de
Amparo à Pesquisa do E stado de S ão Paulo e está disponível no s i t e da fundação
(http: / / www.fapesp.br/ ). Acesso em: 20 jun. 2020. A revista contém uma série de
reportagens e artigos sobre ciência, com ênfase na pesquisa financiada pela agência
de fomento.

S B PC

A c a d e m i a B r a s i l e i r a d e C i ê n c i a s (http: / / www.abc.org.br/ ). Acesso em:
10 abr. 2021. Neste site você encontrará uma série de informações sobre
a ciência e a tecnologia desenvolvidas no Brasil e no mundo. V ale a pena
navegar e conhecer os projetos e pesquisas atuais.

S O C I E D A D E B r a s i l e i r a p a r a o P r o g r e s s o d a C i ê n c i a (http: / / portal.sbpcnet.org.br/ ).
Acesso em: 20 jun. 2020. Neste s i t e você encontrará muitas informações sobre ciência e
tecnologia, como as publicações J or n al da C i ê nc i a, C i ê nc i a e C ul tu r a e C i ê nc i a & M ul h er .
A S BPC é a mais importante sociedade brasileira dedicada à ciência.

R ep ro d u ç ã o

G A T T A C A . Direção: A ndrew Niccol, E U A, 1997, 106 min.
E ste filme conta uma interessante história relacionada com a utilização da genética no
destino de seres humanos. C ada pessoa é analisada e avaliada segundo o seu código
genético e, com base nele, são escolhidas para desempenhar determinadas funções. O
nome do filme tem inclusive uma curiosidade, pois o acrô nimo “gattaca” faz alusão a
bases nitrogenadas que compõem o DNA: as letras dessa palavra se referem, respectivamente, às bases guanina, adenina, timina, timina, adenina, citosina e adenina.

D i v u lg a ç ã o

D i v u lg a ç ã o

A S S O C I A Ç Ã O F i l o s ó f i c a S c i e n t i a e S t u d i a (http: / / scientiaestudia.org.br/ ). Acesso em: 20 jun. 2020. No s i t e dessa
associação há diversas informações sobre filosofia, história
e sociologia da ciência e da tecnologia. A Associação possui
uma revista e diversos livros publicados. C onfira também atividades como palestras e seminários.

A L E X A N D R I A . Direção: Alejandro Amenábar, E spanha, 2009, 126 min.
O filme narra a história de H ipátia (360-415), filósofa neoplatô nica e matemática, filha
de T heon de Alexandria. O filme retrata seu importante papel como professora de
M atemática e Astronomia e diretora da escola platô nica de Alexandria. M as é, claro,
não daremos s p oi l er : descubra quem foi essa filósofa e matemática assistindo ao filme!
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ENEM
1. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o universo), que
não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em
língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível
entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.
GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a
a. continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.
b. necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.
c. oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.
d. importância da independência da investigação científica pretendida pela igreja.
e. inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.
2. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela
primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa
expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo,
não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente.
CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques. Scientiae Studia, São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado).

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a
investigação científica consiste em
a. expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
b. oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
c. ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
d. explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos.
e. explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.
3. Panayiotis Zavos “quebrou” o último tabu da clonagem humana – transferiu embriões para o útero de mulheres, que os
gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto, no qual
fazia seus experimentos. “Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o
médico que irá criá-la, mas vai acontecer”, declarou Zavos. “Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a um
ano, ou dois, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão
para entregar um bebê clonado saudável ao mundo.”
CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk. Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado).

A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética que, entre outras questões, dedica-se a
a. refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem.
b. legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais no planeta.
c. relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal.
d. legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução humana e animal.
e. fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para uso em seres humanos.
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4. TEXTO I
Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão mui duvidoso e
incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera
crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável.
DESCARTES, R. Meditações concernentes à Primeira Filosofia. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (adaptado).

TEXTO II
É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for
ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e
não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida.
SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado).

A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se
a. retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade.
b. questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções.
c. investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos.
d. buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados.
e. encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados.
5. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu (c. 90-168 d.C.) afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em
seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos
da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), ao
encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol
deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em
torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler (1571-1630), depois de estudar o
planeta Marte por cerca de trinta anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se
para os demais planetas.
A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que
a. Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais.
b. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol.
c. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas
autoridades.
d. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da
Alemanha.
e. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada.

O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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ocê já esteve em situações semelhantes às registradas nestas fotografias? Talvez não tenha participado de eventos como os retratados, mas com
certeza viveu infinitas experiências coletivas.
Você já pensou na presença de outras pessoas nessas
experiências e vivências? Por que uma multidão, andando
no metrô, por exemplo, sabe para que lado deve caminhar?
Como aprendemos a viver em sociedade?
O modo como vivemos não é uma herança da natureza,
mas algo que desenvolvemos ao longo da vida com base no
que a sociedade nos ensina. Tornar-se um indivíduo também depende do conjunto de comportamentos, hábitos e
crenças que nosso grupo historicamente elegeu como fundamentais para serem socializados pela família, pela mídia,
pela convivência religiosa e até mesmo pela escola.

 Foto de 2014 que mostra multidão percorrendo

simultaneamente o corredor de transferências
entre as linhas do metrô e de trem em São Paulo,
cidade mais populosa do Brasil.

Alessandro Shinoda/Folhapress

 Em São Paulo, 2012, a família almoça com os dois filhos em uma

Sandro Vox/Objetiva Press/Folhapress

barraca de lona, local onde os quatro moram desde que foram
expulsos do prédio ocioso que ocupavam com outros sem-teto.

 Em 2014, durante reintegração de posse na cidade do Rio de

Buda Mendes/Getty Imagess

Janeiro, moradores de um condomínio do Programa Minha Casa
Minha Vida fazem protesto reivindicando o direito à moradia.

 Mulheres indígenas durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, Palmas (TO),

2015. Em parceria com o Governo Federal, o evento esportivo reúne dezenas de etnias
nacionais com o objetivo de valorizar diferentes sociedades indígenas brasileiras.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo, vamos refletir sobre como nos tornamos membros de um grupo
social, partilhando a mesma cultura. Vamos estudar também como vivem outros
povos e como se organizam em sociedade.
Ao longo do percurso, uma pesquisa de campo vai nos dar bases empíricas sobre
a vida real e nos ajudará a entender que as questões discutidas pelos teóricos das
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas não estão longe de nós. Ao contrário, fazem
parte da nossa mais íntima experiência cotidiana. Vamos começar com uma narrativa sobre uma comunidade da cidade do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão.
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Nascer e morrer no Complexo do Alemão: políticas de saúde e arranjos de cuidado
[...] Visitei Josefa enquanto acompanhava Joyce, Agente Comunitária de Saúde, e Diogo, médico. Era a segunda visita que o médico fazia desde o início
do seu trabalho na unidade, há aproximadamente dois meses. Quando
chegamos à casa de Josefa, ela estava deitada em um sofá improvisado
como cama na sala. Ao seu lado, em outro sofá, dormiam duas crianças.
A casa era composta por quatro cômodos, sala, quarto, cozinha e banheiro, e não foi possível precisar quantas pessoas viviam ali, mas pelo
que pude contar ao menos sete: Josefa, sua irmã Dulce, seu marido, sua
filha e três netos.
Josefa tinha 65 anos e vivia ali há pelo menos dois anos. Havia sido
diagnosticada com Mal de Alzheimer há cinco anos e desde então ela,
que ironicamente trabalhava como cuidadora de idosos, não tinha com
quem contar para cuidar de si mesma. Sua história foi narrada por sua
irmã Dulce, a dona da casa e atual responsável por seus cuidados. O marido de Josefa faleceu logo após seu diagnóstico e eles não tinham filhos. Sua
irmã contou que suas economias e pertences haviam sido roubados por outros
parentes e ela fora despejada da casa em que vivia em Jacarepaguá. Ela passou a
viver na casa de uma outra irmã, mas depois de várias situações de fuga, com longos
 Natália Helou Fazzioni, antropóloga,
períodos vivendo na rua, acabou sendo tirada da rua e internada no Hospital de Acari
pesquisadora de campo e autora da tese
por assistentes sociais. O diagnóstico do médico nesse hospital teria sido definitivo,
de doutorado defendida em 2018, cujo
trecho é apresentado nesta seção.
não havia nada o que fazer, era preciso levá-la para morrer em casa. Mas Josefa já não
Foto de 2020.
tinha casa. Embora não fossem tão próximas, ao ser contatada pelo hospital, sua irmã
Dulce não hesitou em assumir essa função.
Quando chegamos à casa, durante os primeiros minutos, tive a certeza de estar diante de uma moribunda.
O desespero de Diogo diante da paciente confirmava a minha suspeita. Ele perguntava à Dulce se Josefa levantava e
respondia quando falavam com ela, e a irmã insistia que sim. “Então acorde ela pra mim”, dizia o médico impaciente. A irmã chamava, mas ela não se movia. Diogo começou a checar os sinais vitais: pulso, temperatura, respiração.
Estava estável, mas ainda assim Diogo seguia preocupado pelo aspecto geral de Josefa. Segundo ele, ela estava
desnutrida, desidratada e com sinais claros de infecção urinária, além de não apresentar resposta a nenhum tipo
de estímulo. Dulce não parava de falar nem um segundo, claramente nervosa, repetindo insistentemente sobre sua
rotina de cuidados com a irmã e sobre a história de vida dela. Entre os aspectos mais enfatizados por Dulce, estava
a morte prematura do único filho de Josefa, ainda quando recém-nascido. Segundo a irmã, após esse episódio, ela
havia “pedido a Deus” para que nunca mais lhe desse um filho, para que não sofresse tanto assim. Sua vida, aos
olhos de sua irmã, teria sido marcada por esse luto.
Se havia alguma vida restante em Josefa naquele momento, ela transparecia apenas em suas unhas das mãos
e dos pés pintadas de modo grosseiro com esmaltes de cores vibrantes e diferentes, com vários borrões para fora.
“Isso aí é coisa das crianças, que ficam brincando com ela”, explicou Dulce. Enquanto isso, Joyce perguntava por
que as crianças não estavam na escola naquele momento. E a avó se explicou dizendo que suas filhas eram “preguiçosas” e não levavam os filhos para a escola; então ela, que estava “velha” e tinha que cuidar da irmã acamada,
além de trabalhar fora, é que não levaria. A ameaça por parte da Agente era direta e sem rodeios: “Vão perder o
Bolsa Família se as crianças não forem para a escola”. E mais uma vez Dulce se explicava, enquanto as crianças iam
lentamente sendo acordadas pela nossa visita. Enquanto Diogo e Joyce pensavam sobre o que fazer com Josefa,
eu refletia sobre a falta de atenção por parte dos profissionais com a saúde de Dulce, também idosa, claramente sobrecarregada de tarefas e responsabilidades. Em nenhum momento, checaram sua pressão ou lhe perguntaram
sobre sua saúde. Mas lhe cobraram sobre os cuidados com a irmã e com os netos. [...]
Ao sair da casa de Dulce, o médico estava claramente nervoso com tudo o que havia acontecido. Ele reclamava que
a agente e a enfermeira haviam estado ali há poucos dias e não lhe notificaram de que o estado da paciente era “grave”.
Ao mesmo tempo, comentava sobre o péssimo estado geral da paciente e da casa como um todo: “O que era aquela
casa?”, ele dizia. A agente se desculpava e dizia: “Eu sei, nós erramos, mas que bom que hoje viemos aqui”. E o médico
discordou, insistindo que o erro justamente teria sido voltar, pois agora aquela paciente era de “responsabilidade dele”,
caso morresse. E ainda completou, dizendo indignado: “O que era aquela casa? Quantas pessoas moravam ali?”. [...]
FAZZIONI, Natália H. Nascer e morrer no Complexo do Alemão: políticas de saúde e arranjos de cuidado. 2018.
Tese (Doutorado em Antropologia Cultural) – Universidade Federal do Rio de janeiro, Rio de Janeiro, 2018. (Trecho retirado das p. 142-144.)
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Arquivo pessoal da autora

Natália Helou Fazzioni

O texto de Fazzioni traz uma história real e foi produzido com base no trabalho de campo da pesquisadora
no conjunto de comunidades do Complexo do Alemão,
na cidade do Rio de Janeiro. Convivendo com os moradores locais e acompanhando médicos e agentes de
saúde em atendimentos na região, a antropóloga observou o modo como as pessoas se relacionavam e, depois, produziu uma tese analisando os impasses sociais
e individuais gerados pela falta de políticas públicas de
saúde naquele contexto. No trecho que acabamos de
ler, conhecemos a história de Josefa, uma idosa que trabalhava como cuidadora de idosos e que, no entanto,
tinha ficado sem cuidados ao adoecer. Conhecemos
igualmente a história de sua irmã, Dulce, também idosa,
que, mesmo já sendo responsável pelo cuidado dos três
netos, foi a única pessoa que acolheu a irmã vulnerável.

Roteiro de trabalho
1. Quais são as tarefas de cuidado apresentadas
no texto?
2. De quais tipos de cuidado todos nós dependemos no início e no fim da vida?
3. Em sua experiência pessoal, quem são as pessoas cuidadas? E quem cuida delas?
4. A quem a sociedade atribui a responsabilidade
de cuidar do outro?
5. É possível dizer que somos indivíduos autônomos e nos construímos como seres humanos
independentemente dos outros?

SOMOS UM, SOMOS MULTIDÃO
derna, ou o brilhantismo dos estudos de Marie Curie
sobre radioatividade, que a tornaram a primeira pessoa a receber dois prêmios Nobel: um de Física (1903)
e outro de Química (1911).
Cada pessoa é um conjunto único de combinações
e experiências e traça uma trajetória específica de existência no mundo. Mas, ainda que sejamos tão únicos
como indivíduos, cada um com sua história de vida e
acúmulo de experiências, será que somos tão diferentes daqueles que nos cercam?

 Autorretrato de 1889 de Vincent van Gogh (1853-1890), pintor

 Os cientistas Pierre Curie e Marie Curie, c. 1903. Nesse ano, eles

Everett Collection/Shutterstock

Everett Historical/Shutterstock

Ninguém é igual a ninguém. Nem mesmo gêmeos
idênticos, nascidos do mesmo ventre, são réplicas totais um do outro. Quando crianças, não demora muito para que nossos cuidadores percebam os primeiros
traços de nossa personalidade.
Ao longo da história humana há inúmeros casos
de indivíduos ímpares, cujas criações ninguém conseguiu igualar. Não podemos negar a astúcia de Van
Gogh, por exemplo, ao romper com os padrões de
pinceladas da tinta a óleo que fundaram a arte mo-

holandês. Seu estilo expressionista é considerado um dos pilares da
arte moderna.

foram agraciados com o prêmio Nobel de Física.
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Vamos agora fazer um exercício de imaginação. Suponha que você
estivesse um dia navegando em alto-mar, longe da costa, e,
por acidente, seu barco naufragasse. Não sobrou mais ninguém além de você e, horas depois da tragédia, você se percebe boiando e se aproximando de uma ilha. Em terra firme, a primeira coisa
que faz é verificar se existe alguém por lá. Você percorre todo o pequeno conjunto de terra a pé, em menos de um
dia, e constata que não há mais ninguém. Chegou o momento de ter que sobreviver sozinho. Como você fará isso?
Com base nessa situação imaginária, siga as orientações abaixo.

Roteiro de trabalho
1. Em uma folha de caderno, desenhe uma linha dividindo o papel ao meio, em duas colunas. Na coluna da
esquerda, escreva primeiro três coisas que você mais gostaria de encontrar em seu bolso. Depois, ainda na
mesma coluna, escreva três coisas que não queria ou não precisaria ter levado à ilha deserta.
2. Em seguida, na coluna da direita, escreva o que você teria de fazer para sobreviver sozinho na ilha durante
os próximos dias, até que chegasse o resgate: O que procuraria para comer? Como prepararia seu alimento? Como faria para dormir e onde dormiria? E se sentisse frio, o que faria? Se tivesse se machucado durante o naufrágio, como cuidaria dos ferimentos? O que faria para tentar ser encontrado?
3. Depois dessa atividade individual, é hora de conhecer melhor os colegas de turma, compartilhando seu
trabalho. Juntos, formem um círculo com as cadeiras. Cada um de vocês deve ler as respostas às perguntas
acima e ouvir as dos demais estudantes da sala.
4. Por último, debatam sobre as questões apresentadas a seguir. Se preferirem, anotem as conclusões na lousa.
•
•
•
•
•
•

Qual foi a resposta mais surpreendente?
Quais foram as ações mais criativas?
Quais ações vocês acham que não dariam certo? Por quê?
Quais ações a maioria realizaria?
Quais coisas, na opinião da turma, seriam mais necessárias nessa situação imaginária?
Como a maioria faria para se alimentar? E para dormir; para se proteger do frio; para se curar de um
possível ferimento; para tentar ser encontrado?

Quais respostas foram comuns ou mais semelhantes entre os colegas?

Na atividade acima, certamente vocês depararam com respostas diferentes e até inusitadas, que mostraram a
personalidade única de cada colega da turma. Mas provavelmente encontraram também coisas em comum entre
vocês. Tais semelhanças seriam apenas coincidência?
A necessidade de nos alimentarmos é biológica, uma dependência da qual não podemos fugir. Mas nossa
composição biológica não determina o que preferimos como alimento e, muito menos, como o preparamos. Tais
determinações são sempre variáveis entre os diferentes povos, que, historicamente, elegem seus pratos favoritos
e desenvolvem técnicas ou receitas para prepará-los. Aliás, se vocês se imaginaram acendendo alguma fogueira
para poder preparar os alimentos encontrados na ilha deserta, é porque fazem parte de uma sociedade para cujo
desenvolvimento dos hábitos alimentares o fogo foi socialmente imprescindível.
E para tentar ser encontrado? Algum estudante pensou em escrever os termos “Socorro”, “Help” ou “SOS”
na areia? Bem, se alguém imaginou isso, é porque sabe que tais expressões linguísticas são códigos socialmente
compartilhados de pedido de ajuda. Se tais palavras podem ser usadas por um indivíduo para pedir ajuda a outros,
é porque entre esses indivíduos há comum acordo de que tais letras e códigos escritos, quando acionados, representam um pedido de socorro. Eles só fazem sentido e só podem funcionar como um sinal de resgate se todos os
envolvidos na produção e na recepção da mensagem estiverem minimamente de acordo sobre o que ela significa.
Cada indivíduo é um universo único, mas ninguém pode viver apenas com aquilo em que acredita ou que
produz sozinho. Vivemos uma existência individual dentro de uma estrutura compartilhada de símbolos,
significados, valores, crenças, hábitos e comportamentos comuns a várias outras pessoas. Qualquer indivíduo é,
também, membro de uma sociedade. E, se um dia naufragarmos e formos parar em uma ilha deserta, com certeza
levaremos para lá comportamentos, hábitos e aprendizados que a sociedade à qual pertencemos nos ensinou.
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EU NASCI ASSIM?
Por que repetimos hábitos ou códigos compartilhados com outros membros da sociedade? Como sabemos o
que devemos fazer, como viver ou nos comportar?
Sabemos viver em sociedade e interagir com outros indivíduos porque, desde que nascemos, somos “socializados”.
APU GOMES/AFP
Socialização é o termo utilizado para
nos referirmos ao processo no qual um
indivíduo é continuamente incorporado
em uma sociedade: o processo pelo qual
todos passamos desde que nascemos e
que nos faz aprender sobre as leis escritas e não escritas da sociedade, os hábitos esperados de nós, os códigos de
comunicação e até mesmo a forma como
vivemos o dia a dia. Por meio da socialização, um indivíduo internaliza o senso de
coletividade e se adapta para fazer parte
de um grupo específico: a sociedade à
qual pertence.
Nem toda sociedade tem as mesmas
regras, hábitos e comportamentos. Por
isso, cada uma cria um processo diferente
de socialização, no qual o que uma pessoa aprende não é, necessariamente, o
mesmo que aprenderia se tivesse nascido
em outra. E é exatamente a combinação  O jogo de futebol é uma forma de socialização muito presente na sociedade
singular dessas regras, hábitos e comporbrasileira. Rio de Janeiro, foto de 2017.
tamentos criados por uma sociedade e
compartilhados com seus membros que faz todos eles se reconhecerem e perceberem que têm algo em comum.
De modo geral, não podemos dizer que um indivíduo passa apenas uma vez pelo processo de socialização,
pois, como cada sociedade está em constante mudança e transformação histórica, os indivíduos precisam, também, estar constantemente aprendendo e readequando sua postura como membros desse meio social. Na sociedade à qual pertencemos, tudo aquilo que aprendemos com a família, a escola ou a TV quando ainda éramos
crianças fez parte de nossa socialização primária – os aprendizados iniciais que permeiam a infância de qualquer
indivíduo. Na socialização primária, aprendemos uma língua, a reconhecer quem são nossos parentes e as regras
mais básicas para viver em conjunto. Já mais crescidos, iniciamos a socialização secundária, quando desenvolvemos e atualizamos até o final da vida os parâmetros culturais que permitem nossa convivência em grupo.
Não há humanidade sem relação social. Somos seres coletivos, vivemos em grupo. Por meio da socialização,
muitos de nossos comportamentos e valores que aparentam ser reflexo de nossa individualidade na verdade são
traços comuns e pré-moldados na sociedade em que estamos inseridos. Não há trajetória individual que não seja
transpassada por experiências sociais e traços culturais que delimitam a formação do nosso “eu”. Por gerações,
herdamos padrões de comportamento, replicamos hábitos e repetimos códigos de conduta que formam a tradição
do grupo coletivo do qual fazemos parte. É por meio disso tudo que cada um de nós se constitui como sujeito.
Quem será que ensina, e como, os indivíduos a se
adaptarem ao meio social? Para responder a essa pergunta, vamos nos aprofundar a seguir no trabalho de
uma reconhecida antropóloga, Margaret Mead, que se
especializou na análise dos processos de socialização nas
diferentes sociedades.

PARE e PENSE
1. Como podemos reconhecer nossa individualidade?

 A escola é um espaço privilegiado de socialização das crianças.
Feijão (AC), 2011.

2. Qual é a importância da socialização
para a vida humana?
INDIVÍDUOS, SOCIEDADE
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MARGARET MEAD E AS FORMAS
DE SOCIALIZAÇÃO HUMANA

Bettmann Archive/Getty Images

Margaret Mead (1901-1978) foi uma antropóloga
estadunidense responsável por importantes pesquisas
sobre as diferenças culturais entre os povos. Um dos
principais focos de seu trabalho foi a análise da relação
entre a cultura de uma sociedade e o comportamento e
a personalidade de seu povo. Para compreender a forma
como determinado povo constituía suas características
particulares de vida, a autora percebeu que era crucial investigar como as crianças eram criadas e a maneira como
eram ensinadas a se comportar em meio aos seus pares.
Defensora da pesquisa empírica, Mead dedicou grande parte da vida a viagens pela Oceania e pela Ásia, para
conviver diretamente com os povos que ali viviam e, com
eles, aprender mais sobre a enorme variedade de modos
de vida humana. Essas viagens eram parte de seu trabalho de campo, um método para a produção de conhecimento cujo ponto de partida era a própria experiência
em contato com outras pessoas e os dados produzidos
com base nessa interação. Quando estava em campo, em
meio aos povos das diferentes sociedades que analisou,
Mead observava atentamente as relações entre as pessoas, anotava suas impressões, entrevistava os moradores
locais, procurava entender quais vínculos havia entre eles,
quem era parente de quem, quais hábitos se assemelhavam com os seus como estadunidense e, sobretudo,
quais definiam a particularidade daquele novo ambiente
em que ela estava inserida.
Em seu livro publicado em 1935, intitulado Sexo e
temperamento em três sociedades primitivas, Mead
analisou de perto as relações entre adultos e crianças
em três povos diferentes da região da Papua-Nova
Guiné, na Oceania: os Arapesh, os Mundugumor e os
Tchambuli. Como resultado dessa sua famosa pesquisa,

ela demonstrou, cientificamente, que os temperamentos atribuídos aos homens e às mulheres na Oceania
destoavam muito daqueles em meio aos quais Mead
havia sido socializada, nos Estados Unidos. Ela descobriu, ainda, que o comportamento esperado de uma
mãe em relação aos filhos estava longe de ser universal.
Diante dos dados produzidos por ela diretamente
de sua observação na Oceania, Mead ressaltou que
entre os Arapesh tanto homens como mulheres eram
igualmente responsáveis pelo cuidado das crianças e,
nesse vínculo com elas, mantinham um comportamento dócil e muito cooperativo. Já entre os Mundugumor, a pesquisadora percebeu que homens e mulheres
eram muito agressivos e se desenvolviam como indivíduos indisciplinados, tratando as crianças com bastante impaciência e ensinando-lhes desde cedo uma
postura bélica. E, entre os Tchambuli, o temperamento
de homens e mulheres era proporcionalmente inverso àquele ao qual Mead estava acostumada. Se, por
um lado, na sociedade estadunidense, de onde ela
provinha, ser mãe significava estar sempre na posição
de principal cuidadora dos filhos, ser responsável por
sua nutrição e desenvolvimento emocional, entre os
Tchambuli a autora viu mulheres impacientes, negligentes e agressivas com as crianças. Para esse povo,
o cuidado e o acolhimento gentil das crianças durante
seu desenvolvimento não eram, portanto, um papel
social das mães, mas uma responsabilidade masculina,
dos pais.
Com base em seu estudo, bem como no de vários
outros antropólogos, aprendemos que a natureza humana é extremamente maleável conforme a cultura e
que comportamentos que muitas vezes julgamos naturais são, na verdade, intimamente moldados pelos
padrões da sociedade à qual
pertencemos. O trabalho de
Mead é importante por demonstrar que mesmo aquilo
que tomamos como “natural” pode ser produto direto
da sociedade em que vivemos e dos comportamentos
em meio aos quais nos socializamos.

 Nesta foto, de 1953,

a antropóloga Margaret Mead
conversa com uma interlocutora
durante sua pesquisa de campo na
Oceania.

38

CAPÍTULO 2

EM13CHS103 EM13CHS502
BNCC

BNCC

Etapa 1

O diário de campo

Iniciaremos agora um percurso de pesquisa que será
realizado em três etapas, até o final do capítulo.
O objetivo desta investigação é compreender o lugar do cuidado em seu contexto social e como ele é vivenciado pelos indivíduos. Para isso, vamos nos orientar
pelas seguintes questões gerais: Quais são as práticas
de cuidado exercidas em seu grupo social? Quais são
as normas da sociedade que agem sobre elas? Como
essas práticas vinculam os indivíduos?
Buscando inspiração nas investigações realizadas
pelas pesquisadoras cujos textos e contribuições estudamos anteriormente, o método que utilizaremos na
pesquisa será predominantemente qualitativo, no qual,
por meio de trabalho de campo, você vai coletar os
dados empíricos a serem analisados. Nesse processo,
será adotada a observação participante como técnica
de pesquisa.

Para começar, o primeiro passo é
ter em mãos um caderno ou bloco
de anotações específico para a pesquisa. Daqui em diante, ele será seu diário de campo.
Esse caderno não precisa ter nada de especial; pode ser
algum que você já tenha guardado em casa e que nunca
usou. Ou, se não houver nenhum, pode ser feito pela junção de várias folhas em branco, presas por um grampo.
O diário de campo é agora seu material de trabalho
mais importante. É nele que você vai anotar tudo o
que ouvir, ver ou pensar sobre a pesquisa. Ele funcionará como uma espécie de memória escrita de tudo o
que acontecer daqui para frente e, lá no meio da pesquisa, quanto mais coisas você tiver anotado, melhor
será para a análise dos dados e resultados.
E o que é para anotar? Tudo! Todas as informações
que você perceber que têm alguma relação com o
INDIVÍDUOS, SOCIEDADE

IKO-studio/Shutterstock

HA

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

PESQUISA

HA

Desde que nascemos, somos ensinados a nos comporNo começo deste capítulo, vimos a história de Jotar e a agir de determinadas maneiras, a nos expressar
sefa, a idosa acamada que sobrevive por conta dos
em determinada língua. A pesquisa de Margaret Mead
cuidados de sua irmã Dulce, que assumiu todo o trabamostra exemplos de como outras sociedades lidam com a
lho e responsabilidade envolvidos na manutenção de
socialização das crianças, quais temperamentos são ensioutra vida, ainda que ela mesma fosse idosa e estinados a elas e, ainda, como a responsabilidade sobre nuvesse sobrecarregada com a tarefa de cuidar dos três
trição, carinho e cuidado em
netos. Nesses momentos
Bettmann Archive/Getty Images
relação às crianças é variável
de limite da existência
de um povo para outro.
fisiológica corporal, no
nascer e no morrer, é
Além disso, se pararpor meio do vínculo que
mos para pensar com mais
estabelecemos com ouprofundidade nesse assuntras pessoas que manteto, nós nos daremos conta
mos a existência. E, por
de que o cuidado é tamisso, podemos dizer que
bém aquilo que comprova
o cuidado é um ato de
que não podemos nos ver
fundamentação da vincomo indivíduos isolados.
culação social, o que volAfinal, ao nascermos, nos
ta a nos lembrar de que,
desenvolvemos e chegasozinhos, não somos camos à independência apepazes de nos constituir
nas porque, antes, alguém
como indivíduos.
se responsabilizou por nos
alimentar, nos medicar
Tendo isso em vista,
quando ficávamos doenao longo do debate destes, nos embalar até que
te capítulo, faremos um
pegássemos no sono e até
esforço para pensar em
mesmo nos ensinar a usar
como todas essas ques Em foto de 1934, enquanto trabalhava na curadoria do Museu
as palavras corretas para
tões agem diretamente
Americano de História Natural, Margaret Mead mostra artefatos
pedir ajuda. Somos seres
sobre nossa vida. Assim,
rituais trazidos de sua pesquisa com os povos de Papua-Nova Guiné.
sociais e, desde os primeiiniciaremos uma pesquiros dias, para sobreviver,
sa para entender melhor
precisamos do cuidado de alguém – uma pessoa que
como os vínculos sociais agem na prática. A pergunta
será a primeira com quem vamos criar laços sociais. E,
na qual vamos nos concentrar nessa pesquisa é: Em
em uma situação de fim de vida, pesa também o vínculo
seu grupo social, quem foi socializado para ser responcom quem cuidou de nós em nossos últimos dias.
sável pelo cuidado? Quem cuida e como cuida?
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tema da pesquisa são importantes. Nesta fase inicial de
trabalho, não é preciso focar um tema muito restrito
nem escolher o que vai analisar depois. Apenas reúna
o máximo de informações sobre as relações de cuidado
que conseguir; é melhor sobrar do que faltar. Não tenha vergonha daquilo que escrever; seu diário de campo é somente seu. Trata-se de um instrumento para
conversar consigo mesmo e não deixar a possibilidade
de esquecer alguma coisa atrapalhar nesse processo.
Por isso, escreva sem economia: anote as informações
com riqueza de detalhes, coloque sempre a data em
que as coisas aconteceram, o que você viu ou ouviu,
quem lhe contou, como contou, no que a situação fez
você pensar, por que acha que determinados acontecimentos são importantes para a pesquisa, quais são as
relações possíveis entre eles, etc.

Benjamin Lowy/Getty Images

Treinando o olhar e a escuta

Trabalho de campo

atenta para tentar compreender a bagagem de vida expressa
em sua fala.

O meio social em que vivemos e nosso próprio cotidiano são ambientes que proporcionam uma possibilidade infindável de pesquisa. Mas, para fazer com
que nossas observações contribuam para uma análise
mais profunda, é preciso que, antes, o olhar e a escuta
sejam treinados, o que significa estar pronto para perceber as situações ao redor de um modo novo, atentando a coisas que antes você via ou ouvia, mas não
considerava tão importantes.
Ao analisarmos a realidade próxima e cotidiana com
o objetivo de realizar uma investigação, depararemos
com um lado bom e também com um mais difícil, que
precisa da devida atenção. Por um lado, fazer o trabalho em ambientes que conhecemos, com os quais estamos familiarizados, é mais fácil por não exigir dinheiro
nem tempo para grandes deslocamentos e, ainda, por
não nos expor ao risco de um ambiente desconhecido, como aquele em que antropólogas como Margaret Mead se inseriram. Mas, por outro, a proximidade
apresenta o desafio de estranhar aquilo que nos é familiar; ou seja, de estar aptos a desnaturalizar ações,
falas e comportamentos que até então nos pareciam
automáticos, inquestionáveis. Exige, portanto, que estejamos em um estado muito maior de atenção, em
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Quais são as tarefas de cuidado que vimos até aqui?
Além dessas, você se lembra de algum outro tipo de
ação que as pessoas põem em prática, sem nenhuma
remuneração, para cuidar das outras? Ao seu redor,
o que significa cuidar? Quem cuida de quem? É importante levantar primeiro essas questões para poder,
então, decidir como iniciar seu trabalho de campo.
Com seu diário em mãos, muitas questões na cabeça
e a percepção aguçada, explore quais são os locais possíveis no seu convívio cotidiano para identificar pessoas
que assumem tarefas de cuidado. Pode ser na sua casa,
na vizinhança, na escola, durante o contraturno da aula,
ou em algum outro ambiente em que seja possível estar
sempre por perto, sem atrapalhar. Se quiser, pode eleger também mais de um lugar para observar.
Farknot Architect/Shutterstock

 Qual é a lógica do outro? Ouvir o outro envolve uma postura
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alerta, para vermos o que ninguém mais vê, e prontos
para questionar as próprias crenças.
Para isso se concretizar, a postura daqui em diante
deve ser a de observar as ações ao redor, tentando
compreender o porquê de elas acontecerem, quais são
suas origens, suas consequências e, mais importante,
os impactos delas sobre as relações.
Além disso, é importante lembrar que treinar o olhar
e a escuta significa assumir uma postura de abertura
para ouvir as pessoas sem julgá-las. Durante a pesquisa, tente entender quais são a lógica e os pensamentos
que conduzem as ações delas no dia a dia. Tente vê-las
valendo-se do princípio da alteridade – quando você enxerga o mundo pelos olhos de outra pessoa, não pelos
seus. Certamente o modo como cada pessoa age não
depende apenas da vontade momentânea dela naquela
situação; há uma história, um passado e uma socialização que a ajudam a se posicionar no presente. Seu trabalho de pesquisa é tentar compreender que bagagem
de vida é essa que influencia as ações e as relações de
seus interlocutores. Olhares e ouvidos abertos, sempre.

 O diário de campo é o principal instrumento de registro das

observações de campo. Capriche em suas descrições, anotando
tudo o que viu, ouviu e conversou.

Com o local para o trabalho de campo escolhido, o
próximo passo será esclarecer aos possíveis interlocutores todos os objetivos da investigação. Uma pesquisa
baseada no método de observação participante é, a
princípio, uma pesquisa feita coletivamente. O pesqui-

• Quais são as tarefas que a pessoa faz no intuito
de cuidar?
• Quais são as tarefas que parecem mais leves e
quais parecem ser mais difíceis de realizar?
• Qual é o sexo, a cor, a idade, a origem e as condições econômicas das pessoas envolvidas no seu
campo?
• O cuidador parece feliz com as atividades que
realiza?
• Quantas horas por dia ele dedica à realização da
atividade de cuidado?
• Quantas vezes por semana ele executa essa atividade?
• Ele trabalha com o cuidado do outro também no
final de semana?
• Por que a pessoa cuida?
• Qual tipo de vínculo a pessoa cuidadora tem com a
pessoa cuidada? São parentes? Amigos? Vizinhos?
Todas as questões levantadas acima podem orientar seu olhar durante o trabalho de campo, e você
pode perceber ainda muitas outras informações além
destas, incorporando-as à sua observação.
Além disso, você pode conversar com os interlocutores e perguntar diretamente a eles sobre as questões
da pesquisa. Quando houver essa possibilidade, lembre-se de anotar exatamente o que a pessoa respondeu e como respondeu, escrevendo com as palavras
dela mesma, e não com as suas.
Uma dica importante: não tenha medo do ridículo. Toda pergunta daqui para frente será fundamental, pois nada mais pode parecer óbvio. Questione todos os seus princípios e tudo aquilo que até
então você consideraria uma resposta “natural”.
Na próxima etapa da pesquisa, você deve estar com seu
diário de campo lotado de anotações. Mãos à obra!
London School of Economics Library Collections

sador não consegue chegar aos resultados sozinho,
pois seu material de análise só é produzido na relação
dele com quem está ao redor, ou seja, é necessário
antes de tudo convencer as pessoas que estão em seu
campo a querer contribuir com a pesquisa. E, para isso
acontecer, é necessário seguir uma conduta ética, falando-lhes sobre suas intenções e perguntando se elas
aceitam participar da investigação.
Não é respeitoso observar alguém sem que a pessoa saiba, antes, que está sendo observada e por quê.
Por isso, não esqueça: antes de o trabalho de campo
começar, converse sobre suas intenções de observação
e sobre o que foi discutido neste capítulo e, principalmente, explique que a fala delas e as ações observadas
servirão de material de análise, mas que a identidade
delas não será revelada. E cumpra essa promessa. Ainda
que em seu diário de campo você descreva quem são
exatamente as pessoas que está pesquisando, toda vez
que for falar sobre os dados da pesquisa com professores e colegas, tome cuidado para não expor informações
que possam identificar seus interlocutores. A responsabilidade de garantir o anonimato deles na pesquisa é
totalmente do pesquisador, e o objetivo aqui, devemos
sabê-lo com clareza, é estudar o fenômeno social do
cuidado, e não pesquisar ou avaliar a pessoa X ou Y.
Uma boa estratégia é designar pseudônimos para os sujeitos da sua pesquisa.
Em seguida aos combinados, estabeleça diferentes
dias e horários para voltar ao mesmo lugar. A cada retorno, tente permanecer o máximo de tempo que puder e observe tudo o que acontece ao redor. Mesmo
que haja repetições nas situações observadas, capriche
na descrição dos detalhes. Observe e anote:
• Quem é a pessoa que está na função de cuidar?
• Ela cuida de quem ou do quê?
• Quem recebe os cuidados?

 De roupa branca e no centro da imagem de 1918, nas Ilhas Trobriand, parte de Papua-Nova Guiné, Bronislaw Malinowski
senta-se com seus interlocutores de pesquisa. Malinowski é considerado um dos principais criadores da observação
participante, método de pesquisa hoje amplamente utilizado nas ciências humanas para a compreensão empírica e
qualitativa da sociedade.
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 Essa imagem de 2016 mostra

uma mulher que sobreviveu
ao ebola em Serra Leoa, no
continente africano. Ela veste
a camiseta da campanha
para a erradicação do vírus
no país. Diante da crise de
saúde provocada pelo ebola
em 2014 e 2015, a ONG
Street Child estima que
aproximadamente
12 mil crianças nesse país
perderam seu cuidador
principal, forçando assim uma
ampla reconfiguração das
dinâmicas sociais de cuidado.

PAPÉIS SOCIAIS,
CONSTRANGIMENTOS SOCIAIS
A brasileira Denise Pimenta fez algumas pesquisas
de campo e observações participantes quando decidiu
estudar os impactos deixados pela epidemia do ebola
nas relações sociais em Serra Leoa, no continente africano. Convivendo por meses com a população local,
a pesquisadora foi responsável por fazer um trabalho
sensível sobre o papel do cuidado nas relações interpessoais e na manutenção da sobrevivência das comunidades. Ela percebeu que o mesmo cuidado que
fazia as pessoas sobreviverem foi também o motivo
de muitas mortes. Olhando para as estatísticas, notou que entre os mortos pelo vírus na região havia a
tendência de mais vítimas mulheres. Por que as mulheres estariam mais vulneráveis à doença em Serra
Leoa? Buscando desvendar os motivos dessa situação,
Denise descobriu então que grande parte da vulnerabilidade feminina durante a pandemia do ebola se
devia justamente ao fato de, ali, serem as mulheres as
responsáveis pelo cuidado dos doentes. Socialmente,
eram elas que deviam ocupar o papel social do cuidado, e, agindo diretamente no
cuidado dos doentes, eram elas as mais expostas à infecção do vírus.
Abaixo, leia um trecho da tese da pesquisadora, atentando para as práticas de
cuidado analisadas.
A base da vida é o cuidado. Cuidar é um ato transformador, ambivalente e ambíguo. Cuidado é phármakon: remédio, veneno e cosmético. O mesmo cuidado que
salva, mata. Cuidado, entendido como decorrência do “amor”, é um fardo que recai
sobre as mulheres. Trata-se de um ônus cultural de uma existência feminina. Na Serra
Leoa, uma pessoa torna-se mulher através das obrigações do cuidado. Dificilmente
alguém se tornará mulher sem que tenha acendido o fogo, pilado a pimenta, carregado sobre a cabeça os pesados baldes de água, cortado toras de madeira para a
feitura da lenha, lavado roupas e assistido velhos e crianças. [...]
No ano de 2015, ainda sob o domínio do ebola no oeste africano, perguntei à
jovem serra-leonense Aminata Koroma o porquê de mais mulheres do que homens
terem morrido com a epidemia. Como se fosse algo óbvio, estranhando que eu não
soubesse a resposta, disse: “Você não sabe? Por causa do amor!”. Completando:
“uma mulher não tem coragem de deixar para trás seu marido doente, nem seus
filhos”. Sua resposta é praticamente espelho do que disse uma das interlocutoras
da pesquisadora serra-leonense Aisha Fofana Ibrahim. Quando inquirida sobre seu
posicionamento frente à epidemia na Serra-Leoa: “Eu sou uma mulher. Como poderia
não ajudar?” [...]. Desse modo, o espaço de omissão ou da autopreservação não é
cogitado pelas mulheres, porque não existe. Negar ajuda, sendo mulher, não está em
questão nestes lugares.

Silvia Zamboni/Valor/Agência O Globo

Mundo afora, enaltece-se o cuidado das mulheres para com os seus e também
para com os outros, fala-se em “dedicação”, “sacrifício”, “devotamento”, “amor”
e “amor incondicional”. De modo geral, a mulher é associada ao cuidado de forma
direta, natural, como se esta fosse uma relação óbvia e dada, e não uma construção
social que carrega afetos e sentimentos considerados nobres, mas também impregnada por risco e perigo. Chama-se de “amor” o cuidado promovido por mulheres desde
meninas, sem que se reconheça esse cuidado como um trabalho, um investimento
de tempo, dedicação, paciência e força física, bem como possíveis doenças e morte.
A percepção sobre o cuidado feminino sofre uma romantização perversa que coloca
mulheres em cotidiano estado de risco e enfrentamento de muitos perigos.

 A pesquisadora brasileira Denise
Pimenta. Imagem de 2020.
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PIMENTA, Denise. O cuidado perigoso: tramas de afeto e risco na Serra Leoa (A epidemia do ebola
contada por mulheres, vivas e mortas). Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo. Departamento de Antropologia. São Paulo, 2019.
(Trecho retirado das p. 11 e 12; a tradução dos trechos em inglês é de nossa autoria.)

John Maier/MCT/Tribune News Service via
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 Em sua casa na comunidade do Cantagalo, na cidade do Rio de

Mauro Pimentel/AFP via Getty Images

Janeiro, Diva ajuda uma vizinha nas atividades escolares. Foto de 2005.

 Na comunidade da Cidade de Deus, na cidade do Rio de

Mario Tama/Getty Images

Janeiro, uma mulher caminha com suas filhas enquanto
o carro blindado da polícia circula pela rua, em 2018.

 Em Recife, duas mulheres cuidam de três meninos. O bebê de

Thelma Amaro Vidales/Shutterstock

colo é uma das crianças nascidas com microcefalia no estado
de Pernambuco após o surto do vírus Zika. Foto de 2016.

 Na cidade do Rio de Janeiro, a cena de 2019 mostra um

momento de descontração entre uma mulher e suas filhas.

As imagens ao lado mostram algumas
cenas brasileiras de interação entre adultos
e crianças. O que há em comum entre elas?
Que reflexões essas imagens provocam em
comparação com a descrição anterior feita
pela pesquisadora Denise Pimenta em Serra
Leoa e com a narrativa sobre o atendimento de saúde no Complexo do Alemão, escrita
pela antropóloga Natália Fazzioni?
No Brasil, nutrir, cuidar, dar carinho e ensinar são ações que imaginamos ser de responsabilidade central das mães em relação a
seus filhos. Cozinhar para a família, zelar pelos idosos e limpar a casa são, na maioria das
residências, tarefas executadas por mulheres.
As mulheres, desde muito pequenas, são socializadas para estarem sempre disponíveis
ao cuidado do outro. No grupo social ao qual
pertencemos, podemos dizer que nossa cultura estabelece que o cuidado é, de forma
predominante, um papel social feminino.
Isso não quer dizer, é claro, que não haja
homens também comprometidos com o cuidado. Ao contrário, há inúmeros casos de
pais que são zelosos em relação aos filhos,
responsáveis pelo trabalho doméstico de sua
casa e excelentes cozinheiros. Porém, quando
conhecemos algum homem que age assim,
geralmente reagimos com surpresa e admiração, ressaltando como eles são diferentes
dos outros. Quem nunca ouviu, por exemplo,
uma mulher elogiando seu parceiro ao contar
a alguém que ele a “ajuda muito”?
Mas aí é que está a brecha através da qual
precisamos olhar quando quisermos analisar
uma sociedade: as situações que vemos como
exceção e que nos causam admiração são as
mesmas que nos mostram quais são as regras.
Tendemos a valorizar os trabalhos doméstico
e de cuidado masculinos justamente porque
sabemos que tais indivíduos estão agindo
fora das regras e das expectativas sociais.
Quer um dado mais interessante para analisarmos essa situação do que aquele que mostra a proporção de homens e mulheres que
ocupam funções especialmente voltadas ao
cuidado com o outro? No Brasil, cerca de 83%
de todos os profissionais formados na área de
educação são do sexo feminino e, na área de
saúde e bem-estar social, 68,1% dos profissionais também são mulheres.
Um exemplo cotidiano sobre tais expectativas sociais de que o cuidado seria um
papel desempenhado por mulheres está na
própria divisão de alguns banheiros em locais públicos. Você já reparou que shoppings
e restaurantes instalam o fraldário com trocador para bebês dentro do banheiro feminino? Por que não há fraldários também dentro dos banheiros masculinos ou, melhor, em
espaços neutros, nos quais qualquer familiar
INDIVÍDUOS, SOCIEDADE
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 Professora em aula em Paragominas (PA), 2018.
No país, 83% dos educadores são do sexo
feminino.

 Profissional de saúde aplica vacina em bebê,
em Eunápolis (BA), 2010. No Brasil, 68,1%
dos profissionais da área são mulheres.
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possa entrar? Esse tipo de divisão de papéis sociais está tão implícito na maneira como nos comportamos e
no modo como a sociedade nos molda que, em muitos lugares, a situação de localização dos fraldários em
banheiros públicos só pode mudar depois que legisladores elaboram algum tipo de lei exigindo a readequação
dos estabelecimentos comerciais. Esse foi o caso da cidade de São Paulo, que precisou promulgar em 2017 uma
lei específica para garantir que tanto homens como mulheres pudessem trocar as fraldas de seus bebês (Lei no
16.736, de 1o de novembro de 2017).
E na observação de campo que você está desenvolvendo: são mais homens, meninos, mulheres ou meninas os
responsáveis pelo trabalho familiar de cuidado?

 No símbolo indicativo de fraldário,
a figura representada fazendo a
troca de fralda é feminina.

Avener Prado/Folhapress
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Devemos lembrar que nem todos os indivíduos aceitam passivamente os papéis sociais que a sociedade tenta
impor. Isso pode acontecer, entre outros motivos, porque um papel social pode também ser um elemento limitador
na vida de um sujeito, ou seja, um constrangimento social.
Qualquer sociedade é organizada com base em regras, algumas delas explicitamente impostas aos indivíduos,
como as leis escritas, e, caso alguém não as cumpra, pode ser alvo
de violência ou penalidade criminal. Mas há também um enorme
PARE e PENSE
conjunto de regras e normas que não estão escritas, pois são implícitas em nosso processo de socialização. Tais normas preveem
1. O que a pesquisadora Margaret
como cada indivíduo deve agir, se comportar, o que pode ou não
Mead descobriu sobre os papéis soesperar do futuro, indicando até mesmo com quem pode ou não
ciais de um indivíduo em sociedade?
se relacionar. São normas que definem estereótipos ao disseminar entre a população quais são as pessoas que socialmente po2. Por que o cuidado é um ato social tão
derão fazer uma coisa ou outra. Nesse sentido, podem funcionar
importante para os seres humanos?
como uma amarra muito forte das vontades individuais.

 Nesta foto de 2015, policiais chegam à comunidade Nelson

Mandela, em Osasco (SP), para expulsar cerca de 10 mil pessoas
que reivindicavam o estabelecimento de suas moradias no local.
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 Momento em que a corredora Kathy Switzer é empurrada por

um homem durante a Maratona de Boston (EUA), em 1967.
Naquela época, era proibida a participação feminina em corridas
de rua, e Kathy se tornou pioneira nessa luta.
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Em 2014, a ONG Plan International divulgou os resultados finais da pesquisa “Por ser menina no Brasil: crescendo
entre direitos e violências”, que analisou por métodos tanto quantitativos como qualitativos a realidade de vida de
meninas de 6 a 14 anos nas cinco regiões do país.
Na tabela abaixo, observe os dados da pesquisa sobre as tarefas domésticas cumpridas por meninas e pelo irmão
delas. Em seguida, você e os colegas devem se organizar em grupo e acompanhar o Roteiro de trabalho.

1. Comparem os dados e calculem as diferenças (em percentuais) entre as atividades de uma menina e as de seu irmão.
Anotem os resultados em uma folha à
parte ou no caderno.
2. Identifiquem as tarefas em que há maior
e menor diferença, observando os cálculos que vocês fizeram.
3. Compartilhem com os colegas de turma
as comparações que fizeram com base
nesses dados. Caso haja resultados diferentes, retornem à tabela e refaçam as
contas.
4. Debatam quais costumes, regras ou práticas sociais poderiam explicar esses
dados, levantando hipóteses e apresentando argumentos.
5. Em seguida, reflitam sobre como essas tarefas são divididas na casa de vocês. Há
muita diferença ou há semelhança em relação aos dados da pesquisa?

ATIVIDADES QUE A MENINA REALIZA

ATIVIDADES QUE O IRMÃO REALIZA

Arrumar a minha cama

81,4

Arrumar a minha cama

11,6

Cozinhar

41,0

Cozinhar

11,4

Lavar a louça

76,8

Lavar a louça

12,5

Limpar a casa

65,6

Limpar a casa

11,4

Lavar a roupa

28,8

Lavar a roupa

6,4

Passar a roupa

21,8

Passar a roupa

6,2

Cuidar do(s) irmão(s)

34,6

Cuidar do(s) irmão(s)

Arquivo da editora

Roteiro de trabalho

10,0

Outros materiais sobre a pesquisa podem ser encontrados em: https://plan.org.br/
por-ser-menina/. Acesso em: 5 jul. 2020. O relatório da pesquisa está disponível
em: http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/03/1-por_ser_
menina_resumoexecutivo2014.pdf. Acesso em: 5 jul. 2020.

6. Para terminar, reflitam se vocês consideram injusta essa divisão e o que pode ser feito ou proposto para que
a diferença entre atividades realizadas por meninos e meninas não seja tão desigual.

Quando falamos em “sociedade”, falamos necessariamente em regras. Há
tempos a filosofia vem discutindo a organização humana em sociedades, buscando entender a relação dessas regras com o que seria a natureza humana.
Thomas Hobbes (1588-1679) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) são
dois exemplos de filósofos que se preocuparam com esse tema. Embora com
concepções filosóficas diferentes, ambos supõem um estado anterior ao que
poderíamos chamar de sociedade: o estado de natureza. Contudo, diferem
quanto ao entendimento da natureza humana.
Para Hobbes, ser humano é naturalmente ser mau, daí sua frase famosa:
“O homem é o lobo do homem”. Rousseau, por sua vez, acreditava que a
vida em sociedade degradou os seres humanos, transformando-os naquilo
que Hobbes afirmara. No texto Discurso sobre a origem e os fundamentos
da desigualdade entre os homens, de Rousseau, encontramos trechos que
nos ajudam a compreender um pouco o que esse filósofo pensava. A seguir,
reproduzimos alguns desses excertos.

Natata/Shutterstock

OS HUMANOS SÃO BONS OU
MAUS POR NATUREZA?

 Thomas Hobbes (1588-1679).
INDIVÍDUOS, SOCIEDADE
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Musée Antoine-Lécuyer; Saint-Quentin; Aisne

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

O homem encontrava unicamente no instinto todo o necessário para viver no estado de
natureza; numa razão cultivada só encontra aquilo de que necessita para viver em sociedade.
Parece, a princípio, que os homens nesse estado de natureza, não havendo entre si qualquer espécie de relação moral ou de deveres comuns, não poderiam ser nem bons nem maus
ou possuir vícios e virtudes, a menos que, tomando estas palavras num sentido físico, se considerem como vícios do indivíduo as qualidades capazes de prejudicar a própria conservação,
e virtudes aquelas capazes de em seu favor contribuir, caso em que se poderia chamar de mais
virtuosos àqueles que menos resistissem aos impulsos da simples natureza. [...]
Não iremos, sobretudo, concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade,
seja o homem naturalmente mau; que seja corrupto porque não conhece a virtude; que nem
sempre recusa a seus semelhantes serviços que não crê dever-lhes; nem que, devido ao direito
que se atribui com razão relativamente às coisas de que necessita, loucamente imagine ser o
proprietário do universo inteiro [...]
Certo, pois a piedade representa um sentimento natural que, moderando em cada indivíduo a
ação do amor de si mesmo, concorre para a conservação mútua de toda a espécie. Ela nos faz, sem
reflexão, socorrer aqueles que vemos sofrer; ela, no estado de natureza, ocupa o lugar das leis, dos
costumes e da virtude, com a vantagem de ninguém sentir-se tentado a desobedecer à sua doce voz;
ela impedirá qualquer selvagem robusto de tirar a uma criança fraca ou a um velho enfermo a subsistência adquirida com dificuldade, desde que ele mesmo possa encontrar a sua em outra parte [...]
O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno,
lembrou de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. [...]
Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando, colocado pela
natureza a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, e compelido tanto pelo instinto quanto pela razão a defender-se do mal que o ameaça, é impedido
pela piedade natural de fazer o mal a alguém sem ser a isso levado por alguma coisa ou mesmo
depois de atingido por algum mal. Porque, segundo o axioma do sábio Locke, “não haveria
afronta se não houvesse propriedade”.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 251, 252, 254, 259 e 264. (Coleção Os Pensadores.)
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• Segundo Rousseau, por que a sociedade transforma a bondade
humana original?

Esses trechos ilustram algumas das ideias defendidas por Rousseau
sobre o ser humano em sociedade ou, nas palavras do autor, na
sociedade civil, cuja fundação está diretamente associada à propriedade privada. Nesse novo contexto, retirado do seu estado de
natureza, os seres humanos passam a manter relações morais e afetivas, mas estas não são mais resultado de inclinações naturais, e
sim fruto de convenções e costumes.

A SOCIEDADE E O INDIVÍDUO
EM QUESTÃO
Nós fazemos a sociedade ou a sociedade nos torna o que somos? Qual é o limite entre nossa vontade individual e aquilo que a sociedade quer que sejamos para fazermos
parte dela? Se aceitamos viver em sociedade, sob o domínio de regras e leis comuns,
ainda assim somos livres? Quem tem mais poder de decisão sobre os rumos de uma
trajetória de vida: o indivíduo ou a sociedade? Tais perguntas trazem questões que
estão longe de serem simples de responder. Em torno delas, fundaram-se diferentes linhas de debate nas ciências humanas, resultando em teses escritas pelos
mais diversos pesquisadores. Além disso, foi ao redor dessas questões que um
campo específico do conhecimento se constituiu: a Sociologia, conforme veremos
a seguir, ao retomarmos a contribuição teórica de três pioneiros dessa disciplina.

Émile Durkheim
 Émile Durkheim (1858-1917),

um dos principais fundadores
da Sociologia como campo de
conhecimento científico.

46

CAPÍTULO 2

O francês Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, foi responsável por atribuir
um caráter mais definido ao que viria a ser a Sociologia: um campo de conhecimento científico novo no século XIX e especificamente voltado à compreensão da realidade social. Em
sua obra, o autor se inspirou nas ciências naturais para delimitar um conjunto de regras voltadas em particular à observação de seu objeto de estudo – a sociedade – e fundamentar
também um método específico para diagnosticar as relações humanas.

Para ele, a sociedade seria como um corpo, um organismo, e cada instituição
funcionaria como um órgão na composição desse todo mais completo. Assim, por
mais que não desprezasse a existência de indivíduos dentro de uma sociedade, o
que importava para Durkheim era perceber as leis, as normas e as instituições que
agiam sobre esses indivíduos, criando coesão entre todos eles. Tais dimensões da
sociedade, que têm o poder de agir sobre os indivíduos e moldá-los como parte
de um grupo particular, são o que o autor denomina fatos sociais: fenômenos
coletivos que acontecem de modo independente das vontades individuais e são,
portanto, coercitivos, pois prescrevem como os indivíduos devem agir.
Como apontou Durkheim, não há uma única sociedade nem um único modo de
a sociedade agir sobre os indivíduos. Dedicando parte de sua obra a analisar dados
sobre povos que viviam em lugares remotos e distantes da Europa, o autor também
comparou o funcionamento de diferentes sociedades. Dessas pesquisas, mostrou que,
em algumas, as relações entre os indivíduos se davam por meio de uma solidariedade
mecânica (entre populações pequenas, ligadas por fortes crenças e valores comuns,
com menor espaço para a expressão de individualidades), em contraste com a solidariedade orgânica das sociedades industriais (gerada pelo aumento populacional, em
que as funções exercidas pelos indivíduos são complexas e interdependentes e onde
prevalece um código jurídico comum).
Mas uma coisa era certa: para Durkheim, ainda que houvesse sociedades diferentes entre si, tais diferenças não excluíam a característica fundamental e comum
a todas elas, isto é, a definição de que a sociedade seria algo acima e para além
da soma dos indivíduos – um sistema que já está em funcionamento antes de um
indivíduo nascer e que, portanto, também continuará em funcionamento depois
que ele morrer.

Nascido na Alemanha, Max Weber viveu entre 1864 e 1920 e foi um influente
jurista, economista e pensador político de sua época, tendo atuado como um dos
delegados de seu país no Tratado de Paz de Versalhes (assinado após a Primeira
Guerra Mundial) e como conselheiro na redação da Constituição da República de
Weimar.
Em sua obra, Weber dedicou especial atenção aos fundamentos de uma teoria da ação social, ou seja, buscou analisar as ações e os comportamentos que
tinham sentido individual, mas que eram influenciados por outras pessoas ou
grupos sociais. Parte de suas pesquisas fizeram-no perceber que as ações das
pessoas em um contexto social poderiam ser motivadas por quatro diferentes
fatores: motivações racionais visando a um fim específico; motivações em defesa
de determinados valores ou crenças; atos decorrentes do estado emocional do
sujeito; ou, por fim, ações tradicionais, quando alguém age com o propósito de
seguir e repetir algo que faz parte dos costumes do seu grupo.
Seu método de pesquisa ficou conhecido como sociologia compreensiva, pois era em decorrência da compreensão sobre os sentidos que os indivíduos atribuíam às suas ações que Weber pretendia
enxergar a sociedade, observando os elementos culturais compartilhados que davam base às ações individuais e às conexões entre
os sujeitos.
Mas esse seu olhar voltado à compreensão da ação social, ao
mesmo tempo, diz muito também sobre o modo como Weber
encarava a relação entre indivíduo e sociedade. Ao contrário de
Durkheim, que via a sociedade como uma entidade externa e acima
dos indivíduos, Weber percebia os nexos causais que resultavam em
transformações históricas. Esse foi o caso, por exemplo, de seu trabalho A ética protestante e o espírito do capitalismo, no qual analisou
como a influência de certas práticas e valores religiosos de determinadas sociedades impulsionou a mudança do comportamento econômi-  Max Weber (1864-1920), economista
e pensador político alemão que
co das pessoas durante o desenvolvimento do capitalismo e na relação
fundamentou parâmetros específicos
delas com o trabalho, o dinheiro e o consumo.
para a pesquisa sobre ação social.

Granger/Fotoarena

Max Weber
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Karl Marx

Leonor Calasans/IEA-USP
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O filósofo alemão Karl Marx viveu entre 1818 e 1883, e sua obra exerceu
influência sobre muitas gerações de cientistas sociais, economistas e filósofos.
Para ele, o conceito de sociedade é sempre relacional, vinculando-se não
só ao conceito de indivíduo, mas também ao de natureza. Sua análise é
muitas vezes chamada de materialista, pois o autor busca compreender
a sociedade e as relações sociais com base no mundo material e na forma
como ele é apropriado pela ação humana, ou seja, pelo trabalho humano de transformação da natureza.
Marx, em suas análises, busca compreender como a força de trabalho humano é organizada para, a partir desse ponto, compreender
a sociedade. Para ele, o entendimento do fenômeno social depende
diretamente de analisarmos primeiro a organização dos meios de produção e o modo como as pessoas reproduzem sua vida diante das condições materiais. É certo que, para Marx, essas condições materiais e as
bases econômicas podem sempre mudar ao longo da história, assim como
a sociedade está sempre aberta a transformações. Porém, tais transformações são decorrência direta de conflitos. Aliás, para Marx, a sociedade é uma
grande arena de disputas e tensões. Para o filósofo, sociedade e indivíduo se
constituem reciprocamente e em constante contradição. De um lado, a sociedade organiza as condições de vida dos indivíduos e, ao mesmo tempo, impõe
Karl
Marx
(1818-1883),
filósofo

alemão cujo trabalho, mesmo antes
os limites do que uma pessoa pode ser. De outro, uma pessoa também pode
de a Sociologia ser instituída como
reverter a situação que a sociedade lhe impôs, agindo para romper com esses
uma disciplina científica específica, já
limites. Assim, a relação entre indivíduo e sociedade, para Marx, é uma via de
contribuía para a análise das relações
mão dupla e, sobretudo, tensa. Daí ser possível dizer que a teoria desenvolvida
sociais e da sociedade.
por esse filósofo parte de um paradigma de conflito: o intuito dele está em
demonstrar não apenas a relação entre indivíduo e sociedade, mas igualmente
as configurações de poder que tensionam essa relação.
No caso de sociedades baseadas na organização capitalista da
produção, foco da maior parte da obra do filósofo, o conflito social
PARE e PENSE
é essencialmente de classes: há a disputa de poder entre burguesia
(grupo que detém os meios de produção, o controle sobre a força
1. Identifique semelhanças e diferenfísica e o tempo de trabalho dos outros) e trabalhadores (grupo que
ças entre o pensamento de Émile
vende sua força de trabalho para poder sobreviver). Do ponto de
Durkheim e o de Max Weber.
vista marxista, não há indivíduo que não pertença às relações de
poder e dominação que organizam a sociedade. Mas, ao mesmo
2. Como Karl Marx caracterizou a
tempo, a sociedade é também resultado do processo histórico consociedade capitalista?
duzido pelos indivíduos com base na luta de classes.
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Etapa 2
Chegou o momento agora de organizar o material produzido pela observação participante.
Em sala, individualmente, você deve retomar seu diário de campo e lê-lo
com atenção. Durante a leitura, preocupe-se em perceber quais são as ações
observadas que se repetem com mais frequência, quais informações lhe parecem mais relevantes para pensar as questões da pesquisa e quais foram as
mais esclarecedoras ou inesperadas. Nesse processo de leitura, é essencial
tentar criar uma forma de organizar as informações que você produziu. Uma
dica é marcar com cores diferentes cada tipo de informação importante, tentando gerar uma espécie de classificação entre elas. Por exemplo, sublinhe
de amarelo as anotações do diário que respondam à pergunta sobre o perfil
dos cuidadores, sua história de vida e suas opiniões. De vermelho, sublinhe
todas as anotações que possam responder a outras questões que você se
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Falta essa foto,

 José Guilherme Cantor Magnani (1944-),
antropólogo brasileiro que baseou
suas pesquisas em diversos trabalhos
de campo ao longo de sua trajetória
intelectual. É um grande defensor da
etnografia como forma de produção de
conhecimento sobre as relações sociais.
Foto de 2017.

propôs na investigação. De azul, sublinhe outro conjunto parecido de questões, e assim sucessivamente. Essa
organização vai ajudá-lo a olhar o material de outra forma, pois assim você já conseguirá destacar quais foram as
informações mais relevantes de seu trabalho de campo.
Depois, é o momento de ouvir também dos colegas de turma as prévias das pesquisas deles para, então, compararem os resultados que obtiveram até aqui. Mantendo o anonimato de seus interlocutores, fale sobre o que
você encontrou em campo, o que lhe chamou atenção e quais informações coletadas podem responder melhor às
indagações relativas à pesquisa. Após todos falarem sobre os próprios resultados, busque então anotar no diário
de campo o que você percebeu ser diferente e semelhante em sua pesquisa em comparação com as dos colegas.
O que parece ser uma convenção em relação ao cuidado, algo que apareceu nas diferentes observações feitas pela
turma? O que parece ser específico do seu campo de pesquisa? O que é possível comparar entre a sua pesquisa
e as de Natália Fazzioni no Complexo do Alemão, Denise Pimenta em Serra Leoa ou Margaret Mead na Oceania?
Essa reflexão será fundamental para começar a esboçar as primeiras análises do seu material.
Por fim, nesta etapa intermediária de pesquisa, é importante que seus dados mantenham diálogo com análises
de trabalho já finalizadas sobre o tema. Atentando para as questões que surgiram em sua pesquisa e destacando
aquelas que você notou serem mais cruciais em seu campo, recorra a plataformas de pesquisa e procure textos que
tenham relação com seu objeto de investigação. Com a leitura desses textos, você vai abastecer sua pesquisa de
referenciais bibliográficos e encontrar pontes interessantes de análise que poderão ajudá-lo a compreender melhor
o que o seu material diz sobre as questões com que estamos trabalhando.
Pelo endereço http://www.scielo.br/ (acesso em: 5 jul. 2020) é possível encontrar artigos científicos de todas as
áreas de pesquisa, publicados em revistas nacionais e internacionais. Acessando o site, clique na opção de página
em português; depois, clique em “pesquisa de artigos”. Na página seguinte, preencha as caixas de texto com as
palavras mais importantes e gerais que fazem parte de sua pesquisa. Acionando o botão “pesquisa”, aparecerá
uma lista de textos que contêm as palavras-chave buscadas. Você pode acessar os artigos e respectivos resumos
gratuitamente e em quantidade ilimitada.
Há também a plataforma disponível em: https://www.nexojornal.com.br/academico/ (acesso em: 5 jul. 2020),
em que você pode encontrar um resumo qualificado de diversas pesquisas realizadas por pesquisadores de ciências
humanas no Brasil, e a disponível em: https://www.nexojornal.com.br/edu/ (acesso em: 5 jul. 2020), na qual um
conjunto de textos e vídeos aprofunda o debate em diversos assuntos.
Enquanto estiver lendo os textos que lhe pareceram mais interessantes, anote suas observações sobre eles em
seu diário de campo, descrevendo quem foi a pessoa que o publicou e onde ele foi publicado.

MERITOCRACIA E ASCENSÃO SOCIAL
No texto a seguir, acompanhamos a controvérsia em torno da inclusão, pela Revista Forbes, da celebridade Kylie
Jenner na lista de bilionários que enriqueceram “por conta própria”.
É comum nos Estados Unidos, e em muitos outros países, como o Brasil, que pessoas que enriqueceram com
os próprios esforços sejam socialmente reconhecidas, valorizadas e exaltadas. Há muito valor moral em “começar
do zero” e alcançar fortuna, e há pessoas que passam a vida toda tentando conquistar tanto esse poder financeiro quanto reconhecimento. A lista divulgada anualmente pela Revista Forbes, por exemplo, é um dos principais
canais mundiais de demonstração desse reconhecimento para os que atingem cifras acima dos milhões. Mas há
diversos outros mecanismos sociais de atribuição de prestígio e exaltação de indivíduos que alçaram patamares
de distinção em seu grupo. Tais mecanismos, no geral, são derivações diretas de uma ideologia meritocrática, ou
seja, um sistema que busca classificar e hierarquizar os indivíduos com base naquilo que se julga que eles mereçam
devido a seus esforços. Após a leitura do texto, assista ao vídeo Meritocracia, produzido pela Universidade Virtual
do Estado de São Paulo (Univesp).
A controvérsia sobre “Kylie Jenner, bilionária por esforço próprio”
(Publicada em Vox, 15 de julho de 2018 – Trecho traduzido pelos autores.)

Ser bilionário é como estar grávida: você está ou não está. Ou você tem um bilhão de dólares ou não tem um bilhão
de dólares. Isso parecia ser um fato fixo, até que Forbes e Kylie Jenner o questionaram.
No início desta semana, a Forbes publicou uma matéria, “Mulheres bilionárias da América”, e fez de Jenner sua capa,
divulgando-a como uma pessoa rica “por esforço próprio”. “Aos 21 anos, ela deve ser a bilionária que começou do zero mais
jovem de todos os tempos”, escreveu Forbes. “Bem-vindo à era da alavancagem extrema da fama.”
INDIVÍDUOS, SOCIEDADE
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“Não dá para esconder que Kylie Jenner não ‘começou do zero’.
Ela cresceu em uma família rica e famosa. Seu sucesso é louvável,
mas é resultante de seu privilégio. As palavras têm significados e
cabe a um dicionário nos lembrar disso” (escreveu @rgay em uma
rede social).

Reprodução/UNIVESP

Jenner, de acordo com a avaliação estimada pela Forbes em
torno de sua empresa de cosméticos, seu reality show e vários
patrocínios, possui um império de US$ 900 milhões que em breve
chegará à marca de US$ 1 bilhão. Seu iminente status de bilionária não está em questão. Mas o que foi questionado é como a Forbes classificou esse status, dizendo que Jenner tinha se tornado
rica “por conta própria” e a incluído em um grupo de “#SelfMadeWomen”, que atraiu críticas e lamentos dos críticos de Jenner.

 Vídeo Meritocracia, da Univesp. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=be6ZiM_cTF8.
Acesso em: 20 jun. 2020.

E o debate que se seguiu deu início a uma discussão maior sobre nossas percepções de como as pessoas ganham
dinheiro, como valorizamos as Kardashians e se isso é justo.
A principal queixa sobre os elogios da Forbes ao reconhecimento financeiro de Jenner foi o uso da frase “por conta
própria”, sem mencionar a famosa família da jovem.
Jenner, como uma ninfa nascida quando Zeus jogou uma faixa de extensões de cabelo em um oceano efervescente,
faz parte do inescapável e inevitável clã Kardashian, que dominou a televisão e a cultura pop na última década.
Essa dominação foi motivada em grande parte por Kim Kardashian West, primeiro se tornando notícia de tabloide e
depois realmente uma estrela. O reality show de TV que agora completa 11 anos, chamado originalmente de Keeping Up
with the Kardashians, com seus vários produtos derivados, transformou a fama de Kim em um império familiar.
Os vários negócios da família Kardashian se apoiaram ou se originaram da fama de Kim de uma maneira ou de outra.
Suas duas irmãs Kourtney e Khloe se tornaram igualmente celebridades por direito. As três mulheres lançaram vários
projetos da marca Kardashian, desde linhas de roupas e maquiagem até lojas de varejo. Kim também tem um jogo de
videogame extremamente bem-sucedido e lucrativo. Kris Jenner, a matriarca, apoiou-se totalmente em sua persona como
a mais bem-sucedida ”mãe-gerente” dos Estados Unidos. E as filhas mais novas de Kris Jenner, Kendall Jenner e Kylie
Jenner, também entraram em ação. A carreira de modelo de Kendall decolou. E Kylie, em 2016, lançou sua empresa de
cosméticos, a Kylie Cosmetics, que se tornou um enorme sucesso.
O modelo de negócios para os vários empreendimentos da família se baseia na própria fama da família. Os fãs querem
um pedaço das irmãs. As empresas querem tirar proveito de sua enorme base de fãs, que se estende a milhões em várias
plataformas de mídia social. E produtos como os criados pela Kylie Cosmetics proporcionam isso tudo.
O principal argumento dos críticos contra a história da Forbes é o fato de que seria irresponsável a revista não abordar
como a fama da família de Jenner a ajudou a acumular sua fortuna.
Chamar Kylie Jenner de self-made conota um senso de empoderamento e uma narrativa de que ela se levantou com
os próprios pés. Mas muitos observadores foram rápidos em argumentar que sua empresa de sucesso não é resultado
apenas de seu esforço próprio, mas uma extensão do império já bem-sucedido que é impulsionado pelas irmãs. Se
Kylie não fosse Jenner e não tivesse Kim Kardashian como meia-irmã, apontam os críticos, seu sucesso teria sido muito
mais difícil de alcançar.

Michael Buckner/Getty Images

“É ingênuo e preguiçoso pensar que uma mulher branca nascida na
fama em meio às classes altas – uma mulher com sobrenome famoso,
cachê de marca, uma quantidade aparentemente infinita de capital de
investimento para poder brincar, redes de segurança e acesso a uma
infinidade de recursos – seja um modelo para uma história de sucesso
’de quem começou do nada’ que, para muitos, representa o sonho americano", escreveu Emerald Pellot na Revista Cosmopolitan.
Há outra ruga na história. Kylie Jenner nasceu em privilégio. Mas
esse é o caso da maioria dos bilionários.
Matéria completa em inglês disponível em: https://bit.ly/3afZDMS.
Acesso em: 10 abr. 2021.

 Na foto, a influenciadora digital e empresária Kylie Jenner,

caçula da família Kardashian (clã famoso por protagonizar
polêmicas e séries de TV nos Estados Unidos). Chegada ao
Billboard Music Awards de 2015, em Las Vegas (EUA).
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depende das oportunidades dadas por essa condição. A
vida social, como vimos neste capítulo, define inúmeros
aspectos de nossas práticas culturais e também constrange determinados papéis sociais. Assim, embora
existam indivíduos que escapam eventualmente desses
constrangimentos, a maioria terá uma trajetória delimitada pela sociedade, e não por suas capacidades
individuais.

PARE e PENSE
1. Defina, com suas palavras, o que
é meritocracia.
2. Por que a ideia de meritocracia
supõe que o indivíduo tem mais
força que a vida social?
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Na lógica meritocrática, o pressuposto é de que
todos os indivíduos sejam iguais entre si e, portanto,
tenham a mesma capacidade para prosperar. Assim,
aqueles que alcançam certo destaque “merecem” o
reconhecimento, pois se supõe que se esforçaram individualmente mais do que os outros.
Essa visão de mundo parte da concepção de que é o
indivíduo quem tem mais poder no jogo de forças contra a sociedade, que todas as pessoas são igualmente
livres para conquistarem o que desejam e que, portanto,
a sociedade (na figura do Estado ou da família) não precisa ter nenhuma responsabilidade sobre ele.
Tal argumento geral aproxima-se daquilo que
Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido na década de 1980 e expoente mundial da visão
econômica liberalista, defendia: “Essa coisa de sociedade não existe, o que existe são homens, mulheres, indivíduos”.
No entanto, a meritocracia ignora que as pessoas nascem em condições sociais distintas e que sua socialização

Etapa 3
Chegamos à etapa de finalização da pesquisa de observação participante. O momento agora é de reunir as informações mais importantes do seu estudo e organizá-las para
apresentar os resultados. Com a turma, combine o formato de debate das conclusões das
pesquisas. É possível que escolham apresentar o fechamento das pesquisas na forma de um
texto escrito, um seminário, um podcast, um vídeo, um painel feito com cartolina, etc. Nessas apresentações, preparem-se para responder às seguintes questões:
• Qual é o objetivo da pesquisa?
• O que você queria compreender?
• Como foi feita sua pesquisa de campo?
• Quais foram os dados que você levantou?
• O que esses dados revelaram?
• Quais perguntas pareceram mais interessantes? Quais você percebeu que precisaria fazer no meio do caminho?
• Quais exemplos de situações que você observou em campo são importantes para explicar as respostas que
sua pesquisa encontrou?
• Como os dados de sua pesquisa se relacionam com os de outras? Quais comparações podem ser feitas?
• Os referenciais bibliográficos que você encontrou e os autores trabalhados neste capítulo o ajudaram a refletir
sobre seus dados? De que maneira?
• O que você ainda não sabia e a pesquisa o ajudou a descobrir?
Nas apresentações, é importante reservar um momento generoso para o debate entre os pesquisadores. Após
explicarem os resultados das pesquisas individuais, reservem um tempo para compartilhar a experiência de realização da pesquisa. Tentem também identificar as dificuldades que foram mais comuns, bem como os passos que
mais gostaram de seguir nesse processo. Depois de finalizada a rodada de compartilhamento da experiência, vocês
podem refletir: Quais novos temas mereceriam outra pesquisa de observação participante?
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Há tempos, as ciências sociais têm reforçado a importância de questionarmos a ideologia do sujeito liberal, marcada
por uma noção de liberdade caracterizada por uma sensação de autonomia totalmente ilusória. Ao olharmos para o
cuidado, cientes de nossa vulnerabilidade, entendemos que ele não é marcado por uma lógica de dependência versus
autonomia, mas sim de interdependência e reciprocidade, como sugere [a autora] Joan Tronto. Precisamos ser cuidados
em algum momento de nossas vidas, oferecer cuidado em outras, cuidar de si sempre: sem isso não nos sustentamos
enquanto indivíduos, mas igualmente enquanto sociedade.
FAZZIONI, Natália. O que podemos aprender sobre “cuidado” com a epidemia de coronavírus. In: Blog do
Laboratório de etnografias e interfaces do conhecimento – LEIC. Disponível em: https://leicufrj.wordpress.com/2020/04/05/
o-que-podemos-aprender-sobre-cuidado-com-a-epidemia-de-corona-virus-por-natalia-fazzioni/. Acesso em: 5 jul. 2020.

Levi Bianco/Futura Press

Pelo texto acima, lembramos o principal percurso trilhado durante este capítulo: pensamos sobre as práticas
de cuidado como forma de nos aproximar das questões que envolvem a complexa relação entre indivíduo e sociedade. Pela observação participante durante o trabalho de campo, pudemos levantar dados que agora fornecem
materialidade, exemplos e proximidade às questões tão debatidas entre os autores clássicos das ciências humanas:
É o indivíduo que influencia a sociedade ou a sociedade que molda o indivíduo?
Trata-se de uma questão difícil de responder e talvez ela não tenha uma única e definitiva resposta. Mas, para
finalizarmos o caminho que percorremos aqui, com a turma organizada em círculo, assistam ao vídeo disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=PnEa-U4P06E, acesso: em 2 jul. 2020.

 Escolhida para receber um prêmio por sua atuação na luta pelos direitos das mulheres negras, a filósofa e educadora
Sueli Carneiro fala sobre seus ideais e relembra suas ações na sociedade brasileira. Foto de 2011.

Roteiro de trabalho
1. Pelas experiências das pesquisas que realizaram, vocês diriam que os indivíduos podem se constituir por si
próprios, sem a interferência da sociedade? Por quê?
2. Qual é a diferença entre o reconhecimento individual conquistado pela empresária Kylie Jenner, que vimos
na seção Meritocracia e ascensão social, e o reconhecimento individual conquistado pela educadora e
filósofa Sueli Carneiro, de acordo com o vídeo a que vocês assistiram?
3. Em relação à sociedade, vocês acham que ela pode ser mudada pelos indivíduos?
4. Quais exemplos vocês indicariam para justificar a resposta à pergunta anterior?
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Reprodução

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

WHYTE, William Foote. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
Neste livro, o pesquisador estadunidense apresenta uma etnografia baseada em sua observação participante e em entrevistas durante o trabalho de campo em um bairro comandado
pela máfia italiana em Boston, nos Estados Unidos. Pelo livro, compreendemos como as
relações eram organizadas entre as pessoas e quais vínculos as uniam, e também acompanhamos os conflitos diante das disputas sobre as regras daquela sociedade.

Reprodução

RACIONAIS Mc’s. Sobrevivendo no inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. Este
é um livro composto das canções do disco homônimo do grupo paulistano de rap, considerado um marco histórico na produção cultural da juventude negra e da periferia. Pelas
letras, acompanhamos o mundo com base em experiências vivenciadas nas grandes cidades, percebendo os dilemas dos indivíduos que enfrentam as desigualdades da sociedade.

O ENIGMA de Kaspar Hauser. Direção de Werner Herzog. Alemanha, 1974. 1h50. Nesse
filme acompanhamos a história de um jovem que foi mantido em cativeiro durante toda a
infância e cresceu longe de qualquer contato social. Mais velho, é encontrado por moradores de uma pequena cidade. São eles os responsáveis por ensinar como o menino-selvagem
deve se comportar no meio social. Ao assistir, atente às situações provocadas pela falta de
socialização de Kaspar Hauser e pondere sobre os aprendizados pelos quais você também
passou ao longo da vida.

Reprodução

Divulgação

QUANDO O SKATE foi proibido em São Paulo. Disponível no canal
do Youtube da TV FOLHA, disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=gEcFyQ1068E. Acesso em: 24 maio 2020. O que acontece quando
um governante tenta proibir as práticas culturais dos indivíduos? Neste
vídeo, vemos a história de como os skatistas de São Paulo se organizaram
para se contrapor à lei de Jânio Quadros em 1988, que proibia essa prática
esportiva na cidade.

Reprodução

CAFÉ COM SOCIOLOGIA. Disponível em: https://cafecomsociologia.com/. Acesso em: 5 jul. 2020. Pelo endereço eletrônico do Café
com Sociologia você pode ter acesso a um enorme conjunto de
reportagens, informações, podcasts e indicações de livros especialmente voltados ao debate sobre a sociedade, além de toda a contribuição da Sociologia para as ciências humanas.

MUNDARÉU. Disponível em: https://mundareu.labjor.unicamp.br/. Acesso em: 5
jul. 2020. Acompanhando os episódios do podcast Mundaréu, você poderá ouvir
diferentes vozes comentando o que significa estar no mundo como indivíduo, ou
como parte da sociedade. Produzido por pesquisadores de diferentes universidades
brasileiras, os episódios de Mundaréu mesclam informações sobre novas pesquisas
sociais com relatos de vida de pessoas comuns, compondo um cenário repleto de
novidades para você acompanhar e se atualizar.
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ENEM
1. Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças – o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente
ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são
o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão.
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.

O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na
vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências, porque
a. codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação.
b. adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de internação social.
c. interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica.
d. observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito.
e. apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis.
2. Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção da imagem corporal, gerando gordos que se veem magros e magros
que se veem gordos, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou se veem “distorcidos”.
Engordamos quando somos gulosos. É o pecado da gula que controla a relação do homem com a balança. Todo
obeso declarou, um dia, guerra à balança. Para emagrecer é preciso fazer as pazes com a dita-cuja, visando adequar-se
às necessidades para as quais ela aponta.
FREIRE, D. S. Obesidade não pode ser pré-requisito. Disponível em: http//gnt.globo.com.
Acesso em: 3 abr. 2012 (adaptado).

O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos, que tem como consequência
a. a aplicação dos tratamentos médicos alternativos, reduzindo os gastos com remédios.
b. a democratização do padrão de beleza, tornando-o acessível pelo esforço individual.
c. o controle do consumo, impulsionando uma crise econômica na indústria de alimentos.
d. a culpabilização individual, associando obesidade à fraqueza de caráter.
e. o aumento da longevidade, resultando no crescimento populacional.
3. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua
vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de
produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se
erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social.
MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In: MARX, K.; ENGELS, F. Textos 3.
São Paulo: Edições Sociais, 1977 (adaptado).

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que
a. o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia.
b. o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material.
c. a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano.
d. a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico.
e. a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe.
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4. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico:
amplitude do espelhamento e da atenção pública. Aparecer é então mais do que ser; o sujeito é famoso porque é falado.
Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas com supostos
“ganhos distributivos” (a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais), afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado quanto ser visto são
índices do desejo de ”espelhamento“.
SODRÉ, M. Disponível em: http://alias.estadao.com.br. Acesso em: 9 fev. 2015 (adaptado).

A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza
a. a prática identitária autorreferente.
b. a distância política democratizante.
c. a produção instantânea de notícias.
d. os processos difusores de informações.
e. os mecanismos de convergência tecnológica.
5. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar
luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões
são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas
que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão
apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova.
DURKHEIM, É. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na
a. vinculação com a filosofia como saber unificado.
b. reunião de percepções intuitivas para demonstração.
c. formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.
d. adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais.

Joa Souza/Shutterstock

e. incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político.

 Estudante consulta a biblioteca da Escola Municipal Hildete Bahia de Souza. Salvador (BA), 2013.
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 Poço Encantado, na Chapada

Diamantina, Itaeté, Bahia, 2018.
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AS PAISAGENS E AS
SOCIEDADES HUMANAS

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Fabio Colombini

A

paisagem retratada nestas páginas faz
parte do Parque Nacional da Chapada
Diamantina. Localizado no estado da
Bahia, o parque possui uma área equivalente à
150 mil campos de futebol e protege uma parcela da serra do Espinhaço. A Chapada Diamantina
é conhecida por seu relevo exuberante, repleto de
cachoeiras, e também por abrigar grande diversidade ecológica e ambiental distribuída em áreas
que compõem três importantes biomas brasileiros:
Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.
Dependendo de como se interpretam as paisagens, é possível estabelecer critérios para classificá-las em diferentes tipos. É comum, por exemplo,
classificar como paisagem natural a retratada nestas páginas de abertura, em que os elementos foram aparentemente pouco alterados pela atividade
humana. Porém, mesmo nesses casos, os seres humanos podem ter realizado intervenções ou pelo
menos tido influência indireta na paisagem. Que
tipo de interferência humana pode ter ocorrido em
uma paisagem natural como a observada aqui?
Você acha que a evolução tecnológica ampliou a
capacidade humana de transformar as paisagens?
De que maneira as desigualdades sociais e as diferenças culturais podem ser consideradas fatores de
diferenciação das paisagens?

Neste capítulo, vamos investigar a diversidade de paisagens no planeta, produzidas pelas diferentes interações de sociedades humanas com a natureza. Em
qualquer localidade, as sociedades humanas buscam os recursos necessários para
a sobrevivência e o desenvolvimento econômico e cultural. No entanto, a relação
com a natureza, específica em cada localidade, é definida pelo modo como os
grupos sociais tecem a própria história, as tradições e as técnicas de produção.
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As paisagens nos dizem muito sobre os lugares. Com base nelas, podemos analisar as características do espaço
geográfico e refletir a respeito das relações sociais que nele ocorrem. Sobre esse aspecto, leia a narrativa a seguir.
Domingo, na cidade de Hong Kong, na China, sobre a esplanada térrea de uma das edificações mais emblemáticas
da cidade, a imensa torre do Bank of China, mas também por toda uma ampla área em torno dela, reúne-se uma
grande quantidade de mulheres. Excepcionalmente, por ser um domingo, a área não se encontra densamente ocupada pela multidão, como de hábito. As ruas à volta estão relativamente vazias, poucas pessoas passam e a circulação
de veículos não segue o ritmo atordoante dos outros dias da semana. Somente aquela concentração estranha de
mulheres, sentadas em grupo, ocupando uma grande área, destoa da ocupação em torno. Elas riem, falam alto umas
com as outras, parece que todas se conhecem; tiram pequenas porções de comidas de grandes sacolas plásticas,
comem, bebem e oferecem e trocam alimentos e bebidas; algumas estão deitadas sonolentas, outras ouvem música.
Ao perguntar sobre elas ficamos sabendo que são filipinas. Explicam-nos, com naturalidade, que são empregadas
domésticas, aproveitando o dia de folga. Elas nunca são notadas nos outros dias, pois trabalham no interior das casas.
As residências em Hong Kong são, em geral, muito pequenas, com minúsculos espaços para abrigar as empregadas,
muitas vezes esses espaços se resumem ao tamanho de uma pequena cama. Assim, quando podem, elas saem. Por
isso, só são vistas e percebidas no domingo, quando saem juntas e se aglomeram sobre o mesmo espaço público. Essa
exposição não parece ter nenhum impacto sobre os residentes, que tratam o assunto com naturalidade e distância. [...]

Coloursinmylife/Shutterstock

GOMES, Paulo Cesar da Costa. No olho da rua – visibilidade e espaços públicos. In: O lugar do olhar – elementos para uma geografia da visibilidade.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. p. 183-184.

 Hong Kong é uma região administrativa especial da China. Vista do entorno do Bank of China, 2002.
Roteiro de trabalho
1. Conforme a narrativa, que mudanças ocorrem aos domingos na paisagem da região central de Hong Kong?
2. Quais marcas culturais podem ser percebidas na paisagem de domingo em Hong Kong?
3. No lugar em que você mora, as paisagens também se modificam com o passar dos dias da semana? Em
especial aos domingos, você observa alguma mudança?
4. Quais marcas culturais você identifica nas paisagens que observa em seu dia a dia?
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PRODUÇÃO AGRÍCOLA:
MUDANÇA DE PAISAGENS
Após o desenvolvimento das primeiras técnicas agrícolas e da domesticação de
animais, durante o Período Neolítico, a humanidade passou por grandes transformações, as mais evidentes ocorrendo no modo como os alimentos eram obtidos.
Em vez de se organizar em grupos nômades, deslocando-se de lugar em lugar em
busca dos meios de sobrevivência, a possibilidade de produzir o próprio alimento
em determinada localidade levou a humanidade à sedentarização, ou seja, os
grupos de pessoas puderam se fixar no espaço.
Mas essa não foi a única transformação. A dinâmica social de modificação das
paisagens alcançou outro patamar. Antes, o deslocamento contínuo à procura de
novas fontes de recursos naturais fazia a ação dos seres humanos sobre o meio ambiente se diluir ao longo da jornada. Em geral, o tempo que permaneciam em cada
local não era suficiente para provocar transformações duradouras na paisagem.
A situação se alterou quando os grupos sociais começaram a se assentar em
lugares específicos. A permanência no espaço não apenas motivava a construção
de moradias e de outras estruturas perenes como possibilitava o acúmulo de intervenções ao longo do tempo. Da mesma maneira que as novas gerações se apropriavam e ampliavam os conhecimentos herdados daqueles que os antecediam,
elas também davam origem a novas paisagens, transformando o espaço geográfico
produzido por esses antepassados.
A observação da natureza e o avanço das técnicas contribuíram para mudanças
no modo de produzir no campo, que se mostraram cada vez mais significativas com
o passar do tempo. Assim, a agricultura organizou o espaço geográfico de outra
forma, tornando o ser humano um dos principais agentes vivos de modificação da
natureza. Veja o que escreveu Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro,
sobre esse tema:
O homem constitui, dentro da natureza, uma forma de vida. O que o distingue
das outras formas de existência? Numerosas respostas podem ser dadas, tais como: a
possibilidade da fala, ou porque é o único animal que se põe de pé, ou ainda porque
é o único capaz de pensar, de refletir...
Todas estas respostas, muito embora verdadeiras, são insuficientes para caracterizar a grande distinção entre homem e outras formas de vida, dentro da natureza. O
fator distintivo determinante é o trabalho; o que torna o homem uma forma de vida
sui generis é a capacidade de produzir.
O trabalho é a aplicação, sobre a natureza, da energia do homem, diretamente ou
como prolongamento do seu corpo, mediante dispositivos mecânicos, no propósito
de reproduzir a sua vida e a do grupo. [...]

 Pintura pré-histórica no sítio

arqueológico de Khao Plara,
na Tailândia, retrata um
homem e um animal (s.d.).

SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado:
fundamentos teóricos e metodológicos da Geografia. 6. ed.
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. p. 95-96.

Como se pode constatar pela leitura do texto acima, pelo trabalho o ser humano transforma a natureza. Nessa atividade, que caracteriza todas as sociedades humanas, ele aprende sobre si próprio e sobre o
mundo ao redor. Ao mesmo tempo, “apreende”, isto
é, toma para si os recursos naturais.
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O processo de trabalho exige um aprendizado prévio, o homem necessita aprender a natureza a fim de poder apreendê-la. Quando aprende, apreende; quando
apreende, aprende. A riqueza do ensinamento da natureza é proporcional à ação do
homem sobre ela; quanto maior a troca com a natureza, tanto maior o processo de intercâmbio entre os
homens. A relação entre o homem e o seu entorno é
um processo sempre renovado, que modifica tanto o
homem como a natureza.
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Paisagens: retrato da produção do espaço

Alex Argozino

As imagens retratam paisagens que resultam de interações diversas
da ação humana com o meio natural. Em cada caso, os elementos da
paisagem formam arranjos cujas características evidenciam diferentes
níveis de transformação e diferentes funções atribuídas ao espaço
geográﬁco, além de aspectos que permitem inferir informações sobre
meio ambiente, cultura, economia e tecnologias vigentes.
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Foi com base na observação e na experimentação que os seres humanos perceberam que algumas áreas eram
mais favoráveis a determinados plantios que outras. Por meio dessas observações – que incluíam compreender
o regime de chuvas, as características do relevo, a insolação e as características dos solos –, foi possível encontrar os
lugares mais adequados para o plantio, aumentando a produção de alimentos, ou ainda intervir nessas características a
fim de propiciar o desenvolvimento de atividades agrícolas. Dessa forma, nos diferentes continentes, muitas paisagens
naturais foram transformadas em paisagens rurais. Nesse processo, florestas e campos foram desmatados em função do
extrativismo vegetal e mineral, e também para dar lugar a áreas de cultivo e pastagem.
Após a Revolução Industrial, as cidades passaram a concentrar a maior parte da população e, como consequência, a produção rural se voltou para atender às demandas da cidade por matéria-prima e alimentos.

 Cultivo de arroz em Mu Cang Chai, Vietnã, por meio da técnica de plantio em terraceamento. Essa técnica foi desenvolvida pelos incas,
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que viviam na cordilheira dos Andes, onde foi necessário adaptar as características do relevo para viabilizar o cultivo de alimentos.
O terraceamento consiste em construir patamares em forma de degraus para corrigir a forte inclinação da superfície, melhorando assim
o aproveitamento da água e reduzindo o efeito da erosão. Foto de 2017.
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Com base na observação e na análise da paisagem, podemos inferir diferentes informações sobre um lugar,
tais como as características dos elementos naturais e do ambiente construído pela atividade humana, para, a partir
dessas observações, refletir sobre as relações entre sociedade e natureza.
As características da paisagem podem manifestar a conjugação de ações humanas realizadas em momentos
diferentes do processo de produção do espaço geográfico. Essa dinâmica foi analisada por Milton Santos, geógrafo
brasileiro mencionado neste capítulo, que utilizou o conceito de rugosidade para se referir às formas ou marcas
constitutivas do espaço geográfico resultantes da acumulação do trabalho humano ao longo do tempo.
Para Aziz Ab‘Saber, outro reconhecido geógrafo brasileiro, a paisagem é sempre uma herança: de um lado,
processos naturais milenares e, de outro, herança do trabalho humano que produziu diferentes formas de apropriação social da natureza.

Roteiro de trabalho
1. Explique como, de acordo com o pensamento de Milton Santos, a paisagem pode ser “o resultado de uma
acumulação de tempos”.
2. Selecione uma imagem que, em sua opinião, ilustre a afirmação de Aziz Ab‘Saber de que a paisagem é uma
herança de processos naturais e do trabalho humano.
3. Identifique na região onde você vive uma paisagem construída pela atividade humana e caracterize-a considerando aspectos dessa transformação. Em seguida, compartilhe sua análise com os colegas.
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Transformação das paisagens no campo
e nas cidades

 Primeiro trator com

motor movido a
gasolina; ele foi
desenvolvido pelo
estadunidense John
Froelich em 1892.

pudesse atender à demanda crescente das fábricas por
matérias-primas de origem vegetal e mineral e à da
população urbana por alimentos.
Para ampliar a oferta de matérias-primas, era
preciso aumentar a produtividade do campo, isto é,
encontrar meios para obter mais produtos no menor tempo possível. A estratégia para conseguir esse
aprimoramento foi investir em avanços científicos
e tecnológicos. Esse processo intensificou a transformação das paisagens e a integração entre campo
e cidade. Assim como as cidades absorviam a produção rural, o campo incorporava tecnologias, produtos e serviços oriundos das cidades.
A continuidade do desenvolvimento das atividades no campo levou, a partir do final do século XIX,
ao surgimento da agropecuária comercial moderna,
que se tornaria uma importante fonte de lucros na
sociedade capitalista. Isso tudo evidencia a subordinação da produção agropecuária à produção industrial.

PARE e PENSE
1. De que modo o trabalho humano transforma
a natureza e o próprio ser humano?
2. Por que a urbanização provocou importantes
alterações nas paisagens do campo?

Alamy/Fotoarena

Muitos vestígios arqueológicos sugerem que a
agricultura surgiu de forma independente em diversas regiões do planeta. A produtividade da agricultura e da criação de animais foi se ampliando ao longo do desenvolvimento da humanidade, conforme
surgiam novos instrumentos e novas técnicas de produção. Na Europa, durante os séculos XII e XIII, por
exemplo, o aprimoramento das técnicas de aragem
com mecanismos de tração animal proporcionou
um avanço significativo na capacidade produtiva da
agricultura. No entanto, o arado já era usado na China desde 2800 a.C.
As inovações permitiram não somente o aumento
da produção como também o acúmulo de excedentes
e a expansão de áreas produtivas para terrenos até então não ocupados.
Com o desenvolvimento da sociedade capitalista,
a terra passou a ser considerada mercadoria, e o interesse em sua posse não se limitava mais à possibilidade de produzir alimentos ou matérias-primas: ele
envolvia também o lucro a ser obtido com sua venda.
Na Europa, com o avanço do capitalismo durante os
séculos XV e XVI muitas terras foram cercadas como
propriedades privadas, deixando assim de servir ao
uso comunitário. Desse modo, muitos camponeses,
sem condições de pagar pela terra, foram obrigados
a vender sua força de trabalho a proprietários rurais
ou a migrar para as cidades, onde grande parte se
converteria em mão de obra industrial.
Na Europa, o estabelecimento da atividade industrial nos séculos XVIII e XIX gerou mudanças significativas nas relações econômicas entre o campo
e a cidade, pois alterou tanto as formas de
produção agrícola como as atividades urbanas. O desenvolvimento do processo de industrialização das cidades impôs transformações
à estrutura produtiva do campo, para que este
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 Em 1605, a cidade de Londres tinha pouco mais de 200 mil habitantes. Em 1750, a população passou de 700 mil habitantes e em 1901
já eram 4,5 milhões. O desenvolvimento industrial provocou acentuada migração da população do campo para as cidades naquele
período. Essa obra de Gustave Doré, pintor e desenhista francês, produzida em 1872, mostra a ponte de Londres com milhares de
pessoas, em um ambiente tomado pela grande massa humana que vivia na cidade.

A Revolução Verde
Revolução Verde foi uma expressão criada durante a segunda metade do século
XX para nomear o processo de desenvolvimento tecnológico que propiciou intenso
ganho de produtividade em atividades agropecuárias. O pretexto utilizado para justificar os investimentos nessa área foi o combate à fome no mundo. Porém, décadas após o início da Revolução Verde, parte expressiva da população mundial ainda
vive em situação de insegurança alimentar, enquanto empresas transnacionais do
setor agrícola obtêm grandes lucros. Entre elas estão indústrias de fertilizantes e
agrotóxicos, de sementes modificadas geneticamente e de máquinas agrícolas,
com forte atuação em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.
Nesses países, as consequências foram profundas transformações no campo,
alterando as práticas agrícolas e a estrutura fundiária. Os bancos tiveram um papel
importante no avanço dessas transformações, pois, ao mesmo tempo que lucravam
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Tribune News Service via Getty Images

com empréstimos concedidos aos produtores rurais, viabilizavam a aquisição de
máquinas e outros insumos necessários para que os produtores aderissem à dinâmica da Revolução Verde.
Contudo, os pequenos produtores rurais são os que mais encontram dificuldade para
conseguir empréstimos e quitar as dívidas adquiridas junto aos bancos. Por isso, o endividamento levou muitos deles a vender suas terras para os donos de amplas extensões
de terra ou cedê-las aos bancos credores. Financiamentos bancários subsidiados pelo
Estado foram destinados aos médios e grandes proprietários, promovendo a substituição de produções artesanais e de subsistência pela pecuária extensiva e pelo plantio
mecanizado e em larga escala de gêneros valorizados no mercado internacional, como
milho, trigo e soja. Isso aumentou a concentração fundiária e contribuiu para o êxodo
rural, fazendo muitas famílias migrarem do campo para a cidade em busca de trabalho.
As principais transformações nas paisagens resultantes desse processo foram estimuladas pelo avanço das fronteiras agrícolas sobre áreas de vegetação natural; pela
substituição de lavouras diversificadas tradicionais por monoculturas comerciais; e pelos
processos complementares de êxodo rural e urbanização.
Nos países em desenvolvimento, enquanto a Revolução Verde
PARE e PENSE
ocorria nos campos, as cidades se industrializavam, atraindo fluxos migratórios e potencializando o ritmo da urbanização, que cresceu de
• Quais transformações nas paimaneira desordenada. A desigualdade social e a distribuição irregular
sagens foram provocadas pela
de infraestrutura urbana, predominantemente precária nas periferias,
chamada Revolução Verde?
formaram paisagens contrastantes nas grandes cidades desses países.

 Cultivo mecanizado de soja, em

Hans Von Manteuffel/Pulsar Imagens

sistema de monocultura, em
Carazinho (RS), 2004.

 Comunidade do Pilar no bairro

Recife Antigo, em Recife (PE),
2016. Segundo o IBGE, a Região
Metropolitana do Recife tinha
1.046 favelas em 2013. Esse
grande número evidencia a
falta de opção da população de
baixa renda, que, sem condições
financeiras para adquirir imóveis
em áreas valorizadas da cidade,
ocupa áreas irregulares e muitas
vezes em condições inseguras.
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PREDOMINÂNCIA DE POPULAÇÃO RURAL OU URBANA (2000)

Eduardo Paulon Girardi

Faça uma análise do mapa abaixo e note como as cores se distribuem pela área que representa o território
brasileiro, permitindo visualizar a proporção de população urbana e rural em cada parte do Brasil. As cores
quentes (tons de amarelo, laranja e vermelho) representam diferentes faixas percentuais de população urbana.
As cores frias (tons de verde) representam faixas percentuais de população rural.

Fonte: http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/caracteristicas_socioeconomicas_b.htm. Acesso em: 29 jun. 2020.

Quando não há necessidade de demonstrar a distribuição territorial, os dados quantitativos, como os presentes no mapa, também podem ser representados por meio de gráficos de barras. Esse tipo de gráfico é útil para
mostrar a evolução dos dados ao longo do tempo ou ainda para facilitar a comparação entre eles.
Agora, você vai elaborar um gráfico de barras com base nos dados da tabela a seguir. O gráfico pode ser
confeccionado manualmente, utilizando papel milimetrado e lápis coloridos. Para isso, será necessário definir
uma escala que estabeleça uma relação proporcional entre os valores dispostos na tabela e a altura das barras que vão compor o gráfico. As barras serão construídas ao se colorir os quadrinhos do papel milimetrado.
Desse modo, pode-se definir, por exemplo, que a altura de cada quadrinho pintado corresponde a 10%.
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Taxa de urbanização, segundo grandes regiões do Brasil (1950-2000)
Grandes regiões

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Brasil

36,2

44,7

55,9

67,6

75,5

81,2

Norte

31,5

37,4

45,1

51,7

59,0

69,9

Nordeste

26,4

33,9

41,8

50,5

60,7

69,1

Sudeste

47,5

57,0

72,7

82,8

88,0

90,5

Sul

29,5

37,1

44,3

62,4

74,1

80,9

Centro-Oeste

24,4

34,2

48,0

67,8

81,3

86,9

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1950 a 2000.

Roteiro de trabalho
1. Em sua opinião, com o gráfico em mãos, que vantagens ele oferece em relação à tabela, que apresenta os mesmos dados?
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2. Ao analisar o gráfico, os dados evidenciam quais mudanças ocorreram na população brasileira entre 1950 e 2000?
Que fatores estimularam essas mudanças?
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Arquivo SASOP

Conforme você estudou neste capítulo, a terra passou a ter elevado valor econômico com o desenvolvimento
do capitalismo, tornando-se inacessível para grande parte da população mundial. Entretanto, existem outras formas de as sociedades se relacionarem com a terra, considerada um bem supremo para muitas culturas. Conheça a
história das mulheres de Dandara, que vivem em Camamu, no sul da Bahia.
A história do grupo e da roça coletiva começou quando Maria Andrelice dos
Santos, agricultora e integrante do grupo
das mulheres, que na época atuava como
líder pela Pastoral da Criança, teve a ideia
de produzir alimentos para as crianças que
sofriam com desnutrição, diarreia e outras
doenças. Del, como é conhecida na comunidade, lembra que no início, em 1997, as
famílias assentadas passaram momentos
muito difíceis devido à falta de alimentos e
as crianças eram as que mais sofriam. Foi
então que a agricultora, junto a outras vinte
mulheres, solicitou à Associação Comunitária um lote de quatro hectares. A doação da
área foi aprovada e em 1999 o grupo das
mulheres começou a produção.
Com o apoio de algumas entidades, como
o SASOP [Serviços de Assessoria a Organizações Populares Rurais] e a Pastoral da Criança,
o local que era antes uma fazenda de cultivo
 Mulheres de Dandara na Luta pelos seus Direitos – é assim que se intitula o grupo, formado
de cacau e, por ser monocultura, não havia o
por cinco mulheres que, desde 1999, desenvolvem experiências agroecológicas em uma
que comer, passou a ter uma grande diversiroça comunitária localizada no Assentamento Dandara dos Palmares, no município de
dade de plantas, como mandioca, cupuaçu,
Camamu (BA), 2009.
banana-da-terra, café, feijão, batata-doce,
gergelim, milho, abacaxi, urucum, entre outras. As entidades assessoraram na produção do viveiro de mudas de frutíferas, no
manejo agroecológico e na gestão de um Fundo Rotativo Solidário para compra de insumos, sementes e ferramentas. Em seguida,
o grupo deu início ao trabalho em mutirões que, segundo as agricultoras, vem desde o tempo em que moravam na Pimenteira.
AS PAISAGENS E AS SOCIEDADES HUMANAS
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Marilene conta que o trabalho é grande, mas que vale a pena. A agricultora diz que já tiraram muito lucro com a mandioca. Muita coisa foi desperdiçada por falta de transporte para levar os produtos. Hoje, trabalham uma vez na semana.
Quando precisam fazer colheita, vão duas vezes, na segunda e na quinta.
A ideia de ter uma Roça Agroecológica surgiu de Del, que queria um espaço para plantar sem queimar ou usar
agrotóxico. O grupo implantou o roçado com o manejo agroflorestal regenerativo, já que se trata de uma região rica em
biodiversidade da Mata Atlântica. De início, houve certa resistência por parte de algumas mulheres do grupo por não
conhecerem esse tipo de manejo, mas as primeiras experimentações mostraram que era o melhor. O mato era roçado
e o solo protegido por plantas nativas. O maior desafio inicial, no entanto, foi convencer as companheiras a não usar
veneno para o controle de formigas e adotar no lugar a comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia Picta Schott), o rouxinho
(Euphorbia Cotinifolia) e a manipueira (água extraída da mandioca).
O descrédito dos homens da comunidade também foi um marco do momento inicial. Havia o desrespeito às mulheres e
à opção de manejo que elas tinham escolhido, o manejo agroecológico. Além de dificultar a experimentação das práticas
agroecológicas no assentamento, a atitude foi considerada uma violência contra as mulheres. Hoje, como conta Marilene,
os maridos já aceitam e gostam da ideia. A agricultora diz que sempre o marido ajuda quando tem muito serviço.
Em 2004, a comunidade deu início aos trabalhos com produção de alimentos nos quintais, criação de pequenos animais, resgate das plantas medicinais e dos remédios caseiros e com reeducação alimentar. A roça provocou uma dinâmica
na comunidade em torno da construção e resgate do conhecimento sobre essas diversas questões e criou um ambiente
favorável ao empoderamento das mulheres, que trocavam experiências nos intercâmbios em torno da temática de segurança alimentar e nutricional.
O grupo já se tornou referência no trabalho de gênero, agroecologia, segurança alimentar e nutricional, geração de
renda e autonomia das mulheres. Através do Grupo de Trabalho Mulheres, Articulação Nacional de Agroecologia (ANA),
a experiência da roça agroecológica foi sistematizada e, junto com outras experiências nacionais, publicada na Revista
Agriculturas – experiências em agroecologia, elaborada pela AS-PTA [Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura
Alternativa] Agricultura Familiar e Agroecologia. “Uma universidade do Canadá me convidou para ir falar sobre segurança
alimentar e mulheres. Disseram que tinham acessado o site do SASOP e olhando as coisas lá, conseguiram meu e-mail.
Ia acontecer um Congresso na universidade e eles queriam que eu falasse sobre agricultura alternativa”[,] conta Del.
Para o grupo, isso mostra o quanto é importante o trabalho realizado pelas Mulheres da Dandara e [...] como tem sido
reconhecido até fora do país.
A geração e a gestão da renda têm sido uma questão central nas preocupações das mulheres do grupo. A entrada de
novas integrantes no grupo da roça tem ajudado a dinamizar a produção e a estimular as iniciativas de beneficiamento e
de comercialização que estão sob o domínio exclusivo das mulheres. Apesar de ainda haver dificuldades com a situação
da estrada, os produtos vêm sendo comercializados na Feira Agroecológica de Camamu e vendidos para o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA).
Hoje, não só as mulheres da roça, mas as outras famílias do assentamento trabalham com a produção de alimentos,
plantas medicinais e criação de pequenos animais em seus quintais. “A roça é uma experimentação que alimenta a todo
mundo, aos que moram na roça, aos que vêm visitar ou fazer intercâmbio. Ela tem um viés organizativo muito mais forte
que o produtivo. Aqui vocês têm autonomia de dizer o que vai fazer, de decidir, aqui vocês implementam da forma que
vocês quiserem. Tem liberdade de gestão”[,] finaliza Del.
Para o futuro[,] as Mulheres da Dandara têm o desejo de fortalecer o trabalho que já fazem e não deixar que ele se
perca com o tempo.
EXPERIÊNCIAS agroecológicas. Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais, Projeto Agrofloresce.
Disponível em: http://www.sasop.org.br/agrofloresce/?page_id=30. Acesso em: 11 maio 2020.

O que é agroecologia?
O conceito se refere à prática da agricultura de base ecológica que privilegia os processos de longo prazo e
não apenas os resultados imediatos, preservando os recursos naturais, estimulando a biodiversidade e buscando
soluções que tragam benefícios para o meio ambiente e também para o desenvolvimento econômico e cultural da
sociedade, em oposição ao modelo de produção agrícola construído pelo agronegócio.

Roteiro de trabalho
1. De acordo com o texto, como se organiza a experiência agroecológica do grupo Mulheres de Dandara?
2. Que diferenças essa experiência apresenta em relação à grande produção monocultora?
3. Você conhece alguma comunidade que se relaciona com a natureza fortalecendo o pensamento agroecológico? Se necessário, faça uma pesquisa para encontrar exemplos como o do Mulheres de Dandara e registre
as informações encontradas seguindo o modelo a seguir.
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Nome da comunidade
Local da comunidade
Modo de vida (hábitos e costumes, tipo de produção,
aspectos culturais, etc.)
Organização social
Técnicas e ações para a preservação da cultura e do
meio ambiente

A QUESTÃO FUNDIÁRIA NOS
PAÍSES AMERICANOS

Marcos Amend/Pulsar Imagens

De modo geral, a atual estrutura fundiária
dos países americanos manifesta características
que foram criadas no período colonial.
Na maior parte do continente, além de promover a apropriação de terras até então ocupadas por povos originários, os colonizadores
europeus introduziram modelos de exploração
intensiva de recursos naturais e terras agricultáveis. Atendendo aos interesses econômicos das
potências coloniais, formaram-se grandes propriedades rurais de monocultura que destinavam sua produção ao mercado europeu.
Essa estrutura agrária predominou nas terras do sul dos Estados Unidos e na América Latina, onde as atividades de subsistência familiar
eram a principal forma de sustento para parte
significativa da população e as pequenas propriedades comerciais tinham papel fundamen Colheita de couve em propriedade de agricultura familiar na comunidade Nossa
tal no abastecimento do mercado interno.
Senhora Aparecida, na Costa da Jussara. Coari (AM), 2019.
A herança desse processo na América Latina foi a concentração de terras nas mãos de uma elite agrária e a consolidação de fortes desigualdades sociais, que
poderiam ser revertidas ou amenizadas por meio da reforma agrária, que não aconteceu senão pontualmente na
história dos países latino-americanos.
No caso brasileiro, desde os primórdios do período colonial, a distribuição de terras seguiu a lógica da concessão de extensas porções de terra. Isso ocorreu com a criação das capitanias hereditárias e também com as sesmarias, que eram extensas faixas de terra concedidas a colonos com autorização do rei de Portugal. Essa forma de
organização do espaço agrário deu origem a grande parte dos latifúndios existentes até hoje.
Escaparam dessa lógica algumas regiões do continente americano em que o objetivo principal dos colonizadores
era o povoamento do território para garantir o domínio sobre ele. Isso
aconteceu, por exemplo, em terras que hoje compõem o território do
PARE e PENSE
Canadá, a porção norte e nordeste dos Estados Unidos e a região Sul do
Brasil. Nessas áreas, a estruturação do espaço agrário favoreceu a formação de pequenas e médias propriedades.
• Por que podemos afirmar que a
No caso dos Estados Unidos, os produtores rurais se beneficiaram
atual estrutura fundiária da maioria dos países latino-americanos
com a demanda gerada pela expansão do mercado interno e com a
ainda expressa aspectos que reindustrialização da economia a partir do século XIX. O expressivo desenmontam ao período colonial?
volvimento econômico que os Estados Unidos vivenciaram desde então
promoveu a modernização do campo, que conduziu o país ao status de
potência agropecuária.
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O ano da criação da Lei de Terra coincide com o da Lei Eusébio de Queirós, que determinava a proibição do tráfico
de escravos em território brasileiro. É importante destacar que essa lei não causou impacto imediato na disponibilidade da mão de obra cativa, pois entre 1840 e 1850 entraram no país cerca de 500.000 escravos, e as culturas tradicionais (cana-de-açúcar, algodão e tabaco) da região norte do país viviam seu momento de decadência, ocasionando
a liberação de seus cativos para o centro-sul do país, onde a economia efervescia, gerando um tráfico interprovincial.
O fim do tráfico permitiu a existência de investimentos em outras atividades econômicas (bancos, ferrovias, etc.),
contribuindo para a adaptação da sociedade brasileira às exigências do capitalismo. Portanto era necessário que o
escravo deixasse de ser uma mercadoria rentável e que a terra assumisse esse papel o mais breve possível.
A substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre deveria ser realizada de forma gradativa, porém a grande
preocupação era a respeito de quem financiaria a vinda de trabalhadores imigrantes para assumir as lavouras. Entre
tantas discussões, levantou-se a possibilidade de que a venda de terras propiciaria subsídios para custear a aquisição
de mão de obra.
A partir da criação da Lei, a terra só poderia ser adquirida através da compra, não sendo permitidas novas concessões de sesmaria, tampouco a ocupação por posse, com exceção das terras localizadas a dez léguas do limite do
território. Seria permitida a venda de todas as terras devolutas. Eram consideradas terras devolutas todas aquelas
que não estavam sob os cuidados do poder público em todas as suas instâncias (nacional, provincial ou municipal)
e aquelas que não pertenciam a nenhum particular, sejam estas concedidas por sesmarias ou ocupadas por posse.
[...]
No caso da posse seriam regularizadas todas as terras cultivadas ou com algum princípio de cultura e que constituíssem a morada habitual do posseiro. Era também necessário demarcar e medir suas terras, em prazo a ser fixado.
No caso de não cumprimento dessas determinações, a legitimação da posse não seria efetuada. O posseiro apenas
recebia o título da posse, porém não se tornava o proprietário. Se houvesse posses localizadas no interior ou nas
limitações de alguma sesmaria, seria reconhecido como proprietário aquele que realizou as benfeitorias.
[...]
No que diz respeito à imigração, a lei determinava a permissão de venda de terras aos estrangeiros e, caso houvesse interesse, estes poderiam se naturalizar. Mas, como se sabe, as terras eram vendidas por um preço relativamente alto, dificultando a aquisição por parte dos colonos.
Antes da promulgação da Lei de Terras, os lotes eram cedidos gratuitamente aos colonos, que se instalavam por
conta própria, por conta do governo ou por conta das companhias de colonização. Após essa lei, em regra, o governo
cedia gratuitamente as terras às companhias, que por sua vez as revendiam aos imigrantes em condições lucrativas.
Estabelece ainda ao Estado o direito de reservar terras para a colonização indígena para a fundação de povoamentos,
para aberturas de estradas, para a fundação de estabelecimentos públicos e para a construção naval. Tratava-se de
um aparato para assegurar o controle da terra pelo poder público.
CAVALCANTE, José Luiz. A Lei de Terras de 1850 e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a terra.
Revista Histórica Online, n. 2, p. 3-5, jun. 2005. Disponível em: http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/
materias/anteriores/edicao02/materia02/LeideTerra.pdf. Acesso em: 7 jul. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Quais foram as principais mudanças que a Lei de Terras provocou no Brasil em relação à distribuição de
terras?
2. De acordo com o texto, que relação existiu entre a Lei de Terras e o fim do tráfico de africanos que eram
escravizados no Brasil?
3. De que modo a Lei de Terras incentivou a entrada de imigrantes no Brasil?
4. Em sua opinião, a Lei de Terras gerou consequências sentidas ainda hoje? Explique seu posicionamento.
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Acesso à terra

IBGE

A pesquisa que você vai realizar agora tem como objetivo aprofundar seus conhecimentos a respeito da concentração fundiária no Brasil.

1. Observe os indicadores obtidos pelo Censo Agropecuário de 2017 e registre suas primeiras conclusões sobre a organização da produção agrícola e da distribuição de terras no Brasil.
2. Consulte os sites do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para descobrir as diferenças entre os tipos de propriedades rurais classificados
pelos dois institutos.
3. Levante dados sobre os tipos de estabelecimento rural predominantes em seu município e estado, conforme o critério de “Módulo Fiscal”.
4. Compare seu estado com a realidade do Brasil como um todo em relação à distribuição de terras e à produção agrícola.
5. Leia o Art. 184, Capítulo III, da Constituição Brasileira de 1988, que trata da Política Agrícola e Fundiária e
da Reforma Agrária. Em seguida, debata com os colegas a importância da terra para a produção de alimentos e para a redução das desigualdades sociais.
6. Investigue os critérios legais para a realização da Reforma Agrária e demonstre os desafios para viabilizar a
distribuição de terras de forma mais igualitária.
7. Utilize diferentes fontes para identificar grupos e movimentos sociais envolvidos na luta pela terra, apontando por quem são formados e quais são seus objetivos.
8. Elabore um mapa para representar a distribuição dos conflitos de terra pelo território brasileiro.
9. Agora, debata com os colegas alternativas para melhorar essa realidade.
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Leia os dois textos a seguir e, com base neles e nos conhecimentos que adquiriu neste capítulo, analise em que
medida a produção agroecológica pode trazer impactos positivos ao Brasil. Elabore argumentos que considerem
os aspectos ambientais e sociais para justificar sua análise.
Restauração de 77 mil hectares de áreas degradadas poderá movimentar mais de
R$ 23 milhões por ano no Alto Rio Doce
Técnicas de restauração florestal e práticas de agricultura de baixo carbono podem ser aplicadas com sucesso na
recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Gualaxo do Norte, em Minas Gerais, que foi impactada pelo rompimento da
barragem do Fundão em 2015. É o que mostra um estudo realizado a partir do projeto Renovando Paisagem, uma parceria entre a Fundação Renova, o WRI Brasil [World Resources Institute], o Icraf Brasil [Centro Internacional de Pesquisa
Agroflorestal] e a Fazenda Ecológica. De acordo com as análises, a restauração de 77,2 mil hectares de áreas degradadas
na bacia pode gerar um valor adicionado de R$ 23,5 milhões por ano distribuído por 8 municípios e reduzir 281,2 mil
toneladas de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. [...]
Fonte: PORTAL TERRA, 1o jul. 2020. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/dino/restauracao-de-77-mil-hectares-de-areasdegradadas-podera-movimentar-mais-de-r-23-milhoes-por-ano-no-alto-rio-doce,549cc6bc3526c9ff37697e
2e40515acdgj2lp1jz.html. Acesso em: 7 jul. 2020.

Uma história de amor com a agroecologia
[...] E comecei a produção no roçado, logo depois veio a organização do quintal, onde me encontrei, iniciei com pouca
variedade de hortaliças, mas aí logo surgiu a oportunidade de criarmos a APASPI – Associação dos/as Produtores/as
Agroecológicas do Semiárido Piauiense, fundado no ano de 2012 com a proposta de certificar os nossos produtos com
selo orgânico. Eu sou sócio-fundadora da APASPI, estou desde o início, e as atividades de certificação de produtos orgânicos começou nos roçados com um consórcio de algodão orgânico, milho e feijão.
O nosso algodão é vendido para a Europa, através da associação, e beneficiado na Europa na produção de peças com
característica sustentável. […] eu decidi trabalhar com orgânico, a partir da APASPI, e é muito gratificante trabalhar com
agroecologia porque você trabalha dentro de seu processo como pessoa, como mulher em uma relação de muito amor
com a terra. [...] É muito gratificante, agroecologia, para mim, é parte de minha vida!
Logo com o crescimento da associação, as ações de certificação orgânica chegaram até os quintais produtivos, continuamos no propósito de incentivar mais agricultores/as a fazer parte dessa grande rede, onde o propósito maior é gerar
qualidade de vida para as família do Semiárido através da produção de alimentos de base agroecológica para a geração
de renda principalmente para as mulheres através da economia solidária. [...]

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

LAMBER, Mark. Agricultura e meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1997.
O livro discute os impactos ambientais no campo decorrentes das diferentes técnicas agrícolas e apresenta as medidas mitigadoras adotadas mundialmente para reduzir os problemas.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A geografia das lutas no campo. 6. ed. São Paulo:
Contexto, 1996. (Coleção Repensando a Geografia).
O livro analisa a história da violência no campo considerando os diferentes agentes envolvidos na questão agrária em diferentes momentos históricos.
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Fonte: O Candeeiro, ano 12, n. 2352, jun. 2018. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/read/61380792/
uma-histria-de-amor-com-a-agroecologia-no-quintal-de-zabel. Acesso em: 7 jul. 2020.

Reprodução/TV UNESP

Divulgação

O SONHO de Rose. Direção: Tetê Moraes. Brasil, 1997, 106 min. Documentário.
Trata-se de uma continuação de Terra para Rose, documentário que mostra a história de
Rose, morta em uma passeata no início do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Em
O sonho de Rose, a diretora retorna ao assentamento para ouvir as pessoas e verificar
como elas estão vivendo.

Reprodução/MMA

ECOIDEIAS. Agroecologia, vídeo produzido pela TV Unesp, 2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fhLgOcdQgv0. Acesso em:
8 jul. 2020.
O vídeo apresenta a importância da agroecologia para o desenvolvimento
social, valorizando os conhecimentos tradicionais como forma de produzir
alimentos sem prejudicar o meio ambiente, e reflete sobre os desafios para
o desenvolvimento agroecológico.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: https://
www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural.html. Acesso em: 8 jul.
2020.
No site do Ministério há informações sobre a sustentabilidade
no campo e o papel das comunidades tradicionais no desenvolvimento da agroecologia.

Reprodução

Reprodução/Embrapa

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
– EMBRAPA. Disponível em: https://www.embrapa.br/
agrobiologia/pesquisa-e-desenvolvimento/agroecologia
-e-producao-organica. Acesso em: 8 jul. 2020.
Órgão ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, cujo site apresenta dados sobre agroecologia e agricultura orgânica, entre outras informações.

ARTICULAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO (ASA BRASIL).
A ASA Brasil é responsável pela publicação O Candeeiro, que traz muitas
experiências e histórias relativas à agroecologia. Disponível em: https://
www.asabrasil.org.br/acervo/o-candeeiro. Acesso em: 15 jul. 2020.
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ENEM
1. Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850 – D. Pedro II, por Graça de Deus e Unânime Aclamação dos Povos, Imperador
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber, a todos os nossos súditos, que a Assembleia Geral decretou,
e nós queremos a Lei seguinte:
Art. 1o Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra.
Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 8 ago. 2014 (adaptado).

Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na
a. mercantilização do trabalho livre.
b. retração das fronteiras agrícolas.
c. demarcação dos territórios indígenas.
d. concentração da propriedade fundiária.
e. expropriação das comunidades quilombolas.
2. O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS
e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos, de suas próprias terras.
LOPES, R. J. O novo mapa da floresta. Folha de S.Paulo, 7 maio 2011 (adaptado).

A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemento que promove a
a. expansão da fronteira agrícola.
b. remoção de populações nativas.
c. superação da condição de pobreza.
d. valorização de identidades coletivas.
e. implantação de modernos projetos agroindustriais.
3. Os últimos séculos marcam, para a atividade agrícola, com a humanização e a mecanização do espaço geográfico, uma
considerável mudança em termos de produtividade: chegou-se, recentemente, à constituição de um meio técnico-científico
informacional, característico não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural, tanto nos países avançados como nas
regiões mais desenvolvidas dos países pobres.
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado).

A modernização da agricultura está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico do processo
produtivo em diferentes países. Ao considerar as novas relações tecnológicas no campo, verifica-se que a
a. introdução de tecnologia equilibrou o desenvolvimento econômico entre o campo e a cidade, refletindo
diretamente na humanização do espaço geográfico nos países mais pobres.
b. tecnificação do espaço geográfico marca o modelo produtivo dos países ricos, uma vez que pretendem
transferir gradativamente as unidades industriais para o espaço rural.
c. construção de uma infraestrutura científica e tecnológica promoveu um conjunto de relações que geraram novas interações socioespaciais entre o campo e a cidade.
d. aquisição de máquinas e implementos industriais, incorporados ao campo, proporcionou o aumento da
produtividade, libertando o campo da subordinação à cidade.
e. incorporação de novos elementos produtivos oriundos da atividade rural resultou em uma relação com
a cadeia produtiva industrial, subordinando a cidade ao campo.
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AMARILDO. Disponível em: www.amarildo.com.br.
Acesso em: 3 mar. 2013.

4. Na charge há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionada ao
a. elevado preço das mercadorias no comércio.
b. aumento da demanda por produtos naturais.
c. crescimento da produção de alimentos.
d. hábito de adquirir derivados industriais.
e. uso de agrotóxicos nas plantações.
5. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho, se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou. Há pouco mais
de oito anos, ele usava o bico da botina para cavoucar a terra e descobrir o nível de umidade do solo, na tentativa de saber
o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação. Até que conheceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor
já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número
de plantas, para então receber recomendações diretamente dos técnicos da universidade.
CAETANO, M. O valor de cada gota. Globo Rural, n. 312, out. 2011.

A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo de
a. monitoramento da produção.
b. valorização do preço da terra.
c. correção dos fatores climáticos.
d. divisão de tarefas na propriedade.
e. estabilização da fertilidade do solo.
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 Pintura rupestre encontrada no sítio arqueológico Tassili n‘Ajjer, na Argélia, datado de 5000 a.C. a 2000 a.C.
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Sandra Moraes/Shutterstock

 Pintura rupestre encontrada na serra da Capivara, no Piauí, 2016.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

por predadores ou outros grupos humanos, carregavam consigo apenas os instrumentos e ferramentas necessários à sobrevivência.
Os primeiros registros em caverna datam de
cerca de 70 mil anos, mas são encontrados até
hoje. Não parece muito se imaginarmos que, hoje
em dia, ocupamos todo o planeta e constituímos,
como espécie humana, diferentes tipos de sociedade e relações diversificadas com o meio ambiente. Foi uma transformação rápida e complexa,
que inúmeros pesquisadores e cientistas procuram
investigar, acreditando, assim, interpretar características fundamentais das sociedades e culturas
humanas.
O que teria feito os seres humanos deixarem de
viver em grupos nômades e seminômades para se
tornarem sedentários? Por que surgiram grupos sociais maiores, com relações de poder mais estruturadas em torno de regras e organizações fixas, com a
divisão do trabalho e hierarquias sociais?

Neste capítulo, vamos compreender como se constituíram as primeiras sociedades humanas, baseadas na atividade agrícola e no comércio, na organização do
poder concentrado em centros urbanos e em estruturas sociais complexas. Para
começar, conheceremos uma narrativa ficcional escrita nos tempos em que Roma
era o centro de um grande império.

gerasimov_foto_174/Shutterstock

O

bserve as fotografias de pinturas rupestres.
A imagem da esquerda é de uma pintura
encontrada em um sítio arqueológico na
Argélia, e a que está acima, de outra presente na serra da Capivara, no Piauí. É possível reconhecer nelas
algumas representações que nos parecem familiares:
grandes quadrúpedes e outros animais menores, pessoas em pé, talvez correndo, enquanto empunham
arcos ou outros instrumentos, como lanças.
Reflita com os colegas sobre o que podemos descobrir a respeito dos primeiros agrupamentos humanos com base nessas imagens. Identifique o que elas
revelam sobre a cultura, as práticas sociais e a tecnologia desenvolvida pelos primeiros grupos humanos
para organizar a vida cotidiana.
Sabemos, atualmente, que os primeiros agrupamentos humanos eram nômades ou seminômades, com reduzida hierarquia social. Sobreviviam da
caça, da pesca e da coleta. Em virtude dos constantes deslocamentos e do risco de serem atacados
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Um liberto na Roma Antiga
O trecho a seguir foi extraído do romance Satíricon, escrito por Petrônio por volta do ano
60 d.C. Trata-se de uma crítica aos costumes da época em que Roma era governada pelo
imperador Nero.
Antigamente, [eu] era como vocês; foi a habilidade que me pôs onde estou hoje, cheio de
prosperidade. Foi minha economia que me fez milionário. Quando vim da Ásia, não era maior do
que um candelabro. Por quatorze anos, fui o escravo favorito de meu senhor e, para dizer a verdade,
também da patroa. Com a ajuda dos céus, fiquei à testa dos negócios e consegui que o meu senhor se lembrasse de mim
em seu testamento, pelo que acabei por herdar uma fortuna senatorial, fabulosa. Mas ninguém se dá por satisfeito, e quis
meter-me nos negócios. Construí cinco navios mercantes, carreguei-os de vinho – valiam uma fortuna, na ocasião – e os
enviei a Roma. Poderia pensar-se que o planejei assim: todos os barcos naufragaram. Foram trinta milhões de sestércios
engolidos por Netuno, em um só dia. Deixei-me abater? Nada disso: construí mais navios, melhores e mais sortudos. E minha
mulher fez o que devia fazer: vendeu suas joias e roupas de luxo e deu-me o arrecadado: cem peças de ouro. Isso permitiu-me voltar a pôr o prato na fervura. Graças aos céus, numa viagem rápida, pude lucrar dez milhões. De imediato, paguei o
que devia, construí uma mansão na cidade, abasteci-me de escravos e de gado. Quando fiquei mais rico do que toda minha
cidade, resolvi aposentar-me e comecei a financiar, amigavelmente, libertos. Construí este palacete: vinte quartos, dois pórticos de mármore, uma adega de vinho, uma suíte senhorial, uma sala de estar para o dia a dia, muitos quartos para hóspedes.
In: FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Roma: vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1993. p. 30-31.

Roteiro de trabalho
Reúna-se em grupo e, com base no texto, discutam as questões a seguir. Depois, partilhem as respostas com a turma.
1. O narrador afirma que sua prosperidade foi resultado de sua habilidade. Como ele justifica o modo como
enriqueceu?
2. Ao contar suas aventuras comerciais, o narrador descreve atividades econômicas importantes do período
em que viveu. Destaque quais são essas atividades.
3. O narrador afirma que foi escravo por 14 anos. Apoiados no que sabem sobre escravidão, como vocês
descreveriam a relação entre o narrador e seu “senhor”? Trata-se de uma relação comum ou incomum?
4. Com base no conhecimento de vocês sobre a organização da sociedade na Roma antiga, destaquem aspectos da narrativa que considerem significativos para explicar as relações sociais de tal contexto.
5. Em sua opinião, quais aspectos do texto parecem completamente diferentes em relação às formas de organização social no Brasil contemporâneo? Haveria alguma semelhança? Se sim, qual(is)?

S-F/Shutterstock

 Ruínas do Fórum Romano, s.d.
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4000-3000 a.C. – Processo de
formação de cidades
nas margens do rio Nilo.
Unificação do reino egípcio.
Formação da Suméria, na
Mesopotâmia. Primeiros
registros escritos.
Os sumérios criaram a escrita
cuneiforme.

Século XVIII a.C. –
Formação do Império
Babilônico, unificação
da região e criação do
Código de Hamurabi.

Museu do Louvre, Paris

3200 a.C. – Unificação dos
reinos do Egito e formação
da primeira dinastia imperial
do Egito.

3000 a.C. – Os fenícios
ocupavam o litoral da Síria,
atual Líbano. Fundaram as
cidades-Estado de Sídon,
Biblos e Tiro. Desenvolveram
rotas mercantis e criaram
colônias no Mediterrâneo,
além de um alfabeto fonético.

1500 a.C. – Unificação
chinesa sob a dinastia San.
1000 a.C. – Início do processo
de formação das cidades-Estado na Grécia antiga.
Séculos VIII-VI a.C. – Período
Arcaico – Grécia antiga.

753 a.C. –
Fundação
de Roma –
monarquia.
Século VI a.C. –
Apogeu do
Segundo Império Babilônico
sob a liderança de Nabucodonosor II.

Museus Capitolinos, Roma

Tablete de argila com escrita
cuneiforme, datada de cerca de
2350 a.C. Essa peça foi encontrada
na Suméria e atualmente está no
Museu do Louvre, em Paris (França).

Alex Argozino

2000 a.C. – Hebreus
ocuparam a região da
Palestina, às margens
do rio Jordão.

Museu do Louvre, Paris

7000 a.C. – Formação das
primeiras aldeias com
população sedentária e
agricultora.

Museu do Louvre, Paris

Povos, cidades, impérios

Séculos V-IV a.C. – Período
Clássico – Grécia antiga.
510 a.C. – Clístenes derrota Hípias, o
último tirano, e as reformas em prol da
democracia tomam impulso em Atenas.
509 a.C. – Fundação
da República romana.
323 a.C. – Alexandre, o Grande, conquista
toda a Grécia.
146 a.C. – Conquista da Grécia
pelos romanos.
27 a.C. – Início do regime
imperial em Roma.
Século V – Desintegração do Império
Romano com as invasões bárbaras.
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 Fósseis de Homo erectus, Homo

sapiens, Homo neanderthalensis
e Homo antecessor, que fazem
parte do processo evolutivo do
gênero Homo.

 Esqueleto humano descoberto

em 2007 em escavação
arqueológica em Beck Row,
Inglaterra. Estima-se que ele
tenha até 2000 anos de idade.
Getty Images/Stocktrek Images

Você vai encontrar em muitos livros de História o termo Pré-História para
indicar a época que se estende do aparecimento do gênero Homo, há cerca de
2 milhões de anos, com o Homo habilis, até o surgimento da escrita, há aproximadamente 6 mil anos.
Segundo muitos historiadores, somente as sociedades que haviam deixado
documentos escritos poderiam ser estudadas e conhecidas. Para eles, a História
só teria começado com a invenção da escrita, por isso aquelas sociedades sem
escrita tornaram-se objeto de estudo de outra ciência humana: a Arqueologia.
O termo arqueologia é formado por duas palavras de origem grega: archaios, que significa “passado/antigo”, e logos, que significa “ciência/estudo”.
De acordo com a origem do termo, portanto, Arqueologia é a ciência que
estuda as coisas antigas. Atualmente, porém, há pesquisas arqueológicas de
diversas culturas que cobrem desde o surgimento da espécie humana até períodos mais recentes.
A Arqueologia estuda os vestígios materiais deixados pelos grupos humanos,
como fragmentos de cerâmica, ferramentas em pedra, instrumentos de caça e
pesca, restos de alimentos, ruínas de habitações, ossos e até objetos ligados à
indústria. Por meio desses vestígios, o arqueólogo procura descobrir como determinado espaço era habitado e como era a relação dos seres humanos com o
meio ambiente; enfim, como era o modo de vida de certo grupo.
Entretanto, o uso do conceito de Pré-História para designar o período que
antecede a História é criticado por grande parte dos historiadores, para os
quais todos os povos são históricos, independentemente de possuírem ou não
escrita. O fato de alguns grupos da chamada Pré-História não terem deixado
registros escritos não nos impede de conhecer alguns aspectos do modo como
viviam. Embora várias perguntas fiquem sem resposta, os vestígios arqueológicos permitem a compreensão de parte do cotidiano, das técnicas e das formas
de vida de nossos antepassados. Assim, mesmo os povos que não desenvolveram a escrita têm certamente História. As pinturas rupestres que você viu na
abertura deste capítulo, por exemplo, são documentos históricos, ainda que
não sejam textos escritos.

Creativemarc/Shutterstock

AS PRIMEIRAS COMUNIDADES
HUMANAS

80

CAPÍTULO 4

Das aldeias para as cidades

Everett Collection/Fotoarena

Gamma-Rapho/Getty Images

As transformações dos grupos humanos em diferentes localidades do planeta não obedeceram a nenhum roteiro pronto, como se todos os agrupamentos abandonassem o nomadismo em busca de acampamentos sedentários, ou todos descobrissem a agricultura ou a criação de animais ao mesmo tempo e com as mesmas finalidades.
As mudanças e adaptações dos grupos humanos foram provocadas por inúmeros fatores, como a relação deles
com o meio ambiente, os conflitos com outros grupos, a redução ou a ampliação de recursos disponíveis e o desenvolvimento das relações sociais internas.
No entanto, foi apenas com o domínio mais elaborado do fogo que os seres humanos passaram a confeccionar
objetos de metal, do mesmo modo que o desenvolvimento de práticas agrícolas também colaborou para a sedentarização e a ampliação do número de pessoas vivendo em uma mesma comunidade. Pontas de lança, flechas e
arpões encontrados por arqueólogos sugerem que havia diferentes equipamentos para auxiliar na caça, ampliando
assim a capacidade de obter alimento, ao mesmo tempo que outras ferramentas e instrumentos facilitaram a coleta e ampliaram a produtividade da atividade agrícola.
O surgimento das primeiras aldeias, sob
essas condições, tornou as relações humanas
mais complexas e diversificadas, dando origem
às primeiras comunidades humanas em espaços que chamamos de cidades.
As cidades constituíram-se historicamente
como o espaço das trocas, das relações comerciais e da vida política e cultural. Sobretudo
na Antiguidade, elas surgiram como resultado
da sedentarização dos grupos humanos, isto
é, quando eles se fixaram em um território e
passaram a viver da agricultura e da criação de
animais. A princípio, eram aldeias nas quais homens e mulheres estabeleceram sua moradia
permanente; depois, formaram-se organizações sociais mais complexas, com divisão social
do trabalho e poder centralizado, geralmente
relacionado a rituais religiosos. Surgiu, assim,
a ideia de centro, de um espaço que materializasse as relações de poder e se diferenciasse do
restante da sociedade.
Não é tarefa simples definir qual foi a pri Essa pintura de 1963, do mexicano Luis Covarrubias (1919-1984),
meira cidade. Além disso, não é fundamental
reconstitui artisticamente o lago Texcoco e a cidade asteca de
Tenochtitlán. Pintura sobre parede (sem dimensões). Museu Nacional
saber essa informação com exatidão. Mas é
de Antropologia, Cidade do México, México.
possível afirmar que estão entre as primeiras as
localizadas na região do Oriente Próximo, em
especial as cidades de Ur, Uruk e Susã, localizadas nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates.
Uruk tornou-se, por volta de 3500 a.C., uma
das cidades mais importantes da Mesopotâmia; era governada por um sacerdote e por um
chefe militar.
Na América pré-colombiana, podemos fazer referência à cidade de Teotihuacán, que já
existia desde 100 d.C., aproximadamente, e que
chegou a ter quase 100 mil habitantes no século V. Merece ser mencionada também, embora tenha sido fundada em 1325, a cidade de
Tenochtitlán, capital do Império Asteca e importante centro comercial. Com a conquista
colonial europeia, foi construída sobre ela a
atual Cidade do México. Os maias, por sua vez,
viviam em quarteirões apinhados e usufruíam
coletivamente do espaço público, dispondo de
grandes pátios e centros cerimoniais.

 Ruínas da cidade de Ur, no atual Iraque, s.d.
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O tempo em milhões de anos
Para estudar os milhões de anos desde o aparecimento do gênero Homo, os pesquisadores costumam dividi-los em períodos culturais que variam conforme o continente. Essa divisão poderá sofrer transformações de
acordo com novas descobertas arqueológicas.
Mesolítico (meso = meio,
lítico = relativo à pedra)

Neolítico (neo = novo,
lítico = relativo à pedra):
Idade da Pedra Polida

Período: 2,7 milhões a 10 mil
anos a.C.

Período: 13 mil a 9 mil anos a.C.

Período: 9 mil a 3 mil anos a.C.

Paleolítico Inferior (até cerca de 300 mil anos): primeiros
hominídeos surgidos na África;
instrumentos de madeira e pedra (feito de lascas); grupos nômades baseados na caça e na
coleta; domínio sobre o fogo.

Características: ampliação do domínio do fogo e da caça de animais pequenos e médios, como o
veado, o gamo e a lebre; acampamentos sazonais especializados
em atividades como a pesca e a
coleta de mariscos; outros agrupamentos humanos se tornaram
mais sedentários; surgimento de
grupos coletores de grãos (armazenados); criação de novos artefatos especializados (arco e flecha,
raspadores e buris).

Características: instrumentos de
pedra polida; surgimento da agricultura e da criação de animais
(bois, cabras, dromedários); desenvolvimento de artefatos de cerâmica; assentamentos humanos
sedentários, especialmente próximo a rios e terras férteis.

Prisma/Album/Fotoarena

Paleolítico Superior (de 300
mil até cerca de 10 mil anos
a.C.): surgimento do Homo sapiens sapiens; primeiras pinturas rupestres e esculturas com
finalidades rituais; caça de animais de grande porte; predominam instrumentos mais elaborados (ainda feitos de lasca e
talha) de pedra, marfim e osso.

Album/Alamo

Paleolítico (paleo = antigo,
lítico = relativo à pedra):
Idade da Pedra Lascada

 Cerâmica

do Período Neolítico
encontrada em Jerez de La Frontera,
Espanha, 2009.

Paleolítico Inferior.
Badajoz, Espanha,
2019.
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Toño Labra/agefotostock/Alamy/Fotoarena

 Ferramenta do

VasquezLaboratorium/Shutterstock

Juan Aunion/Alamy

 Raspadores do período Paleolítico Superior encontrados na Andaluzia, Espanha, 2018.

 Pedra talhada à mão no Período Mesolítico, s.d.

 Lanças do Período Neolítico encontradas

na Espanha. Museu de Gavá, Catalunha,
Espanha, 2009.

A força da natureza
Nos últimos 2,7 milhões de anos, a temperatura média da Terra baixou inúmeras vezes, provocando o
aumento das geleiras nos polos, um grande acúmulo de gelo em áreas de montanhas muito altas e congelamento de 30% dos oceanos. Esse fenômeno climático, conhecido como glaciação, ocorreu cerca de 25
vezes. Cada glaciação durou aproximadamente 100 mil anos, com intervalos de 10 mil anos. Essas mudanças
climáticas tiveram impacto violento sobre a vida na Terra, inclusive sobre os agrupamentos humanos, que
precisavam se adaptar não apenas às baixas temperaturas, como também ao desaparecimento de animais e
plantas que eram sua base alimentar.

A cultura material

A divisão do trabalho

 Instrumento

denominado biface ou
machado de mão.

gerasimov_foto_174/Shutterstock

Inicialmente, os primeiros humanos dividiam as tarefas por sexo e idade. A isso chamamos divisão natural do trabalho. Aos homens cabiam a caça e a pesca, e às mulheres,
a coleta de frutas e raízes. Crianças e jovens aprendiam com o grupo a procurar água,
caçar, coletar frutos do mar, procurar lenha e fazer ferramentas de trabalho.

Dan Shachar/Shutterstock

Desde a Idade da Pedra Lascada, os primeiros seres humanos confeccionavam os próprios instrumentos de trabalho. Eram ferramentas simples, feitas de
lascas de pedra, como os machados de sílex. Para confeccioná-las, escolhiam
um bloco de pedra próximo do formato final desejado. Com o machado de sílex, nossos ancestrais esculpiam ossos e chifres de animais, dos quais obtinham
agulhas para costurar vestimentas. Com o aperfeiçoamento de suas ferramentas, passaram a fabricar outros instrumentos, como raspadores e perfuradores
para separar a carne da caça da pele, aproveitando, entre outros exemplos,
ossos de mamutes e renas para sua fabricação.

 Pintura em caverna que retrata um homem usando uma arma para caça. Imagem registrada em parede de caverna na Europa.
Habitação do mundo
Enquanto eram nômades, os seres humanos habitavam cavernas, cabanas ou tendas temporárias feitas
de pele ou couro de animais. Nas cavernas, para receber luz natural, ocupavam o “salão” principal na entrada
das grutas. Quando penetravam em áreas mais escuras, levavam tochas.
Ao se tornarem sedentários, começaram a construir casas de pedra, barro ou madeira, cobertas com
folhas, peles ou bambus. Quando construídas muito próximo a rios ou mares, as casas eram erguidas sobre
estacas de madeira, para suportar a ação das cheias. A comunidade sedentária passou a centralizar suas
atividades; em um mesmo local – a aldeia –, realizavam-se o cultivo de cereais, a criação de animais, a fabricação de potes de cerâmica, os rituais dedicados aos deuses e o sepultamento dos mortos.
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As transformações sociais e tecnológicas das primeiras comunidades humanas, bem como a divisão de períodos
da chamada Pré-H istória, são, geralmente, estudadas com base em vestígios arqueológicos encontrados na E uropa
ou por pesquisadores europeus, que, desde o século X I X , elaboram hipóteses e apresentam suas conclusões à
comunidade de cientistas e ao pú blico em geral.
M as como foi a ocupação do território americano pelos primeiros agrupamentos humanos? C omo os povos que
se estabeleceram no continente se organizaram e se relacionaram com o meio ambiente e os recursos naturais?
Para responder a essas perguntas, vamos recorrer a estudos arqueológicos. L eia os seguintes trechos do livro
Am az ô n i a an t r op og ê n i ca e assista aos dois vídeos indicados antes de seguir para o R o t e i r o d e t r a b a l h o .
T re c h o 1
M esmo que os mitos da “ Naturez a S elvagem” e do “ P araíso Tropical” tenham encontrado solo fértil no imaginário popular, foi comum na ciência pensar que a floresta amaz ô nica teria se diversificado e ex pandido sem
sofrer qualquer influência humana, até a ascensão das sociedades agricultoras. E que as antigas intervenções
humanas, quando finalmente ocorreram, só teriam alcançado pontos isolados, em áreas reduz idas, localiz adas
às margens dos principais rios da região. A Amaz ô nia seria uma região ex clusivamente “ natural” , não tocada
e intocável, onde o Homem além de não faz er parte teria sido repelido pela dificuldade de se adaptar aos seus
supostos parcos recursos não domesticáveis. C om isto consolidou-se a ideia de que o Homem não faz ia parte da
sua naturez a. D e que na Amaz ô nia, tudo que seria adequado ou necessário ao Homem ou era ausente ou era
escasso. A Amaz ô nia seria, enfim, selvagemente “ virgem” !
A Amaz ô nia quando foi percorrida, entre os séculos X V I I e X I X , por naturalistas provenientes da E uropa “ civiliz ada” só fez aumentar a sua fama de inóspita e indomável. E les ficavam chocados com a “ decadência” dos
povos nativos cuj os hábitos sociais e culturais eram considerados um ex emplo vivo da ruína da civiliz ação em
um meio hostil. O s arqueólogos abraçaram esta ideia que foi cristaliz ada no século X X , quando destinaram aos
povos amaz ô nicos o mero papel de coadj uvantes periféricos dos povos andinos e caribenhos. E o sucesso deles,
como coadj uvantes, dependia da capacidade de dobrarem as condições ambientais locais, em si só degenerativas para toda e qualquer civiliz ação avançada. E a inex istência de cidades, governos, religiões, leis e escrita era
considerada a prova definitiva da inadequação da Amaz ô nia para a evolução de toda e qualquer manifestação
cultural humana. [ ...]
E ntretanto, nos ú ltimos anos, a arqueologia vem comprovando que na Amaz ô nia ex istiram sociedades compostas por populações, significativamente, muito mais numerosas do que aquelas relacionadas às comunidades
indígenas contemporâ neas. As populações ocuparam a confluência dos rios de segunda ordem com os de terceira, e as margens dos de terceira em diante, especialmente o entorno das suas várz eas, até o período imediatamente anterior à conquista europeia.
!"

!"#$%&'()*

Trecho 2
Os estudiosos [...] entendem que a cultura Marajoara se originou localmente, a partir de um processo
de mudanças que ocorreu entre as comunidades que já habitavam a ilha desde 5 000 anos atrás. Essas comunidades eram compostas por populações que viviam da pesca, caça e da coleta de moluscos e teriam se
assentado na metade leste da ilha. Seus restos resultaram em sambaquis, que eram depósitos conchíferos
construídos ao longo de séculos.
Mas foi a partir de 3 500 anos atrás que pequenas aldeias, de diferentes etnias, espalhadas ao norte,
sudeste e ao centro da ilha, que exploravam diferentes nichos ecológicos (campos, florestas e áreas ribeirinhas), vivendo da caça, pesca, coleta e da agricultura itinerante, vieram a construir, gradualmente, a riqueza
arqueológica da ilha de Marajó. O contato permanente entre as populações, com as trocas de produtos,
ideologias e experiências permitiu o incremento e o sedentarismo populacional, a produção de alimentos e
artesanal em larga escala e uma relação geopolítica interétnica, que acabou resultando em um padrão cultural sub-regionalmente compartilhado.
MAGALHÃES, Marcos Pereira. A arqueologia da Amazônia pela perspectiva inter-relativa. In: MAGALHÃES, M. (org.).
Amazônia antropogênica. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2016. p. 105 -117.

Adriano Gambarini/Instituto Mamirauá

Bernardo Oliveria/Instituto Mamirauá

Vídeos

 Cena de vídeo do canal Repórter Eco traz as descobertas mais

recentes sobre a vida humana na Amazônia. Disponível em:
https://www.mamiraua.org.br/noticias/arqueologia-na-telinhainstituto-mamiraua-lanca-serie-de-videos-sobre-a-amazoniapre-colonial. Acesso em: 20 jun. 2020.

 Cena do vídeo Complexo arqueológico encontrado na

Amazônia Central, do Instituto Mamirauá, que mostra
arqueólogos trabalhando em escavações na Floresta
Nacional de Tefé, no estado do Amazonas. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=6XBADJvXSVE.
Acesso em: 20 jun. 2020.

Roteiro de trabalho
O material exposto nesta página e na anterior questiona a ideia de que a Amazônia seria uma região de natureza “intocada” e, com base em trabalhos arqueológicos atuais, afirma-se que grande parte da floresta como a
vemos hoje é produto do cultivo milenar de povos que habitaram a região. Mas que povos eram esses? O que seus
vestígios arqueológicos revelam sobre sua história?
Para aprofundarmos essa discussão, propomos uma atividade coletiva de pesquisa sobre a história antiga daqueles que viveram onde hoje é o Brasil. Dividam-se em três grupos de estudantes. Vocês serão responsáveis pela
descoberta de achados “arqueológicos” da história antiga da Amazônia, e os resultados dessa pesquisa serão
apresentados em formato de vídeo.
Cada grupo terá um tema amplo de pesquisa:
• A cultura marajoara.
• A cultura tapajônica.
• Terra preta indígena.
Procurem mapas das regiões mencionadas e imagens dos materiais arqueológicos encontrados nelas. Informem-se sobre como as pesquisas arqueológicas ajudaram a descobrir a história antiga dos povos que originalmente habitavam as terras correspondentes ao Brasil.
Em seguida, com base nesse material, cada grupo deverá apresentar um vídeo de até 3 minutos com os resultados do trabalho. Ele pode ser gravado com o celular e utilizar imagens que o grupo tenha capturado da internet.
Caprichem!
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Photodisc

As primeiras organizações sociais mais complexas e populosas estabeleceram-se em
torno de cidades que se constituíam como centros de poder e espaços para a circulação
de mercadorias e riquezas. Os mais antigos vestígios urbanos conhecidos datam de aproximadamente 4000 a.C. A partir desse período, registrou-se o surgimento da escrita,
dos calendários, do cultivo de cereais, da metalurgia do cobre e de outras tecnologias.
Vestígios anteriores a essa data só foram encontrados em Jericó, na Cisjordânia.
As primeiras cidades constituíram-se como forma de centralização de poder, representado em seus templos, pirâmides, zigurates e outras edificações. Suas origens
confundem-se com a instituição da realeza. O rei era quase sempre figura de representação divina, sendo a cidade elemento de criação sagrada e morada dos deuses. Ao
lado do templo, erguia-se o palácio, morada do rei, de seus descendentes e coligados.
Fazia-se, assim, clara distinção social entre os grupos na sociedade: os governantes,
detentores do poder, e os governados. Para proteger a cidade e seus edifícios centrais,
construíram-se muralhas. O rei também tinha a seu favor o controle dos celeiros, outra
edificação fundamental. Com isso, ele podia fornecer alimentos em épocas de escassez
ou criar escassez para ampliar seu poder. Possuía ainda o poder da guerra, ou seja,
de dominar, matar e destruir, pois, ao dominar cidades vizinhas, reafirmava o controle
sobre sua cidade e aumentava seus domínios. Conseguia, desse modo, ampliar os estoques dos celeiros, além de obter riquezas saqueadas de outros povos.
O filósofo ateniense Platão afirmou: “Na realidade, todas as cidades se acham em um
estado natural de guerra umas com as outras”. Tendo o poder religioso e político sob seu
comando, o rei impunha a coleta de impostos à população da cidade que era, ao mesmo
tempo, protegida dos ataques externos e oprimida por leis internas. Criaram-se então
regras uniformes de comportamento e julgamento, além de penalidades.
Esses elementos foram comuns à constituição de várias cidades da Antiguidade,
envolvendo a formação de culturas próprias e a criação de impérios que se estendiam por vastas regiões. Entender historicamente a organização dessas culturas nos
ajuda a entender as relações dos seres humanos entre si e com seu entorno.

 Platão (c. 427 a.C.-347 a.C.),

filósofo grego discípulo
de Sócrates e professor de
Aristóteles, fundou a Academia
em Atenas. A estátua (foto de
2010) está localizada próximo à
Academia de Atenas, Grécia.

MESOPOTÂMIA E EGITO
As sociedades urbanas surgiram às margens de rios, aproveitando-se da fertilidade
de suas terras e do excedente que poderiam produzir para gerar novas riquezas. O espaço urbano era ocupado com símbolos de poder, como palácios e templos religiosos.
Enquanto no Egito se construíam cidades às margens dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia erguiam-se cidades às margens do rio Nilo (a palavra Mesopotâmia significa
“terra entre rios”). Nesses lugares, edificaram-se canais de irrigação controlados por habitantes da região, evitando tanto a seca quanto as enchentes, pois a água era canalizada
e dirigida para os lugares onde era necessária.
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A sociedade mesopotâmica
pério Babilônico. A cidade transformou-se em um dos
maiores e mais importantes centros urbanos da Antiguidade. Hamurabi organizou também o primeiro código de
leis escritas, estabelecendo regras comerciais, éticas, de
conduta e relacionadas à vida econômica.
O Império Babilônico, no entanto, começou a entrar
em decadência: foi dominado pelos hititas e, mais tarde,
pelo povo assírio. Mas, em 612 a.C., o Império Assírio
também se enfraqueceu, e surgiu o Segundo Império
Babilônico, cujo auge se deu durante o reinado de Nabucodonosor II, que governou entre 604 a.C. e 562 a.C.
Ao longo de seu reinado, teriam sido construídos os Jardins Suspensos da Babilônia, que reproduziam, por meio
de terraços, a paisagem montanhosa da terra natal de sua
esposa preferida, Amitis. Essa construção é considerada
uma das Sete Maravilhas do Mundo antigo. No livro Gênesis, que integra a Bíblia Sagrada de judeus e cristãos, há
o relato de que, também sob o governo de Nabucodonosor II, foi erguida a Torre de Babel. Tal edifício, com mais de
200 metros de altura, teria como função auxiliar na defesa
da cidade, servindo de ponto de observação. Não existem,
contudo, vestígios arqueológicos dessas duas construções. Os babilônios conseguiram vários triunfos militares,
derrotando os fenícios e os egípcios. Em 598 a.C., dominaram Jerusalém. Contudo, o império foi invadido pelos
persas em 539 a.C. e submetido ao Império Persa, sob a
liderança de Ciro II.
Carlos Vespúcio

O primeiro agrupamento urbano da Mesopotâmia
foi a Suméria, que conseguiu transformar as áreas encharcadas pelos rios Tigre e Eufrates em campos de cevada. No ano 3000 a.C., aproximadamente, existiam 12
cidades-Estado na região, entre elas, Ur, Uruk e Nipur
(veja a localização dessas cidades no mapa a seguir).
Com o desenvolvimento urbano, surgiram a escrita
cuneiforme, palácios, templos, ferramentas, armas de
bronze, sistemas de comércio, escolas, códigos de leis,
calendário, diversas formas de expressão artística, a astronomia, a medicina e alguns princípios fundamentais
da matemática, como a multiplicação e a divisão.
A religião tinha grande importância entre os sumérios: era o princípio que fundamentava as guerras entre
cidades, a organização social e o próprio indivíduo. Pode-se afirmar que as cidades sumérias eram comunidades organizadas para servir aos deuses. O governante
era o senhor de todas as terras e representante do deus
da cidade, pois cada uma pertencia a uma divindade
diferente. Os templos, conhecidos como zigurates, eram
comandados por sacerdotes, para os quais a população
pagava impostos e a quem servia com trabalho. Em
2350 a.C., os acádios, liderados por Sargão, conquistaram os sumérios, que seriam ainda dominados por vários outros povos e impérios nos séculos seguintes.
Por volta de 1700 a.C., Hamurabi, rei da cidade da
Babilônia, unificou a região e fundou o Primeiro Im-
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 Reconstituição do zigurate de Ur, a partir da
reconstrução do edifício feita em 1939.

 Ruínas do zigurate de Ur, construído entre os anos 2113 a.C. e

2096 a.C., localizado no atual Iraque, na região da
Mesopotâmia. Foto de 2008. Os zigurates eram construções
que serviam, ao mesmo tempo, como observatório
astronômico, templo religioso e depósito de cereais, ou seja,
eram importantes centros de poder para os governantes.

PARE e PENSE
1. Até que ponto, nas cidades da Mesopotâmia, o poder político estava ligado ao universo religioso?
2. Que papel teve a escrita para a organização da sociedade mesopotâmica, em especial para aqueles que
detinham o poder?

A sociedade egípcia
Para os egípcios, o Nilo significava abundância de
alimentos: a chuva que caía sobre a nascente desse
rio provocava um transbordamento que inundava suas
margens, depositando nelas substâncias fertilizantes.
Após o período de chuvas, tinha-se uma terra rica para
o plantio. Com a irrigação, foi possível expandir as terras destinadas à agricultura; para isso, eram utilizados
diques, comportas e represas.
Nas margens do rio Nilo, formou-se um império
de caráter teocrático, ou seja, fundamentado no poder religioso. Esse poder era exercido pelo rei ou faraó.
Por volta de 3200 a.C., Narmer, governante da região do
Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, iniciando o processo
de centralização do poder, que se consolidaria nos séculos
seguintes, com a inauguração de várias dinastias de faraós. Com isso, Narmer tornou-se o primeiro faraó egípcio.
O processo de centralização do poder estava relacionado à expansão das áreas de irrigação, ou seja, ao promover a construção de novos sistemas irrigatórios, o faraó

ampliava seu domínio, garantindo mais terras férteis sob
seu controle. Ele era o proprietário de todas as terras, que
eram divididas em domínios e entregues a um administrador sob seu comando. Uma parte do rendimento das
colheitas era reservada para o celeiro do Estado.
Entre 2700 a.C. e 2190 a.C., aproximadamente, durante o chamado Império Antigo, foram construídas as
pirâmides, que serviam de túmulo para os faraós, sua
família e os altos funcionários da corte. Acreditava-se que
os faraós eram a encarnação terrena de Hórus, deus de
grande importância para os egípcios, considerado o filho
do Sol e mensageiro do mistério divino. Como mediador
entre o humano e o sagrado, o faraó era ao mesmo tempo deus e homem. Como governante, tinha autoridade
máxima e incontestável. Era responsável pela agricultura,
justiça e administração do império. Seu poder era hereditário: o primogênito era o herdeiro natural do trono.
A família que detivesse o poder por várias gerações
constituía uma dinastia.

Mikerinos, em Gizé, localizadas na cidade
do Cairo, no Egito. Foto de 2008.
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 Pirâmides de Quéops, Quéfren e

H avia os comerciantes e os artesãos, que ocupavam posição intermediária nessa
estrutura social. J á os camponeses, conhecidos como felás, formavam, com os escravos, a maior parte da população. O trabalho dos camponeses era controlado por
funcionários do faraó, uma vez que a maioria das terras férteis pertencia ao E stado.
E les deviam pagar impostos ao faraó na forma de trabalho ou produtos. T rabalhavam
também em terras destinadas aos nobres e prestavam serviços nos templos, tendo
ainda como obrigação o pagamento de impostos na forma de trabalho ou produtos.
A agricultura egípcia dedicava-se especialmente ao cultivo de trigo, cevada, papiro,
algodão, uva e linho. Os egípcios criavam animais como carneiros, cabras e gansos.
Nos períodos em que o rio Nilo inundava as áreas de trabalho agrícola, os camponeses poderiam ser requisitados para cumprir outras funções, como na construção de
templos e canais de irrigação necessários ao desenvolvimento da agricultura.
J á os escravizados eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra, mas não existiam em grande nú mero na sociedade egípcia. E xecutavam trabalhos forçados em
imensas construções, como as pirâ mides. Os cativos eram utilizados também nas
minas, no espaço doméstico ou mesmo como militares.
No Primeiro I mpério I ntermediário, entre 2190 a.C . e 2040 a.C ., aproximadamente, a unidade política foi destruída, com a ocorrência de várias guerras civis. Durante o
M édio I mpério, entre 2040 a.C . e 178 5 a.C ., parte do império foi reunificada, porém,
os egípcios foram dominados pelos hicsos por cerca de cem anos. S obre esse povo,
explica o historiador francês Pierre L évêque:
A palavra hicsos designa de fato apenas os “ chefes” dos asiáticos que tomaram o
poder no E gito. Não há “ raça” ou “ povo” hicso propriamente dito. O s invasores são
essencialmente semitas ocidentais.

N ilo
R io

E m cerca de 1675 a.C ., os hicsos dominaram M ênfis (atual C airo) e o restante do
E gito. A 15a dinastia de faraós foi então preenchida com soberanos hicsos, entre os
quais estava Apófis.
E ntre 158 0 a.C . e 1160 a.C ., durante o chamado I m p é r i o N o v o , comple3 5 ° L
tou-se a 20a dinastia de faraós; R amsés I V foi o ú ltimo faraó desse período.
#$%&'#()*(+(
Observe no mapa ao lado a extensão do I mpério Novo no tempo de T uthmosis I ,
o terceiro faraó da 18 a dinastia (cerca de 1504 a.C .-1492 a.C .). Por volta do ano
M ar
M edi t er r â n eo
1100 a.C ., o E gito dividiu-se novamente em Alto e Baixo e foi dominado pelos
assírios em 662 a.C . Durante os séculos seguintes, ele seria sistematicamente
dominado por outros povos, como persas, gregos e romanos.
J erusalé m
As cidades egípcias não seguiam um estilo ou padrão; ao contrário, cada
faraó as reconstruía a sua maneira. Por isso, por exemplo, algumas são
M ênfis
muradas e outras, não. U ma mesma cidade também podia sofrer grandes
B A I X O EGI T O
transformações ao longo dos anos. O que existia de comum entre elas era a
A k h etaton
forte crença religiosa na vida após a morte; acreditava-se que a preservação
( El A marna)
dos corpos poderia significar a continuidade da existência. Dessa forma,
as pirâ mides representavam a possibilidade de eternidade para os faraós
V ale dos R eis
T ebas
V ale das
mumificados. F irmou-se, com base nessa crença, uma arte relacionada à
R ainh as
construção de tumbas e rituais funerários.
A
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T
O
EGI
TO
T r ó p i co
de C â n c
er
E m M ênfis, a segunda capital do império, por exemplo, havia muralhas.
Além disso, o templo dedicado ao faraó ocupava a parte central da cidade e
era rodeado por moradias. No templo, por sua vez, não se desempenhavam soK umma
mente funções religiosas. Nele, arrecadavam-se
N Ú B IA
impostos, fazia-se a contabilidade, mantinham-se
arquivos e escritórios para sacerdotes e autoridades. E m T ebas, durante o reinado de R amsés I I I
(1198 a.C .-1166 a.C .), cerca de um quinto das
0
18 0 3 00 k m
terras e centenas de milhares de cabeças de
gado estavam nos domínios do templo, onde
C om base em: AL BU Q U E R Q U E , M anoel
M auricio de et al . At l as h i s t ó r i co es col ar .
também trabalhavam milhares de pessoas.

C a rlo s V es p ú c i o

L ÉV Ê Q U E , Pierre. As p r i m ei r as ci v i l i z aç õ es . L isboa: E dições 70, s.d. p. 179.
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R io de J aneiro: F AE , 1991. p. 8 6.
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áscara funerária de T utancâ mon, feita de ouro e pedra, em 1320 a.C .
E ssa peça faz parte do acervo do M useu E gípcio do C airo, no E gito. F oto de 2014.
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 Tumba de Tutancâmon construída entre 1346 a.C. e 1337 a.C.,
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O poder do faraó
Para os padrões atuais, é muito difícil imaginar um indivíduo concentrando tanto poder
quanto os faraós, por isso é preciso levar em conta que, para a formação de muitos impérios antigos, como o Egípcio, não havia distinção entre o Estado e seu governante. Assim,
toda a sociedade estava organizada em função da figura suprema do faraó. Ele ocupava o
lugar mais alto da hierarquia, seguido da família real e dos sacerdotes. Os escribas, especializados na arte de escrever, também eram considerados nobres. Para o historiador Jaime Pinsky,
o faraó relacionava-se diretamente com a forma de organização de poder:
Jaime Pinsky

A centralização administrativa supõe uma máquina eficiente que faça com que as ordens emanadas do faraó
cheguem a todo o reino. A própria palavra faraó significa “casa grande”, sede da administração, de onde tudo emana
e para onde tudo converge. Acredita-se que o rei, pessoalmente, dirigia tudo, não sendo seus ministros senão sua
extensão, seus olhos, boca e ouvidos, sem autonomia para criar ou conceber. Havia a figura do primeiro-ministro, que
ocupava espaços que o rei, eventualmente, deixasse vazios, por falta de vontade ou talento para governar.
A autoridade regional era o nomarca (não confundir com monarca), espécie de governador que administrava o
nomo, em número de quarenta, espalhados pelo Egito. Cada aldeia podia eleger o seu líder local e um conselho,
composto por representantes de diferentes categorias. A autonomia desses “prefeitos” e “vereadores” variou muito
ao longo da história egípcia, mas deve ter sido sempre limitada pela presença de funcionários do governo central que
vinham sempre fiscalizar campos, conferir rebanhos, orientar construções ou transmitir normas, de modo a permitir a
manutenção de ligação estreita entre o poder central e o mais obscuro dos habitantes. O executor material das ordens
reais era o escriba. Era ele o funcionário do poder central, responsável concreto pela articulação entre as ordens dadas
e sua execução. […] O escriba não era, pois, prestigiado por saber escrever e contar, mas, sim, pelo fato de essas
atividades estarem a serviço do faraó, do poder central, fonte da autoridade e do poder.
PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. 13. ed. São Paulo: Atual, 1994. p. 74-76.

Com base no texto de Jaime Pinsky e no que você aprendeu sobre o tema, reflita sobre as questões a
seguir, registrando as respostas no caderno. Ao final, sob a orientação do professor, participe de um debate
com a turma.

Roteiro de trabalho
1. Monte um esquema visual identificando os responsáveis pela estrutura política do antigo Egito. No início do
esquema, escreva a palavra faraó; em seguida, conecte-o aos demais funcionários. No final do esquema,
estará o “homem comum”.
2. Por que podemos afirmar que a estrutura política e social do antigo Egito estava a serviço do faraó?
3. Segundo Jaime Pinsky, os escribas tinham prestígio por estarem a serviço do faraó e não apenas porque
sabiam escrever e contar. Atualmente, o domínio da escrita e da leitura influencia ou determina o prestígio
de um indivíduo? Podemos dizer que as pessoas que têm o controle político nas sociedades contemporâneas também dominam a escrita e a leitura?
4. Hoje em dia, nos regimes políticos democráticos, deve existir uma nítida separação entre o governante e o
Estado. Em sua opinião, como podemos identificar essa separação? Você considera que ela é importante
para fortalecer a participação política e ampliar a cidadania?
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aproximadamente. Nesta foto de 2004, observam-se a parede
norte, com a pintura do rei Aí conduzindo um ritual funerário,
e a parede leste, com a múmia de Tutancâmon puxada pelos
cortesãos. Tebas, Vale dos Reis, Egito.
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Observe atentamente a imagem a seguir e responda às questões do Roteiro de trabalho. Em seguida, reúna-se em grupo para discutir as respostas apresentadas, com especial atenção à questão 4, que constitui ponto de
partida para uma significativa reflexão.

 Reprodução em madeira, publicada na Alemanha em 1879, retratando atividades realizadas durante a 5
por volta de 2400 a.C.

a

dinastia,
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Roteiro de trabalho
1. Que atividades econômicas estão representadas na imagem?
2. Indique que grupo social se dedicava às tarefas apresentadas na imagem, considerando a estrutura e a
hierarquia social dos egípcios.
3. Os trabalhadores retratados na imagem poderiam ser estrangeiros escravizados? Justifique sua resposta.
4. Imagine como seria representar, na forma de imagem, as atividades econômicas mais relevantes atualmente. No caderno ou em uma folha avulsa, faça um desenho contendo pelo menos sete atividades que, na
sua opinião, seriam representativas da região onde você vive.

GRÉCIA ANTIGA: A FORMAÇÃO
DA PÓLIS
Os gregos antigos não habitavam uma porção de território delimitada, como
ocorre na atualidade; gregos eram todos aqueles que falavam a língua grega.
Entre os historiadores, há inúmeros debates sobre a noção de identidade grega, isto é, um sentimento comum que os unisse. As pesquisas, até hoje, revelam que havia, de fato, o reconhecimento de uma cultura grega comum, mas
não de unidade territorial, como a que conhecemos nos dias atuais, graças à
organização de Estados-nações. O vasto território dominado em certo período
pelos gregos, que se estendia aos atuais territórios de Itália, Espanha, França e
Turquia, baseava-se na organização política das chamadas cidades-Estado. As
mais importantes, por sua opulência e força imperial, foram Atenas e Esparta.
Com base na história dessas duas cidades, vamos refletir sobre como a cultura
grega criou uma forma de organização social e política cujos princípios e práticas ainda têm impacto na atualidade.

Corel

Atenas

 Vaso grego do século V a.C.

Nele, vê-se um escravo
levando uma caixa para uma
jovem mulher que calça suas
sandálias.
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Atenas foi a cidade fundadora da democracia, embora esse conceito tivesse
significado bastante diferente do que usamos no presente. Além de praticar o
comércio marítimo, Atenas produzia azeite, vinho, trigo e cevada. Entre os séculos
IX a.C. e VI a.C., a cidade foi governada por uma aristocracia. Até o século VII
a.C., o poder concentrava-se nas mãos do rei. Depois disso, o governo ficou sob
a responsabilidade dos arcontes, grupo de nove conselheiros oriundos de famílias
aristocráticas proprietárias de terras (conhecidos também como eupátridas, termo
que significa “filhos de bons pais”), que compunham a camada mais alta da sociedade ateniense.
A partir de 594 a.C., várias reformas foram implementadas, ampliando a participação popular nas decisões políticas. Com as reformas instituídas por Sólon,
legislador ateniense, coube à assembleia popular de cidadãos – a Eclésia – maior
poder de decisão, e todos os cidadãos ganharam o direito de participar dela.
A sociedade ateniense era formada por três grupos sociais: os cidadãos atenienses, os metecos (estrangeiros, em geral) e os escravos. O fundamento da cidadania
consistia na riqueza, proveniente da terra. Portanto, possuir terras era condição
essencial para ser um cidadão. As famílias mais ricas viviam na cidade, dedicando-se
à política, à filosofia e a práticas esportivas, enquanto suas terras eram trabalhadas
pelos escravizados. Já os cidadãos mais modestos eram artesãos, donos de pequenas oficinas, ou proprietários de pequenos lotes de terras, onde trabalhavam com a
família e alguns escravos. A participação desses cidadãos em assembleias políticas
era muito mais limitada, uma vez que não gozavam da ociosidade dos cidadãos
mais ricos.

No mapa ao lado, é
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as cidades e era responsável pela defesa militar.
Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar.
Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 86.
Com as conquistas, a civilização grega se expandiu.
Enriquecidas pelo desenvolvimento do comércio e pela conquista de várias regiões, algumas
cidades conheceram verdadeiro apogeu, como ocorreu com Atenas e Esparta.

Carlos Vespúcio

Cidades gregas (século V a.C.)

Para os gregos, a palavra família tinha um sentido diferente do que conhecemos hoje na
maioria dos países do Ocidente. Em seu lugar, os gregos usavam o termo oikos, que significa
“casa” na língua grega. O oikos incluía a família nuclear, a propriedade da terra, os instrumentos de trabalho, os animais, os escravos; enfim, a palavra encerrava em si tudo o que era
necessário para a autossuficiência econômica daquele núcleo familiar, que podia, então, ser
considerado uma unidade produtiva.
Os metecos eram homens livres como os cidadãos, mas não tinham direito à cidadania. Trabalhavam em oficinas de cerâmica, na fabricação de armas ou em construções
públicas. Podiam ser também escultores, pintores, marceneiros e ourives. Outra categoria
de metecos eram os ex-escravos. Havia ainda os xenói, estrangeiros que residiam temporariamente na cidade. Era o caso de aristocratas, participantes de jogos e outros eventos,
ou estadistas em visita.
Em Atenas, uma pessoa poderia ser escrava por nascimento, por ser prisioneira de
guerra ou por ter sido condenada a essa condição. Existia também a escravidão por dívidas, mas esta foi abolida depois de um tempo. Os cidadãos atenienses tinham de um
a dois escravos, pelo menos. Um cidadão com mais posses costumava ter, em média,
12 escravos.
AS PRIMEIRAS SOCIEDADES HUMANAS
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Sven Hansche/Shutterstock

 A Acrópole de Atenas, na Grécia, com o Partenon. Foto de 2014.
Além da Eclésia, havia a Bulé, ou o Conselho dos 500, composta de 500 cidadãos
atenienses (cada tribo tinha 50 representantes). Reuniam-se na Ágora (praça pública) e
tinham como função básica tomar as providências relativas às decisões da
Eclésia, além de preparar sua agenda. Também administravam as finanças
PARE e PENSE
e supervisionavam os funcionários.
Dentre as instituições centrais e os espaços públicos de Atenas, podemos destacar: a Acrópole, que ficava na parte alta da cidade e servia
1. A democracia ateniense incluía a
como santuário religioso; o Areópago, conselho de magistrados que
maior parte da população ou se
restringia a um grupo?
também se reunia na parte alta da cidade; o Partenon (monumento de
mármore feito em homenagem à deusa Atena); e a Ágora, já citada,
2. O que distinguia um cidadão de
que, embora fosse o local do mercado, era sobretudo um espaço públium escravo em Atenas?
co destinado ao encontro dos cidadãos.

Esparta

De Agostini via Getty Images

Diferentemente de Atenas, a cidade-Estado de Esparta situava-se em uma região
de terras férteis e boas pastagens. Ela foi fundada e ocupada no século IX a.C. pelos dórios. A população conquistada, chamada de hilota, foi transformada em serva do
Estado. Os espartaciatas, por sua vez, eram cidadãos que gozavam de plenos direitos e recebiam terras do Estado para serem cultivadas pelos hilotas. Tratava-se de
um Estado bastante militarizado, que conseguiu conquistar cerca de um terço da
Grécia. Em Esparta, todos os homens deviam ser guerreiros. Desde a infância eram
criados com esse propósito, sendo submetidos a condições árduas e regras rigorosas. A noção de hierarquia era também bastante rígida: por exemplo, um jovem não
podia desrespeitar uma pessoa mais velha ou discordar dela. Além disso, ao longo
de toda a sua vida, deveria prestar serviços militares ao Estado.
Destacava-se em Esparta a presença dos hoplitas, soldados fortemente armados. Conforme Paul Cartledge:
O que Esparta compartilhou com todas as outras cidades importantes do início da
Grécia foi a adoção do equipamento militar e da formação dos hoplitas para a luta.
Por volta de 600 a.C., o mais tardar, a falange de guerra hoplita, de fileiras maciças de
uma infantaria munida de armas pesadas, se tornara a norma na Grécia Continental.
As batalhas ocorriam nas terras agrícolas, das quais cada cidade dependia para uma
existência autônoma.
CARTLEDGE, Paul (org.). Grécia antiga. 2. ed. São Paulo: Ediouro, 2009. p. 104.

 Torso em mármore de Leônidas,
general espartano, de 480 a.C.
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A cidade era governada pela Gerúsia, um conselho composto de 28 homens
com mais de 60 anos, oriundos de famílias poderosas. Eles eram eleitos por uma
assembleia de cidadãos. Assim, tratava-se de um governo aristocrático com poder
bastante centralizado.

Atenas e Esparta: guerra e conquista
A Grécia antiga, formada por um conjunto de cidades, não era considerada uma
nação conforme o conceito originado na Idade Moderna. Muitas dessas cidades eram
colônias dominadas pelo poder imperial de cidades-Estado, como Atenas e Esparta.
Durante vários séculos, formaram-se colônias gregas em diferentes regiões. Atenas e Esparta, as duas maiores forças econômicas e militares gregas, detinham o
poder sobre o maior número delas, como se pode observar no mapa da página 96.
Esparta começou a expandir suas fronteiras no século VIII a.C., conquistando comunidades próximas. Os habitantes de alguns desses povoados ficaram conhecidos
como periecos (moradores do entorno), categoria social que tinha certa autonomia
e não podia ser escravizada. Os periecos dedicavam-se ao artesanato e ao comércio
e deviam prestar serviços militares. Em outras regiões, como na Messênia, a população tornou-se hilota, e cada trabalhador messênio deveria fornecer metade de sua
produção agrícola ao seu senhor espartano.
Em Atenas, constituíram-se colônias desde o século VIII a.C. O auge do imperialismo ateniense, no século V a.C., foi também o período de maior concentração
de riquezas e de afirmação da democracia. As cidades conquistadas que se transformavam em colônias eram fonte de enriquecimento para a cidade dominadora.
Em alguns casos, sua população tornava-se serva ou era obrigada a pagar pesadas
taxas e tributos ou, então, a fornecer navios para a guerra. Ao mesmo tempo, uma
colônia poderia ser entreposto comercial e fornecedora de produtos agrícolas escassos em alguns períodos. Isso acontecia, por exemplo, com o trigo, muitas vezes
insuficiente para a maioria da população ateniense.
As colônias sofriam ainda dominação cultural, já que só podiam cultuar os mesmos
deuses que seus colonizadores; também a língua predominante deveria ser o grego.
A autonomia das colônias e sua identidade local eram restringidas de diversas formas.
No século IV a.C., por exemplo, Atenas proibiu seus aliados de cunhar moedas próprias
com símbolos locais. Outra forma de colonização foi criada pelos atenienses a partir do
século V a.C.: as clerúquias. Tratava-se de colônias que serviam como postos militares
estratégicos, usados como base para as forças do Exército de Atenas. Cada cleruco,
cidadão ateniense que vivia na colônia, recebia uma faixa de terra para seu sustento e
o de sua família.
Quando se tratava de inibir movimentos rebeldes, valiam as mesmas regras para todas as colônias. A cidade costumava ser evacuada e ocupada por cidadãos atenienses,
as propriedades eram confiscadas e os líderes da rebelião, mortos. Exemplo disso é um
decreto de cerca de 450 a.C., que nomeava Aqueloio como próxeno (cargo equivalente
às atuais representações consulares entre países), ou seja, um representante de Atenas
nas colônias. Leia o trecho de um documento a esse respeito:
Se alguém matar Aqueloio ou um de seus filhos em uma das cidades que os
atenienses governam, a cidade pagará uma multa de cinco talentos, como se um
ateniense tivesse que morrer, e contra essa pessoa deverá ser feita a vingança, como
se um ateniense tivesse morrido.

Siete_vidas/Shutterstock

Apud JONES, Peter V. (org.) O mundo de Atenas. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 247.

 Ruínas em sítio arqueológico na
ilha de Delos, na Grécia, 2014.
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O poderio militar de Atenas se ampliou com a formação da Liga de Delos, em
478 a.C., após a vitória sobre os persas nas batalhas de Salamina e Plateias. A aliança
punha fim à ameaça persa dos imperadores Dario, o Grande (521 a.C.-486 a.C.), e
Xerxes (485 a.C.-465 a.C.). Com isso, cresceu o número de cidades aliadas a Atenas,
uma vez que esta interveio militarmente, contribuindo para a expulsão dos inimigos
de algumas delas.
Após uma reunião na ilha de Delos com representantes de várias cidades, decidiu-se
criar a liga sob liderança ateniense. Todas as cidades deveriam depositar uma quantia
em dinheiro aos cuidados de Atenas ou enviar navios, que ficariam sob a guarda de
funcionários atenienses. Os recursos seriam utilizados em futuros ataques contra os
persas. Contudo, aos poucos a aliança reforçou o poder imperial de Atenas, que passou
a exercer seu domínio sobre as aliadas e a ditar regras. Durante o governo de Péricles
(461 a.C.-429 a.C.), no auge da democracia, muitos cidadãos tinham a convicção de
que o sucesso do regime político advinha das riquezas adquiridas pelo
domínio imperial. Após a criação da Liga de Delos e com parte dos recursos por ela levantados, foram reconstruídas as muralhas de Atenas,
PARE e PENSE
erigidos o Partenon e outros templos, além de ginásios e teatros.
Os conflitos entre Atenas e Esparta foram longos e envolveram ou1. Que razões teriam motivado a
tras cidades-Estado gregas, o que resultou em uma prolongada crilonga guerra entre Atenas e Esse política e econômica na região. Em meados do século IV a.C., a
parta?
expansão do Império da Macedônia atingiu as cidades gregas, que,
fragilizadas e divididas, foram derrotadas pelas forças desse novo impé2. Pode-se afirmar que a guerra
rio, liderado por Filipe II (382 a.C.-336 a.C.) e, posteriormente, por seu
contribuiu para a fragilização do
filho, Alexandre (356 a.C.-323 a.C.). Sob o comando de Alexandre, o
domínio das cidades de Atenas
domínio macedônico se estendeu para a Pérsia, o Egito, a Ásia Menor
e Esparta?
e porções do território europeu (veja no mapa a seguir).
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Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2003. p. 16.
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A história da Roma antiga começa por volta do século VIII a.C., com a integração, ao
longo de séculos, entre povos de diferentes origens (latinos, sabinos, etruscos e gregos),
que estabeleceram assentamentos em toda a península Itálica, no território que hoje
corresponde à Itália. O fim do Império Romano ocorreu em 476 d.C., quando o último
imperador foi deposto por Odoacro, líder dos povos germânicos que, havia tempos,
trabalhava a serviço de Roma. Entre a fundação da cidade e o fim do império passaram-se cerca de 1 200 anos – período bastante longo para que as formas de organização
da sociedade e da vida política se transformassem
profundamente. Por meio do entendimento dessas
ETRUSCOS NA PENÍNSULA ITÁLICA
mudanças, compreenderemos aspectos fundamen(POR VOLTA DO SÉCULO VI a.C.)
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povos ao seu domínio, como se pode observar no
Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2003. p. 22.
mapa ao lado.
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ROMA: A FORMAÇÃO DE
UM IMPÉRIO

A República romana (509 a.C.-27 a.C.)
Em 509 a.C., o rei etrusco foi deposto e se estabeleceu uma República, sob
controle das elites romanas, os chamados patrícios. Em latim, a palavra patriciu
refere-se aos descendentes dos patres, isto é, os senadores. Desfrutando de direitos
políticos, os patrícios eram os cidadãos romanos proprietários de terra e de gado
(pecus), este último uma das mais importantes formas de riqueza. Tanto era assim
que o dinheiro era chamado de pecúnia. Além da pecuária, as produções de vinhas, trigo e oliveiras estavam na base da economia romana. Essa produção agrícola costumava se organizar em pequenas propriedades, que ficavam sob o cuidado
de camponeses, escravos e clientes.
Os clientes eram homens que viviam sob as ordens de famílias patrícias e lhes
deviam obrigações econômicas e pessoais. O patrício era protetor do cliente, que,
por sua vez, devia seguir as orientações políticas de seu patrono e trabalhar para
ele, com base em um compromisso de fidelidade (fides). Havia ainda os plebeus,
que eram livres, mas não participavam da vida política, ou seja, não tinham direitos
como cidadãos. Camponeses, artesãos e comerciantes constituíam esse grupo. A
palavra plebeu se refere a plebs, um grupo desqualificado de pessoas. Por fim,
havia os escravos, que, nesse período, eram em grande parte estrangeiros derrotados
em guerra. A partir do século V a.C., em meio a uma crise econômica, muitos campoAS PRIMEIRAS SOCIEDADES HUMANAS
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Villa Romana del Casale; Sicília

 Um javali sendo carregado nos ombros de

fritschk/Shutterstock

escravos, século IV. Foto de 2001.

neses começaram a ser escravizados pelos patrícios por motivos
de dívida. Eles eram mantidos como escravos até quitarem o
que deviam, o que dificilmente ocorria, embora, no início do
século IV a.C., a escravidão por dívida tenha sido abolida.
Com o advento do regime republicano, a realeza deixou de
existir. O poder passou a se concentrar no Senado, conselho de
homens mais velhos que ficava sob domínio do patriciado, único
grupo cujos participantes tinham direito a ocupar o cargo de
senador. Foi criada então a magistratura, responsável pela administração do império. Os cônsules eram os magistrados mais
importantes: presidiam o Senado, propunham leis e podiam até
indicar um ditador temporário em períodos de guerra ou ameaça
de invasão estrangeira. Além dos cônsules, havia: os pretores,
responsáveis pela justiça; os questores, encarregados do Tesouro público, ou seja, das finanças da cidade; e os censores,
que faziam a contagem e a classificação da população por renda.
Para tornar-se senador, uma função vitalícia, era necessário ser patrício,
ser reconhecido como pessoa de destaque e fazer parte de uma das grandes
famílias que formavam a aristocracia romana. O Senado era responsável pelas finanças, pela política externa e pela administração de toda a República.
Poderia haver até 300 senadores em atividade. Existiam também as assembleias Centuriata, Tribuna e Curiata.
A Assembleia Centuriata representava as centúrias: cada uma das divisões da população estabelecida por um censo que levava em consideração a
renda e as qualidades pessoais do cidadão. As centúrias mais ricas votavam
primeiro, e a votação poderia ser definida sem se recorrer a estratos mais
pobres. Essa assembleia respondia pela eleição de cônsules, censores e pretores. Cuidava também dos processos políticos que implicassem condenação
à pena de morte e votava decisões de declaração de guerra. Os cidadãos
votavam nos candidatos indicados por um magistrado para compor a assembleia ou decidir sobre a aprovação de uma lei.

 Ruínas do Fórum Romano. Desde o período monárquico, o Fórum ocupava importante papel no cotidiano, pois era o centro da vida

administrativa da cidade. No edifício da Cúria se reunia o Senado. O Fórum foi o espaço onde, inicialmente, ocorreram as lutas entre
gladiadores. Além disso, comportava várias edificações envolvidas em atividades comerciais. Durante o período imperial, foi também
ponto de encontro de literatos e palco de atividades religiosas. Roma, 2018.

98

CAPÍTULO 4

Representaram as Doze Tábuas a substituição do Direito consuetudinário,
guardado e conhecido pelos pontífices e magistrados, pelo Direito escrito. Foi
um conjunto de respostas a problemas jurídicos cotidianos. Encontramos artigos
sobre o Direito de Propriedade, a consolidação da autoridade do chefe da família,
e disposições sobre dívidas. Reflete, portanto, uma sociedade basicamente agrária.
A existência deste código não foi muito significativa para os plebeus, pois sua
aplicação continuou vinculada e dependente da interpretação dos magistrados e
tribunais. Entretanto, a codificação, secularização e publicação do Direito foram
decisivas para a unificação da comunidade.

Corel

Já a Assembleia Tribuna tinha origem nos tribunos da plebe, principal fonte da
legislação romana, que reunia representantes de cada uma das tribos. Ademais,
elegia magistrados de nível inferior e julgava crimes que incidissem em multas.
Por fim, a Assembleia Curiata cuidava de assuntos religiosos e de testamentos.
No século V a.C., os plebeus passaram a exigir maior participação nas decisões políticas. Em 494 a.C. ocorreu a Primeira Secessão da Plebe: os plebeus se
retiraram para o monte Aventino e se recusaram a continuar prestando serviços
militares. Essa movimentação estava relacionada à participação deles no Exército.
Os plebeus que participavam do Exército romano recebiam terras; os chefes das
tropas plebeias eram chamados de tribunos e representavam cada uma das divisões territoriais da cidade de Roma, as tribos. Foi nesse contexto que surgiram
lideranças plebeias. Por causa da grande pressão popular, os plebeus conseguiram conquistar gradualmente representação política. A princípio, dois tribunos da
plebe, como seriam designados esses representantes, defenderiam os interesses
plebeus diante do Senado romano. Eles tinham o direito de vetar qualquer decisão de um magistrado relacionada a um plebeu. Em 471 a.C., eram dez tribunos
com direito a veto às decisões senatoriais.
Com suas constantes manifestações contra as arbitrariedades dos patrícios,
os plebeus conseguiram, entre 451 a.C. e 450 a.C., a aprovação da Lei das Doze
Tábuas. Essa lei estabeleceu os princípios do direito romano e consagrou alguns
fundamentos e regras para as questões públicas. As reivindicações dos plebeus
tornaram-se ainda mais efetivas quando muitos deles começaram a enriquecer
com o comércio, exigindo igualdade social. A Lei Canuleia, de 445 a.C., autorizou
o casamento entre patrícios e plebeus, até então proibido.
Sobre a Lei das Doze Tábuas, a professora Norma Mendes explica:

 Escultura de um juiz romano de
cerca de 425 a.C.-250 a.C.

MENDES, Norma M. Roma republicana. São Paulo: Ática, 1988. p. 18.

No decorrer de vários séculos, Roma expandiu seus domínios por grande parte
do mundo conhecido na época, ou seja, quase toda a Europa. Em muitos lugares
encontramos as marcas do domínio romano ou, pelo menos, elementos de sua cultura. Por meio de guerras e alianças, os romanos concediam cidadania parcial aos
povos dominados; os que não aceitavam a supremacia romana não eram tolerados
e chegavam a ser vendidos como escravos. Os aliados deveriam pagar tributos e
fornecer tropas militares ao Exército romano.
Roma era uma cidade bastante militarizada: todo cidadão romano era obrigado a participar da guerra. Suas formações militares foram as mais complexas da
Antiguidade. O Exército romano montava gigantescos acampamentos, com toda a
infraestrutura e tecnologia militar possíveis para avançar sobre o inimigo. Dividido
em legiões, esse exército era composto de milhares de homens, e seus generais
eram figuras de distinção social.
No período republicano, os cidadãos romanos dividiram-se em diferentes grupos. A cada cinco anos era realizado o Censo, que os classificava, inicialmente,
como recrutáveis ou não. O primeiro grupo era constituído por aqueles que tinham
recursos econômicos e qualidades militares para participar das legiões. O segundo
grupo só era convocado em casos de extrema necessidade. Assim, o primeiro critério de divisão social em Roma era a capacidade de participar do Exército.
Entre os séculos II a.C. e I a.C., o número de escravos e de grandes propriedades
havia aumentado consideravelmente; muitos camponeses não dispunham de terras
e o centro urbano estava repleto de trabalhadores sem ocupação. A expansão imperial levava também cada vez mais camponeses para a guerra.
Nesse contexto, em 133 a.C., Tibério Graco, tribuno da plebe, apresentou um
projeto de lei na Assembleia Tribuna sem fazer nenhuma consulta ao Senado. Ele
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propunha uma nova divisão de terras públicas ocupadas ilegalmente
em favor dos cidadãos pobres, que pagariam uma renda ao Estado. O
objetivo dele era que extensões de terra que passassem de determinado
limite fossem doadas ao Estado, para serem arrendadas aos mais pobres. Tibério propôs, ainda, que o rendimento do Tesouro fosse utilizado para financiar
a reforma agrária. Os senadores não conseguiram impedir a aprovação da lei, mas
Graco acabou sendo assassinado.
Em 122 a.C., seu irmão, Caio Graco, propôs uma ampliação das reformas criadas
por Tibério. Ele apresentou um projeto de lei – Lei Frumentária – que garantiria a
venda de trigo a baixo preço para os cidadãos romanos e elaborou projetos de construções públicas e colonização em áreas distantes para acomodar a população urbana
desprovida de terra. As disputas em torno da propriedade privada e da riqueza dividiram o poder em Roma. Caio também foi assassinado. A aristocracia preocupava-se
em manter seus privilégios e suas terras. A plebe, por sua vez, lutava por reformas.
Nesse cenário de crise, o poder pessoal de lideranças militares e políticas começou a ser fortalecido. Ao mesmo tempo, as instituições políticas romanas se
enfraqueciam. Em 107 a.C., o cônsul e general Caio Mário promoveu uma reforma
militar, abolindo a exigência de renda para participar do Exército. Esse ato tornou-se
voluntário e fonte de remuneração e enriquecimento, com a pilhagem das regiões
conquistadas. Formou-se um elo entre soldados e generais, que fez esmorecer a
fidelidade a Roma.
Em 82 a.C., a Lei Valéria transformou o general Sila em ditador, para legislar e reorganizar a República. No entanto, ele não obteve êxito em restituir ao Senado o prestígio
e a força de outros tempos. Ampliou-se a guerra civil e ocorreram revoltas de escravos – como as comandadas por Espártaco (em 73 a.C. e em 71 a.C.) –, além de vários
conflitos externos. Com essas disputas, diversos generais, entre eles Pompeu e Crasso,
 Estátua de César, que foi
conclamado ditador vitalício.
procuraram criar uma nova ordem em Roma. Foi nesse contexto que se destacou Júlio
César, um patrício que discursava em favor das massas e tinha aspirações políticas desde
jovem. Formou-se assim um pacto secreto entre Crasso, Júlio César e Pompeu, que, em
60 a.C., constituíram o Primeiro Triunvirato.
O pacto garantia o comando militar da Gália a Júlio César, de Roma a Pompeu, e do
Egito e da Ásia Menor a Crasso. Em 52 a.C., após a morte de Crasso, o Senado transformou Pompeu em cônsul único, destituindo Júlio César. Em 49 a.C.,
César pôs seu exército em marcha contra o exército de Pompeu. Ele saiu
PARE e PENSE
vitorioso e foi proclamado ditador vitalício. Pompeu fugiu de Roma e foi,
posteriormente, assassinado no Egito. Em 44 a.C., César foi assassinado
a punhaladas no próprio Senado pelos defensores do republicanismo,
1. Até que ponto os clientes eram
contrariados com a continuidade de seu modelo ditatorial.
dependentes dos patrícios na sociedade romana?
Marco Antônio, general de César, Lépido e Otávio formaram então o Segundo Triunvirato, desta vez por força de lei. A guerra civil
2. Que lugar ocupavam os plebeus
persistiu, e os três ditadores não conseguiram instaurar a paz. Otávio
nessa sociedade? Como eles cone Marco Antônio tornaram-se inimigos, e seus exércitos entraram em
seguiram ampliar seus direitos?
luta. Otávio saiu vitorioso em uma batalha naval em 27 a.C., recebendo o título de Augusto e transformando-se em imperador de Roma.
3. Como a expansão militar e as
Foi considerado princeps (primeiro cidadão) pelo Senado. Inauguraconquistas garantiam a Roma
va-se assim o período imperial, que conservou as instituições republimais riquezas?
canas, mas possibilitou ao imperador coordenar toda a vida política.

O Império Romano (27 a.C.-476 d.C.)
No período do império, que começou em 27 a.C., Roma expandiu seus
domínios por grande parte do mundo conhecido pelos europeus. Aos povos dominados era concedida cidadania parcial, sendo reprimida qualquer rejeição à supremacia romana. Os aliados deveriam pagar tributos e fornecer tropas militares
ao Exército de Roma. Essa expansão, no entanto, já havia sido iniciada antes do
período imperial. Ainda no século III a.C., Roma havia conquistado as regiões da
atual Itália central e meridional. O próximo passo consistia em conquistar a Sicília, a Córsega e a Sardenha, pontos militar e comercialmente estratégicos. Essas
regiões estavam sob o domínio dos cartagineses – povo herdeiro da cultura
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fenícia do norte da África e grande potência marítima do
Mediterrâneo ocidental –, os quais disputaram por muito
tempo a hegemonia naval com os gregos. Os conflitos
entre romanos e cartagineses ficaram conhecidos como
Guerras Púnicas, vencidas por Roma depois de 130 anos
de confrontos militares.

 Elmo de soldado
romano.

Guerras Púnicas

Museo Capitolino; Roma

Roma temia uma ofensiva de Cartago (localizada na África do Norte, na atual Tunísia) sobre as
regiões meridionais que ela dominava, e por isso tomou a iniciativa de atacar os cartagineses a fim
de proteger seus domínios e preservar seus interesses comerciais na região. Esse foi o motivo da Primeira Guerra Púnica, ocorrida entre 264 a.C. e 241 a.C. (observe o mapa na página 102). Os romanos
venceram Cartago na Sicília em 241 a.C., e a região foi transformada em província romana. O mesmo
ocorreu com a Córsega e a Sardenha nos vários anos de combate que se seguiram (238 a.C.-225 a.C.).

 Representação criada por Jacopo Ripanda no século XVI que apresenta o general Aníbal, de Cartago, durante a

Segunda Guerra Púnica, ocorrida entre 218 a.C. e 202 a.C. Afresco, óleo sobre parede, sem dimensões da pintura.

Com a invasão da península Ibérica pelos cartagineses entre 247 a.C. e 218 a.C., iniciou-se a Segunda Guerra Púnica, que tinha como objetivo expulsar os cartagineses da região. Liderados pelo
general cartaginês Aníbal, cerca de 60 mil soldados, acompanhados de dezenas de elefantes – que
os romanos não estavam acostumados a enfrentar –, atravessaram os Alpes, na região dos Pireneus,
e impuseram várias derrotas ao Exército romano. Em 218 a.C., o Exército de Cartago derrotou uma
força romana de cerca de 60 mil homens em Tessino, deixando aproximadamente 15 mil romanos
mortos. No ano seguinte ocorreu nova vitória de Aníbal, às margens do lago Trasímeno. Em 216 a.C.,
cerca de 50 mil soldados romanos morreram e outros foram feitos prisioneiros na Batalha de Canas.
Mesmo tendo conseguido conquistar cidades do norte da península Itálica, Aníbal não chegou
a avançar sobre Roma, pois tivera de recuar diante da invasão romana no norte da África e da insuficiência de homens. Muitos séculos depois, em 2003, arqueólogos organizaram expedições aos
Alpes suíços à procura dos vestígios dessa travessia, durante a qual a maioria dos elefantes morreu.
Em 202 a.C., Aníbal foi derrotado pelo Exército romano no norte da África, na Batalha de Zama,
e foi obrigado a se retirar da península Ibérica. Ao fim da Segunda Guerra Púnica, Roma já tinha
fundado várias novas províncias: Sardenha, Sicília, Hispânia Citerior e Hispânia Ulterior.
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Com isso, Roma conquistou a região ocidental do mar Mediterrâneo, expandindo seu império
para além da península Itálica. Em 148 a.C., seu Exército derrotou definitivamente a Macedônia, que
havia se aliado a Aníbal, transformando-a em sua província, à qual a Grécia também foi anexada.
O Egito, que mantinha relações externas com a Macedônia, teve de ceder diante dos romanos,
agregando-se ao império e tornando-se também província.
Uma Terceira Guerra Púnica ocorreu ainda entre 149 a.C. e 146 a.C., quando Roma realizou nova
ofensiva contra os cartagineses (observe o mapa abaixo). A cidade de Cartago foi totalmente destruída,
seus sobreviventes, na maioria mulheres e crianças, foram feitos escravos e a região foi transformada
em mais uma província romana.
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Com a expansão para o Mediterrâneo, milhares de homens
educados dentro dos princípios da cultura grega foram levados
para Roma como escravos. Estima-se que cerca de 2 milhões de
estrangeiros tenham sido escravizados somente no século I a.C.
Escravos com mais posses podiam ser artesãos ou criados domésticos, enquanto os mais pobres trabalhavam na agricultura.
As guerras foram uma das grandes fontes de receita para
os cofres de Roma. Muitas cidades dominadas, como Cartago,
tinham de pagar um tributo anual. As províncias ofereciam a
possibilidade de enriquecimento rápido para mercadores e governantes romanos. Cidadãos romanos recebiam o direito de explorá-las, devendo, em troca, pagar o dízimo sobre as colheitas.
Eram cobrados impostos das províncias e exploradas atividades
econômicas de interesse comercial. Contudo, essas províncias
gozavam de certa autonomia: não eram obrigadas a seguir nem
a abandonar uma religião, tampouco a mudar seus costumes
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Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 91.

 Este afresco romano do século I d.C. mostra uma escrava
penteando os cabelos de uma menina.

Photodisc

locais. Para evitar inimigos, utilizava-se uma
estratégia de cooptação, com a concessão
da cidadania romana a membros das elites
dos povos dominados. Durante o período
imperial, houve um fluxo muito grande de
estrangeiros para Roma, uma vez que os povos dominados podiam ser escravizados e levados para lá. Além disso, as populações vinculadas ao império passaram a circular nos
domínios romanos. Com isso, a influência
de outras culturas, sobretudo a grega, fez-se
cada vez mais presente. Bibliotecas inteiras e
muitas obras de arte foram levadas da Grécia para Roma. O pensamento filosófico, a
oratória, a poesia, o teatro e o conhecimento
científico gregos foram fortemente incorpo O Coliseu é uma das mais sofisticadas construções romanas, símbolo da
rados à cultura romana. Vários intelectuais,
grandiosidade daquele império. Construído entre os anos 70 d.C. e 80 d.C.,
oradores e dramaturgos, como Plauto, Cípossuía muitas galerias, rampas, escadas e infraestrutura de arena. Era um
cero e Lucrécio, absorveram o pensamento
dos locais onde ocorriam as lutas entre gladiadores. Roma, 2010.
grego.
Em 27 a.C., o general Otávio transformou-se em imperador
de Roma sob o título de Augusto, inaugurando a fase imperial.
Nesse período, conferiram-se grandes poderes ao imperador,
pois se esperava, dessa forma, conquistar maior estabilidade,
PARE e PENSE
uma vez que as guerras nunca cessavam. Assim, ele concentrava
todo o poder, embora continuassem a existir os órgãos civis.
1. Que motivações fizeram Roma
Não havia um critério oficial para a sucessão: o imperador indiampliar seus domínios durante
cava seu sucessor, que poderia ser um general de sua confiança
o império?
ou um filho.
Até que ponto o processo de do2.
Como podemos observar no mapa da página seguinte, terminação imperial teve impacto
ritórios da África, da península Itálica, da Gália, da Germânia,
do ponto de vista da cultura?
da Grécia e do Oriente foram dominados pelos romanos. Ainda
Houve imposição cultural?
hoje, em muitos desses lugares, marcas dessa ocupação podem
ser encontradas, como ruínas de construções, teatros e outros
elementos dessa cultura.

 Esta foto, de 2008, mostra as ruínas do teatro

Camille Moirenc

romano de Orante, em Vaucluse, na França,
construído no século I d.C.
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De 31 a.C. a 250 d.C., Roma viveu um período de estabilidade interna que ficou conhecido como pax romana.
No século II, estavam praticamente estabelecidos os limites de sua expansão. Mas, após 250, o Império Romano
passou por várias crises, com guerras civis, diminuição do contingente de escravos e declínio do expansionismo.
Ocorreu, então, um período de desorganização econômica e social. Foi nesse contexto que o cristianismo ganhou
força, deixando de ser, em 313, uma religião proibida. Em fins do século IV, Roma não conseguia mais controlar
suas fronteiras e passou a ser sistematicamente invadida por povos inimigos. Foi derrotada por vários deles: hunos,
godos, visigodos, germanos e outros, que, aos poucos, dominaram as províncias romanas. Além disso, ocorreram
muitas rebeliões, dificultando a manutenção do império.

IMPÉRIO ROMANO DURANTE O PERÍODO
DE AUGUSTO (27 a.C.-14 d.C.)
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Rumo ao Oriente, em 129 a.C. Com base em: KINDER, H.; HILGEMANN, W. Atlas of world history.
Nova York: Anchor Books, 1974. v. 1. p. 94.

 Moeda romana (sestércio)

com a inscrição S. P. Q. R.,
que significa “O senado e
o povo de Roma” (Senatus
populus que Romanus). Foi
cunhada em Roma entre
103 e 104, e o seu anverso
mostra o imperador romano
Trajano (53-117).
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Em 476, os germanos derrubaram o imperador Rômulo, empossado em 475, e
conduziram ao trono um novo imperador. Considera-se que seja o marco do fim do
Império Romano do Ocidente.
Já o Império Romano do Oriente, que deu origem ao que se conhece como civilização bizantina, começou a sofrer perdas territoriais como resultado de ataques
estrangeiros mais constantes entre os séculos VII e VIII. O império perdeu o norte da
África, a Mesopotâmia e a atual Espanha, além da Palestina. No século XV, sofreu o
ataque dos turcos otomanos, que, em 1453, puseram fim ao Império Bizantino. Esse
evento ficou conhecido como a Tomada de Constantinopla, e é tido por muitos historiadores como o marco inicial da passagem da Idade Média para a Idade Moderna.
A supremacia de Roma prevaleceu enquanto houve guerras e dominação imperial. Não se pode atribuir a crise do Império Romano ao fim da expansão imperial, mas os sintomas dessa crise se mostraram mais evidentes quando a expansão
cessou. Tornou-se difícil e também custoso controlar as fronteiras de um império
tão extenso, que abrigava cerca de 70 milhões de pessoas espalhadas por toda a
Europa, pela Ásia e por parte da África.
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Leia os dois documentos a seguir sobre a história romana e depois siga as instruções do Roteiro de trabalho.
Os grupos sociais na visão do jurista Gaio, século II a.C.
A principal diferença entre as pessoas, quanto ao direito, é esta: todos os homens são ou livres ou escravos.
Os homens livres subdividem-se, por sua vez, em nascidos livres e libertos ou forros. São nascidos livres os que assim
nasceram; são libertos os que foram alforriados. Os libertos são de três tipos: cidadãos romanos, cidadãos latinos ou não
cidadãos.
Está determinado pela Lei Élia Sêntia que os escravos que, a título de pena, tiverem sido encarcerados pelos seus
senhores, ou marcados por ferro em brasa, ou tenham sido punidos por um delito cometido, ou entregues ao combate
contra animais selvagens ou como gladiadores ou na prisão e que, depois, tenham sido alforriados pelos seus próprios
donos ou por alguém mais, terão eles, tornando-se livres, a mesma condição dos estrangeiros que não são cidadãos
romanos. São chamados estrangeiros não cidadãos aqueles que, tendo combatido, no passado, o povo romano e tendo
sido vencidos, renderam-se a nós [...].
Aquele que possua três características, a saber: tenha mais de trinta anos, seja escravo de um senhor pelo Direito
Romano e tenha sido alforriado de maneira justa e legítima [...] torna-se o forro cidadão romano; mas, se falta uma dessas
condições, tornar-se-á cidadão latino apenas (Institutas, cap. 1, versículos 9-17).
FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Roma: vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1993. p. 29-30.

A busca do voto segundo Cícero (106 a.C.-43 a.C.)
Para ganhar o favor popular, o candidato deve conhecer os eleitores por seu nome, elogiá-los e bajulá-los, ser generoso, fazer propaganda e levantar-lhes a esperança de um emprego no governo [...].
A generosidade é um tema amplo. Talvez sua renda privada não possa atingir todo o eleitorado, mas seus amigos
podem ajudá-lo a agradar a plebe. Ofereça banquetes e providencie que seus amigos façam o mesmo, procurando atingir
os eleitores ao acaso e o eleitorado específico de cada tribo [...].
Quanto a sua imagem, espalhe que você fala bem, que os coletores de impostos e a classe média gostam de você,
que os nobres o estimam, que os jovens se amontoam a sua volta, assim como os clientes que você já defendeu, e que
veio gente do campo e de cidades do interior, até Roma, explicitamente para apoiar a sua campanha. Faça com que os
eleitores falem e pensem que você os conhece bem, que se dirige a eles pelo nome, que sem parar e conscienciosamente
procura seu voto, que você é generoso e aberto, que, mesmo antes do amanhecer, sua casa está cheia de amigos, que
todas as classes são suas aliadas, que você fez promessas para todo mundo e que as cumpriu, realmente, para a maior
parte das pessoas.
Sua campanha, na medida do possível, deve levantar contra seus adversários suspeitas negativas, apropriadas a suas
personalidades, envolvendo crimes, vícios e corrupção [...].
Lembre-se que esta é Roma, uma cidade composta de uma multidão de povos, cheia de falsidades, enganações e
vícios de todo tipo, na qual você deve suspeitar, a todo momento, a arrogância, o insulto, o olho gordo, o desdém, o ódio
e a importunação. É necessário, penso, muito bom senso e destreza para um só indivíduo conseguir evitar antagonismos,
boatos e armadilhas e adaptar-se a uma tal variedade de personalidades, pontos de vista e interesses. (Cícero, Notas
sobre as eleições, versículos 41, 50, 52, 54, apud P. Mackendrick, The Roman mind at work, p. 178-179).
FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Op. cit., p. 26.

Roteiro de trabalho
1. Registre em seu caderno as ideias principais de cada um dos documentos.
2. De que maneira Cícero, autor do segundo documento, relaciona o processo eleitoral às características da
cidade?
3. Há relação entre a conduta eleitoral na Roma antiga e o que ocorre nas campanhas feitas para grandes
multidões e centros urbanos na atualidade? Explique.
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Para finalizar o capítulo, reúna-se em grupo para debater as questões do Roteiro de trabalho. Em seguida,
destaquem pelo menos um aspecto discutido em grupo para compartilhar com a turma. Vocês podem organizar
uma pequena apresentação em formato eletrônico para fortalecer as conclusões a que chegaram.

Roteiro de trabalho
1. O que teria feito os seres humanos deixarem de viver em grupos nômades e seminômades para se tornarem
sedentários?
2. O que significou se constituir em um grupo social com regras e uma estrutura de poder normatizada?
3. O que as experiências dos grupos humanos da Antiguidade, organizados em comunidades e cidades,
podem nos propor como reflexão sobre a vida em sociedade?
4. Que aspectos das sociedades apresentadas neste capítulo vocês acreditam que de alguma forma estão
presentes na sociedade em que vivemos? E com quais aspectos vocês consideram que houve ruptura, pois
não fazem mais parte de nossa sociedade?

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
Divulgação

A GUERRA do fogo. Direção de Jean-Jacques Annaud. França/Canadá, 1982. (100 min).
Trata-se de um grupo que vive na Pré-História e vai em busca de uma chama de fogo, encontrando-se com
outro grupo que se apropriou de avanços tecnológicos e dominou a produção do fogo.

Divulgação

GLADIADOR. Direção de Ridley Scott. Estados Unidos, 2000. (155 min).
O imperador Marco Aurélio revela seu desejo de deixar o trono para Máximo, o comandante
do Exército romano, e não para seu filho, Cômodo. Depois dessa revelação, Cômodo mata
o pai, assume o império e ordena a morte de Máximo, que consegue fugir e viver como
escravo e gladiador do Império Romano.

SPARTACUS. Direção de Stanley Kubrick. Estados Unidos, 1960. (185 min).
Spartacus, personagem principal, lidera uma revolta de escravos. No enredo do filme, ainda
são abordados temas relacionados à estrutura política e social romana, como a corrupção e
a desumanidade no tratamento dos escravos.

LABORATÓRIO de Arqueologia Romana Provincial (Larp).
Projeto ciberarqueológico que recria sítios arqueológicos da Roma antiga em 3D.
Disponível em: http://www.larp.mae.usp.br/. Acesso em: 18 jun. 2020.
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Divulgação

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Roma: vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1993.
(História em documentos).
O autor analisa vários aspectos da sociedade da Roma antiga, como educação, religião,
trabalho, lazer e família. O livro é composto dos seguintes capítulos: “Os homens e o sobrenatural”, “Vida pública e vida política”, “As classes e o trabalho”, “A cidade e as diversões”,
“Casa e casamento”, “Da escola ao exército”, “Os cuidados do corpo e da alma”, “O tempo
passou e o mundo acabou”.

ik
Freep

ENEM
1. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver
com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios: as pirâmides de Gizé, as
tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo.
O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois
a. significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes
populacionais que trabalhavam nesses monumentos.
b. representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho
nos canteiros faraônicos.
c. significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas
riquezas, construindo templos.
d. representava a possibilidade de o faraó organizar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem
em obras públicas, que vieram a engrandecer o Egito.
e. significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em
crenças e superstições.
2. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os
regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo
bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias.
CARDOSO, C. F. A cidade-Estado clássica. São Paulo: Ática, 1985.

Nas cidades-Estado da Antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela
adoção do seguinte critério para a participação política:
a. controle da terra.
b. liberdade de culto.
c. igualdade de gênero.
d. exclusão dos militares.
e. exigência da alfabetização.
3. O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder.
A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual,
assim como do jogo político.
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado).

Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a Ágora tinha por função:
a. agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade.
b. permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados.
c. constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade.
d. reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra.
e. congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias.
4. A Lei das Doze Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não
pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor; ou vendê-lo como escravo “do outro lado do Tibre” – isto é,
fora do território de Roma.
CARDOSO, C. F. S. O trabalho compulsório na Antiguidade. Rio de Janeiro: Graal, 1984.

A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma antiga, pois possibilitou que os plebeus
a. modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio.
b. exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores.
c. conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios.
d. ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos.
e. reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis.
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 Em Amsterdã, na Holanda, jovem

 Em Xangai, na China, menina admira boneca
de plástico exposta na vitrine, em 2007.
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comemora e é aplaudido ao mostrar
que comprou um novo modelo de
celular, em 2017.
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 Tirinha da cartunista Laerte Coutinho em que se
 No Brasil, em novembro de 2018,
consumidores disputam aparelhos de TV
durante liquidação da Black Friday.
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propõe uma reflexão sobre como demoramos para
levar determinadas questões em consideração;
ou seja: pode demorar para a “ficha cair”.
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 Em São Paulo, às vésperas do Natal
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de 2017, área comercial da rua
25 de Março lotada de consumidores.

 Em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo,

Alberto Bene
tt

região de intensa produção de etanol. Da rodovia se
vê o cenário de poluição industrial. Foto de 2017.

 Charge de Benett publicada após

notícias de aumento de queimadas e
desmatamento no Brasil em 2019.

“P

romoção”, “liquidação”, “queima de estoque”, “Black Friday”: eis alguns termos que imediatamente conduzem multidões às ruas para fazer compras. Você já passou por alguma situação
como as apresentadas nessas imagens? Em sua opinião, qual é a relação entre as imagens dos
consumidores e a imagem do município paulista de Ribeirão Preto, em que se vê a fumaça sendo expelida pela
torre de uma fábrica?
O último modelo de celular, presentes de Natal para a família, uma televisão maior e, quem sabe, a compra
do primeiro carro são desejos comuns e, também, exemplos de como em nossa sociedade se enraizou a ideia
de que é preciso estar sempre consumindo novos produtos para ser feliz. Há ainda quem associe a distinção de
uma pessoa a seu poder de obter bens aos quais poucos têm acesso – para muitos, comprar aquilo que poucos
possuem significa ser melhor ou mais especial.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo, vamos debater o modo de vida daqueles que vivem sob um sistema econômico capitalista e, em diálogo com pessoas que vivem fora desse sistema, como os povos indígenas, refletir sobre as consequências cada vez mais
explícitas do modo de vida do “povo da mercadoria”. Para começar, vamos ler
as palavras de um sábio xamã indígena.
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Davi Kopenawa Yanomami: palavras de um xamã yanomami
Você vai ler agora um trecho do livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, no qual o líder indígena Davi Kopenawa Yanomami analisa a relação de predação que a sociedade ocidental estabelece com a
natureza, mostrando as diferenças em comparação com o modo de vida dos povos ameríndios. Após a leitura,
reúna-se em grupo para discutir as questões do Roteiro de trabalho. Por fim, compartilhem com a turma as
reflexões de vocês.
Omama:
No começo, a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. Lá eram tão
nome dado ao demiurgo
poucos quanto nós agora na floresta. Mas seu pensamento foi se perdendo cada
da cosmologia yanomami;
vez mais numa trilha escura e emaranhada. Seus antepassados mais sábios, os que
Omama criou e a quem deu suas palavras, morreram. Depois deles, seus filhos e
criador do mundo.
netos tiveram muitos filhos. Começaram a rejeitar os dizeres de seus antigos como
Haixopë:
se fossem mentiras e foram aos poucos se esquecendo deles. Derrubaram toda a
palavra dita quando alguém
floresta de sua terra para fazer roças cada vez maiores. Omama tinha ensinado a
se surpreende positivamenseus pais o uso de algumas ferramentas metálicas. Mas já não se satisfaziam mais
te ao receber uma nova
com isso. Puseram-se a desejar o metal mais sólido e mais cortante, que ele tinha
informação.
escondido debaixo da terra e das águas. Aí começaram a arrancar os minérios do
solo com voracidade. Construíram fábricas para cozê-los e fabricar mercadorias
em grande quantidade. Então, seu pensamento cravou-se nelas e eles se apaixonaram por esses objetos como se
fossem belas mulheres. Isso os fez esquecer a beleza da floresta. Pensaram: “Haixopë! Nossas mãos são mesmo
habilidosas para fazer coisas! Só nós somos tão engenhosos! Somos mesmo o povo da mercadoria! Podemos ficar
cada vez mais numerosos sem nunca passar necessidade! Vamos criar também peles de papel para trocar!”. Então
fizeram o papel de dinheiro proliferar por toda parte, assim como as panelas e as caixas de metal, os facões e os
machados, facas e tesouras, motores e rádios, espingardas, roupas e telhas de metal. Eles também capturaram a
luz dos raios que caem na terra. Ficaram muito satisfeitos consigo mesmos. Visitando uns aos outros entre suas
cidades, todos os brancos acabaram por imitar o mesmo jeito. E assim as palavras das mercadorias e do dinheiro se
espalharam por toda a terra de seus ancestrais. É o meu pensamento. Por quererem possuir todas as mercadorias,
foram tomados de um desejo desmedido. Seu pensamento se esfumaçou e foi invadido pela noite. Fechou-se para
todas as outras coisas. Foi com essas palavras da mercadoria que os brancos se puseram a cortar todas as árvores,
a maltratar a terra e a sujar os rios. Começaram onde moravam seus antepassados. Hoje já não resta quase nada
de floresta em sua terra doente e não podem mais beber a água de seus rios. Agora querem fazer a mesma coisa
na nossa terra. [...]
Mas os brancos são gente diferente de nós. Devem se achar muito espertos porque sabem fabricar multidões de
coisas sem parar. Cansaram de andar e, para ir mais depressa, inventaram a bicicleta. Depois acharam que ainda era
lento demais. Então inventaram as motos e depois os carros. Aí acharam que ainda não estava rápido o bastante e
inventaram o avião. Agora eles têm muitas e muitas máquinas e fábricas. Mas nem isso é o bastante para eles. Seu
pensamento está concentrado em seus objetos o tempo todo. Não param de fabricar, sempre querem coisas novas.
E assim, não devem ser tão inteligentes quanto pensam que são. Temo que sua excitação pela mercadoria não tenha
fim e eles acabem enredados nela até o caos. Já começaram há tempos a matar uns aos outros por dinheiro, em
suas cidades, e a brigar por minérios ou petróleo que arrancam do chão. Também não parecem preocupados por
nos matar a todos com as fumaças de epidemia que saem de tudo isso. Não pensam que assim estão estragando a
terra e o céu e que nunca vão poder recriar outros. Suas cidades estão cheias de casas em que um sem-número de
mercadorias fica amontoado, mas seus grandes homens nunca as dão a ninguém. Se fossem mesmo sábios, deveriam pensar que seria bom distribuir tudo aquilo antes de começar a fabricar um monte de outras coisas, não é? [...]
Quando eu era jovem e visitei pela primeira vez a cidade de Manaus e depois Boa Vista, aqueles amontoados de
mercadorias empoeiradas me deixavam confuso. Perguntava a mim mesmo por que razão tamanha quantidade de
ferros de machado e redes, fabricados havia tanto tempo, ficavam envelhecendo assim, atulhados sobre tábuas até
mofar, sem ser distribuídos para ninguém. Só bem mais tarde entendi que os brancos tratam suas mercadorias como
se fossem mulheres por quem estão apaixonados. Só querem pegá-las para depois ficar de olho nelas com ciúme.
Acontece a mesma coisa com seus alimentos, que sempre empilham em suas casas. Quando pedimos, nunca os dão
sem antes nos fazer trabalhar para eles. Nós não somos gente que recusa comida a visitantes! [...]
A comida dos brancos não tem um valor tão grande quanto eles pretendem! Como a nossa, ela desaparece assim
que é engolida e acaba virando fezes! Suas mercadorias também não são tão preciosas quanto eles dizem. É só o pavor
que eles têm de sentir falta delas que os faz aumentar seu valor. Uma vez velhos e cegos, dará mesmo dó vê-los ainda
agarrados a elas! Mas, quando morrerem, vão ter de largar todos esses objetos de qualquer jeito! Aí vão abandoná-los
quer queiram quer não e seus parentes não vão parar de se desentender para pegá-los. Isso tudo é ruim! [...]
Nós, habitantes da floresta, só gostamos de lembrar dos homens generosos. Por isso temos poucos bens e estamos
satisfeitos assim [...]. Não queremos arrancar os minérios da terra, nem que suas fumaças de epidemia acabem caindo
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sobre nós! Queremos que a floresta continue silenciosa e que o céu continue claro, para podermos avistar as estrelas quando
a noite cai. Os brancos já têm metal suficiente para fabricar suas mercadorias e máquinas; terra para plantar sua comida;
tecidos para se cobrir; carros e aviões para se deslocar. Apesar disso, agora cobiçam o metal de nossa floresta, para fabricar
ainda mais coisas, e o sopro maléfico de suas fábricas está se espalhando por toda parte. Os espíritos do céu que chamamos
hutukarari ainda estão segurando seu peito longe de nós. Porém, mais adiante, depois que eu e os outros xamãs morrermos,
talvez sua escuridão desça sobre nossas casas e, então, os filhos de nossos filhos não verão mais o sol.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 407-420.

Roteiro de trabalho
1. Segundo o texto, qual é o custo de viver em uma sociedade na qual as mercadorias determinam o valor
das pessoas?
2. Para Kopenawa, qual é a consequência da competição por produzir e consumir cada vez mais?
3. Na opinião de vocês, será que há recursos naturais suficientes para manter o desejo infinito de nossa sociedade por tantos e novos produtos?
4. O que vocês acham que deveria ser feito para que as pessoas refletissem sobre o tema apresentado no texto
e começassem a mudar sua forma de relacionar-se com o consumo e com o próprio desejo de consumir?

Shaun Curry/AFP

O aviso de Davi Kopenawa Yanomami
Nascido por volta de 1956 no norte da Amazônia brasileira, no Alto Rio Toototobi (AM), Davi
Kopenawa Yanomami é uma das mais destacadas e importantes vozes na luta pela garantia dos direitos
indígenas no Brasil. Durante a infância, presenciou o avanço dos brancos sobre o território de seu povo
e a dizimação de seus parentes pelas epidemias trazidas pelos forasteiros. Sobrevivente da expansão
do garimpo e das estradas abertas na região, Davi Kopenawa Yanomami é hoje um xamã guardião da
cultura de seu povo e desde 2004 preside a associação Hutukara, que representa a maioria dos Yanomami no Brasil. Em 1986, recebeu o prêmio Right Livelihood (tão importante quanto o prêmio Nobel),
a convite da ONG Survival International, e, em 1988, o prêmio Global 500 das Nações Unidas, ambos
pelo reconhecimento de sua contribuição na defesa do meio ambiente e da vida dos povos da floresta.
O texto selecionado na seção Narrativas é parte do longo depoimento proferido pelo pensador indígena yanomami, registrado no livro A queda do céu pelo antropólogo Bruce Albert. Nele,
conhecemos mais sobre a cultura desse povo e compreendemos como os Yanomami percebem a
sociedade ocidental: o “povo da mercadoria”. Pela narrativa mítica, o xamã fala sobre o desenvolvimento da sociedade capitalista e analisa as consequências do modo de vida ocidental, destacando
os impactos e os efeitos ambientais que, ao longo das muitas décadas vivendo na floresta, ele
percebe acontecer ao seu redor. Desmatamento incontrolável, destruição mineral e avanço de
epidemias são alguns dos exemplos das consequências do peculiar hábito ocidental de desejar
o empilhamento infinito de mercadorias.
Mas, para além das diferenças e particularidades que o pensador indígena observa na comparação
entre “nós” e “eles”, Kopenawa também lança o alerta: as florestas e os rios do “povo da mercadoria” estão acabando, e nossa sociedade não hesita em invadir ainda mais os territórios dos povos
das florestas. Se essa situação persistir, e nada mais restar, ele diz, o céu não aguentará a pressão no
mundo e ficará prestes a desabar. “A queda do céu”, nas palavras yanomamis, significa o abismo no
qual estamos a ponto de nos precipitar. Esse é o jeito indígena de expressar a ideia de que é preciso
dar um basta ao modo como sempre vivemos, pois o planeta não suportará mais.
As palavras míticas de Davi Kopenawa Yanomami sobre o modo como a sociedade
ocidental se organizou e se expandiu, nesse sentido, são uma outra maneira de
contar uma história que conhecemos bem: a da expansão capitalista, desde a
Revolução Industrial até a globalização.
Para navegar
Conheça um pouco mais sobre os Yanomami, moradores da Floresta Amazônica, na região de fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Na página criada pelo
Instituto Socioambiental, você vai encontrar várias informações sobre a língua,
a história e o modo de vida desse povo. Veja o link disponível em: https://pib.
socioambiental.org/pt/Povo:Yanomami. Acesso em: 11 jul. 2020.

 O xamã Davi Kopenawa Yanomami, em Londres, Inglaterra, 2009.
ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO
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UM MUNDO LIGADO PELAS
MERCADORIAS

Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

Historicamente, as grandes navegações e a conquista da América possibilitaram
às nações europeias a exploração de recursos naturais em proporções nunca vistas.
Foi a partir da espoliação de minério pelo extrativismo e da produção agrícola baseada no trabalho escravo em larga escala no Novo Mundo que os principais países
colonizadores acumularam as riquezas necessárias para fazer, no solo do velho continente, uma transformação profunda em seus meios de produção de mercadorias.
Se até o século XVIII predominaram os métodos mais artesanais e de baixa escala na produção de bens manufaturados, no século seguinte, a Revolução Industrial transformou radicalmente a forma ocidental de produzir. A transição de um
modo de produção para outro foi destacadamente marcada pelo desenvolvimento
técnico no manejo do ferro, pela composição de grandes maquinários e pelo domínio da energia à base do vapor, gerada como resultado da combustão de carvão ou
de outros combustíveis naturais.
A Inglaterra foi o epicentro dessa transformação, mas em poucas décadas a
produção industrial se estendeu para outros países, proporcionando expansão econômica nos moldes capitalistas àqueles que são até hoje considerados os mais ricos
e desenvolvidos.

 Em 2015, em Vitória (ES), vagões

Douglas Magno/AFP

vindos de Minas Gerais carregam
minério de ferro até o porto de
Tubarão, também no Espírito
Santo, de onde será exportado.

 Área de mineração em

Mariana (MG) em 2017, dois
anos após o rompimento da
Barragem do Fundão, um dos
maiores desastres ambientais
do mundo ocorrido em 2015.
Na época, a lama de rejeitos
deixou vítimas e alterou o
ecossistema ao longo do
rio Doce.
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Pa u lo F ri d m a n/ B lo o m b erg v i a G etty I m a g es

A R evolução I ndustrial foi um dos acontecimentos do planeta cujas transformações provocaram maior impacto na humanidade, elevando
a níveis exponenciais a produção de mercadorias
e, consequentemente, a exploração dos recursos.
Além disso, ela acelerou a marcha de crescimento
econô mico das potências europeias que exploravam colô nias em outros continentes. E ssa concentração de poder só foi abalada pelas G r a n d e s
G u e r r a s M u n d i a i s , que afetaram fortemente os
territórios europeus, destruindo parte da estrutura
econô mica desses países. Nesse cenário comercial
que se formava, os E stados U nidos surgiram como
nova potência, e o Ocidente se encaminhou para
uma economia globalizada.
Desde o final da S egunda G uerra M undial, na
metade do século X X , assistimos a um aumento
vertiginoso na circulação de pessoas e mercadorias
mundo afora, uma expansão econô mica que marcou essa era como um período de aceleração. De lá
para cá, coisas, empresas e pessoas – e, com elas,
hábitos e costumes – passaram a se difundir em e s c a l a g l o b a l , criando um cenário de intensa troca
econô mica e cultural.
Antes de chegar a uma casa brasileira, por exemplo, um brinquedo de plástico pode ter sido manufaturado dentro de uma fábrica que produz milhões
de outros produtos idênticos, percorrido milhares de quilô metros e passado pelas mãos de pessoas de nacionalidades e línguas diferentes. E , a
despeito de seu custo, provavelmente só garantirá a
felicidade de uma criança por alguns meses, antes
de ser descartado e substituído por um novo item
mais especial. E m um mundo no qual todos estão
ligados por mercadorias, não basta termos objetos
que satisfaçam nossas necessidades. Na lógica cultural da sociedade à qual pertencemos, é preciso
sempre ter mais. A abundâ ncia de mercadorias é
um objetivo comum para o qual pessoas e países

G i erth / u lls tei n b i ld v i a G etty I m a g es

m 2013, em S ão Paulo (S P), prédio é construído sob bases metálicas, inserindo-se na paisagem da metropóle.

E

m foto de 1994, na Alemanha, garota brinca com bonecas de
plástico de uma marca mundialmente famosa.

A d ek B erry / A F P

E

E

m 2011, na C hina, veem-se bonecas de plástico no mesmo estilo
que o da boneca com a qual a garota alemã brincava em décadas
anteriores. No contexto de circulação global de mercadorias, gostos
e produtos são padronizados, homogeneizando os consumidores
ao redor do globo.
!"#$%&%'("%)()%*)+,-,#(*).%)'!&,#!+,*-%

!!"

Nasa/GFSC

se inclinam, e o seu contrário, a falta e a escassez, é o que permite medir o impacto das
desigualdades, como sugerem as imagens apresentadas a seguir, que comparam os níveis
de consumo de famílias pelo mundo.

Gabriele Galimberti

Gabriele Galimberti

 Imagem noturna do globo, em que se percebe a correlação entre industrialização e maior incidência de eletricidade. Foto de 1994.

 Brinquedos de Bethsaida, de 6 anos, moradora de

 Brinquedo de Taha, de 4 anos, morador de

 Brinquedos de Zi Yi, 3 anos, moradora de

 Brinquedos de Luc, 3 anos, morador de

Gabriele Galimberti

Beirute, no Líbano. Foto de 2011.

Gabriele Galimberti

Porto Príncipe, no Haiti. Foto de 2011.

Chongquing, na China. Foto de 2012.
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São Paulo, Brasil. Foto de 2013.

Peter Menzel

 Alimentos para o consumo

Peter Menzel

de uma família de
seis pessoas durante uma
semana, em Istambul,
na Turquia. Foto de 2013.

 Alimentos para o consumo de

Peter Menzel

uma família de seis pessoas,
durante uma semana, em
um campo de refugiados na
província de Darfur, no Sudão.
Foto de 2013.

 Alimentos para o consumo de uma
família de cinco pessoas, durante
uma semana, em Bargteheide, na
Alemanha. Foto de 2013.

PARE e PENSE
1. Que mudanças foram provocadas pela Revolução Industrial?
2. Explique por que, na atualidade, os mesmos produtos industrializados podem ser encontrados em
países tão distantes uns dos outros.
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Reúna-se com o seu grupo de trabalho. Encontrem na internet a canção “Hoje”, da banda capixaba Dead Fish,
e a escutem com a ajuda da letra transcrita abaixo. Depois, sigam as atividades propostas.
Hoje
Pros que pensam que estão no auge dos tempos
E a arrogância faz seu sangue mudar de cor.
Com a insensibilidade de um colonizador
Fizeram tudo mudar e não conseguem perceber
Que ser cidadão é consumir, uma imagem vale mais que mil caráteres.
O príncipe presidente ser tornou, “laissez-faire, laissez-passer”!!
Hoje, vamos pagar!!
Estamos fingindo!
Vamos sofrer! Casas vazias!!
Terceiro mundo!!
Vamos
Pois a fraternidade se tornou uma gangue
A felicidade agora é Ter.
A liberdade vem embalada em plástico, é colorida e tem gosto de isopor
Personalidade agora é criticar
A economia continua para alguns e a honestidade contém CFC, devo sorrir!!
Eu tenho e você não!!
Hoje!! Vamos pagar!!
Estamos fingindo!!
Vamos sofrer!! Elitização!!
Terceiro mundo!! Vamos sofrer!
Ser racional é Ter um ego enorme, progresso significa tecnologia.
Se estamos no auge dos tempos, por que tanta angústia?
Mantenha seu orgulho e vamos cantar, já estamos condenados e pra que se preocupar? Pois nossa atitude é
biodegradável, a história não poupará em nos condenar.
DEAD FISH. Hoje. In:

. Sonho médio. Rio de Janeiro: Deck, 1999. 1 CD. Faixa 9.

Roteiro de trabalho
1. Que conexões vocês encontraram entre a música “Hoje” e as discussões feitas até aqui envolvendo os
assuntos deste capítulo?
2. Quais são as mercadorias tidas como principais objetos de desejo entre seus amigos e familiares?
3. Quais objetos as pessoas que vocês conhecem mais usam para se valorizar e se comparar?
4. Por que a letra da música relaciona o consumo com o fato de as pessoas acharem que “estão no auge dos
tempos”?
5. Que relações vocês poderiam estabelecer entre a letra da música acima e o texto do pensador indígena Davi
Kopenawa Yanomami? Compare essa letra com o seguinte trecho: “Mas os brancos são gente diferente de
nós. Devem se achar muito espertos porque sabem fabricar multidões de coisas sem parar. Cansaram de
andar e, para ir mais depressa, inventaram a bicicleta. Depois acharam que ainda era lento demais. Então
inventaram as motos e depois os carros. Aí acharam que ainda não estava rápido o bastante e inventaram
o avião. Agora eles têm muitas e muitas máquinas e fábricas. Mas nem isso é o bastante para eles. Seu
pensamento está concentrado em seus objetos o tempo todo. Não param de fabricar, sempre querem
coisas novas.”.
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Agora, faça um exercício individual. Junte duas folhas em branco dobradas ao meio e, em seguida, em cada
uma das faces de meia página, escreva um dia da semana (de segunda-feira a domingo). Esse será seu bloco de
anotações diárias sobre consumo. Na semana que se seguirá, diariamente, anote nele tudo o que você consumiu,
tanto aquilo que precisava mesmo comprar quanto aquilo que não era tão necessário. Anote o que comeu, quais
produtos de higiene e beleza usou, quais roupas vestiu, o que utilizou para seu entretenimento e distração, se ganhou algum presente e quais meios de transporte usou. Tente anotar o máximo de elementos que puder.

Roteiro de trabalho
1. Quais foram os objetos, serviços e bens mais mencionados nos blocos de anotações da turma?
2. Dos objetos anotados, há algum sem o qual é impossível viver? Qual(is)?
3. De quais objetos vocês mais cuidam, temendo perdê-los ou quebrá-los? De quais bens vocês sentem ciúmes
e não emprestam para ninguém?
4. Quais objetos vocês sempre desejam trocar por versões mais novas? E quais têm há muito tempo?
5. Dos objetos indicados, quais vocês buscam consumir em modelos ou marcas mais baratos? E por quais
preferem pagar mais caro?
6. Como vocês percebem se algo apresenta mais ou menos qualidade?
7. De quais objetos vocês conhecem a procedência? Onde eles foram fabricados?
8. Quando esses objetos não têm mais utilidade, o que acontece com eles? São descartados ou ficam em
casa? Caso sejam descartados, onde são jogados: no lixo comum ou em locais específicos para o descarte
de material reciclável?
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Os alertas feitos pelos líderes dos povos da floresta, como Davi Kopenawa Yanomami, sobre as consequências do modo de vida capitalista,
baseado em produção e consumo ilimitados, há décadas ressoam
junto a dados e evidências de que estaríamos prestes a enfrentar
uma grande crise ambiental.
Diante das mudanças climáticas provocadas pela aceleração
da ação humana na Terra, e que parecem ter alterado para sempre as marcas geológicas do planeta, especialistas das mais diversas áreas vêm debatendo a possibilidade de termos entrado
em uma nova marcação geológica, posterior ao Holoceno, iniciado há 12 mil anos. Dos mais de 4 bilhões de anos geológicos
do planeta, estaríamos agora vivendo no Antropoceno.
Proposto pela primeira vez pelo químico Paul Crutzen, o termo Antropoceno tem sido cada vez mais utilizado, não só nas
discussões das ciências naturais, mas também nas das ciências humanas. Há ainda muitas controvérsias sobre qual seria a marca inicial
do Antropoceno, e os cientistas naturais debatem se ele teria começado
com o controle humano sobre a agricultura, há cerca de 8 mil anos; na
era das grandes conquistas e navegações do século XV; com a Revolução Industrial, iniciada entre os séculos XVIII e XIX; ou com o fim da

orae
s

ANTROPOCENO: A NOVA ERA
DA HUMANIDADE?

 Davi Kopenawa Yanomami na Feira Literária
Internacional de Paraty (Flip), em 2014.
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Betto Silva/Norte Energia

Segunda Guerra Mundial, com a aceleração econômica e de armas nucleares do
século XX. Contudo, o que parece menos controverso é a certeza de que a ação
humana sobre a natureza se converteu em uma força geológica irreversível, cujo
impacto deixará rastros visíveis na composição física da Terra, tal como sugerem as
imagens desta página e das seguintes; o fragmento de texto do jornalista Bernardo
Esteves, reproduzido nas páginas 119 e 120; e o depoimento em vídeo do cientista
Amâncio Friaça, mais adiante.

 Foto aérea da hidrelétrica Belo Monte, no Pará. Alvo de controvérsia durante toda sua construção, a usina, que alterou o fluxo do

Evaristo Sá/AFP

rio Xingu, na Amazônia, forçou o deslocamento de comunidades inteiras e causou um impacto irreversível na vida das pessoas e do
ecossistema local. Foto de 2016.

 Imagem aérea da Província Petrolífera de Urucu, em Coari, no estado do Amazonas, onde um campo de extração de petróleo foi aberto
em meio à Floresta Amazônica, impactando as dinâmicas ambientais e sociais da região. Foto de 2004.
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Márcia Zoet/Bloomberg via Getty Images

 Em 2010, navegando

Maurício Lima/AFP

pelos rios amazônicos,
a embarcação rumo a
Barcarena (PA) funciona
como um mercado
flutuante para vender
alimentos ultraprocessados
nas comunidades
ribeirinhas distantes dos
centros urbanos.

 Trabalhadores montam

aparelhos de DVD e
decodificadores de TV em
fábrica de alta tecnologia
na Zona Franca de Manaus
(AM), onde a Floresta
Amazônica pode ser vista
apenas como um quadro
pendurado na parede.
Foto de 2008.

Esse mundo já era: como viver no Antropoceno
Bernardo Esteves

Numa sexta-feira de agosto, foram abertas as inscrições para Os Mil Nomes de
Gaia, colóquio que reuniria no Rio de Janeiro pensadores de vários países que vêm
refletindo sobre a mudança do clima e a crise ambiental global. [...]
Na semana do colóquio, a NOAA, agência federal americana que monitora os
oceanos e a atmosfera, anunciou que a temperatura média da superfície do planeta
registrada em agosto foi a mais alta para esse mês desde 1880, quando as medições
começaram a ser feitas de modo sistemático. A continuar nesse ritmo, 2014 pode se
tornar o ano mais quente já documentado, na contramão da suposta estagnação do
aquecimento global alardeada pelos céticos do clima.
O aquecimento da Terra, a faceta mais falada da crise ambiental, integra um
quadro de ameaças não menos perturbadoras, como a acidificação dos oceanos ou
a perda acelerada da biodiversidade e da cobertura vegetal, todos eles processos interligados. A riqueza de detalhes com que a catástrofe vem sendo descrita contrasta
com a inércia de governos, empresas e sociedades civis – um relatório divulgado em
setembro mostrou que em 2013 as emissões de gases do efeito estufa aumentaram
2,3% em relação ao ano anterior.
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No ano 2000, o biólogo americano Eugene
Stoermer e o químico holandês Paul Crutzen,
prêmio Nobel em 1995, propuseram que se alterasse a linha do tempo com que os cientistas
medem os éons, épocas e períodos geológicos,
de modo a refletir as transformações no planeta
causadas pelas atividades do homem. Segundo
eles, as marcas da ação humana continuarão
visíveis por milênios, gravadas nas camadas
geológicas da Terra. Paleontólogos de um futuro
longínquo – ou mesmo de outra civilização, caso
a nossa venha a ser dizimada – provavelmente
saberão identificar a alteração brusca na composição da atmosfera e as demais mudanças ambientais que provocamos, por meio dos fósseis
de incontáveis espécies extintas, rejeitos radioativos, toneladas de plástico e outros rastros da
nossa passagem devastadora pelo globo.
A essa época em que nossa espécie se tornou
uma força geológica, Stoermer e Crutzen sugeriram dar o nome Antropoceno. Numa aula recente,
[Eduardo] Viveiros de Castro explicou que o conceito marca um colapso de escalas – a história do
planeta e a da espécie humana, antes nas mãos de
disciplinas distintas, agora se confundem. “O capitalismo passa a ser um episódio da paleontologia”.
[...]
ESTEVES, Bernardo. Esse mundo já era: como
viver no Antropoceno. Revista Piauí,
edição 97, out. 2014.

 Chaminé da usina

Reprodução YouTube

de biomassa, em
Baden-Wuerttemberg,
na Alemanha, despeja
fumaça no meio
ambiente. Foto de 2017.

 No vídeo da Casa do Saber, o astrofísico Amâncio Friaça explica o rastro humano que ficará
marcado no planeta. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PzlijMwuzTw.
Acesso em: 15 maio 2020.

Eras geológicas
Analisando a composição geológica do planeta, os cientistas perceberam a variação de rochas e fósseis que representavam também os intervalos de tempo que
constituíram a história da Terra, ou seja, as eras geológicas. A seguir, veja a escala
de tempo geológico correspondente aos períodos dentro do éon Fanerozoico, que
abrange os últimos 540 milhões de anos do planeta, até chegarmos ao que tem
sido chamado de Antropoceno.
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PERÍODO APROXIMADO
540 – 248 milhões de anos

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
Surgimento das primeiras formas de vida
animal
Evolução dos peixes primitivos

Osvaldo Sequetin

ERA GEOLÓGICA
Paleozoica

Extinção em massa de 96% das espécies –
toda a vida atual é descendente dos
4% restantes

Mesozoica

248 – 65 milhões de anos

Surgimento e extinção dos
dinossauros
Primeiros mamíferos e aves

Cenozoica

65 milhões de anos até os dias
atuais

Novas espécies de aves e mamíferos,
inclusive primatas

Antropoceno

Formação das primeiras florestas

Antropoceno

Explosão da bomba atômica

75 anos atrás até Surgimento de uma nova época
provocada pela atividade humana
o presente
Baseado em: https://expressdigest.com/scientists-declare-earthhas-entered-the-age-of-man/. Acesso em: 15 jul. 2020.

O Museu do Amanhã, situado na cidade do Rio de Janeiro, é uma instituição inovadora voltada à divulgação científica e artística dos desafios sociais e ambientais que a humanidade poderá
enfrentar nas próximas décadas. Para acompanhar suas exposições, notícias e publicações, acesse
o link disponível em: https://museudoamanha.org.br. Acesso em: 11 jul. 2020.

Para as ciências humanas, o debate em torno do
conceito de Antropoceno envolve um questionamento sobre o modo de vida das sociedades baseadas em
produção e consumo de mercadorias em larga escala e
sobre as consequências do movimento histórico que o
expandiu para muitos outros povos e lugares. Ao longo
dos últimos séculos, várias culturas locais foram oprimidas e impelidas a participar do sistema comercial global.
Mas, ao entrarem no jogo da globalização, muitas ficaram mais com o ônus (prejuízo) do que com o bônus de
um sistema econômico baseado na abundância, como
é o caso de grande parte dos países da América Latina e do Sudeste Asiático – territórios que tiveram seus

recursos naturais explorados e que aumentaram sua
capacidade produtiva para abastecer o mercado de
consumo da Europa e dos Estados Unidos participantes centrais da dinâmica capitalista.
Nessa equação desproporcional que se verifica
no sistema capitalista, os países que mais exploram seus recursos naturais para alimentar o mercado internacional de consumo são também, em uma
dinâmica de desigualdade ambiental, os mesmos
que mais sofrem com os impactos das mudanças climáticas. O ambiente do mundo está mudando, mas
são essas nações que vêm enfrentando transformações mais drásticas.
ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO
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 Às 16 horas, o dia vira noite na cidade de São

Anita Pouchard Serra/Bloomberg via Getty Images

Paulo (SP) em 19 de agosto de 2019, fenômeno
em que a chegada de uma frente fria se conjugou
com a fumaça de queimadas provenientes
das regiões amazônicas, no Norte e Centro-Oeste, que, naquele ano, registraram recorde
de desmatamento em suas áreas de expansão
agrícola.

 Em Paris, na França, em 2019,

Reprodução/Twitter

estandes das grandes marcas de luxo
disputam a atenção dos consumidores.

 Na Índia, depois de grande parte das indústrias suspenderem as atividades durante a quarentena de contenção da Covid-19 em 2020,

moradores de Jalandhar se reúnem para fotografar os picos de montanhas do Himalaia, que havia décadas não podia ser visto por conta
da poluição local.

PARE e PENSE
1. Tendo como base o que leu, como você definiria o Antropoceno?
2. Qual é a importância do conceito de Antropoceno para a defesa do meio ambiente?
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A origem do conceito de Antropoceno remete ao prefixo Anthropos,, que significa "humano" e indica a correlação entre as ações humanas e seu rastro sobre a Terra. E, nesse sentido, a palavra antropoceno seria a representação da ideia de uma “época dos humanos”.
Mas há pesquisadores que questionam esse termo e sugerem adaptações, como o historiador francês Jérôme Baschet, no texto a seguir. Após a leitura do texto, reúna-se em grupo
para refletir sobre ele e então sigam as orientações do Roteiro de trabalho.
Jérôme Baschet

[...] Mas não podemos parar por aí; é preciso olhar dois séculos mais atrás para dar ao Antropoceno seu verdadeiro
nome: Capitaloceno. O fato é que este novo período geológico não foi provocado pela espécie humana em geral,
mas por um sistema histórico específico. A principal característica deste sistema, o capitalismo, é que o grosso da
produção deve atender, acima de qualquer coisa, a exigência de geração de lucro sobre o dinheiro investido (o capital). Ainda que as configurações sejam variáveis, o mundo está organizado em função das necessidades imperiosas
da economia. O resultado disto é uma ruptura civilizacional com toda experiência humana anterior: à medida que o
interesse privado e o individualismo competitivo se tornam valores supremos, a obsessão pela pura quantidade e a
tirania da urgência não fazem mais do que conduzir o ser humano ao esvaziamento do ser. Disso também resulta,
sobretudo, uma compulsão produtivista mortífera que é a própria origem da superexploração dos recursos naturais,
da desorganização acelerada do sistema vivo e do desequilíbrio climático.
BASCHET, Jérôme. Covid-19: o século XXI começa agora. Disponível em: https://n-1edicoes.org/017. Acesso em 19 abr. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Dividam a classe em dois grandes grupos: o primeiro deve reunir os alunos que consideram o termo Antropoceno mais adequado, e o segundo, os que escolheram o termo Capitaloceno.
2. Cada grande grupo deve se reunir e formular, por escrito e de forma concisa, argumentos que justifiquem
a escolha do termo.
3. Em seguida, organizem um debate em que cada grupo apresenta os argumentos elaborados. Ao final da
apresentação dos dois grupos, todos os alunos podem escolher se permanecem no grupo original ou se foram convencidos a mudar de grupo, isto é, se passaram a acreditar que o outro termo seria mais adequado.
Lembrem-se: não é uma competição para ver quem “ganha mais adeptos”, mas uma forma de refletir sobre os
dois conceitos e refletir sobre os argumentos apresentados.

Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, Minas Gerais, Brasil, 5 de novembro de 2015. Primeiro ouve-se um
estouro, depois, outro ruído maior, contínuo. Tinha início um dos maiores rompimentos de barragem da história
da humanidade: 62 milhões de metros cúbicos de
rejeitos da megaindústria de mineração local foram
despejados no vale do rio Doce, alterando todo o
ecossistema e a possibilidade de vida ao seu redor.
Em sua margem, indígenas do povo Krenak, moradores da região, choravam diante do desastre e se
perguntavam: “Por que o homem branco matou nosso rio, por quê? Por quê?”.
Em 2019 foi a vez de os indígenas do povo Pataxó Hã-Hã-Hãe chorarem por mais um rio morto
pela lama da mineração: o rio Paraopeba, em Brumadinho, também no estado de Minas Gerais, onde o
colapso da barragem que continha rejeitos de minério
de ferro causou a morte e o desaparecimento de mais  Assista ao vídeo Krenak – vivos na natureza morta, de 2017, para
conhecer a experiência desse povo indígena. Disponível em:
de 250 pessoas.
https://www.youtube.com/watch?v=4ng52AN3bmI. Acesso em:

Reprodução/YouTube

Tragédias ou crimes ambientais?

14 maio 2020.
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As mortes do rio Doce e do rio Paraopeba fazem parte de um cenário cada vez mais
cotidiano de desastres ambientais provocados pela ação humana; eventos que se tornaram exemplos daquilo que falam as vozes indígenas sobre a possibilidade de colapso do
nosso ecossistema: é parte da “queda do céu”, como diz em metáfora Davi Kopenawa
Yanomami, e a iminência do “fim do mundo”, como afirma Ailton Krenak.

 Em 2019, após o rompimento da barragem do Fundão, no
cenário trágico de Brumadinho, bombeiro chora em meio
à busca pelos desaparecidos.

 Pescador navega pelo rio Paraopeba após a contaminação da
água pelos rejeitos de minério, em 2019.

Nos meios de comunicação, esses tristes acontecimentos foram descritos
como tragédias, tendo em vista o número de mortos e os impactos sobre o meio
ambiente. No entanto, vários ambientalistas insistiram em chamá-los de crimes,
pois não foram provocados por mudanças naturais, como um vulcão ou um terremoto, e sim por um conjunto de fatores que incluía o descaso com medidas de
segurança e a primazia do lucro em detrimento dos valores humanos. Depois de
assistir ao vídeo Krenak – vivos na natureza morta, sugerido na página anterior,
reflita também sobre o assunto: O que aconteceu em Mariana e Brumadinho foi
uma tragédia ou um crime?

Ailton Krenak e as ideias para adiar o fim do mundo
César Borges/Fotoarena

O ambientalista e escritor Ailton Krenak tem rodado, nos últimos anos, o Brasil e o mundo divulgando seu pensamento e um
importante alerta: a aceleração
produtiva da sociedade de consumo dos não indígenas significa
também a aceleração destrutiva
do mundo.
Desde a chegada dos colonizadores europeus à América,
assistimos à dizimação de povos
indígenas e ao fim de culturas inteiras. Agora, diante das tragédias
ambientais provocadas pelo modo
de vida do “povo da mercadoria”,
“os brancos”, como dizem os indígenas, estariam prontos para enfrentar o fim do próprio mundo?

 Líder e grande pensador indígena Ailton Krenak, em 2019.
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UM PENSADOR INDÍGENA
Conheça os pensamentos de Ailton Krenak apresentados em uma entrevista concedida por ele ao jornal
Estado de Minas em 2020, no período em que o mundo debatia a relação entre globalização e a disseminação pandêmica de Covid-19.
“O modo de funcionamento da humanidade entrou em crise”,
opina Ailton Krenak
Bertha Maakaroun

Pergunta: No início do livro Ideias para adiar o fim do mundo, o senhor introduz uma
discussão que parte da indagação: Somos mesmo uma humanidade? O senhor poderia
responder a esta provocação, particularmente mais intrigante nestes tempos de pandemia:
somos uma humanidade?
Resposta: Eu penso que essa pergunta fica em suspenso. Vivemos esta experiência de isolamento social, como está sendo definida a experiência do confinamento, em que o mundo inteiro
tem de se recolher. Ao mesmo tempo, assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do mundo, ao ponto de na Itália os corpos serem colocados em caminhões para
incinerar, sem sequer ser identificados. Essa dor, talvez ajude as pessoas a responder a essa pergunta. Nós nos acostumamos com a ideia de que somos uma humanidade. Embora a ideia tenha
sido naturalizada, ninguém mais presta atenção ao sentido do que venha mesmo ser humano. É
como se tivéssemos várias crianças brincando que, por imaginar essa fantasia da infância, continuassem a brincar por tempo indeterminado. Viramos adultos, estamos devastando o planeta,
cavando um fosso gigantesco de desigualdades entre povos e as sociedades. De modo que há
uma sub-humanidade que vive uma grande miséria, sem chance de sair dela. Isso também foi
naturalizado. [...] E veja agora esse vírus, um organismo do planeta, responder a essa alienação
dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha, essa
fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta sobre o seu preço.
Veja que esse vírus está discriminando essa humanidade. Ele não mata pássaros, ursos, nenhum
outro ser, apenas humanos. Apenas a humanidade está sendo discriminada. Quem está em pânico são os povos humanos, o modo de funcionamento deles entrou em crise. Consolidaram
esse pacote que é chamado de humanidade, que vai sendo descolada de uma maneira absoluta
desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade,
nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda
consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos
pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou
na América Latina. Esta é a sub-humanidade: caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe,
então, uma humanidade que integra um clube seleto, vamos dizer, bacana. E tem uma camada
mais rústica e orgânica, uma sub-humanidade, que fica agarrada na terra. Eu não me sinto parte
dessa humanidade. Eu me sinto excluído dela. [...]

Pergunta: Filosoficamente, como interpreta a pandemia que acomete o mundo?
Resposta: Estamos há muito divorciados desse organismo vivo que é a Terra. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando
órfãos, não só os que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas todos. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas tomam conta e submetem o planeta: acabam com florestas, montanhas,
transformam tudo em mercadorias. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de
que somos a humanidade e nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde
tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu
consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos
pelas mesmas corporações, que são os donos da grana. Agora, já imaginou que esse organismo,
o vírus, possa também ter se cansado da gente e nos “desligado”? Sabe como faz isso? Tirando o
nosso oxigênio. Dizem que a Covid-19, quando evolui para os pulmões, se não tiver bomba, aparelho para alimentar de oxigênio, a pessoa morre. Quantas máquinas dessa vamos ter de fazer?
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Para 6 bilhões de pessoas na terra? A nossa mãe, a Terra, dá de graça o oxigênio, põe a gente
para dormir, desperta de manhã com sol, dá oxigênio, deixa pássaros cantar, as correntezas, as
brisas, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar, e o que a gente faz com ele? Isso pode
significar uma mãe amorosa, que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante.
Não é porque não goste dele, mas quer ensinar alguma coisa para ele. Filho, silêncio. A Terra
está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não é ordem imperativa. Ela
simplesmente está dizendo para a gente: silêncio. Esse é também o significado do recolhimento.

Pergunta: Os idosos, chamados de grupo de risco, em algumas abordagens são lembrados
como algo descartável – do tipo, “alguns vão morrer”, como algo inevitável. Como avalia esta
abordagem que parece arrancar toda e qualquer humanidade do indivíduo, tornando-o uma estatística?
Resposta: Esse tipo de abordagem cria uma insegurança[,] afeta as pessoas que amam
os idosos, que são avós, pais, filhos, irmãos de outras pessoas que estão na idade útil de
trabalho. É uma palavra insensata, não tem sentido que alguém em sã consciência faça comunicação pública dizendo “alguns vão morrer”. É uma banalização da vida, mas também é uma
banalização do poder da palavra. Pois alguém que faz uma emissão dessa está pronunciando
a condenação. Seja diretamente dirigida a alguém em idade avançada, com 80, 90, 100 anos.
Sejam os filhos, netos, ou todas as pessoas que têm afeto uns com outros. Imagine se vou ficar
em paz pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados. Eles são o sentido de eu
estar vivo. Se eles podem ser descartados[,] eu também posso. Olhando para além do Brasil,
mirando o mundo, Foucault tem uma obra fantástica: Vigiar e punir. Nesse livro, diz que essa
sociedade de mercado [em] que vivemos, essa coisa mercantil, só considera o ser humano útil
quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foi criado um instrumento que é o de
deixar viver e o de fazer morrer: quando deixa de produzir, passa a ser um custo. Ou você produz as condições para você ficar vivo ou produz as condições para você morrer. Essa coisa que
conhecemos como a Previdência, que existe em todos os países com economia de mercado, ela
tem um custo. Os governos estão achando que, se morressem todas as pessoas que representam custo, seria ótimo. Isso significa dizer: pode deixar morrer os que integram os grupos de
risco. Não é ato falho de quem fala, a pessoa não é doida, é lúcida, sabe o que está falando.

Resposta: Parei de andar mundo afora, suspendi compromissos.
Estou com a minha família na aldeia krenak, no Médio Rio Doce.
Já estávamos aqui de luto com o nosso Rio Doce. Não imaginava
que o mundo faria esse luto conosco. Está todo mundo parado.
Todo mundo. Quando os engenheiros me disseram que iriam usar a
engenharia, a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a
minha opinião. Eu disse: a minha sugestão é impossível de colocar
em prática. Pois teríamos de parar todas as atividades humanas
que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros na margem
direita e esquerda do rio, até que voltasse a ter vida. O engenheiro
me disse: “Mas isso é impossível”. O mundo não pode parar. E o
mundo parou. Desde muito tempo a minha comunhão com tudo o
que chamam de natureza é experiência que não vejo muita gente
que vive na cidade valorizando. Já vi pessoas ridicularizando, ele
conversa com árvore, abraça árvore, conversa com o rio, contempla
a montanha, como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é a
minha experiência de vida. Se é alienação, sou alienado. Há muito
tempo não programo atividades para “depois”. Temos de parar de
ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos
de parar de vender o amanhã. [...]
MAAKAROUN, Bertha. “O modo de funcionamento da humanidade entrou em crise”,
opina Ailton Krenak. Estado de Minas, 3 abr. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3e3DNNJ.
Acesso em: 10 abr. 2021.
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Pergunta: Como está a sua rotina, agora com o isolamento social?

 Capa do livro O amanhã

não está à venda, em que
o pensador indígena Ailton
Krenak reflete sobre o avanço
da Covid-19 pelo mundo
em 2020. Disponível para
download gratuito em:
https://revistaeducacao.com.
br/2020/04/18/ailton-krenakcoronavirus/. Acesso em:
10 jul. 2020.
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Nadia Sussman/Bloomberg via Getty Images

Caminhos congestionados, filas para compras, vitrines repletas de produtos. Essas são cenas comuns para o
“povo da mercadoria”, conforme mencionou Davi Kopenawa Yanomami no início do capítulo. Mas quais custos
desse modo de vida já começam a ser cobrados?
Para refletir melhor sobre essas questões, na página seguinte sugerimos um vídeo de Davi Kopenawa Yanomami sobre mudanças climáticas para você assistir, bem como a leitura de um texto com reflexões de Ailton Krenak.
Depois, siga o Roteiro de trabalho.

 Consumidoras admiram os produtos expostos na vitrine de um shopping center em um bairro de classe alta da
Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images

cidade do Rio de Janeiro (RJ), em 2015.

 Consumidores aguardam a abertura de supermercado em um dia de liquidação, em 2017, na cidade do
Rio de Janeiro (RJ).
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Yasuyoshi Chiba/AFP

 Congestionamento intenso na cidade do Rio de Janeiro (RJ), em 2014, uma cena comum nos grandes centros
Reprodução/YouTube

urbanos brasileiros.

 Davi Kopenawa Yanomami, liderança indígena brasileira, fala sobre as mudanças climáticas perceptíveis no cotidiano
da floresta e que já alteraram as dinâmicas das aldeias. No texto inglês presente na imagem, lê-se: “Pense na Terra.
A floresta é vida. Água é vida. Não é dinheiro”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=
Rnlpv_G8f94&feature=youtu.be. Acesso em: 20 maio 2020.

Amanda Massuela e Bruno Reis

Como diz Davi Kopenawa Yanomami no livro “A queda do céu”, os brancos escrevem livros porque têm o pensamento
cheio de esquecimento. Acho essa frase de uma sabedoria tão maravilhosa, porque ele está dizendo sobre uma humanidade
que esqueceu quem é. Foi cooptada. Isso que a gente chama de capitalismo, na Idade Moderna, já existia no coração dessas
pessoas, porque o mito de origem dos brancos é um mito de dominação da Terra. O deus deles mandou eles dominarem a
Terra. Então eles são obedientes, só estão fazendo o que foi mandado. Os povos nativos de vários lugares do mundo resistem
a essa investida do branco porque sabem que ele está enganado, e na maioria das vezes tratam ele como um louco.
Sempre olhei essas grandes cidades do mundo como um implante sobre o corpo da Terra. Como se pudéssemos
fazer a Terra diferente do que ela é, não satisfeitos com a beleza dela. A gente deveria é diminuir a investida sobre o
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corpo da Terra e respeitar sua integridade. Quando os índios falam que a Terra é nossa mãe, dizem “Eles são tão poéticos, que imagem mais bonita”. Isso não é poesia, é a nossa vida. Estamos colados no corpo da Terra. Somos terminal
nervoso dela. Quando alguém fura, machuca ou arranha a Terra, desorganiza o nosso mundo. Em “Ideias para adiar
o fim do mundo”, eu estou invocando um pensamento amplo que existe em muitos lugares do planeta, naquelas vilas
remotas do Pacífico Sul, lá no Ártico, na Terra do Fogo, em toda essa extensão que a gente acha que é o continente
americano; na Europa, na África, na Ásia, onde ainda existem muitos mundos por vir. As ideias para adiar o fim do
mundo na verdade são uma janela para outros mundos possíveis. [...]
Se você imaginar que o tempo de constituir um passo na direção de uma cosmovisão compartilhada demora
eras, estamos com pouco tempo pra isso, porque a constatação é que estamos diante de um colapso socioambiental.
Como se um paradigma fundamental para a ideia extrativista dos humanos no planeta estivesse se encerrando com
um aviso: não dá mais, vocês não podem mais arrancar petróleo, água e floresta porque esse planeta não suporta
mais a presença de vocês aqui. [...]
Se você olhar um lago que não recebe água de fora e acompanhar ao longo do tempo o que acontece com ele,
vai ver que aquela água apodrece. Estamos passando por uma transformação assim no planeta, mas a maioria das
pessoas não está vendo. Se tem uma parte de nós que acha que pode até colonizar outro planeta, significa que eles
ainda não aprenderam nada com a experiência aqui da Terra. E eu me pergunto quantas Terras vamos ter que consumir até essa gente entender que está no caminho errado?
MASSUELA, Amanda; REIS, Bruno. O tradutor do pensamento mágico. Cult, 4 nov. 2019. Disponível em:
https://revistacult.uol.com.br/home/ailton-krenak-entrevista/. Acesso em: 11 jul. 2020.

Em grande parte dos livros de História do Brasil, os povos indígenas costumam aparecer logo nos primeiros
capítulos como testemunhas do início da nação e desaparecem de vista assim que lemos sobre sua derrocadas em face das guerras, das doenças e do extermínio. Fazemos ao contrário aqui. Neste capítulo, os indígenas
são os mestres a nos guiar rumo ao futuro. Da floresta vêm o alerta de que estamos chegando ao limite da
capacidade de nossa vida na Terra e também o conselho para reinventarmos a forma social de habitar com
a natureza.

Roteiro de trabalho
1. Qual é o custo de viver em uma sociedade em que as mercadorias determinam o valor das pessoas?
2. Qual é a consequência de estarmos produzindo e consumindo cada vez mais?

Andrew Aitchison/In pictures via Getty Images

3. Reflita novamente: Será que há recursos naturais suficientes para manter esse nosso desejo infinito por tantos
e novos produtos?

 Copo plástico flutua no mar em Kent, Inglaterra, em 2018.
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ACOSTA, Alberto. O bem viver – uma oportunidade para imaginar outros mundos. Rio de
Janeiro: Autonomia Literária /Elefante, 2016.
Neste livro, o economista Alberto Acosta, personagem central na inclusão dos direitos da
natureza na Constituição do Equador, disserta sobre o conceito latino-americano de “bem
viver”, que fundamenta diversos debates sobre novas possibilidades de organização da nossa
sociedade.

Divulgação

VEIGA, José Eli da. O Antropoceno e a ciência do sistema Terra. São Paulo: Editora 34, 2019.
Escrito por um dos principais nomes no debate sobre desenvolvimento sustentável, o livro
propõe um rearranjo do debate sobre o Antropoceno no qual as ciências naturais estejam
integradas às ciências humanas.

Reprodução

BRASIL, um país em chamas. Roteiro: Claudio Angelo e Paulo Barreto.
Brasil, 2018. Disponível em: https://youtu.be/8-eTY3qL8bg. Acesso em:
11 jul. 2020.
No minidocumentário, acompanhamos os resultados dos desmatamentos e
queimadas recentes na Amazônia. Nele, são apresentados ainda os riscos
que o desequilíbrio ambiental pode provocar no sistema de chuvas e na regulação da temperatura em todo o território brasileiro.
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OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Disponível em: http://www.observatoriodo
clima.eco.br/. Acesso em: 10 jul. 2020.
No website, uma coalizão de organizações da sociedade civil, voltada à discussão sobre mudanças climáticas, acompanha notícias, pesquisas e ações
relacionadas ao cenário ambiental do Brasil e do mundo.

INSTITUTO AKATU. Disponível em: https://www.akatu.org.br/. Acesso em:
10 jul. 2020.
Ao navegar por esse endereço eletrônico, você acompanha dicas e publicações sobre como criar formas mais conscientes e menos predatórias de
consumo, nas quais a responsabilidade socioambiental é um valor mais
importante do que o consumismo.
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A HISTÓRIA das coisas. Direção de: Louis Fox. Estados Unidos, 2007. (21 min).
Neste documentário feito com recursos de animação, acompanhamos as questões e os
limites do sistema econômico mundial. Seu objetivo é provocar a percepção da íntima correlação entre o consumismo e o colapso ambiental como resultado da superprodução de
manufaturas.

ENEM
1. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera.
Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui,
resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos.
GROSSARD, C. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 3, no 36, 2010 (adaptado).

A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas
urbanas, o que, associado a modos incorretos de deposição,
a. provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando assim graves problemas socioambientais, que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado.
b. produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são sanados por cadeias de organismos decompositores
que assumem o papel de eliminadores dos resíduos depositados em lixões.
c. multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de
forma simplificada e barata o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades.
d. estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre
acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos.
e. possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, financiados por instituições da sociedade civil ou pelo
poder público.
2. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que
somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade:
nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de
desunidade.
BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade.
São Paulo: Cia. das Letras, 1986 (adaptado).

O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como um(a)
a. dinâmica social contraditória.
b. interação coletiva harmônica.
c. fenômeno econômico estável.
d. sistema internacional decadente.

picture alliance via Getty Images

e. processo histórico homogeneizador.

 Dois estudantes brasileiros

praticantes de esportes no
Rio de Janeiro (RJ),
em 2014.
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 Poluição no rio Amazonas, próximo à cidade de Manaus (AM),

Manu Dias/GOVBA

em 2019. Máquina retira lixo acumulado no rio.

 Deslizamento de terra no bairro de Lobato, Salvador (BA),
no dia 27 de abril de 2020, após fortes chuvas.

 Alagamento da marginal Tietê, Ponte das Bandeiras, Zona Norte da cidade de São Paulo, provocado por fortes chuvas.
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Foto de 10 de fevereiro de 2020.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR

Roberto Casimiro/Fotoarena/AE

A

s três imagens desta abertura revelam problemas ambientais bastante conhecidos: a poluição das
águas, os deslizamentos de terra e as enchentes estão presentes nos noticiários da imprensa e,
todo ano, provocam mortes e prejuízos materiais, enquanto as autoridades públicas são questionadas sobre esses problemas, sem que sejam capazes, na maioria dos casos, de resolvê-los.
Você sabe explicar a causa desses problemas? Sabemos que eles são provocados pela “ação humana”, mas
o que isso significa exatamente? Será que todos os seres humanos são igualmente responsáveis pelas enchentes, pela deterioração das águas dos rios e pelos desabamentos de casas nas encostas de áreas urbanas? Ou
podemos dizer que a origem desses problemas está relacionada a formas específicas de organização social, à
gestão política e ao tipo de atividade econômica de uma região ou país?
Toda ação humana gera um impacto no meio ambiente. Quando, por exemplo, tomamos banho ou nos
alimentamos, consumimos determinados recursos naturais e transformamos o ambiente ao redor. Chamamos
isso de ação antrópica (antro = homem), pois ela difere das transformações decorrentes de fatores naturais,
como o movimento das marés e das placas tectônicas. Nem sempre nossas ações acarretam impactos graves ou
prejudiciais ao meio ambiente, afinal, os seres humanos, como todas as espécies vivas, fazem parte da natureza.
No entanto, o desenvolvimento das sociedades humanas, especialmente nos últimos dois séculos, tem provocado alterações significativas no planeta, como as frequentes enchentes em áreas urbanas, a poluição das águas
e da atmosfera e a contaminação do solo por agrotóxicos.

Neste capítulo, vamos refletir sobre as relações entre as sociedades humanas e
o planeta e identificar o que são alterações naturais, isto é, aquelas geradas pela
própria dinâmica do ambiente, e as que constituem ações antrópicas e têm causado
impactos preocupantes e catastróficos no Brasil e no mundo. Para começar, vamos
ler os depoimentos apresentados a seguir.
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Os perigos de morar em áreas de risco
Os depoimentos abaixo foram extraídos de uma pesquisa realizada, em 2013, com idosos que viviam em uma
área de risco, à beira do córrego Imbiussu-Serradinho, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ao
final de cada relato, entre parênteses, há uma sigla que tem por objetivo preservar o anonimato do morador,
identificando apenas o código numérico da entrevista (P1, P14, etc.), o sexo (M ou F) e a idade. Reúna-se com os
colegas para fazer a leitura em voz alta desses depoimentos, procurando manter a oralidade registrada na forma escrita das entrevistas. Depois, com base nos depoimentos e nas imagens de abertura do capítulo, reflitam
sobre as questões propostas no Roteiro de trabalho. Para encerrar, compartilhem com a turma as respostas
que vocês elaboraram.
Por que antes de nós mudar para cá, deu uma enchente que a água veio assim. Os bombeiro, ajudando... Todo foi
socorrido a barco [...]. Sempre que chovia alguém tinha que ficar cuidando, até o dia que deu essa última enchente,
que levou tudo o que a gente tinha. À noite a gente dormiu no colégio, eles fizeram comida e muita roupa que arrumaram... Porque nós ficou, todo mundo... oitocentas e poucas família. Perdeu tudo. (P1 – F, 61 anos)
[...]
E aí as enchente, em casa nunca tinha entrado, mas o último ano que nós mudou, entrou também na nossa casa,
né? Então a gente ficou correndo o risco de, como fala? De vida, né? Porque na beira do rio, né? (P14 – F, 58 anos)
[...]
Lá problema era negócio da enchente só né? Porque você num... num ficava tranquila porque... quando virava o
tempo você não sabia se ocê dormia ou ficava cuidando o tempo... E ainda bem que aquela vez que deu aquela enchente, deu de dia né, porque se fosse à noite nós ia morrer tudo afogado... porque pegou todo mundo de surpresa,
porque ninguém sabia. (P4 – F, 65 anos)
[...]
Se eu tivesse lá eu... sei lá se eu num tivesse morrido afogado. (P5 – M, 66 anos)
VASCONCELOS, Dalila Castelliano; COELHO, Angela Elizabeth Lapa. Vivendo o risco de enchentes: relatos de moradores de Campo Grande/MS.
Revista Psico-USF, Bragança Paulista, v. 18, n. 2, p. 299-308, maio/ago. 2013. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v18n2/v18n2a13.pdf. Acesso em:10 maio 2020.

Roteiro de trabalho
1. Que aspectos vocês destacariam desses depoimentos, levando em conta que as pessoas ouvidas pelas
pesquisadoras vivenciaram a experiência de ter a casa atingida por enchentes? O que mais lhes chamou a
atenção?
2. Vocês já viveram situações semelhantes, envolvendo algum tipo de risco de morte provocado por enchentes, deslizamentos de terra ou contaminação da água dos rios? Caso não tenham vivenciado nada parecido,
relatem para o grupo como imaginam que seria viver uma situação assim.
3. Na opinião de vocês, os fenômenos retratados nas imagens apresentadas são provocados por ações antrópicas ou por eventos naturais?
4. No estado em que vocês vivem, é comum os municípios enfrentarem problemas relacionados a enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra? Quais são os impactos das enchentes na vida das pessoas que
moram nesses municípios? Quais outros impactos ambientais vocês observam no lugar onde moram?
5. Vocês acham que eventos como as enchentes poderiam ser evitados ou minimizados? Quais seriam as
ações necessárias para isso e quem seriam os responsáveis por elas: os moradores locais, os habitantes do
município, o poder público ou a iniciativa privada?
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• No último século, os índices
de urbanização cresceram

10 vezes.

A cidade de São Paulo é o
maior centro urbano do país.

• Efeitos antropogênicos são bem
exemplificados pela história das
comunidades bióticas, que deixam
restos em sedimentos de lagos.
• Os efeitos documentados incluem
modificação do ciclo geoquímico
em grandes sistemas de água
potável e ocorrem em sistemas
distantes de fontes primárias.
• Muitos rios urbanos se
assemelham a esgotos
a céu aberto, pois recebem
toneladas de resíduos de
fontes artificiais de poluição.

• Um dos fatores que
contribuem para o aumento
da emissão de gases
de efeito estufa é a
atividade pecuária
bovina. Em 2015, a
população bovina
correspondia a

1,4 bilhão

Alex Argozino

A ação dos
seres humanos
sobre o planeta

de indivíduos, uma
média de 1 animal
por família média.

50%

• Mais de
da
água potável acessível é
utilizada pela humanidade.
Estima-se que cerca de

80% da água

utilizada no mundo não é
tratada nem coletada.
• Uma a cada 3 pessoas no
mundo não tem acesso a
água potável.

De 30% a 50%
da superfície terrestre já
foi transformada pela ação
humana.

• Áreas úmidas costeiras também
são afetadas pelos humanos,
o que já resultou na perda de

50%

dos mangues
pelo mundo
afora.

A humanidade está
exaurindo recursos
minerais e energéticos
como os combustíveis
fósseis, que foram
gerados ao longo de
centenas de milhões
de anos.
• No Brasil há
cerca de

160

plataformas
de extração de
petróleos em águas
profundas.

• A indústria da
pesca remove
mais de

25%

da produção
primária dos
oceanos.

• Em grandes cidades, como
Recife, o avanço da urbanização e a
crescente demanda por moradia têm
resultado em ocupações precárias
sobre áreas de manguezais.

• O Aquífero Guarani é um dos
maiores reservatórios de água
doce do planeta. Possui

MT

1,2 milhão

de quilômetros quadrados.
Localiza-se no subsolo de
oito estados brasileiros
e se estende por Argentina,
Paraguai e Uruguai.

GO

MS
Paraguai
Argentina

MG
SP

PR
SC
RS

Uruguai
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Andre Dib/Pulsar Imagens

 Área derrubada e queimada
para abertura de pastagem
na Floresta Nacional de
Roraima, causando grande
impacto nos ecossistemas
locais, 2019.

TRANSFORMAÇÕES E IMPACTOS
AMBIENTAIS
Para compreender os impactos ambientais gerados pelos seres humanos, precisamos considerar o
planeta Terra como um sistema, isto é, um conjunto
de partes interdependentes que interagem para formar um todo. Isso significa que, para entendermos
uma paisagem (modificada ou não pela ação humana), devemos levar em conta as conexões entre a
natureza, a ação das sociedades humanas e a esfera
cósmica ou astronômica.
Tais conexões variam de acordo com as diferentes interações desses elementos. Terremotos e
erupções vulcânicas, por exemplo, são resultado
de movimentos das placas tectônicas, que também geram as variadas formas do relevo terrestre. A erosão, por sua vez, é um processo natural
resultante da interação de fenômenos atmosféricos e hidrológicos na litosfera, mas que pode ser intensificado por atividades humanas quando não se adotam medidas mitigadoras, ou seja, capazes de evitar os
processos de desgaste e transporte de sedimentos do solo. Por outro lado, a oscilação das marés é a consequência da interação entre elementos da esfera cósmica,
especialmente as forças gravitacionais exercidas pela Lua e pelo Sol.
Portanto, há mudanças ambientais provocadas por fatores naturais, sem nenhuma
interferência antrópica, como erupções vulcânicas, maremotos e terremotos. Esses
eventos podem gerar consequências como a alteração da composição do ar e da
qualidade da água, além de devastar áreas urbanizadas ou com vegetação, alterando
paisagens e acarretando prejuízos econômicos e a perda de vidas humanas. Mas, na
longa história da Terra, em uma escala de tempo de milhões de anos, o vulcanismo
e o tectonismo foram responsáveis pela formação das diferentes feições do relevo
terrestre e integram as dinâmicas do planeta, ou seja, o geossistema.
As transformações no meio ambiente decorrentes da atividade humana podem
modificar as características naturais dos lugares, causando impactos ambientais.
Veja o que afirma a legislação brasileira a esse respeito:
Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração
das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam:
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas;
III – a biota;
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V – a qualidade dos recursos ambientais.
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução Conama no 001/86,
de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: http://www2.mma.gov.br/port/
conama/res/res86/res0186.html. Acesso em: 8 maio 2020.

É atribuição do Ministério do Meio Ambiente (MMA) garantir que a exploração
dos recursos naturais seja feita de maneira ecologicamente equilibrada, além de elaborar e implementar ações voltadas à preservação. Nesse artigo, a noção de impacto
pode ser negativa ou positiva. Imagine duas situações: na primeira, uma indústria
descarta os efluentes (esgoto) direto no rio; na segunda, um indústria promove a
recuperação de uma área com espécies nativas. Em ambas ocorreu impacto ambiental, no entanto, na primeira, ele foi negativo, pois provocou a alteração química
da água desse rio, enquanto, na segunda, o impacto foi positivo, pois contribuiu
para restabelecer a biota do lugar.
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As transformações ambientais podem, ainda, ser resultado
de diferentes forças, em geral caracterizadas como transformações naturais (sem a interferência humana) ou antrópicas
(relacionadas à ação humana).
Fenômenos naturais, como o vulcanismo e o tectonismo, são
resultantes do movimento das placas tectônicas (fragmentos da
litosfera), que podem se chocar (movimento convergente), se
afastar (movimento divergente) ou ainda se deslocar unilateralmente, produzindo atrito entre as placas envolvidas. Em todos
os movimentos, a parte rígida da litosfera que está localizada
superficialmente se deforma, ou seja, são geradas dobras, enrugamentos ou rompimentos (falhas tectônicas) do material rochoso. Esses fenômenos ocorrem no interior da litosfera e provocam
mudanças na superfície terrestre, por isso são chamados de processos endógenos (internos) de transformação do relevo.
Ao mesmo tempo ocorrem processos erosivos (exógenos),
resultado de fenômenos atmosféricos (vento, chuva, variação de
temperatura) e hidrológicos (rios, lagos, mares e oceanos), que
modelam a superfície terrestre, contribuindo para a formação do
relevo.

Vulcões, terremotos e tsunamis

Francisco Negroni/AFP

 O vulcão Calbuco, a cerca de 900 km de Santiago, no

Chile, entrou em erupção em 2015. O lançamento de
uma nuvem de cinzas afetou atividades econômicas da
região, como a agropecuária e a piscicultura, e obrigou
a evacuação de cerca de 6,5 mil pessoas que viviam
a 20 km de distância do vulcão. A nuvem provocada
pelo Calbuco chegou a ser vista nos estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina.

Ulet Ifansasti/Getty Images

Dimas Ardian/Getty Images

Entre os agentes endógenos de transformação da litosfera, os vulcões e os terremotos são os fenômenos mais conhecidos e recorrentes na geoesfera. Eles são o resultado do tectonismo, isto é, do movimento das placas tectônicas que formam
os grandes blocos rígidos que compõem a crosta terrestre.
O choque entre essas placas provoca a movimentação da superfície, por exemplo, com a formação de cadeias montanhosas, vales
e depressões, ou com o rebaixamento ou o soerguimento
de partes da crosta terrestre. Esse fenômeno pode ser
PARE e PENSE
sentido como um tremor da superfície, que denominamos terremoto. Mas o choque pode causar também a
1. As ações antrópicas visam à manutenção dos
erupção de material geológico em fusão, isto é, o apareecossistemas? Justifique sua resposta.
cimento das lavas vulcânicas.
Quanto aos maremotos, eles são resultado da mo2. Por que podemos afirmar que há impactos
vimentação abrupta das placas tectônicas em regiões
negativos e positivos para o meio ambiente?
oceânicas – mais especificamente, no assoalho oceâniPense em exemplos para cada uma das sico. Estes, por sua vez, podem gerar imensas ondas de
tuações.
água e afetar o litoral: são os chamados tsunamis.

 Praia devastada pelo tsunami de
2004, que atingiu a Tailândia.
Na primeira foto, observa-se a
destruição causada pela onda;
na segunda, pode-se observar a
recomposição da vegetação dez
anos depois, em 2014.
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Observe a figura a seguir, que ilustra, em corte longitudinal, as diferentes formas de relevo da cordilheira dos
Andes. Esses cortes verticais permitem ver as linhas de terreno, os perfis de camadas de minérios e as áreas aterradas, por exemplo.
Vertente
ocidental

Zona
interandina

Vertente
oriental

Serra alta
(4 000 m-6 000 m)
Serra média
(2 300 m-4 000 m)
Serra baixa
(500 m-2 300 m)

Selva alta
(400 m-1 000 m)

Osvaldo Sequetin

Costa
(0-500 m)

Selva baixa
(< 400 m)

Disponível em: https://www.ufmg.br/copeve/site/arquivos/Provas/1999/geo99.pdf. Acesso em: 12 jul. 2020.

Através da linha de corte, é possível observar tanto as formas de relevo como as rochas que o embasam. Vale
ressaltar que essas rochas são cristalinas, ou seja, foram dobradas pela ação do tectonismo ao longo de milhares
de anos.
Esse tipo de imagem é chamado de bloco-diagrama, uma representação visual que ilustra fenômenos de
maneira tridimensional – é o que se denomina terceira dimensão virtual. Esse recurso é bastante importante na
cartografia, pois permite representar os fenômenos tal como ocorrem na superfície e, ao mesmo tempo, mostrar
as características do terreno em perfil.

Roteiro de trabalho
1. Faça uma pesquisa no site do Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Nele você vai encontrar informações
sobre a estrutura interna da Terra e o ciclo das rochas. Assista também ao vídeo produzido pela DW
Brasil (agência de notícias alemã) sobre os movimentos das placas tectônicas, que geram diferentes
feições geomorfológicas, isto é, formas de relevo. Os respectivos endereços eletrônicos são estes:
• CPRM. Disponível em: www.cprm.gov.br. Acesso em: 12 jul. 2020.
• DW Brasil. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/entenda-como-as-placas-tect%C3%B4nicas-se
-movem/av-19527459. Acesso em: 20 ago. 2020.
2. Com base nessa pesquisa, elabore dois blocos-diagramas em forma de maquetes, uma para representar o que ocorre com o relevo e o embasamento rochoso no encontro de placas convergentes,
como no encontro da placa de Nazca e da placa Sul-americana, e outro para representar o que
ocorre com o relevo quando as placas são divergentes, como é o caso das placas Sul-americana e
Sul-africana na formação da cadeia Mesoceânica.
3. Em qual das duas representações ocorre o dobramento da crosta?
4. Em qual das duas situações você deverá representar o processo de subducção? Por quê?
5. Converse com os colegas e reflita sobre a importância de conhecer a dinâmica da litosfera com base no
tectonismo e no vulcanismo para compreender as características do relevo.
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Agentes exógenos de transformação do relevo

Getty Images/iStockphoto

A litosfera está exposta também a agentes exógenos, gerados na atmosfera e na hidrosfera, que modelam e
esculpem o relevo por meio de processos erosivos. Estes consistem na degradação das rochas, no transporte e
na deposição dos sedimentos. O principal propulsor desses processos é a energia solar, que provoca fenômenos atmosféricos e hidrológicos, com diferentes tipos de erosão, de acordo com o agente que promove a degradação e o
transporte de sedimentos. Conheça alguns processos erosivos e seus respectivos agentes.

 Rocha esculpida pelo vento, deserto de

Universal Images Group via Getty

Universal Images Group via Getty

Wadi Rum, na Jordânia. A erosão eólica
ocorre sobre toda a superfície terrestre,
mas é nas áreas com clima mais seco que
podemos observar as feições do relevo
geradas por esse agente (o vento). Nas áreas
mais secas, o vento levanta os sedimentos
do solo, que passam a agir como uma lixa,
desgastando as bases da rocha. Assim,
formam-se essas feições em forma de
“taças”.

 Vale Glacial (Rhone Valley), na Suíça.

Os vales glaciais são formados pelo
deslocamento de grandes massas de
gelo, que deslizam sobre a superfície e
carregam blocos e sedimentos de rochas.
Esse processo é lento; logo, a formação
de um vale glacial como o da imagem
demora milhões de anos para ocorrer.
Outra consequência da erosão glacial é
o desmembramento das rochas, já que
a mudança do estado físico da água,
decorrente da variação de temperatura,
contribui para gerar fraturas na rocha.

 Baía dos Golfinhos, Pipa (RN). As falésias,

como a que se vê na imagem, são formadas
pela erosão marinha em um longo processo
que resulta do atrito entre as ondas do
mar e a costa continental. A formação de
costões rochosos pode resultar do mesmo
processo. As falésias são constituídas por
solapamento, ou seja, a base do material
rochoso acaba cedendo, o que gera essas
vertentes abruptas, conhecidas como
“paredões”.
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Intemperismo:
processo de alteração
física e química das rochas.
Friável:
que se fragmenta facilmente.

A litosfera, em contínua interação com a hidrosfera e a atmosfera, está constantemente passando por processos erosivos, isto é, pela transformação dos materiais
rochosos em partículas menores, os sedimentos. A erosão, por sua vez, pode ser
entendida como um processo que ocorre em três estágios distintos: o primeiro é o
intemperismo; o segundo, o transporte; e o terceiro, a deposição.

Impactos ambientais no solo

Camadas do solo
O Camada de restos de plantas
e animais na superfície do solo.
Camadas
superficiais

A Primeiro horizonte mineral do
solo, mais escuro, por conter
mais húmus que os horizontes
B e C.
B Horizonte formado por partes
bastante desagregadas da
rocha-mãe, estando abaixo do
horizonte A.

Camadas
subsuperficiais

C Horizonte formado por partes
pouco desagregadas da rocha-mãe, com a presença de
materiais que ainda estão se
transformando em solo.
R Rocha-mãe que, submetida
ao intemperismo, se desagrega
e se decompõe, dando origem
ao solo.

Os materiais intemperizados são geralmente reorganizados, em profunda interação com a biosfera, dando origem aos solos. Como resultado da degradação (intemperismo) das diferentes rochas, em
conjunção com a matéria orgânica, constituem-se camadas superficiais, que ocorrem na superfície de
todos os continentes e apresentam características específicas, de acordo com a rocha que as originou
(rocha-mãe). Os solos têm porosidade variável, dependendo de sua composição mineral e do tempo de
sua formação. Além da rocha-mãe, que pode ser ígnea, metamórfica ou sedimentar, as características
do clima e do relevo também interferem em suas características.
Com base em: https://boaspraticasagronomicas.com.br/artigos/tipos-de-solo/. Acesso em: 11 jul. 2020.
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Osvaldo Sequetin

Os solos apresentam porosidades diferentes, dependendo do tamanho dos grãos
que os compõem. Essa característica faz o solo conter, além de sedimentos minerais e
matéria orgânica, ar e água, o que o torna um material friável e permeável.
Assim como as rochas, os solos estão natural e continuamente expostos aos
processos de intemperismo e erosão. No entanto, com a ocupação e a intervenção
antrópica, vêm sofrendo impactos ambientais que podem ser irreversíveis. A desertificação, o surgimento de ravinas e voçorocas, bem como a contaminação dos
solos e das águas subterrâneas, são alguns dos efeitos da ocupação e do uso de
recursos naturais que podem causar impactos ambientais negativos.

Alan Marques/Folhapress

A erosão tem, em geral, razões naturais, mas algumas ações humanas intensificam esse fenômeno, tais como a retirada de vegetação, por corte e/ou
queimada, deixando o solo exposto. Logo, o desmatamento cria condições para
o aparecimento de ravinas e voçorocas, comprometendo a fertilidade do solo,
uma vez que a camada de matéria orgânica foi erodida.

 Voçoroca em Planaltina (GO), 2012.

Edson Grandisoli/Pulsar Imagens

Voçorocas são fendas formadas pela
erosão pluvial em áreas desmatadas
ou cujo uso seja pautado em práticas
agrícolas inadequadas. A profundidade
das voçorocas chega a atingir o lençol
freático.

 Área ocupada por pastagem em

Renilton Kirmse

Extrema (MG), 2015. O solo exposto
e o pisoteio do gado intensificam
os processos erosivos, dando origem
às ravinas.

 Trecho do rio Doce, Colatina (ES), 2019.
Assoreamento gerado pelo acúmulo
de sedimentos provenientes do
rompimento da Barragem de
Fundão em Mariana (MG).
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Silvan Wick-Ecology/Alamy/Fotoarena

 Solapamento (terras caídas) na

Fapepi

margem do rio Solimões,
São Paulo de Olivença (AM), 2014.

 Processo de desertificação em

Gilbués, no sul do Piauí, 2013.
O processo de desertificação
consiste na perda de nutrientes
do solo, tornando-o infértil. Esse
fenômeno pode estar associado
ao processo de salinização
(concentração de sais minerais),
que prejudica a fertilidade do
solo. Sobretudo em áreas de
clima árido ou semiárido, a
desertificação ocorre por forças
naturais. No entanto, ações
humanas podem intensificar esse
processo, majoritariamente pela
adoção de métodos incorretos
na agricultura. Para evitar isso, é
preciso realizar o correto manejo
dos solos, empregando práticas
de irrigação que não sejam
prejudiciais ao meio de plantio.

O assoreamento é resultado do acúmulo de sedimentos na
calha de um curso d’água, foz, baía, lago ou braço de mar. Esse
fenômeno é causado pela intensificação da erosão, provocada
pela retirada das matas ciliares, pela prática da monocultura, pelos
garimpos predatórios, por construções não autorizadas ou ainda
pelo descarte inadequado de resíduos.
As consequências diretas da degradação das bacias hidrográficas são enchentes pluviais, queda na qualidade da água, impedimento do transporte fluvial, impactos na fauna aquática e na
pesca.
Movimento de massa, deslizamento, escorregamento, ruptura
de talude, queda de barreiras – esses nomes, entre outros, referem-se aos movimento de descida de solos e rochas sob o efeito da
gravidade, geralmente potencializado pela ação da água.
No Brasil, esse fenômeno é bastante comum, pelas características do relevo, dos solos, do clima e da ocupação, principalmente
em áreas urbanas.
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PARE e PENSE
1. Como os fenômenos naturais
contribuem para a transformação do relevo?
2. Como as ações humanas impactam de forma negativa a fertilidade do solo?

A POLUIÇÃO NO PLANETA

Inpe

Você já se perguntou se ainda é possível encontrar lugares no planeta que não
tenham sofrido impactos ambientais? É muito difícil acreditar nessa possibilidade,
uma vez que a atmosfera, camada de gases que envolve o planeta, recebe toneladas de gases e partículas poluentes todos os dias. Além disso, as dinâmicas
existentes em todo o sistema da Terra acarretam a contaminação dos diferentes
componentes. Imagine que a atmosfera em determinado lugar esteja poluída. A
água conduzirá os poluentes pela chuva, que os carregará por rios, mares, solos, até
os lençóis freáticos, podendo contaminar todo o sistema.
As correntes e massas de ar transportam a poluição atmosférica para diversas
regiões, provocando problemas, como as chuvas ácidas, que ocorrem em escala
regional, e outros de impactos ambientais tanto locais como planetários.
Um dos impactos regionais decorrentes da poluição atmosférica são as chamadas chuvas ácidas. Os gases emitidos na atmosfera, como o óxido de enxofre, reagem com as partículas de água e formam os ácidos sulfúrico e sulfuroso, enquanto o nitrogênio, ao reagir, forma os ácidos nítrico e nitroso. Esses
compostos, quando se precipitam em forma de chuva, causam inúmeros danos
ambientais, como a morte de peixes e outros seres vivos, prejudicando a fertilidade dos solos (acidificação) e a cobertura vegetal. Gases e partículas poluentes
são levados pelas massas de ar, resultando em chuvas ácidas em locais distantes
das fontes poluidoras.
Em nível local, ocorrem ilhas de calor, um fenômeno no qual se verifica elevação de
temperatura apenas na área de um grande município. São provocadas, em geral, pela
concentração de partículas provenientes de automóveis e do calor presente em edificações, calçadas e asfaltamento.
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 Esta sequência de mapas mostra o crescimento da área em vermelho, entre 2002 e 2007, indicando o aumento da superfície urbana impactada
por ilhas de calor. OLIVEIRA, Silva Bruno. Ilhas de calor em centros urbanos. São Paulo: Inpe, [s.d.]. p. 9. Disponível em: https://bit.ly/3v1u6Gt.
Acesso em: 16 abr. 2021.
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Leia a notícia a seguir, sobre um fenômeno que escureceu o céu de São Paulo em plena tarde. Em seguida,
reúna-se em grupo para responder às questões do Roteiro de trabalho.

Alex Silva/Estadão

Radar a laser do Inep registrou a nuvem de fuligem que enegreceu São Paulo

 Imagem da cidade de São Paulo, às 15 horas do dia 19 de agosto de 2019, em meio a uma nuvem de fuligem.

Monóxido de Carbono

(pcb)

Inep

Enquanto se discute se São Paulo ficou às escuras no meio da tarde por conta de uma frente fria ou por causa das
queimadas, um radar de laser que permite o sensoriamento remoto ativo da atmosfera para a detecção de poluentes
registrou, já no último domingo (18), uma nuvem comprida e densa (ou, como os pesquisadores chamam, uma pluma
de material particulado) a mais de três mil metros de altitude. A observação foi feita por uma equipe do Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) por meio do sistema LIDAR (Light Detection And Ranging, ou Detecção de
Luz e Medição de Distâncias).
75º
65º
55º
45º
O funcionamento do sistema baseia-se na emissão de luz que as
partículas presentes no ar refletem. A imagem é capturada por um telescópio e posteriormente analisada. Isso possibilita identificar o tipo
500 0º
de partícula e a distância da superfície em que ela se encontra.
400
300
Segundo o professor Eduardo Landulfo, há 20 anos trabalhando
280
com o LIDAR, a pluma de poluição foi produzida por queimadas ocor270 10º
ridas nas regiões Centro-Oeste e Norte (entre Paraguai e Mato Gros260
240
so), abrangendo trechos da Bolívia, Mato Grosso do Sul e Rondônia.
Chuva negra sobre São Paulo
“Os ventos fizeram o rio de fumaça vindo da região Norte se
curvar em direção ao Sudeste. Além da fuligem, monóxido e dióxido de carbono, ozônio, óxido nitroso e metano se juntaram às nuvens trazidas por uma frente fria, o que acabou formando o smog,
mistura de fumaça e neblina“, explicou o pesquisador do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) Saulo Ribeiro de Freitas.
Uma equipe do Instituto de Química da Universidade de São Paulo
(USP) analisou a água negra da chuva que caiu no fim do domingo e confirmou
a presença de reteno, substância considerada um marcador de queimadas.
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 Imagem de satélite que mostra a pluma de

fuligem, vista de 3 mil metros de altitude,
na madrugada do dia 19 de agosto de 2019.
RADAR a laser do Inep registrou a nuvem de fuligem que enegreceu São Paulo. Tecmundo, 22 ago. 2019. Disponível em:
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/145189-radar-laser-inep-registrou-nuvem-fuligem-enegreceu-paulo.htm. Acesso em: 10 abr. 2020.

Roteiro de trabalho
1. De que maneira a expansão das áreas urbanas pode interferir no clima local?
2. Com base na leitura da notícia, destaquem os trechos que evidenciam o uso de conhecimentos científicos
da Química para explicar o fenômeno smog, observado em São Paulo em agosto de 2019.
3. Reflitam sobre a importância do uso de tecnologia na cartografia dinâmica e de suas contribuições para os
estudos científicos. Depois, elaborem argumentos que justifiquem seu uso.
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Mapa dos impactos ambientais
feros, localização de pontos onde ocorreram acidentes e testes nucleares. Observe que as áreas que mais
apresentam problemas relacionados à poluição correspondem àquelas que são mais industrializadas e
povoadas.
Carlos Vespúcio

O mapa a seguir representa as áreas de maiores incidências de chuva ácida no mundo, além de mostrar
outros impactos ambientais gerados pela sociedade
contemporânea, como áreas com derramamentos
de petróleo, resíduos de tanques de navios petrolí-
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Como exemplo de impacto ambiental em escala
global, podemos citar o aquecimento atmosférico global, que consiste no aumento gradativo das
médias de temperaturas atmosféricas. Isso pode
acarretar mudanças climáticas significativas, como
a intensificação do El Niño/La Niña, o aumento da
extensão de áreas desérticas, ou mesmo a intensidade de chuvas e períodos de seca.
O aquecimento global é resultado da intensificação de outro fenômeno, o efeito estufa, que é
natural e essencial para manter a temperatura da
atmosfera, pois garante as condições adequadas
para a existência de vida no planeta.

 Esquema ilustrativo do efeito estufa, mostrando

como ocorrem a retenção e a dispersão do calor.
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1. Por que podemos afirmar que,
de modo geral, todo o planeta
está comprometido com a poluição atmosférica?
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2. Caracterize os impactos ambientais provocados pela poluição
ambiental.
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Grande parte da energia solar que atinge a superfície da Terra é absorvida pelos diferentes materiais e se transforma em calor,
que é “devolvido” ao espaço sideral. Mas parte dele é retido pelos
gases da atmosfera, o que garante seu aquecimento e evita que o
sistema terrestre apresente altas amplitudes térmicas, mantendo a
temperatura média em 15ºC. No entanto, o aumento de emissões
de gases de efeito estufa (principalmente gás carbônico) provenientes de atividades humanas eleva sua concentração na atmosfera,
prejudicando a liberação de calor para fora dela. Assim, parte do
calor fica retido, intensificando o efeito estufa e, consequentemente, interferindo na temperatura média do planeta.

EM13CHS103 EM13CHS306
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Leia a seguir um artigo de opinião sobre a importância de pesquisas científicas para a compreensão das mudanças climáticas. Em seguida, reúna-se com os colegas para responder às questões do Roteiro de trabalho.
Como a ciência do clima tem contribuído para salvar vidas?

Zanone Fraissat/Folhapress

Bruno Cunha e Joana Portugal

 A foto acima (São Paulo/SP), de 2015, dá uma amostra da emissão de gases por automóveis na grande cidade. Dados apontam
para queda de 5,5% nas emissões globais de CO2 durante a pandemia da Covid-19, em 2020.

As mudanças climáticas são um dos maiores desafios globais, uma vez que envolvem ações coordenadas em
diversas dimensões, tais como a ciência, o meio ambiente, a economia e a política.
A ciência está em busca constante de respostas e caminhos para proteger a vida na Terra. A pesquisa é coordenada pela comunidade científica por meio de milhões de pessoas e uma ampla variedade de ferramentas, modelos e
análises. Dada a forma como o método científico é conduzido, isto é, definindo o problema e as hipóteses, realizando
experimentos replicáveis, definindo conclusões e refinando resultados, cientistas e pesquisadores devem registrar suas
descobertas em um artigo científico. Artigos científicos possuem regras próprias e são publicados em revistas científicas
com mais ou menos credibilidade, a depender da qualidade da revisão por pares (checagem da robustez do estudo por
especialistas) e de quantas vezes são citados pela comunidade (fator de impacto).
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Nas últimas décadas, diversos estudos têm reunido uma grande quantidade de evidências que mostram os
efeitos das alterações climáticas sobre os sistemas naturais e a influência humana sobre o sistema climático.
O consenso de que as atividades humanas são a causa do aquecimento global é compartilhado por mais de
97% das publicações de cientistas do clima. Uma das iniciativas mais significativas neste campo é o Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) que tem o propósito de revisar, sintetizar e divulgar o
conhecimento científico mais avançado sobre as mudanças climáticas, publicando relatórios de avaliação a
cada seis anos, em média. Na semana passada [em abril de 2020], inclusive, reuniram-se virtualmente, pela
primeira vez, mais de 270 especialistas voluntários de 65 países para continuar trabalhando no próximo relatório de avaliação (AR6) a ser lançado em 2021-2022.
O IPCC foi categórico na conclusão do seu relatório especial sobre aquecimento global de 1,5°C em 2018:
o aquecimento do planeta é inequívoco e, se as emissões globais continuarem nos níveis atuais, cerca de 40
bilhões de toneladas de Gases de Efeito Estufa (GEE) por ano, poderá ultrapassar, com alto nível de confiança, 1,5°C por volta de 2040, ocasionando aumentos substanciais em eventos climáticos extremos. As ligações
básicas estabelecidas para essa situação são que a temperatura média global está diretamente relacionada
com a concentração de GEE na atmosfera da Terra e essa concentração tem aumentado de forma constante
oriunda, principalmente, da queima de combustíveis fósseis e mudança do uso do solo. [...]
CUNHA, Bruno; PORTUGAL, Joana. Como a ciência do clima tem contribuído para salvar vidas? Ecoa: por um mundo melhor, 22 abr. 2020. Disponível em:
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2020/04/22/como-a-ciencia-do-clima-tem-contribuido-para-salvar-vidas.htm. Acesso em: 25 abr. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Qual é a importância do método científico para a realização de uma pesquisa?
2. Citem ao menos um argumento dos autores do artigo de opinião que legitime a tese de que o aquecimento
global está relacionado a atividades econômicas.
3. Na opinião de vocês, como a ciência pode ser capaz de explicar o mundo ao nosso redor? Vocês conhecem
exemplos de pesquisas científicas que ajudaram a sociedade a se desenvolver? Quais?

Pinkcandy/Sh

utterstock

4. De acordo com o texto, o aquecimento global está altamente ligado às ações humanas. Logo, é nossa
responsabilidade revertê-lo. Apresentem uma ação que poderia ser colocada em prática por vocês a fim
de começar a mudar essa situação.
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Poluição das águas e dos solos
Os resíduos sólidos geram um líquido tóxico e poluente chamado chorume. Quando ocorre o descarte inadequado do lixo, o chorume chega aos cursos d’água,
infiltra-se no solo e atinge o lençol freático, contaminando e poluindo todos esses componentes. Quando o lixo
é queimado, os poluentes são lançados na atmosfera e,
posteriormente, também chegam ao solo e aos recursos
hídricos pelo ciclo da água. Apesar da existência de legislação que obrigue o descarte adequado dos resíduos,
no Brasil, boa parte deles ainda é descartada de forma
inadequada, acarretando impactos ambientais negativos.

A coleta de lixo
No Brasil, 12% do lixo nem sequer é coletado. Do restante, pouco mais da metade tem destinação correta.
Dos 57 milhões de toneladas de lixo gerados no país a cada ano, 88% são coletados, o restante é deixado
nas ruas ou em terrenos baldios e acaba por entupir bueiros e poluir rios e córregos urbanos.
Veja como são descartados os resíduos coletados:
Lixão
Sem o menor controle, o lixo é atirado
em valas a céu aberto, atraindo insetos,
urubus e outros animais

Para diminuir o impacto nos
lençóis freáticos, o chorume
é remanejado para a parte de
cima do aterro

19,3%

Nos lixões, o
chorume, que é
o resíduo líquido
do lixo, penetra
no solo e atinge
o lençol freático
Aterro sanitário
É o modelo de aterro adequado. Nele, o lixo é compactado em blocos de 4 metros de altura, intercalados por
duas camadas, uma de plástico e outra de argila.

Aterro
23,9%
controlado
O lixão é coberto com terra e grama, e o lixo que
continua a chegar é disposto sobre uma manta de
plástico. Também pode ter sistema de captação e
queima do metano

56,8%

O chorume é canalizado e levado à rede de
esgoto ou a estações de tratamento.
Fonte: Relatório Panorama Abrelpe (Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), 2009.
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Osvaldo Sequetin

A poluição pode ser entendida como toda ação ou
omissão do homem que, pela descarga de material ou
energia no ambiente natural (águas, ar, solo), causa
um desequilíbrio nocivo, de curto, médio ou longo
prazo, provocando impactos ambientais negativos ao
meio ambiente.
Todas as atividades humanas geram resíduos, desde lavar louça e cozinhar até extrair recursos minerais,
fundamentais para a geração de energia e para a produção industrial e agropecuária. Esses resíduos podem
ser sólidos ou efluentes (líquidos ou gasosos).

Você sabe o destino dado ao lixo produzido em seu município?
Os resíduos sólidos podem ser transportados pela chuva, chegando a poluir rios, mares e oceanos. Outro problema é a falta de saneamento básico, com consequências sobre o meio ambiente e a saúde humana. No Brasil,
segundo dados do Instituto Trata Brasil, uma organização de proteção dos recursos hídricos, 46% dos esgotos
coletados em todo o país são tratados antes de serem lançados nos cursos d‘água. Somente 21 municípios em que
estão situadas as 100 maiores cidades brasileiras tratam mais de 80% de seus esgotos. Ainda segundo o Instituto,
o país lançou, apenas no ano de 2017, cerca de 14 bilhões de litros de esgoto não tratado na natureza. Os esgotos
que não são coletados nem tratados são lançados diretamente no solo ou em rios e se constituem em uma grave
fonte de poluição em áreas urbanas, principalmente nas periferias, onde há menos infraestrutura urbana.
No campo, além dos esgotos, ocorre a contaminação do solo pelo uso intensivo de defensivos agrícolas, utilizados
em lavouras e levados pela água da chuva. Eles se infiltram no solo e atingem os lençóis freáticos ou escoam superficialmente, sendo levados aos cursos d‘água.
Assim, chegamos a um quadro em que fica claro o impacto ambiental causado pelo ser humano. Suas consequências, porém, se estendem não só à natureza, como também às áreas social e econômica, com sérios prejuízos.
A análise dos blocos-diagramas a seguir permite notar a diferença na quantidade de água que consegue se
infiltrar no solo. Nas áreas com vegetação natural, a infiltração é muito maior, o que garante a recarga dos aquíferos. Ao contrário, as áreas densamente urbanizadas e impermeabilizadas impedem a absorção de água pelo solo,
evitando a recarga dos aquíferos, ao mesmo tempo que intensificam o escoamento superficial, o que resulta em
enxurradas, enchentes e deslizamentos de terra.

Permeabilidade urbana
Cidade permeável – várzea

Osvaldo Sequetin

Nível de permeabilidade do solo

Floresta

Jardim

Cidade impermeável – alagada
Asfalto poroso

Asfalto comum

Disponível em: https://bhrecicla.com.br/blog/impermeabilização-do-solo-entenda-esse
-problema/. Acesso em: 16 ago. 2020.

Desafios para o futuro
Tem-se constatado que as empresas estão se globalizando cada vez mais. Com o desenvolvimento da tecnologia, poucas unidades produtivas são capazes de gerar o suficiente para o consumo de populações inteiras. Ao
mesmo tempo, verifica-se uma crescente concentração da produção e das atividades econômicas como um todo
em torno de alguns poucos grupos capitalistas, detentores de mais riqueza do que a de países inteiros. Nesse capitalismo, a disputa por mercados é voraz. As empresas que se fortaleceram por meio de fusões ou incorporações
lutam para derrubar o concorrente. Com isso, novas preocupações surgiram.
AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE
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(MG), 2019. A produção agropecuária é a atividade econômica
que mais utiliza água.

CONSUMO DE ÁGUA NO BRASIL A PARTIR DE 1931, COM PROJEÇÃO PARA 2030
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Disponível em: https://www.ana.gov.br/noticias/estudo-da-ana-aponta-perspectiva-de-aumento-do-uso-de-agua-no-brasil-ate-2030. Acesso em: 16 ago. 2020.

Além disso, a poluição do ar atinge níveis insuportáveis em muitos lugares, afetando de maneira drástica a camada de ozônio; com isso, aumenta o efeito estufa,
o que pode acarretar o aquecimento da Terra, pondo toda a humanidade em risco.
Desmatamentos constantes têm produzido sérios desequilíbrios ecológicos no planeta. Há ainda a excessiva utilização de agrotóxicos na agricultura, os quais poluem os
lençóis freáticos e podem ter efeitos danosos para a saúde humana. Outra questão
que surge nesse contexto é a produção de alimentos geneticamente modificados,
pois ainda não são totalmente conhecidos os riscos que os chamados transgênicos
podem trazer ao ser humano. A grande produção industrial, aliada a uma sociedade
consumista, produz quantidades alarmantes de lixo – principalmente nas cidades –,
que se acumula, polui rios e cria um problema de difícil solução.
Todas essas questões evidenciam a necessidade urgente de o ser humano estabelecer uma nova relação com o meio natural. Já se sabe que não será possível continuar
a explorar os recursos naturais e poluir o ambiente no ritmo atual. No entanto, não se
trata apenas de preservar o meio ambiente. É necessário que a humanidade viva com
dignidade e, para isso, é preciso reorganizar o sistema produtivo em duplo sentido:
permitir que as pessoas tenham condições dignas de vida e racionalizar o uso dos
recursos naturais, evitando assim a destruição do meio natural.
Na busca da preservação do meio ambiente, surgiram dois caminhos distintos:
de um lado, o chamado desenvolvimento sustentável, que propõe uma adequa150
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Carlos Vespúcio

Victor Moriyama/Bloomberg via Getty Images

 Cultivo de café irrigado mecanicamente, Carmo do Paranaíba

Esse desenvolvimento capitalista pôs em xeque a noção de progresso vigente desde o século XIX, quando
as chaminés das fábricas na Europa pareciam sinal de
modernidade. No século XXI, a conservação do meio
ambiente tornou-se questão crucial. O crescimento demográfico, a evolução tecnológica e a exploração desmedida dos recursos naturais levaram o ser humano à
situação em que recursos básicos como a água podem
faltar em uma época não muito distante.
O gráfico a seguir representa o consumo de água
no Brasil a partir de 1931, mostrando uma projeção de
consumo até 2030. Ao interpretar o gráfico, podemos
perceber um forte aumento no consumo de água a partir da década de 1970. Ele decorre da mecanização da
agricultura, com o aumento dos sistemas de irrigação
de grandes plantações e a intensificação da atividade industrial, acompanhada da urbanização do país. Portanto,
o aumento do consumo de água é diretamente proporcional ao crescimento econômico e à elevação das atividades produtivas.
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1. Quais são os problemas ambientais provocados pelo descarte de
resíduos sólidos?
2. Por que o modelo de desenvolvimento econômico atual pode
provocar danos irreversíveis ao
meio ambiente?
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ção entre crescimento econômico e preservação ambiental; de outro,
uma nova perspectiva, conhecida como bem viver, baseada em um
modelo diferente de sociedade e desenvolvimento, tendo como princípios a solidariedade e a distribuição justa de riquezas e recursos
naturais.
O debate acerca das questões socioambientais é amplo e complexo. Entretanto, o cidadão do século XXI não pode deixar de considerar esses aspectos, pois um dos principais temas políticos deste século
está relacionado ao necessário redimensionamento das relações entre o ser humano e o meio natural, e o que está em risco é a própria
continuidade da vida humana e de outras espécies.
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A seguir, vamos refletir sobre os povos e as culturas tradicionais e suas relações com o meio ambiente. Esses
grupos possuem formas próprias de organização social e convivem em equilíbrio com os territórios que habitam.
Por isso, desenvolveram práticas e ensinamentos que, transmitidos de forma oral e pelo trabalho, ensinam às novas
gerações a importância de preservar recursos naturais, como florestas e rios, porque sua sobrevivência depende
do equilíbrio entre o ser humano e a natureza.
No Brasil, há inúmeros povos tradicionais, como indígenas, quilombolas, caiçaras, seringueiros, ribeirinhos,
jangadeiros, entre outros. Para conhecer melhor alguns deles, vamos realizar uma pesquisa. Reúna-se em grupo
e, depois, acompanhe o Roteiro de trabalho. Para saber mais sobre a luta dos povos indígenas e dos povos e
das comunidades tradicionais em busca de reconhecimento e direitos, assistam aos vídeos propostos e pesquisem
diferentes fontes.

Roteiro de trabalho
1. Façam um levantamento sobre quais são os povos tradicionais que vivem no estado
ou região em que vocês moram. Para isso, perguntem aos professores ou a familiares
e pesquisem também nos seguintes sites:
• Povos Indígenas no Brasil: Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Página
_principal. Acesso em: 1 jul. 2020.
• Instituto Socioambiental. Disponível em: https://www.socioambiental.org/
pt-br. Acesso em: 31 jul. 2020.
• Instituto Eco Brasil: http://www.ecobrasil.eco.br/noticias-rodape/1272comunidadesou-populacoes-tradicionais. Acesso em: 20 jul. 2020.
• Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: https://www.mma.gov.br/desenvolvimento
-rural/terras-ind%C3%ADgenas,-povos-e-comunidades-tradicionais. Acesso em: 1 jul. 2020.
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• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/
portal/populacoestradicionais. Acesso em: 1 jul. 2020.
• Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/. Acesso em: 20 jul. 2020.
• Portal Geledés. Disponível em: https://www.geledes.org.br/resistencias-dos-quilombos-brasil-2/. Acesso
em: 1 jul. 2020.
2. Após terem feito o levantamento, organizem-se em sala de aula, para que cada grupo pesquise um desses povos. A pesquisa pode ser complementada com consulta a outros sites e livros sobre o tema, ou ainda por meio
do contato com o povo tradicional escolhido pelo grupo. Caso seja possível, gravem entrevistas com pessoas da
comunidade.
3. Aprofundem-se na pesquisa sobre o grupo escolhido. Busquem informações como o local onde vivem, quantas
pessoas o integram, qual é a história da comunidade e as principais características culturais, econômicas e sociais.
Identifiquem também como eles se relacionam com o ambiente ao redor e se têm enfrentado problemas para
garantir o direito de viver conforme seus valores e práticas culturais.
AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE
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5. Caso tenham conseguido entrevistar pessoas da comunidade ou selecionar material sobre elas já gravado
em áudio ou vídeo, utilizem-no em seu roteiro.
6. O episódio do podcast deve ter duração mínima de 5 minutos e máxima de
10 minutos. Se ainda tiverem alguma dúvida, sugerimos este tutorial para ajudá-los:
• SALUTES, Bruno. Como fazer um podcast do zero: tutorial completo. Disponível
em: https://canaltech.com.br/software/como-fazer-um-podcast-do-zero-tutorial
-completo/. Acesso em: 14 jul. 2020.
7. Por último, organizem-se para criar uma sessão de apresentação dos podcasts desenvolvidos. Após ouvirem todos os trabalhos, façam uma roda de conversa para
partilhar o que aprenderam sobre o modo como os povos tradicionais escolhidos
por vocês lidam com o meio ambiente.

O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL É POSSÍVEL?
Estadão Conteúdo

Pensar em um desenvolvimento econômico baseado no modelo
econômico atual, pautado na obsolescência planejada como forma
de promover o consumo, contraria a premissa do desenvolvimento
sustentável, marcada pela ideia de que temos de criar maneiras para
garantir a preservação dos recursos e do meio ambiente a fim de
possibilitar o sustento e satisfazer as necessidades das gerações do
presente e do futuro, começando pelas mais carentes.
O entendimento de que os recursos naturais devem ser preservados
é bastante recente. Foi na década de 1960 que começaram a surgir
diferentes movimentos que chamavam a atenção para a necessidade da
preservação ambiental, denunciando a insustentabilidade do modelo
de desenvolvimento econômico capitalista.
Foi somente em 1972, com fortes indícios de uma crise ambiental
que poderia alcançar proporções alarmantes, além da constatação do
risco de escassez de recursos ambientais fundamentais para a existência, que a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano,
dedicada a avaliar as relações entre a sociedade e o meio ambiente,
bem como a discutir estratégias com o propósito de minimizar os
impactos ambientais negativos. O evento ficou conhecido como Conferência de Estocolmo, pois foi realizada na capital da Suécia.
A conferência ficou marcada pelo embate entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, uma vez que estes reivindicavam
o direito de se desenvolver industrialmente, o que seria dificultado pelas
restrições elaboradas no encontro.
Uma das formulações criadas na conferência foi o conceito de ecodesenvolvimento, que propaga a ideia de crescimento não somente do ponto
de vista econômico, como também de um desenvolvimento capaz de gerar
bem-estar social para os diferentes grupos humanos, com base em seus anseios e respeitando suas especificidades.

 Durante a Conferência de Estocolmo, o jornal Estado de S. Paulo
divulgava, em 6 de junho de 1972, a iniciativa da ONU.
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4. Agora, escrevam um roteiro para ser gravado na forma de um podcast. Em seguida, organizem-se para
gravá-lo. Lembrem-se de que esse é um gênero que alcança um público significativo, com a possibilidade
de ampla divulgação de informações; assim, utilizem linguagem formal e estruturem bem as informações. Vocês podem, por exemplo, começar contando a história e a localização da comunidade escolhida,
para depois abordar como é a relação dela com o meio ambiente. Por último, falem dos problemas que
os membros dessa comunidade enfrentam na atualidade.
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Jorge Araujo/Folhapress

Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em 1987, essa
comissão publicou um relatório intitulado Nosso futuro comum, que consolida o conceito de desenvolvimento sustentável, apoiado em políticas voltadas à promoção do crescimento econômico, e, ao mesmo tempo,
estimula a melhoria da qualidade de vida e busca garantir que as futuras gerações tenham acesso a recursos
naturais, como a água, por exemplo.
A partir de então, outras importantes conferências ocorreram. Uma delas se deu em 1992, no Rio de Janeiro
(RJ), e ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Em 2002, em Johanesburgo, na África do Sul, aconteceu a Rio +10,
cujo objetivo era fazer um balanço da conferência anterior. Constatou-se na ocasião que diversos problemas gerados pela globalização ainda persistiam, o que colocava em risco os sistemas democráticos vigentes. O documento
elaborado na Rio +10 visava apontar medidas que se mostrassem capazes de sanar problemas como a fome crônica, a falta de saneamento, o acesso à energia, o combate à intolerância e a proteção do meio ambiente.
Alguns autores criticam o modelo de desenvolvimento sustentável, ressaltando que muitos dos programas
implementados – na Amazônia, por exemplo – têm caráter rural e restrito e não atendem às aspirações das
populações envolvidas. Além disso, há
muitas empresas, especialmente transnacionais, que se apropriam do conceito
de sustentabilidade para agregar valor a
seus produtos, mas continuam operando na lógica capitalista de produção e
consumo de massa.
A Rio+20, realizada em 2012 na cidade do Rio de Janeiro (RJ), teve como objetivo a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável,
por meio da avaliação do progresso de
lacunas na implementação das decisões
adotadas pelas principais cúpulas ligadas
ao assunto e do tratamento de temas
novos e emergentes, como a economia
verde.
Essa ideia consiste no desenvolvimento
econômico alinhado a processos que tenham como metas: a redução do consumo de combustíveis fósseis (derivados de  Passeata realizada durante a Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento), em defesa do meio ambiente. Rio de Janeiro (RJ)
petróleo e carvão) e o aumento do uso de
1992.
fontes energéticas limpas e renováveis; a
eficiência na utilização de recursos naturais; a implementação de práticas e processos que visem à inclusão social e à erradicação da pobreza; investimentos e
valorização da agricultura verde; tratamento adequado do lixo com sistemas eficientes de reciclagem; e qualidade e eficiência nos sistemas de mobilidade urbana.
A economia verde recebeu críticas de diversos autores, para os quais essa ideia se prestaria a uma fachada
técnica, pois o relatório sobre ela incluía a anuência de que as emissões de carbono, a água e a biodiversidade
fossem passíveis de apropriação e negociação por contrato, constituindo-se assim em novas cadeias globais de
commodities.
Além da economia verde, indicou-se na Rio +20 o combate à pobreza como nova meta dos pilares econômico,
social e político dos países. Nesse evento assumiu-se o compromisso de investir em novos projetos de proteção
ambiental, mas estes ficaram, entretanto, muito aquém das reais necessidades de conter as mudanças climáticas,
o desmatamento e os riscos à biodiversidade.
Em 2015, realizou-se em Nova York a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Nesse evento, todos os países da ONU
definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda com prazo para 2030.
PARE e PENSE
As conferências internacionais sobre meio ambiente são fundamentais para a adoção de estratégias com vistas a cumprir as prer• Levando em conta o balanço
rogativas definidas nesses encontros, obrigando o poder público
das conferências ambientais,
(União, estados e municípios) a criar leis e fiscalizar seu cumprimento.
pode-se dizer que o modelo
Ao mesmo tempo, elas influenciam as formas de produzir, pois é
de desenvolvimento sustentánecessário atender a exigências ambientais para que se possam covel está sendo eficaz?
mercializar produtos no mercado mundial.
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Redução dos impactos negativos
tão intensos, dependendo do tipo de cultivo, que podem mesmo inviabilizar a fertilidade do solo.
Os sistemas agroflorestais (SAFs) representam hoje
a frente pioneira no avanço das pesquisas e da própria
agricultura. Ainda que se trate de uma das mais antigas
formas de uso da terra, apenas recentemente ganhou
notoriedade e tem sido foco de pesquisa de muitas instituições e grupos que intentam identificar modos de
desenvolver a produção agrícola de uma maneira que
cause menos impactos. Contudo, várias técnicas utilizadas no sistema agroflorestal, pautadas em interações
ecológicas, sociais e econômicas, já são empregadas
por diversas comunidades tradicionais e povos originários.

 Vista área do Parque Nacional e da Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro

 Maceió (AL), 2018.

Getty Images/iStockphoto

Marco Antônio/arquivo Secom Maceió

O crescimento dos problemas ambientais decorrentes da ação humana resultou, nas últimas décadas, em
uma série de iniciativas para recuperar o meio ambiente. Pesquisas universitárias, ações de organizações não
governamentais e práticas ecológicas têm se associado
para reverter ou reduzir os impactos negativos.
A agricultura é a principal atividade humana. Por
meio dela, garantimos os alimentos e as matérias-primas utilizadas na indústria. No entanto, essa atividade
econômica pode causar muitos impactos ambientais
negativos, como a contaminação do solo e das águas,
em razão do intenso uso de agrotóxicos, fertilizantes
químicos, entre outros insumos. Além disso, trata-se de
uma atividade que demanda o uso intensivo de recursos hídricos. Os processos erosivos também podem ser

Reflorestamento do antigo lixão de Maceió,
desativado em 2010. No local, que por mais de 40 anos abrigou os
resíduos sólidos produzidos na capital, a Prefeitura realizou o plantio
de árvores de grande porte, a exemplo do ipê, do eucalipto e do
pau-brasil, trabalho que marca a primeira etapa da recuperação
ambiental do espaço situado no bairro de Cruz das Almas. As áreas
de antigos lixões também podem gerar energia como resultado da
queima do gás etano resultante da decomposição dos resíduos.

Delfim Martins/Pulsar Imagens

Ernesto Reghran/Pulsar Imagens

(RJ). Após a destruição quase total da floresta para a produção de
carvão e o plantio do café, as fontes de água que abasteciam a
cidade começaram a secar. Iniciou-se assim um grande processo
de desapropriação das fazendas de café e de replantio de mais de
100 mil árvores. Hoje a Floresta da Tijuca é resultado do primeiro
grande projeto de reflorestamento do mundo, iniciado em 1861,
ainda no período imperial. Foto de 2005.

 Silvicultura de eucaliptos em Ortigueira (PR), 2020 A silvicultura

consiste no plantio de espécies arbóreas, principalmente pinos e
eucaliptos. Esse tipo de cultivo, apesar de ocupar extensas áreas
e reduzir a biodiversidade, contribui para reduzir a pressão sobre
as florestas no tocante à demanda por madeira, sobretudo para a
produção de papel e celulose.
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 Trabalhador rural colhendo cacau produzido no sistema cabruca,
que são áreas de cultivo onde o cacau é plantado sob a sombra
da floresta nativa. Linhares (ES), 2019

Antônio Rodrigues/Arquivo Diário do Nordeste
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Leia a seguir uma explicação sobre os sistemas agroflorestais, apresentada no
site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura. Em seguida, responda às questões do
Roteiro de trabalho.

tais backhaus/Shutterstock
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 Sistema agroflorestal em Juazeiro do Norte (CE), 2019.

Os sistemas agroflorestais agroecológicos e biodiversos [,] também conhecidos como SAF’s ou Agrofloresta, são sistemas produtivos que combinam culturas agrícolas com árvores florestais e frutíferas na mesma área,
buscando uma utilização mais eficiente dos recursos naturais como solo, água e energia. Podem ser desenhados
em diferentes arranjos de espécies, espaçamento e dinâmica de manejo, conforme o interesse do agricultor, as
condições locais de solo e clima, e disponibilidade de mecanização e mão de obra do agricultor. Dentro dessa
diversidade de opções, devem ser seguidos alguns princípios básicos comuns: a proteção e cobertura do solo; o
não uso de agrotóxicos; a ciclagem de nutrientes e a produção de matéria orgânica no sistema para melhoria da
saúde do solo e nutrição das espécies de interesse econômico; a sucessão ecológica ao longo do tempo, o manejo
da estratificação imitando a dinâmica de uma floresta natural, a realização periódica de podas e a exploração de
espécies econômicas de curto prazo (hortaliças, culturas anuais), médio prazo (banana, abacaxi, etc.) e de longo
prazo (café, palmitos, frutíferas, árvores madeireiras). Devido à alta biodiversidade, também é possível um incremento da renda do agricultor associando a criação de abelhas ao SAF.
SISTEMAS agroflorestais agroecológicos e biodiversos para a região Sudeste. Embrapa. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-solucoestecnologicas/-/produto-servico/4667/sistemas-agroflorestais-agroecologicos-e-biodiversos-para-a-regiao-sudeste. Acesso em: 21 abr. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Elabore uma lista dos princípios definidos pelos sistemas agroflorestais.
2. Na sua opinião, os sistemas agroflorestais podem reduzir os impactos da agricultura extensiva sobre o meio
ambiente? Justifique sua resposta.

AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE
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Reprodução/YouTube

Em grandes cidades de países pobres, pouco desenvolvidos ou com altos índices de desigualdade social, vivenciam-se problemas ambientais. O documentário Entre rios, dirigido por Caio Silva Ferraz (2011, 25 min), analisa os
desafios ambientais da cidade de São Paulo, construída entre três grandes rios.

Assista ao vídeo, que está disponível no link abaixo, e, em seguida, reúna-se com os colegas para realizar o Roteiro de trabalho.
• Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc. Acesso em: 4 maio 2020.

Roteiro de trabalho
1. Quais são os principais problemas ambientais apresentados pelo documentário?
2. Esses problemas também podem ser percebidos na região onde vocês vivem? Caso haja outras questões
ambientais, indique-as.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

CONFLITO das águas. Direção de Icíar Bollaín. Estados Unidos, 2010. (1h44).
Este drama narra a história de dois cineastas na Bolívia que pretendem recriar a chegada de
Cristóvão Colombo àquele território. Mas lá deparam com um assunto polêmico mais atual
e fonte de debates também no Brasil: a privatização dos recursos hídricos e a discussão
sobre sua preservação.
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AILTON Krenak: o sonho de pedra. Direção de Marco Altberg. Brasil, 2017. (52 min).
Neste curta-metragem, é possível acompanhar a trajetória de Ailton Krenak, líder indígena
mineiro que se transformou em uma espécie de embaixador das culturas originais brasileiras. O filme traz imagens e depoimentos de Ailton em diferentes momentos de sua vida,
além de outros personagens que fazem parte de seu universo.
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Divulgação

3. Com base nos problemas identificados na região onde vocês vivem, escrevam um texto conjunto com uma
proposta de ações a serem desenvolvidas na escola, para discutir esses problemas ou propor soluções.

Reprodução

Divulgação

SILVA, Robson Willians da Costa; PAULA, Beatriz Lima de. Causa do aquecimento
global: antropogênica versus natural. Revista Terrae Didatica, v. 5, n. 1, 2009. Disponível em:
http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/TED/article/view/8365. Acesso em: 14 jul. 2020.
Este artigo acadêmico discute, com base em um levantamento científico, as principais causas
do aquecimento global, com o intuito de minimizar respostas simplistas sobre esse tema
polêmico, como culpabilizar apenas o ser humano ou os ciclos climáticos do planeta.

Divulgação

SER tão velho cerrado. Direção de André D‘Elia. Brasil, 2018. (1h36).
Neste documentário, o cerrado é o protagonista, vítima de intenso desmatamento. A obra
propõe um diálogo entre a comunidade científica, agricultores familiares, grandes proprietários de terra e defensores do meio ambiente sobre a mesma região.

Divulgação

NAÇÕES Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em: 14 jul. 2020.
No endereço eletrônico da ONU, você encontra a história dessa instituição em
sua busca pela preservação do meio ambiente. De modo cronológico, é possível
acompanhar os tratados, decretos e projetos elaborados pelo órgão na tentativa
de engajar todos os países em uma luta conjunta pela natureza.

TOMINAGA, Lídia Keiko; SANTORO, Jair; AMARAL, Rosangela do (org.). Desastres naturais:
conhecer para prevenir. São Paulo: Instituto Geológico, 2012.
Esta publicação, fruto de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), visa discutir
processos naturais ou induzidos pelo homem no estado de São Paulo, como erosões, inundações, temporais, entre outros.

ENEM
1. As águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar três
caminhos: evaporação imediata, infiltração ou escoamento. A relação entre essas três possibilidades, assim
como das suas respectivas intensidades quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende de
vários fatores, tais como clima, morfologia do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica.
A preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado contribuindo para a:
a. decomposição do relevo.
b. redução da evapotranspiração.
c. contenção do processo de erosão.
d. desaceleração do intemperismo químico.
e. deposição de sedimentos no solo.

AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE
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2.

% de chuva

Tipologia da área

Retida no local

Escoada

Bacias naturais/florestas

80 a 100

0 a 20

Bacias com ocupação agrícola/
cultivos

40 a 60

40 a 60

Bacias com ocupação residencial

40 a 50

50 a 60

0 a 10

90 a 100

Bacias com ocupação urbana pesada

MACHADO, P. J. O.; TORRES, F. T. P. Introdução à hidrogeografia.
São Paulo: Cengage Learning, 2012 (adaptado).

A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o processo de:
a. erosão laminar.
b. intemperismo físico.
c. enchente nas cidades.
d. compactação do solo.
e. recarga dos aquíferos.
3. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater causas, relacionadas a vários
processos, tais como: empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela
lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo,
o alumínio.
LEPSCH, I. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002 (adaptado).

A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável:
a. Elevação da acidez.
b. Ampliação da salinidade.
c. Formação de voçorocas.
d. Remoção da camada superior.
e. Intensificação do escoamento superficial.
4. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas, ecologicamente transicionais, que a pressão
sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades
mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de
suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas.
CONTI, J. B. A geografia física e as relações sociedade/natureza no mundo tropical. In: CARLOS, A. F. A. (org.).
Novos caminhos da geografia. São Paulo: Contexto, 1999 (adaptado).

O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz
respeito ao processo de
a. inversão térmica.
b. poluição atmosférica.
c. eutrofização da água.
d. contaminação dos solos.
e. desertificação de ecossistemas.
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Esta obra foi elaborada considerando as Competências Gerais, as Competências Específicas e as Habilidades a seguir.

Com

pet

ênc

ias

G er ais

1. V alorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.
2. E xercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos
das diferentes áreas.
3 . V alorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4 . U tilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como L ibras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens
artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que
levem ao entendimento mú tuo.
5 . C ompreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na
vida pessoal e coletiva.

HA

BNCC

C o m p e t ê n c i a s E s p e c í fi c a s
1.

Analisar processos políticos,
econô micos, sociais, ambientais e culturais nos â mbitos
local, regional, nacional e
mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de
procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos,
de modo a compreender e
posicionar-se criticamente em
relação a eles, considerando
diferentes pontos de vista e
tomando decisões baseadas
em argumentos e fontes de
natureza científica.

2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes
tempos e espaços, mediante
a compreensão das relações
de poder que determinam as
territorialidades e o papel geopolítico dos E stados-nações.
3 .

Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes
grupos, povos e sociedades
com a natureza (produção,
distribuição e consumo) e
seus impactos econô micos e
socioambientais, com vistas
à proposição de alternativas
que respeitem e promovam a
consciência, a ética socioam-biental e o consumo responsável em â mbi-to local, regional, nacional e global.

4 . Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos
e culturas, discutindo o papel
dessas relações na construção,
consolidação e transformação
das sociedades.
5 .

I dentificar e combater as diversas formas de injustiça,
preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos
H umanos.

6 . Participar do debate pú blico
de forma crítica, respeitando
diferentes posições e fazendo
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica
e responsabilidade.
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6 . V alorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7 . Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em â mbito local, regional e global, com posicionamento ético em
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8 . C onhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saú de física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros,
com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9 . E xercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos,
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos
de qualquer natureza.
10 . Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

BNCC

H a b ilid a d e s
(E M 13C H S 101) I dentificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos
históricos, geográficos, políticos, econô micos, sociais, ambientais e culturais.
(E M 13C H S 102) I dentificar, analisar e discutir as circunstân cias
históricas, geográficas, políticas, econô micas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/ desenvolvimento etc.),
avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
(E M 13C H S 103) El aborar hipóteses, selecionar evidências e
compor argumentos relativos a processos políticos, econô micos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com
base na sistematização de dados e informações de diversas
naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas,
tabelas, tradições orais, entre outros).
(E M 13C H S 104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores,
crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e
no espaço.
(E M 13C H S 105) I dentificar, contextualizar e criticar tipologias
evolutivas (populações nô mades e sedentárias, entre outras)
e oposições dicotô micas (cidade/ campo, cultura/ natureza, civilizados/ bárbaros, razão/ emoção, material/ virtual etc.), explicitando suas ambiguidades.
(E M 13C H S 106) U tilizar as linguagens cartográfica, gráfica e
iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
(E M 13C H S 201) Analisar e caracterizar as dinâ micas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes,
com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econô micos, sociais, religiosos e culturais, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses
processos e às possíveis relações entre eles.
(E M 13C H S 202) Analisar e avaliar os impactos das tecnologias
na estruturação e nas dinâ micas de grupos, povos e sociedades contemporâ neos (fluxos populacionais, financeiros,
de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais
etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econô micas e culturais.
(E M 13C H S 205) Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econô micas, ambientais,
políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâ neo, com
destaque para as culturas juvenis.
(E M 13C H S 206) Analisar a ocupação humana e a produção
do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de
localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos,
casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio
geográfico.
(E M 13C H S 301) Problematizar hábitos e práticas individuais e
coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resí-

duos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades
com diferentes características socioeconô micas, e elaborar e/
ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o
consumo responsável.
(E M 13C H S 302) Analisar e avaliar criticamente os impactos
econô micos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à
exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias
em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o
modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas,
quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas
agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.
(EM 13C H S3 03) Debater e avaliar o papel da indú stria cultural
e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econôm icos e socioambientais, com vistas à percepção
crítica das necessidades criadas pelo consumo e à adoção de
hábitos sustentáveis.
(E M 13C H S 304) Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de
indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando,
incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.
(E M 13C H S 306) C ontextualizar, comparar e avaliar os impactos
de diferentes modelos socioeconô micos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econô mica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros).
(EM 13C H S4 01) I dentificar e analisar as relações entre sujeitos,
grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e
das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.
(EM 13C H S4 03) C aracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à
superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação
dos Direitos H umanos.
(EM 13C H S5 01) Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que
contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a
liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a
convivência democrática e a solidariedade.
(E M 13C H S 502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de
vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando
formas de desigualdade, preconceito, intolerâ ncia e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos H umanos, a
solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.
(EM 13C H S5 03) I dentificar diversas formas de violência (física,
simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para
combatê-las com base em argumentos éticos.
(EM 13C H S6 06) Analisar as características socioeconô micas da
sociedade brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes e propor medidas
para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a
autoestima, a autoconfiança e a empatia.
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Apresentação

Esta obra tem como objetivo fundamental oferecer a possibilidade de um trabalho renovado na área de Ciências Humanas levando em conta as diretrizes expressas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Isso significa
propor um grande processo de renovação, na medida em que abandonamos a perspectiva estritamente disciplinar para construir uma proposta pedagógica que tem como foco a área de Ciências Humanas como um campo
de conhecimento mais amplo, agora denominada Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A mudança de obras
disciplinares para área do conhecimento implica a criação de obras que não são a simples soma ou justaposição
de disciplinas, mas a construção de propostas interdisciplinares que levem em conta os conhecimentos de cada
disciplina para realizar uma análise de contextos sociais em diferentes tempos e espaços.
Para possibilitar a aprendizagem dos estudantes, é preciso levar em conta as expectativas, ansiedades e incertezas dos jovens em processo de formação, assim como as questões que os mobilizam. Trata-se certamente de um
caminho de mão dupla, um processo de ressignificação de ideias, de interação e troca entre professores e alunos.
Para se aproximar do contexto das diferentes juventudes, vemos a necessidade de constituir um ensino contextualizado, que é aquele que possibilita construir as aprendizagens inserindo os conteúdos na realidade vivida.
Para constituir esta proposta pedagógica, nossa principal ferramenta de trabalho é o texto, que pode se apresentar em diferentes linguagens: o artigo jornalístico, o texto literário, o poema, o ensaio, mas também a imagem,
a propaganda, a pintura, a história em quadrinhos, a tabela, o gráfico e os objetos da cultura material. Todos podem ser considerados textos que precisam ser “lidos” e interpretados. Mas quando lemos um texto sem a familiaridade com o gênero, sem ter domínio de habilidades de leitura e com pouca inserção nas práticas de letramento,
certamente haverá grande dificuldade em construir uma interpretação e propor um diálogo a partir do texto. O
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens, pois precisam ser observadas de forma reflexiva para que possamos extrair suas ideias. Ao analisar uma fotografia, por exemplo, não podemos apenas passar os olhos apressadamente sobre ela, como acontece muitas vezes no nosso cotidiano saturado de imagens. Vale lembrar que todas
as diferentes linguagens podem ser fontes de conhecimento para a área de Ciências Humanas. Ao analisar uma
propaganda de televisão, por exemplo, é possível refletir sobre a importância do consumismo para certos grupos
sociais no mundo capitalista. Assim, destacamos aqui a preocupação de propor uma obra em que os muitos textos
que nos ajudam a ler e interpretar o mundo em que vivemos estejam presentes para que os conhecimentos da área
de Ciências Humanas possam ser aprendidos. Entretanto, esse aprendizado só ocorrerá se nós, como educadores,
nos desafiarmos a propor o diálogo com os muitos textos inseridos na obra. Ler neste caso significa não apenas
obter informações, mas ser capaz de compreender as intenções do autor, as ideias que pretende comunicar, identificar os argumentos e ser capaz de desenvolver argumentos próprios para concordar ou discordar tendo em vista
também seus referenciais, conhecimentos e a realidade em que se vive.
Assim, para os autores, o conteúdo desta obra é tudo aquilo que se relaciona com o processo de aprendizagem, no seu sentido mais amplo. Significa colocar em destaque todos os pilares que constituem a sociedade em
que vivemos. Mas também são conteúdos fundamentais: aprender a observar, produzir e interpretar textos diversos; saber comparar, pesquisar, analisar, sintetizar e transferir conhecimentos. Também é parte do conteúdo ser
capaz de formular opiniões, argumentar e refletir acerca da realidade, tendo como referência os eventos sociais,
históricos e o conhecimento produzido pelas disciplinas que compõem a área.
Já é tempo de formar alunos que sejam capazes de mais do que apenas reproduzir conhecimentos prontos.
Não se formarão pessoas críticas somente com textos de autores críticos, é preciso um método que favoreça o
desenvolvimento de pessoas competentes, criadoras e reflexivas, capazes de organizar informações e produzir
ideias próprias.
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1. A BNCC e a especificidade da
área de Ciências Humanas
A obra da área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas foi produzida e estruturada de acordo com
a proposta do novo Ensino Médio pela Base Nacional
Comum Curricular – BNCC, assim como também se
apropriou das novas Diretrizes Curriculares Nacionais –
DCN, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica.
Prevista pela LDB e incorporada pela BNCC do Ensino
Médio, última etapa da educação básica, o currículo foi
organizado em quatro áreas de conhecimento. Dentre
as quatro áreas de conhecimento contempladas, encontramos a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
que comporta os conteúdos disciplinares de Filosofia,
Geografia, História e Sociologia. A BNCC é um documento de caráter normativo que definiu o que nomeou
aprendizagens essenciais, para a superação de políticas
educacionais fragmentadas, e se propõe a equacionar
conteúdos fundamentais que devem ser ensinados em
todo o território brasileiro. De acordo com esses documentos oficiais, a divisão por áreas de conhecimento,
não necessariamente, exclui as disciplinas e seus objetos
específicos de estudo, mas, sim, busca a integração e o
fortalecimento das relações existentes entre elas. Como
você poderá conferir ao ler os capítulos desta coleção,
os conteúdos disciplinares frequentemente presentes
nos cursos de Ensino Médio não deixaram de existir,
mas passaram a ser tratados em uma perspectiva interdisciplinar e temática, a qual deve tornar possível que
[...] os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de
diversas nacionalidades, saberes e culturas distintas –, elemento essencial para a aceitação da alteridade e a adoção
de uma conduta ética em sociedade. Para tanto, define habilidades relativas ao domínio de conceitos e metodologias
próprios dessa área. As operações de identificação, seleção,
organização, comparação, análise, interpretação e compreensão de um dado objeto de conhecimento são procedimentos
responsáveis pela construção e desconstrução dos significados do que foi selecionado, organizado e conceituado por um
determinado sujeito ou grupo social, inserido em um tempo,
um lugar e uma circunstância específicos (BNCC, p. 561-562).
Com base nesses princípios, a BNCC para a área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe
[...] tematizar e problematizar algumas categorias da área,
fundamentais à formação dos estudantes: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Sociedade,
Cultura e Ética; e Política e Trabalho. Cada uma delas pode
ser desdobrada em outras ou ainda analisada à luz das especificidades de cada região brasileira, de seu território, da
sua história e da sua cultura (BNCC, p. 562).
Tendo em vista essas categorias, definimos eixos
prioritários para cada um dos 6 volumes, sem, no entanto, considerar que elas serão discutidas apenas em
um volume, uma vez que podem ser retomadas em
outros eixos e conteúdos.
Um dos livros coloca como tema central explorar o
significado da vida em sociedade, pois, para além das

individualidades, os sujeitos se constituem como tal
por viverem também em um tempo e em um espaço,
os quais não os determinam, mas também não é possível compreender os indivíduos sem fazer referência
ao seu contexto social. Trata-se de um aprendizado
fundamental: compreender a realidade tendo em vista
a análise da sociedade em que estamos inseridos. O
modo como vivemos também não é uma herança da
natureza, mas algo que desenvolvemos ao longo da
vida com base no que a vida em sociedade nos ensina
tendo em vista uma cultura.
Essa perspectiva está em consonância com o que
propõe a BNCC como categorias da área a serem problematizadas, em especial, as categorias Indivíduo,
natureza, sociedade, cultura e ética.
Na construção de sua vida em sociedade, o indivíduo estabelece relações e interações sociais com outros indivíduos,
constrói sua percepção de mundo, atribui significados ao
mundo ao seu redor, interfere na natureza e a transforma,
produz conhecimento e saberes, com base em alguns procedimentos cognitivos próprios, fruto de suas tradições tanto
físico-materiais como simbólico-culturais. A forma como diferentes povos e sociedades estruturam e organizam o espaço
físico-territorial e suas atividades econômicas permite, por
exemplo, reconhecer a influência que esses aspectos exercem
sobre os diversos modos como esses grupos estabelecem
suas relações com a natureza, incluindo-se os problemas ambientais resultantes dessas interferências (BNCC, p. 565).
Os capítulos deste volume destacam as diferentes
experiências de vida em sociedade. Iniciamos com o
estudo da ciência e tecnologia e sua imbricação com
a vida social. Se, por um lado, a ciência é um produto
cultural e visa atender às reais necessidades materiais
da sociedade na qual está inserida, não devemos esquecer suas relações com a estrutura de poder e as
demais dimensões sociais e políticas da sociedade em
que vivemos. O capítulo 2 refere-se especificamente
às relações intrínsecas entre indivíduo e sociedade.
Todo indivíduo, desde o nascimento, está inserido
numa rede de relações: a começar pelas redes familiares, depois a da escola e, com o passar do tempo, a
integração em outras redes: a de amizades, trabalho,
política, religião etc. A integração nessas redes ativa
o processo de socialização, pelo qual aprendemos e
passamos a adotar valores, visões de mundo, comportamentos, hábitos, crenças. O capítulo 3 trata das
interações entre sociedade e natureza, propondo o reconhecimento de fenômenos naturais e de ações humanas que podem provocar impactos e alterações no
meio ambiente e, a partir da análise desses processos,
estimulando reflexões sobre as potenciais consequências para a dinâmica da natureza e para a qualidade
de vida das pessoas. O capítulo 4 realiza uma leitura
histórica do processo de formação das primeiras sociedades humanas. Leva em conta o próprio processo
de sedentarização e formação das primeiras cidades e
também a maneira como as sociedades e as relações
de poder se constituíram na Antiguidade. O capítulo 5
problematiza as dinâmicas de produção e de consumo
das sociedades capitalistas, instigando os estudantes a
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repensarem sua própria relação com o mundo do consumo – ou seja, de desejo pela acumulação irrestrita de
mercadorias e de hierarquização social por meio dos
bens e produtos consumidos –, bem como a se posicionarem diante das consequências ambientais provocadas
por tal modelo de organização social. O último capítulo
analisa como o desenvolvimento das sociedades humanas, especialmente nos últimos dois séculos, tem provocado alterações significativas no planeta. Procura identificar as ações antrópicas que têm causado impactos
preocupantes e catastróficos no Brasil e no mundo.
Outro volume coloca em foco as cidades, que se
constituíram historicamente como o espaço das trocas,
das relações comerciais, da vida política e cultural. Viver
na cidade é viver coletivamente, estar em constante troca; daí ser considerada um espaço de negociação política. No processo de constituição histórica das cidades,
o domínio sobre o território depende também das relações políticas. Ao colocar a cidade como tema central, a
obra se propõe a problematizar as diferentes temporalidades presentes em um mesmo espaço e a comparar as
diferentes organizações sociais buscando semelhanças e
diferenças, mudanças e rupturas estabelecidas ao longo
do tempo, não se limitando à dimensão cronológica.
A BNCC para a área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas considera que:
Tempo e Espaço explicam os fenômenos nas Ciências
Humanas porque permitem identificar contextos, sendo categorias difíceis de se dissociar. No Ensino Médio, a análise
de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas
torna possível compará-los, observar suas semelhanças e
diferenças, assim como compreender processos marcados
pela continuidade, por mudanças e por rupturas.
[...]
No espaço (em um lugar) se dá a produção, a distribuição e
o consumo de mercadorias. Nele são realizados fluxos de diversas naturezas (pessoas e objetos) e são desenvolvidas relações
de trabalho, com ritmos e velocidades variados (BNCC, p. 563).
O primeiro capítulo analisa os desafios enfrentados
pela cidade em sua dinâmica de constituição no contexto
contemporâneo. Esses desafios serão estudados a partir da investigação conceitual de o que seria uma cidade ideal. No capítulo 2 estudamos as cidades medievais
europeias e o processo de constituição das sociedades
capitalistas. No mundo medieval europeu, por um período, a vida rural passou a ter grande importância e a vida
urbana sofreu considerável redução. Na Baixa Idade Média, vê-se um processo de reorganização e crescimento
das cidades em razão do desenvolvimento do comércio.
Nesse contexto, procuramos discutir a organização da
vida econômica e do cotidiano dessas cidades em que o
universo cristão tem grande força política e regula a vida
social. Com a formação do Estado moderno tornaram-se
importantes as ideias de pátria, nação e território nacional, e as cidades-capitais foram criadas como símbolo do
poder constituído. Ao lado desses elementos está o próprio desenvolvimento do capitalismo, que desde fins da
Idade Média vem se constituindo como estrutura econômica, mas que só ganhou vigor a partir da crise do século
XIV na Europa. Constituem-se assim rupturas no que se
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refere à lógica da vida econômica, no mundo do trabalho
e na organização da vida cotidiana. Contudo, a criação
do mundo moderno não significou a negação absoluta
do mundo medieval, que continuou a se fazer presente
em muitos aspectos nas cidades modernas. O capítulo
3 aborda o impacto da industrialização para a vida nas
cidades, e as novas dinâmicas de trabalho impostas pela
industrialização, que vão provocar também movimentos
de resistência pela luta de direitos. O capítulo 4 retoma
o mundo contemporâneo e os diversos significados de
viver na cidade, evidenciando que há diferentes sentidos
que damos aos lugares dentro de uma mesma cidade. O
capítulo 5 busca destacar como se dá a imbricação da
dimensão espacial e social em meio urbano, mais precisamente a inter-relação entre território e desigualdades, já
que segregação sócio-espacial e gentrificação são características largamente compartilhadas por cidades brasileiras e latino-americanas. Por fim, o capítulo 6 tem como
tema central as dinâmicas urbanas, suas funções, transformações e temporalidades.
Há ainda o volume que trabalha com as categorias
território e fronteiras destacadas na BNCC para a área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O sentido de território e as fronteiras estabelecidas se relacionam também
com as disputas pelo poder e pela riqueza, que, por sua
vez, se relacionam com as formas de dominação cultural.
Assim, podemos analisar a conquista europeia da América, mas também as disputas por territórios na contemporaneidade, que obrigam muitos a abandonarem sua terra
natal, como expressão dessas disputas considerando as
suas especificidades históricas. Conforme a BNCC:
Território é uma categoria usualmente associada a uma
porção da superfície terrestre sob domínio de um grupo e
suporte para nações, estados, países. É dele que provêm alimento, segurança, identidade e refúgio. Engloba as noções
de lugar, região, fronteira e, especialmente, os limites políticos e administrativos de cidades, estados e países, sendo,
portanto, esquemas abstratos de organização da realidade.
Associa-se território também à ideia de poder, jurisdição,
administração e soberania, dimensões que expressam a diversidade das relações sociais e permitem juízos analíticos.
Fronteira também é uma categoria construída historicamente. Ao expressar uma cultura, povos definem fronteiras,
formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto
com outros grupos. A conformação dos impérios coloniais, a
formação dos Estados Nacionais e os processos de globalização problematizam a discussão sobre limites culturais e fronteiras nacionais. Os limites, por exemplo, entre civilização e
barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles indivíduos
considerados bárbaros. Temos aí uma fronteira sangrenta.
Povos com culturas e saberes distintos em muitos casos foram separados ou reagrupados de forma a resolver ou agravar conflitos, facilitar ou dificultar deslocamentos humanos,
favorecer ou impedir a integração territorial de populações
com identidades semelhantes (BNCC, p. 564).
O primeiro capítulo do livro tem como objetivo dar
início à discussão que permeará todo o volume: o papel
dos Estados na construção dos territórios e fronteiras,
na medida em que esses conceitos se tornaram funda-

mentais para concepção moderna de país. O capítulo 2
busca refletir sobre as complexidades e dificuldades no
encontro com o outro, daqueles que atravessam as fronteiras e vão buscar um lugar em outro país. Encontro em
um sentido amplo, não só individual, mas em termos
coletivos, históricos, territoriais, sociais, políticos e econômicos. O capítulo 3 analisa os primeiros séculos da
história de formação do território brasileiro, integrado
ao império português, colocando em evidência os conflitos e lutas entre os povos indígenas e os europeus na
disputa pelo território e a dominação cultural imposta
pelos europeus. Em continuidade ao processo de dominação e conquista das terras brasileiras, o capítulo 4
conceitua a escravidão em diferentes períodos históricos, a partir do estudo de sociedades que conceberam a
condição de escravo e constituíram regimes de trabalho
escravista. Destaca a imigração forçada dos africanos
trazidos ao Brasil pelo comércio internacional de escravizados, retirados de suas culturas. O capítulo 5 trata
das populações tradicionais existentes no Brasil e suas
reivindicações pelo reconhecimento e proteção de seus
territórios. Ele está mais concentrado em torno do caso
dos povos indígenas e quilombolas, de sua mobilização
social pelos direitos territoriais e das iniciativas legais do
Estado brasileiro em fazer respeitá-los, notadamente a
partir da Constituição Federal de 1988. Por fim, o capítulo 6 analisa as transformações do território brasileiro e
alguns dos principais conflitos e disputas que envolvem
sua ocupação atual por diferentes agentes territoriais.
A política e o trabalho são categorias estruturantes
da vida social que estão presentes de modo central em
outro livro da coleção. O trabalho é compreendido aqui
não apenas no que se refere às atividades profissionais,
mas a todo processo de organização da vida social que
exige dos indivíduos mobilizar recursos para fazer com
que seja possível garantir a sobrevivência de si mesmo
e dos outros. Já a política refere-se às disputas que envolvem os diferentes grupos sociais pela obtenção de
riquezas e pelo domínio dos espaços de poder.
A política é entendida enquanto ação e inserção do indivíduo na pólis, na sociedade e no mundo, incluindo o viver coletivo e a cidadania. As discussões em torno do bem
comum e do público, dos regimes políticos e das formas de
organização em sociedade, as lógicas de poder estabelecidas
em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do
Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia interferindo nas formas de organização da sociedade são alguns
dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área.
[...]
A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes
dimensões – filosófica, econômica, sociológica ou histórica: como virtude; como forma de produzir riqueza, de dominar e de transformar a natureza; como mercadoria; ou
como forma de alienação. Ainda é possível falar de trabalho como categoria pensada por diferentes autores: trabalho como valor (Karl Marx); como racionalidade capitalista
(Max Weber); ou como elemento de interação do indivíduo
na sociedade em suas dimensões tanto corporativa como

de integração social (Émile Durkheim). [...] Seja qual for o
caminho ou os caminhos escolhidos para tratar do tema, é
importante destacar a relação sujeito/trabalho e toda a sua
rede de relações sociais (BNCC, p. 567-568 ).
No capítulo 1 serão analisados os princípios gerais que
sustentam a doutrina liberal com base na obra do inglês
John Locke, um dos criadores do liberalismo. Propõe-se
também o estudo dos desdobramentos dessa doutrina
entre os séculos XVIII e XIX, na filosofia política e nas
transformações das formas de governo. O segundo capítulo tem como foco a Revolução Francesa, que rompeu
com as estruturas sociais e a organização do poder político, repercutindo em outros países da Europa, da América
e em outras partes do mundo. Já no capítulo 3 serão investigadas as relações entre as mulheres e o universo do
trabalho, abordando e problematizando as diferentes formas de inserção feminina no emprego remunerado, bem
como as imposições históricas do trabalho doméstico às
mulheres, a desvalorização das profissões consideradas
femininas e as desigualdades que advêm do modo como
nossa sociedade se organizou. Já no capítulo 4 conheceremos pensadores e movimentos sociais contrários ao
capitalismo, entre os séculos XIX e XX, e quais foram os
resultados concretos das mudanças efetivadas. Para isso,
estudaremos as teorias e os projetos políticos do anarquismo e do socialismo, bem como as experiências políticas de países que fizeram revoluções socialistas, como
a extinta União Soviética (URSS), China e Cuba. O quinto
capítulo propõe o estudo de diversos aspectos relacionados à temática do trabalho, refletindo sobre seu papel na
organização das sociedades. O último capítulo propõe a
reflexão sobre os impactos da tecnologia em nossa vida,
com base no papel que a manipulação de dados e de
informações pessoais tem assumido na gestão da cultura,
do trabalho e da política.
Os processos de ruptura e conflitos são o principal
foco do volume que trata de várias transformações políticas, sociais e também no campo da cultura. O livro
tem especial ênfase na história brasileira e nos vários
processos de transformação ocorridos entre os séculos
XIX e XX levando em conta as relações sociais que se
constituíram historicamente nesta sociedade. O livro
vem a atender o que está indicado na BNCC para o
Ensino Médio, ao considerar que é proposta da área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especialmente
no que se refere às categorias de tempo e espaço ao
Analisar, comparar e compreender diferentes sociedades, sua cultura material, sua formação e desenvolvimento
no tempo e no espaço, a natureza de suas instituições, as
razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou menor
escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou
no contexto mundial são algumas das aprendizagens propostas pela área para o Ensino Médio.
[...] Espaço está associado aos arranjos dos objetos de diversas naturezas e, também, às movimentações de diferentes
grupos, povos e sociedades, nas quais ocorrem eventos,
disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas)
ou dominações (BNCC, p. 563).
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O capítulo 1 trata das relações de poder presentes
nas sociedades em uma perspectiva histórica e filosófica,
incluindo as relações de dominação, servidão, o sentido
de liberdade e as formas de autoritarismo que se contrapõem à constituição de sociedades democráticas.
O capítulo 2 analisa os processos de ruptura com a dominação colonial na América, levando em conta os projetos
de sociedade que se constituíram a partir dos grupos sociais e políticos que lideraram esses processos. O capítulo 3 retoma os vários movimentos de resistência que se
constituíram no Brasil entre o império e a república em
um contexto marcado por uma estrutura de poder autoritário que reprimia duramente as manifestações populares. Foram muitas as tentativas de transformação política
e social duramente reprimidas pelas forças do governo. O
capítulo 4 abre espaço para analisar as Guerras Mundiais
e seus impactos para o Brasil, uma vez que o nazifascismo
terá influência na organização do poder no Brasil, ocorrendo também uma forte reorganização da geopolítica
mundial. Os capítulos 5 e 6 tratam da sociedade brasileira
no período Vargas e durante a ditadura militar, colocando em evidência as disputas pelo poder, em especial o
processo de alternância entre períodos democráticos e
ditatoriais, fazendo com que vários movimentos de resistência se constituam neste período.
Há ainda o volume que analisa diferentes contextos
sociais e históricos para refletir sobre as diferentes dimensões e sentidos da cultura na organização e constituição das sociedades, sempre destacando a diversidade
que resulta muitas vezes em disputas e conflitos. Chama a atenção que a referência ao tema da cultura está
presente na descrição das várias categorias incluídas na
BNCC como centrais para a área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas. Conforme a BNCC, a categoria cultura
[...] remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em
um determinado grupo. Na tradição metafísica, a cultura foi
apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as Ciências Humanas compreendem a cultura a partir de contribuições de diferentes campos do saber. O caráter polissêmico da
cultura permite compreender o modo como ela se apresenta a
partir de códigos de comunicação e comportamento, de símbolos e artefatos, como parte da produção, da circulação e
do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida
social. Os indivíduos estão inseridos em culturas (urbanas, rurais, eruditas, de massas, populares, regionais, locais etc.) e,
dessa forma, são produtores e produto das transformações
culturais e sociais de seu tempo (BNCC, p. 566).
O capítulo 1 discute o conceito de cultura trabalhando
com as noções de homogeneidade e diversidade, considerando que cada sociedade produz sua própria cultura
e é reflexo dela. As diferentes culturas promovem a diversidade e a riqueza de um povo segundo a sociedade
e o tempo. O capítulo analisa também as relações entre
natureza e cultura e suas implicações para o meio ambiente. O capítulo 2 trata a cultura como um elemento relacional, vivo e dinâmico da vida humana, que está aberto
às transformações ao longo do tempo. Compreende a
cultura como alteridade, problematizando as teorias ra168
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cistas que fundamentaram práticas de violência ao longo
da história e as diferentes manifestações contemporâneas
do etnocentrismo. O capítulo 3 traz a história das culturas africanas como constitutivas da formação da cultura
brasileira. Identifica permanências das culturas africanas
na cultura brasileira e discute também os conflitos culturais que se constituíram em uma estrutura social que
tem o racismo como um de seus pilares de diferenciação
social. O capítulo 4 retoma a história da Amazônia, especificando as lutas e conflitos presentes na região levando
em conta também a diversidade cultural relacionada à
presença de diversos povos indígenas que sofreram, desde o período colonial, com a imposição de um modelo
cultural imposto pelos europeus, que também tomaram
grande parte de suas terras. No capítulo 5 são apresentados exemplos de projetos e iniciativas que, alinhados aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela
ONU, buscam soluções e meios para superar alguns dos
principais problemas do Brasil e do mundo hoje. Dessa
forma, o capítulo coloca lado a lado a questão cultural,
com o tema da diversidade e da conservação ambiental.
O capítulo 6 trata da chamada nova ordem mundial, que
expressa o resultado das tramas e embates geopolíticos
que nos permitem vislumbrar as tensões entre a tentativa
de monopólio do poder internacional exercido por uma
única superpotência, os Estados Unidos, e os outros protagonistas mundiais, como China, Rússia e os países europeus. Nessas disputas, coloca-se também como questão
a supremacia e o domínio cultural.

2. Organização e funcionamento
da obra
A obra está organizada em um fluxo contínuo que
combina textos e imagens que conduzem a narrativa
didática dos temas de cada capítulo por meio de seções com atividades reflexivas a partir de diferentes
linguagens e gêneros discursivos. Os textos didáticos
fazem frequentemente citações de autores reconhecidos na área de Ciências Humanas na perspectiva de
colocar os estudantes em contato com pesquisadores
e textos acadêmicos produzidos na área.
Deve-se mencionar ainda que não há uma sequência preestabelecida para o uso de cada um dos
módulos da coleção. Cabe ao grupo de professores
estabelecer quais módulos usar em qual ordem.

2.1. Seções da obra
Ler documento/canção/texto jornalístico/
poema/dados estatísticos/ imagem/
documento visual/paisagem/mapa/
diagrama
A leitura é parte constitutiva do trabalho na área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Não é possível
avançar na aprendizagem na área se o estudante não tem
familiaridade com os gêneros de textos que enfrenta nem
domínio de habilidades de leitura, e tem pouca inserção
nas práticas de letramento. Sem isso, certamente haverá

grande dificuldade em construir uma interpretação, construir conceitos e propor um diálogo a partir do texto. O
mesmo ocorre com imagens ou outras linguagens que
também são textos que precisam ser lidos em uma perspectiva multimodal. As imagens, por exemplo, precisam
ser observadas de forma reflexiva para que possamos extrair suas ideias e compreender as intenções do autor. As
muitas atividades propostas nesta seção vão utilizar textos em diferentes linguagens propondo o trabalho com
habilidades como comparar, observar, analisar e produzir
reflexões diversas com base na leitura e no diálogo entre
o grupo de estudantes e o professor.

Ponto de vista
Todo trabalho acadêmico está fundamentado no princípio da dissertação, ou seja, é possível defender um ponto
de vista, uma opinião, desde que com base em argumentos. Esse princípio vale também para os debates políticos,
textos jornalísticos e até mesmo para um diálogo informal.
Sendo assim, essa seção privilegia textos de autores que
defendem claramente um ponto de vista, expondo seus
argumentos. Em alguns casos, há diferentes pontos de
vista, e eles podem ser bastante polêmicos. O aluno deverá, primeiramente, ser capaz de identificar as opiniões e
os argumentos. Em seguida, deverá elaborar uma opinião
própria, concordando ou discordando do autor, apresentando novos argumentos com base no que já foi trabalhado, em uma pesquisa ou na experiência pessoal.

Narrativas
A seção traz textos de pessoas que contam algo relacionado ao tema do capítulo, permitindo uma discussão
inicial acerca do que vai ser problematizado no capítulo. Em especial, trata-se de um depoimento que traz a
concretude daquilo que será objeto de discussão. É a
história de alguém que conta como era viver naquele
contexto, dando uma dimensão bastante real do problema. Em alguns capítulos, realizamos a conexão destes
depoimentos com conteúdos mais conceituais trabalhados ou ainda em alguma outra seção, como é o caso de
Releitura, presente no final da maioria dos capítulos.

Pesquisa
A pesquisa no âmbito escolar coloca a possibilidade
de o estudante ser introduzido na metodologia para a
pesquisa na área, além de permitir que os jovens não
sejam apenas receptores de informações prontas, mas
possam ter um papel ativo na construção do conhecimento, trazendo novos elementos e ideias para a reflexão junto ao professor e aos colegas. As propostas
apresentam roteiros com um passo a passo para os
estudantes na perspectiva de oferecer o caminho para
que uma determinada estratégia de pesquisa tenha
maior rigor metodológico. Nas propostas apresentadas serão solicitados: levantamento de dados quantitativos, pesquisa bibliográfica, estudo qualitativo com
grupo focal, pesquisa envolvendo construção de questionário e definição de amostra, além de análise de mídias sociais. É essencial que o trabalho de pesquisa seja

acompanhado pelo professor, mas é preciso garantir
também que serão elaboradas conclusões próprias dos
estudantes baseadas nos dados levantados em campo.

Pare e Pense
Esta seção aparece junto aos textos explicativos dos
temas dos capítulos. Serve como um apoio para a leitura
do texto, sendo propostas questões que não se limitem
à identificação de informações do texto, mas que permitam refletir e realizar extrapolações em relação ao que
está sendo discutindo, realizando, na medida do possível, relações com o contexto vivido. É importante nesta
seção promover o diálogo coletivo com a turma, comparando as respostas e criando uma reflexão coletiva sobre
os possíveis significados daquele conteúdo e as diferentes leituras realizadas. É importante também considerar
que os textos podem sempre sugerir diferentes leituras e
compreensões, sendo essencial os estudantes poderem
manifestar sua leitura e comparar com as outras leituras para formular um pensamento próprio, indo além
da simples acumulação e sobreposição de informações.

Releitura
Esta seção é um esforço de síntese e elaboração de conclusões acerca dos temas relacionados ao mundo em que
vivemos, à luz do que foi trabalhado ao longo do capítulo.
Trata-se de verificar se as opiniões levantadas inicialmente
foram reelaboradas e enriquecidas. Com isso, retoma-se o
assunto estudado a partir de um tema e busca-se definir
uma opinião, que não precisa ser unânime nem monopólio do professor. Pode ser até coletiva, desde que discutida
em classe e fruto de um consenso, mas é possível também
apresentar divergências, se forem fundamentadas em argumentos. Nesta seção vislumbram-se ainda possíveis soluções e encaminhamentos práticos. Aqui será importante
a elaboração de textos dissertativos, assim como a utilização de outras linguagens: exposição oral, trabalhos com
artes plásticas, literatura, quadrinhos etc.

Enem
A ênfase desta seção é o trabalho com questões do
Enem. Contudo, não é objetivo da obra apenas selecionar baterias de testes. As questões devem ser trabalhadas
como textos, ou seja, precisam ser lidos, entendidos e interpretados. Com isso, o que se pretende é instrumentalizar o aluno para que possa responder a questões desses
concursos, chamando a atenção para as especificidades
de cada instituição na elaboração das questões. A escolha
do Enem, e não de outros vestibulares, relaciona-se com o
fato de que esse exame tem caráter nacional e se relaciona
diretamente com a BNCC, uma vez que sua construção
também leva em conta as orientações da BNCC.

Ler, assistir, navegar
Consiste na indicação de livros, artigos, filmes,
documentários e sites que podem ampliar os conceitos e ideias trabalhadas no capítulo. É sempre acompanhado de um pequeno texto informativo sobre o
conteúdo da obra.
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2.2. Possibilidades de organização do
tempo de trabalho com cada um
dos capítulos
A organização do tempo depende, evidentemente,
da quantidade de aulas semanais atribuídas para as aulas de Ciências Humanas em cada um dos anos letivos
do Ensino Médio em uma determinada rede de ensino
ou escola.
Cada volume da obra está organizado em 6 capítulos que incluem textos, imagens, mapas, infográficos
e diversas atividades, além de sugestões de leitura, filmes e sites.
Ao trabalhar a obra, não é necessário que se siga
a ordem dos capítulos tal qual está indicada no livro,
pois um planejamento conjunto dos professores da área
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pode decidir
trabalhar os capítulos em outra ordem ou de forma simultânea. O essencial é que existam espaços de planejamento conjunto dos professores da área para que seja
possível organizar um roteiro de trabalho coerente do
ponto de vista pedagógico e também com relação à seleção de capítulos e atividades a serem trabalhadas por
cada professor da área.
Consideramos que seja possível trabalhar um volume em um semestre, caso a área tenha uma carga
horária aproximada de 4 aulas por semana e exista um
planejamento realizado com bastante sintonia entre os
professores da área.
É importante salientar que a proposta da obra implica destinar tempo da aula para que se possa problematizar e discutir os textos e atividades com os
estudantes, não limitando o trabalho a simples leitura
ou execução mecânica das atividades. Deve haver espaço para debates, para discutir diferentes opiniões e
construir respostas com base nas várias intervenções e
reflexões realizadas no coletivo.
As atividades de pesquisa exigem um planejamento específico, uma vez que, muitas vezes, são realizadas em um percurso mais longo com várias etapas

de trabalho, incluindo uma fase de problematização,
pesquisa de campo e produção de resultados.

3. O trabalho com competências
e habilidades na obra em uma
perspectiva interdisciplinar
Na BNCC, competência é definida como
[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BNCC, p. 8).
Ainda conforme o documento:
Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que
a “educação deve afirmar valores e estimular ações que
contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a
mais humana, socialmente justa e, também, voltada para
a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se
também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) (BNCC, p. 8).
As competências no âmbito da BNCC destacam o
sentido de mobilizar conhecimentos para enfrentar as
demandas da vida cotidiana, seja no campo da cidadania, seja no campo do mundo do trabalho. Na competência 1, por exemplo, os conhecimentos histórico,
social e cultural têm como finalidade contribuir para
a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva. O mesmo ocorre na competência 5, que se
refere às tecnologias digitais de informação e comunicação, que precisam ser compreendidas e utilizadas
no exercício do protagonismo e da autoria na vida pessoal e coletiva. Também a competência 7 explicita que
aprender a argumentar com base em fatos e dados é
essencial para promover os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável.
Essas competências estão presentes na obra nos diferentes livros e capítulos, nos quais se indicam as competências gerais que serão foco específico de atenção.

COMPETÊNCIAS GERAIS da EDUCAÇÃO BÁSICA (BNCC)
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural
e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
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5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar
e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

Além das competências gerais, temos as competências específicas para a área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas para o Ensino Médio. Elas se constituem como
pilar da organização dos capítulos em cada um dos livros.
Logo no início de cada capítulo indicamos quais são as
competências específicas nele trabalhadas, sendo que
nas atividades são indicadas as habilidades relacionadas a
cada uma das competências indicadas.
Conforme indica o quadro abaixo, com as competências específicas e seu detalhamento, também neste
caso está sendo valorizada a capacidade de mobilizar
conhecimentos para enfrentar situações do cotidiano.
Coloca-se como centro a ampliação do repertório e o
desenvolvimento de metodologias e conhecimentos
que possam contribuir para uma leitura crítica da vida
social, como ocorre na competência 3, por exemplo, em
que se propõem “alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e

global”. O mesmo ocorre na competência 5, em que
se propõe identificar e combater as várias formas de injustiça. Ou ainda na competência 6, que coloca como
foco a possibilidade de ampliar o exercício da cidadania.
Tais proposições criam a necessidade de uma abordagem bastante específica em cada um dos volumes,
pois não se trata apenas de compilar um conjunto de
conhecimentos enciclopédicos consagrados em cada
uma das disciplinas da área. O essencial é construir uma
problematização reunindo conhecimentos das quatro
disciplinas convidando o estudante a ter uma postura
ativa na realização do trabalho escolar, de modo que
ao final deste processo ele não tenha apenas acumulado informações, mas desenvolvido capacidades para
constituir-se como cidadão que toma decisões e expressa opiniões e ideias na vida social. Assim, as ideias
filosóficas, os conhecimentos históricos, geográficos e
as análises sociológicas são o ponto de partida para a
formação de um cidadão crítico, capaz de desenvolver
argumentos com base em fatos e dados.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENSINO MÉDIO (BNCC)
Competência específica

1

Detalhamento

Analisar processos políticos, econô- • Ampliar as capacidades dos estudantes de elaborar hipóteses e compor armicos, sociais, ambientais e culturais
gumentos com base na sistematização de dados;
nos âmbitos local, regional, nacional e
• compreender e utilizar determinados procedimentos metodológicos para
mundial em diferentes tempos, a partir
discutir criticamente as circunstâncias históricas favoráveis à emergência de
da pluralidade de procedimentos epismatrizes conceituais dicotômicas (modernidade/ atraso, Ocidente/Oriente,
temológicos, científicos e tecnológicos,
civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo etc.), contextualizando-as de
de modo a compreender e posicionarmodo a identificar seu caráter redutor da complexidade efetiva da realidade;
-se criticamente em relação a eles, con•
operacionalizar conceitos como etnicidade, temporalidade, memória, identisiderando diferentes pontos de vista e
dade, sociedade, territorialidade, espacialidade etc. e diferentes linguagens e
tomando decisões baseadas em argunarrativas que expressem culturas, conhecimentos, crenças, valores e práticas.
mentos e fontes de natureza científica.
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2

Analisar a formação de territórios e
fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das
relações de poder que determinam as
territorialidades e o papel geopolítico
dos Estados-nações.

3

Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e
sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a
consciência, a ética socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local,
regional, nacional e global.

4

5

6

Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o
papel dessas relações na construção,
consolidação e transformação das sociedades.

Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos,
democráticos, inclusivos e solidários, e
respeitando os Direitos Humanos.

Participar do debate público de forma
crítica, respeitando diferentes posições
e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

Comparar e avaliar a ocupação do espaço e a delimitação de fronteiras, como
também o papel dos agentes responsáveis por essas transformações. Os atores sociais (na cidade, no campo, nas zonas limítrofes, em uma região, em
um Estado ou mesmo na relação entre Estados) são produtores de diferentes
territorialidades nas quais se desenvolvem diferentes formas de negociação e
conflito, igualdade e desigualdade, inclusão e exclusão. Dada a complexidade
das relações de poder que determinam as territorialidades, dos fluxos populacionais e da circulação de mercadorias, é prioritário considerar o raciocínio
geográfico e estratégico, bem como o significado da história, da economia e
da política na produção do espaço.
Analisar os paradigmas que refletem pensamentos e saberes de diferentes grupos, povos e sociedades (incluindo-se os indígenas, quilombolas e
demais povos e populações tradicionais), levando em consideração suas
formas de apropriação da natureza, extração, transformação e comercialização de recursos naturais, suas formas de organização social e política, as
relações de trabalho, os significados da produção de sua cultura material e
imaterial e suas linguagens.
Compreender os significados de objetos derivados da indústria cultural, os
instrumentos publicitários utilizados, o funcionamento da propaganda e do
marketing, sua semiótica e seus elementos persuasivos, os papéis das novas
tecnologias e os aspectos psicológicos e afetivos do consumismo.
Compreender o significado de trabalho em diferentes culturas e sociedades,
suas especificidades e os processos de estratificação social caracterizados por
uma maior ou menor desigualdade econômico-social e participação política.
Utilizar indicadores de emprego, trabalho e renda sejam par favorecer a
compreensão tanto da sociedade e suas implicações sociais quanto das dinâmicas de mercado delas decorrentes.
Investigar as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais com
ênfase nas novas formas de trabalho, bem como seus efeitos, especialmente
em relação aos jovens e às futuras gerações.
Compreender os fundamentos da ética em diferentes culturas, estimulando
o respeito às diferenças (linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais etc.),
à cidadania e aos Direitos Humanos.
Ao realizar esse exercício na abordagem de circunstâncias da vida cotidiana,
os estudantes podem desnaturalizar condutas, relativizar costumes e perceber a desigualdade, o preconceito e a discriminação presentes em atitudes,
gestos e silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presentes em políticas públicas tanto de âmbito nacional como internacional.
Propõe que os estudantes percebam o papel da política na vida pública,
discutam a natureza e as funções do Estado e o papel de diferentes sujeitos
e organismos no funcionamento social, e analisem experiências políticas à
luz de conceitos políticos básicos.
A política deve ser explorada como instrumento que permite às pessoas
explicitar e debater ideias, abrindo caminho para o respeito a diferentes
posicionamentos em uma dada sociedade.
Espera-se que os estudantes reconheçam que o debate público – marcado
pelo respeito à liberdade, autonomia e consciência crítica – orienta escolhas e
fortalece o exercício da cidadania e o respeito a diferentes projetos de vida.

4. O trabalho organizado por
áreas de conhecimento e as
disciplinas da área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental e Médio, nos anos 1990,
enfatizou que o ensino na área de Ciências Humanas
não deveria se restringir a um modelo de ensino reprodutivo, que enfatizava a memorização e a informação
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de fatos, ignorando a experiência do estudante. Nessa
forma de ensinar, o trabalho é centrado no professor;
limitando-se a um monólogo. Busca-se, por sua vez,
um modelo de ensino que pode ser denominado como
produtivo, no qual a construção de conceitos leva em
consideração a experiência do educando. O professor
se torna o mediador do diálogo, o coordenador do trabalho que envolve pesquisa, reflexão, atividades coletivas e a construção de uma opinião própria com base
nas informações levantadas, nos argumentos trabalhados. O conteúdo passa a ser, então, um meio para a

construção do conhecimento, fornecendo ingredientes
para que o aluno se torne um adulto autônomo, capaz
de tomar decisões, transformando-se, enfim, no sujeito do próprio processo histórico.
Em um passado recente, a informação era por si o
principal instrumento do professor na elaboração de
sua aula. Para os alunos, muitas vezes, a escola era praticamente a principal forma de exploração do mundo
além das fronteiras familiares. Nesse período, a informação transmitida pelo professor era rica de sentido,
uma vez que quase somente ele poderia trazê-la, possuindo um significado em si. Tratava-se efetivamente
de uma descoberta. No Brasil, o rádio começou a se
popularizar nos anos 1930, e a televisão chegou ao país
em 1950, mas só se tornou praticamente universal nos
anos 1980. A internet só se tornou realidade para uma
minoria da população nos anos 1990.
O censo demográfico do IBGE, realizado no ano
2010, indicava que 84,3% da população brasileira vivia nas cidades. Para perceber como são recentes essas
mudanças, destacamos que em 1940 somente 31,4%
da população vivia em cidades e que somente em 1970
a população urbana ultrapassou a rural (IBGE. Anuário
estatístico do Brasil. Rio de Janeiro, 1996. v. 3). Dessa
forma, podemos nos referir à predominância da vida urbana no Brasil há apenas pouco mais de quatro décadas.
No século XXI, a imensa maioria da população
possui acesso à luz elétrica, o que possibilitou que, em
2018, 96% dos brasileiros possuíssem ao menos uma
televisão e 93% da população possuía um telefone celular. Além disso, 67% dos domicílios tinham acesso à
internet conforme a pesquisa TICs Domicílios.
Esses números nos fazem refletir sobre o que significa
aprender e ensinar nessa sociedade tecnológica, na qual
a informação não é universal, porém muito mais acessível
que em nosso passado recente. Jornais distribuem gratuitamente, ou a um preço módico, fascículos de enciclopédias que antes nos obrigavam a reunir muitas economias
para adquiri-las. Sites gratuitos nos oferecem bibliotecas
de informação que ocupariam salões inteiros e nos obrigariam a consultar fichários sem a agilidade dos sistemas
de busca informatizados. Serviços de busca, como o
Google, disponibilizavam ao internauta o acesso a mais
de 1,7 bilhão de sites em 2020. Não há praticamente nenhum assunto que não possa ser explorado com maior
ou menor profundidade. Muitas informações nunca seriam encontradas se não fosse a internet.
Além disso, concorrem com o ensino formal das escolas os programas de televisão, programas de auditório, propagandas, vídeos do Youtube, enfim, imagens
que constroem valores, ensinam maneiras de falar, ditam comportamentos e criam um ideal de futuro, ou
seja, fazem parte do processo educacional informal.
Moradores de cidades do interior do Brasil podem
hoje, ainda que geograficamente isolados, ter acesso a
informações da mesma forma que um cidadão carioca,
porto-alegrense, recifense ou paulistano, por exemplo.
Voltemos, então, ao problema inicial: como educar
alguém hoje somente com uma proposta pedagógica
meramente informativa? Que significado isso produz
em nossos adolescentes na área de Ciências Humanas e

Sociais Aplicadas? Ela poderia funcionar há algumas décadas, quando apenas o professor detinha grande parte
das informações, que abriam o horizonte dos alunos,
transformando o conhecimento em algo significativo. Já
na atualidade, algo que os alunos fazem com muita facilidade é “caçar” informação, até com mais habilidade
do que aqueles que não nasceram na era da informação.
Para os estudantes do século XXI, a narrativa sobre a chegada de Cabral ao litoral brasileiro não é uma
história que só o professor pode contar. Há inúmeros
sites, por exemplo, que mostram essa história de variadas maneiras: por meio de vídeos, imagens, animações, textos jornalísticos, escolares e acadêmicos.
Isso não significa a redução ou desvalorização do
papel do professor, mas uma mudança. O professor
deixa de ser o único detentor da informação para ser o
mediador de um processo permeado pela interatividade. Ele precisa analisar criticamente as inúmeras fontes
de pesquisa e ajudar o aluno a escolher caminhos, tendo em vista o saber constituído da disciplina. Conforme Vani Moreira Kenski:
O excesso de informações nas redes implica a emergência de novos mediadores. No espaço educacional amplo, esses mediadores se apresentam não como professores – no
sentido tradicional de ser o que professa, o que anuncia a
“verdade” para os alunos que precisam dessa iluminação,
através do conhecimento das coisas. Esses novos mediadores podem ser identificados como educadores, capazes de
orientar sem dirigir o processo em construção pelo grupo, e
como comunicadores – no sentido da produção do diálogo,
da interpretação e da intercomunicação entre todos os participantes de uma mesma comunidade de ensino-aprendizagem, entre outras coisas. A participação desses mediadores
no meio dos aprendizes se dá no sentido de orientar o grupo
para o foco do processo que está sendo trabalhado, evitando a dispersão, a confusão. O papel de mediador se amplia
no estímulo para que todos estejam conectados, atentos,
participantes. Como educador, ele orienta o caminho, fornece trilhas confiáveis, estimula a reflexão crítica, a produção
criativa. Como conciliador, o mediador procura integrar os
dissidentes, aplacar os conflitos e estabelecer um clima profícuo de confiança ampliada entre todos, princípio básico
para a atuação em conjunto e a colaboração. (KENSKI, V. M.
Educação e comunicação: interconexões e convergências.
Educação e Sociedade. Campinas: Cedes. v. 29, n. 104, out.
2008. Especial, p. 654.)
A BNCC chama a atenção também para o novo contexto em que estamos imersos em uma cultura digital:
Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem
promovido mudanças sociais significativas nas sociedades
contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do
crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes
estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente
como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se
diretamente em novas formas de interação multimidiática e
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de
modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também
apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de
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respostas e à efemeridade das informações, privilegiando
análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar.
Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação das novas gerações.
É importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude
crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas
midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que
a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e
seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades
de comunicação (e também de manipulação), e que eduque
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o
potencial de comunicação do universo digital, a escola pode
instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e
estudantes (BNCC, p. 61).
O britânico David Buckingham, estudioso da cultura
digital e suas implicações para o campo da educação,
alerta para a necessidade de construir uma alfabetização digital que ensine os estudantes a fazerem um uso
crítico das mídias digitais e redes sociais.
Se quisermos usar a internet, os jogos ou outros meios
digitais para ensinar, precisamos equipar os alunos para
compreendê-los e ter uma visão crítica desses meios: não
podemos considerá-los simplesmente como meios neutros
de veicular informações e não devemos usá-los de um modo
meramente funcional ou instrumental. Precisamos, nesse
caso, é de uma concepção coerente e rigorosa de “alfabetização digital” – em outras palavras, do que as crianças
precisam saber sobre esses meios. Isso é muito mais do que
uma questão de know-how ou de habilidades funcionais. As
crianças precisam desenvolver uma capacidade crítica que
lhes permita compreender como a informação é produzida,
disseminada e consumida e como ela adquire significado
(BUCKINGHAM, 2008).
Essa dimensão é essencial para a área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas, uma vez que uma das tarefas essenciais da área é incentivar o estudante a construir uma postura crítica em relação às questões da vida
social para que seja capaz de construir perspectivas para
si mesmo e para a sociedade.
Mas precisamos perguntar ainda de que maneira,
nesse contexto, o trabalho por área de conhecimentos pode ser uma estratégia adequada para a escola
do século XXI. Conforme o que já foi explicitado anteriormente, o conhecimento meramente enciclopédico
já não faz sentido diante de todo o desenvolvimento
tecnológico e disponibilidade de informações existentes que estão ao alcance de um grande número de
pessoas. Com isso, o maior desafio está na construção
de competências e habilidades que tornem os estudantes e cidadãos capazes de analisar, interpretar e tomar
posição sobre o mundo que o cerca.
Ocorre, entretanto, que os conhecimentos não são
por natureza disciplinares, ao contrário, são naturalmente interdisciplinares. Os fenômenos sociais não se
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explicam somente pela História ou somente pela Geografia ou pela Filosofia ou pela Sociologia. Somente
com o olhar interdisciplinar, recorrendo aos conhecimentos e conceitos produzidos pelo conjunto da área
se torna possível realizar uma análise consistente da
vida social em diferentes tempos e espaços. Analisar
o significado da vida na cidade, por exemplo, pode
ser uma tarefa para qualquer uma das disciplinas da
área, mas certamente será uma análise muito mais rica
e adequada se for feita pelo conjunto das disciplinas
em uma perspectiva interdisciplinar, que pode também
incluir outras disciplinas que vão além da área.
É frequente verificarmos na escola sobreposições
de temas e conteúdos nas diferentes disciplinas que
fazem referência a conceitos e problemas comuns,
mas que são tratados em uma perspectiva estanque.
Na perspectiva por área de conhecimento, ganha-se a
possibilidade de romper com essa fragmentação, sendo necessário, entretanto, o diálogo constante entre os
educadores das várias disciplinas para planejar e alinhar
os conhecimentos disciplinares em uma proposta organizada por área de conhecimento.

4.1. As disciplinas da área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas
Filosofia
Como uma das disciplinas da área de Ciência Humanas e Sociais Aplicadas, a Filosofia assume um papel
colaborativo na perspectiva interdisciplinar dessa obra.
Desse modo, não se trata, no amplo escopo dos conteúdos abordados, de repetir as fórmulas presentes em
outros materiais e livros didáticos de Filosofia. Assim,
não nos pareceu adequado assumir uma abordagem
histórica ou temática em que fossem tratados temas,
autores ou sistemas filosóficos, dentro de um enfoque
que prioriza conteúdos. Não obstante a pertinência
dessas abordagens, a articulação com as demais disciplinas que compõem a área de Ciência Humanas e
Sociais Aplicadas exigia uma nova forma de abordagem filosófica. Essa decisão não significa, entretanto,
abdicar do modo genuinamente filosófico de pensar,
no qual o levantamento de hipóteses, a construção de
argumentos e o diálogo conceitualmente fundamentado aliam-se à dúvida sistemática, tal como preconizado
pela BNCC (cf. p. 548). Esse modo filosófico de pensar
está presente na forma como os temas de cada volume são apresentados, desenvolvidos e discutidos. Para
tanto, adotamos os seguintes passos metodológicos:
• Apresentação do tema a partir de perguntas que
colocam em evidência situações, dilemas, problemas e conceitos, provocando o estudante a
questionar-se sobre a forma como esses temas
são compreendidos na vida comum. Trata-se de
um movimento inicial, a partir do qual introduzimos um universo conceitual e teórico que propicie o levantamento de problemas que possam ser
trabalhados em uma perspectiva filosófica, mas
articulados com as demais disciplinas da área.
• Esse universo é posteriormente alimentado com
textos de diferentes gêneros, inclusive da tradição
filosófica, visando o aprofundamento e a amplia-

ção da base conceitual, o que é fundamental para
a construção de uma argumentação consistente
e a sistematização do raciocínio, promovendo,
portanto, um exercício filosófico de pensamento.
As atividades propostas têm em vista fortalecer o
protagonismo juvenil, incentivando o engajamento com práticas cooperativas para a formulação
e resolução dos problemas propostos, conforme
recomendado pela BNCC (cf. p. 562). Esse protagonismo está diretamente alinhado com uma
formação ética que promova o respeito às diferenças entre povos e pessoas e à diversidade cultural, amparado na compreensão da importância
dos direitos humanos (cf. BNCC, p. 567).
Diante da nova realidade social que vivemos, fruto
da globalização e das transformações produzidas pelo
mundo virtual, a formação ética assume novas perspectivas, daí a importância de uma reflexão filosófica
sobre os impactos da tecnologia nas mais diversas dimensões das relações sociais, culturais e com a natureza. Assim, o exercício filosófico de pensamento coloca-se a serviço de uma formação que, no âmbito próprio
do Ensino Médio, promova não só compreensão da
complexidade do mundo atual, mas a consciência de
princípios fundamentais, como a defesa da igualdade,
da liberdade e da justiça. Nesse contexto, as competências e habilidades, respectivamente no sentido de
“saber” e “saber fazer” (cf. BNCC, p. 13), são mobilizadas nas diferentes atividades propostas, com o objetivo
de desenvolver a autonomia intelectual fundamentada
em valores cognitivos, sociais e éticos.

Sociologia
No conjunto deste material a presença da Sociologia e sua articulação com as outras Ciências Sociais,
como a Antropologia e a Ciência Política, tem o objetivo de colaborar com a formação crítica e propositiva
dos estudantes dentro das discussões da área de Ciências Humanas. Os acúmulos da Sociologia entram nesta obra a partir de dois principais eixos: um de contribuição teórica, traçando pontes entre o conhecimento
científico sobre a sociedade e as experiências contemporâneas vividas pelos estudantes, e, outro, de aporte
procedimental para o protagonismo dos jovens na realização de pesquisas sociais durante o Ensino Médio.
A Sociologia e as Ciências Sociais configuram-se
como área disciplinar interessada no desenvolvimento
de métodos e técnicas de pesquisas específicas para a
compreensão da vida e modos de organização dos diferentes grupos sociais e, em especial, têm fornecido ferramentas de análise sobre a realidade contemporânea.
Neste material, tal vigor científico é marcado nas diversas atividades de leituras e pesquisas, nas quais revisões
bibliográficas e orientações para a produção ou análise
de dados quantitativos e qualitativos possibilitarão uma
postura analítica dos estudantes. Esse eixo de atuação e
contribuição da Sociologia no material de Ciências Humanas dá base prioritariamente ao desenvolvimento da
Competência Específica 1, possibilitando aos estudantes
“analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais” tomando como pressuposto “a pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e

tecnológicos” e garantindo rigor analítico aos argumentos que fundamentarão seus posicionamentos, pontos
de vistas e decisões.
Em paralelo, a contribuição disciplinar da Sociologia
à formação de Ciências Humanas se dá também em nível teórico e de qualificação conceitual. Conceitos são
como ferramentas para a análise do mundo que fazem
as engrenagens de uma pesquisa funcionar e fundamentam um olhar mais refinado, complexo e crítico
sobre aquilo que está a nossa volta. No conjunto desse
material, a discussão sobre os conceitos de sociedade,
cultura, indivíduo, antropoceno, capitalismo, trabalho,
território, consumo, poder, diferença e desigualdade,
tão caros ao pensamento sociológico, cumprem exatamente esse papel de qualificação analítica dos estudantes. Nessas discussões, as Competências 3 e 4
são especialmente trabalhadas quando apresentamos
caminhos tanto para o estudante analisar e avaliar criticamente “as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza” quanto para discutir o lugar
das relações de trabalho “na construção, consolidação
e transformação das sociedades”.
A complexificação analítica proporcionada pelo conhecimento sociológico é o que nos ajuda a refinar,
enfim, as bases para o desenvolvimento das Competências 5 e 6, em que os estudantes são chamados ao
protagonismo de ações e posicionamentos contra a
desigualdade, injustiça e violência, participando ativamente e de modo cientificamente embasado no debate público. Neste material, o conjunto de ferramentas
analíticas e procedimentais oferecido pela Sociologia é
acionado para contribuir com o aprendizado do estudante sobre a realidade na qual está inserido, sabendo
correlacioná-la aos seus processos históricos, seus contextos locais, regionais ou globais e, finalmente, às reponsabilidades éticas e aos compromissos sociais que
a contemporaneidade exige.

Geografia
O papel da Geografia no âmbito escolar é contribuir
para que o estudante seja capaz de entender a realidade a partir da leitura do espaço, compreendendo-o
como fruto das interações da sociedade no e com o
meio natural. Ao elaborar esta obra partimos da premissa de que a Geografia deve formar para a cidadania
e auxiliar o estudante a ler o espaço geográfico no qual
está inserido e do qual é agente de transformação, pois:
A atividade humana é produtora, por meio dela o homem transforma a natureza e a constitui em objeto de
conhecimento (produção cultural) e, ao mesmo tempo,
transforma a si mesmo em sujeito de conhecimento. (CAVALCANTI, 2005, p. 189.)
A partir da década de 1970, desenvolveu-se no Brasil a chamada Geografia Crítica, como um contraponto
à Geografia Tradicional, pautada na descrição e quantificação dos fenômenos espaciais sem, no entanto, propor análises que permitissem compreender a realidade
evidenciando suas contradições. Mesmo com diferentes concepções, houve consenso sobre a importância
dessa renovação que possibilitou novas perspectivas e
análises do espaço geográfico, redefinindo a Geografia
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como ciência social e contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo, que valoriza a cidadania e a ação social transformadora.
Na década de 1990, as categorias de análise da
Geografia passam a ser valorizadas como instrumentos
de análise da realidade, permitindo compreender as diferentes paisagens, que expressam as disputas de poder no espaço (território) e que evidenciam as relações
dos indivíduos com o seu espaço de vivência (lugar). As
categorias nos ajudam a analisar os aspectos ambientais, culturais, econômicos, históricos, que, por sua vez,
contribuem para a compreensão das diferentes regiões
e das conexões que são estabelecidas entre elas. Assim
as categorias ou conceitos estruturantes da Geografia,
como o lugar, a paisagem, o território, a região, a natureza e a sociedade, permitem a leitura do espaço de
forma abrangente e inter-relacional, considerando o
sujeito como parte desse todo e incluindo as múltiplas
influências percebidas no cotidiano do estudante.
Essas premissas vão ao encontro das proposições
que embasam a BNCC, e corroboram com a ideia de
que a Geografia é uma ciência espacial e como tal deve
contribuir para o desenvolvimento do pensamento espacial do estudante, que se tornará capaz de utilizar
seu repertório de conhecimentos, competências e habilidades para compreender as relações que os objetos
e fenômenos espaciais estabelecem entre si.
Nessa perspectiva, as categorias de análise da geografia devem ser entendidas como lentes para a leitura da realidade e não podem ser ensinadas por si
sós, como parte de um objetivo de aprendizagem que
se fecha nele mesmo, mas de forma que o estudante parta da análise dessas categorias como meio de
compreender as relações estabelecidas em um dado
lugar pela sociedade que ocupa esse espaço. Desse
modo, entender como os seres humanos interferem
nos elementos do meio natural e como se apropriam
dos recursos que nele se encontram, transformando
a paisagem nesse processo, por exemplo, mostra-se
mais importante do que o domínio estático sobre a
definição de paisagem em si. Os conceitos estruturantes ou categorias de análise da Geografia, em vez de
enquadrados em definições pré-estabelecidas, devem
servir à problematização de contextos com suas variáveis próprias, sem isolá-las nem imobilizar sua dinâmica.
Em nossa perspectiva, a cartografia é entendida
como uma linguagem da Geografia. Por meio das representações cartográficas, obtemos informações que
nos permitem compreender como se dão os arranjos
espaciais; da mesma forma, o domínio sobre as técnicas da cartografia nos possibilita representar fenômenos diversos como forma de síntese e expressão de sua
manifestação espacial.
Os conteúdos e abordagens propostos nesta coleção
que se vinculam à Geografia Escolar e se apresentam
associados aos das demais disciplinas da área de Ciências Humanas, possibilitam ao estudante experiências
de aprendizagem alinhadas aos princípios da formação
integral, por meio dos quais se verá como protagonista
na construção social do espaço geográfico, descobrindo seu lugar no mundo e desenvolvendo uma postura
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crítica diante de problemáticas contemporâneas, como
as disparidades sociais, as tensões geopolíticas, os desafios da globalização, as questões socioambientais,
as transformações culturais, técnicas e científicas que
transformam as relações sociais e as relações do ser humano com a natureza. Procuramos promover a análise
dos fenômenos em diferentes escalas, compreendendo
que o lugar de vivência também é produto e fator das
dinâmicas regionais e globais, mobilizando habilidades
e munindo os estudantes de capacidades que permitam
compreender e transformar a realidade.

História
No que se refere à disciplina de História, desde a
primeira metade do século XX, os materiais didáticos
vêm sendo organizados quase exclusivamente por critérios cronológicos. Quer dizer, a partir do momento
em que se começa a ensinar História como disciplina
independente, inicia-se um ciclo de conteúdos organizados cronologicamente. Começa-se ou pela chegada
dos europeus à América, ou pela origem do ser humano, seguindo pela história antiga, medieval, moderna,
contemporânea até os dias atuais. Nos livros didáticos,
isso foi feito de duas formas.
Primeiramente separava-se História Geral de História do Brasil. Eram criados, assim, volumes dedicados a
um e outro universo do conhecimento histórico. Mais
recentemente, foram criados os livros de História integrada, nos quais a história brasileira aparece ao lado
da história de outros países da América e da Europa.
Nesse modelo, o que une a história europeia à história brasileira são os marcos cronológicos. Dessa forma,
podem ser organizados programas de curso nos quais
o aluno estuda a Revolução Russa, em seguida a República Velha brasileira e depois o nazifascismo.
Há, com certeza, ligações entre esses assuntos.
Mas devemos afirmar, também, que há mais particularidades que afinidades, pois o que justifica o agrupamento são somente as datas em que os eventos
ocorreram.
Há nessa maneira de organizar o trabalho com a
disciplina a suposta intenção de ensinar toda a história. Será isso possível? Claro que não. Toda a história
abarca uma infinidade de assuntos, períodos, espaços,
realidades e temas. Na verdade, o que se denomina
“toda a história”, ainda hoje, são duas coisas: os velhos
currículos anteriormente obrigatórios, impostos pelos
governos federais, estaduais e municipais ao longo da
ditadura militar brasileira, ou, ainda, os programas dos
vestibulares mais concorridos, que em muitos casos
também são uma herança daqueles velhos currículos.
Quanto ao mundo vivido, este, em geral, só cabe
nas páginas finais, depois de abordado todo o processo. Em muitos casos, o volumoso trabalho anual
impede que se chegue até ele. Assim, em respeito à
cronologia, estudamos a origem do capitalismo, mas
não estabelecemos nenhuma relação com o capitalismo que está em nossos bolsos, casas, outdoors, sonhos e desejos. Estudamos a Revolução Industrial e
não pensamos no plano urbanístico de nossas cidades
industriais, nos problemas ambientais e nas questões
relacionadas ao mercado de trabalho e sua forma de

organização. Com medo de não esgotar os assuntos
prometidos no plano de ensino, o professor, em geral,
sufoca a contextualização, tirando do estudo aquilo que
ele teria de mais orgânico. Por isso, podemos afirmar
que o ensino pautado somente em critérios cronológicos e informativos transforma-se em uma camisa de
força para o professor.
O que se quer colocar em evidência, somente, é que
a maneira como muitos materiais didáticos são criados
não favorece o trabalho produtivo, estimulando, ao contrário, a memorização e o ensino somente informativo,
sem estimular o diálogo. Ou seja, não há contextualização, tampouco se favorece o trabalho interdisciplinar.
Sobre a memorização, deve-se ainda considerar as observações da historiadora Circe Bittencourt:
É preciso, no entanto, na crítica aos métodos mnemônicos,
identificar que tipo de memorização está sendo considerada
desnecessária e passível de ser descartada. Parece acertado
afirmar que a crítica feita é contra um tipo de memorização
mecânica, do “saber de cor”, da pura repetição, e não contra o
desenvolvimento da capacidade intelectual de memorizar. Essa
distinção deve ser feita para evitar que se julgue totalmente
desnecessário desenvolver nos alunos a capacidade de memorizar acontecimentos, no caso da História, e referenciá-los no
tempo e no espaço, para que, com base neles, se estabeleçam
outras relações de aprendizado. Parece-nos que reside neste
ponto, ou seja, na confusão entre a memorização mecânica e
a memorização consciente, a necessidade de particularizar a
crítica contra esse método de aprendizagem.
Outro aspecto que precisa ser considerado sobre o problema da memorização como método de ensino e aprendizagem é o de situá-lo historicamente, para evitar uma
análise anacrônica. A difusão desse método ocorreu em
determinado contexto histórico. Quando situamos as práticas culturais do século XIX e início do século XX, podemos
refletir com maior lucidez sobre o papel da memorização na
formação dos alunos, especialmente no tocante à História,
disciplina considerada “decorável” por excelência.
BITTENCOURT, C. Ensino de História: fundamentos e métodos.
São Paulo: Cortez, 2004. p. 71.

Não se deve crer que seja necessário exterminar a
cronologia ou deixar de trabalhar com assuntos clássicos. Não é possível estudar História sem ter um bom
domínio da cronologia, pois ela é uma ferramenta essencial do historiador. Não posso discutir um fenômeno
relacionado à Idade Média se não sou capaz de localizá-la no tempo e no espaço, considerando as implicações
de situar tal evento no século X e não no XVIII.
O que é necessário, sim, é organizar os programas
e cursos de História considerando os conhecimentos
significativos para os estudantes. Nosso objetivo não
pode ser somente a cronologia, é preciso haver uma
rede temática que atribua significado aos eventos. É
preciso construir um problema, que pode estar relacionado à cidadania, à questão da igualdade, da terra,
da juventude, da saúde, do lazer, da cultura, da política, da economia, do preconceito, enfim, é preciso que
esse diálogo faça sentido, pois só assim a História se
transformará em uma linguagem capaz de estabelecer
uma relação entre o passado e o presente, resgatando
experiências vividas e nos fazendo refletir sobre o presente e o futuro que queremos viver.

É preciso encarar a História como um diálogo
constante entre o presente e o passado, nos mais diferentes espaços. Os conteúdos são todos aqueles
pertinentes aos objetivos do professor e ao grupo de
alunos. É preciso que a História exerça o espírito crítico, que seja uma linguagem capaz de falar de nosso
tempo, de sentimentos e questões que extrapolam os
limites do conhecimento histórico.
Estamos ainda de acordo com as afirmações do historiador Holien Bezerra, segundo o qual:
[…] é dever da escola, e direito dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, oferecer e trabalhar os conjuntos de conhecimentos que foram socialmente elaborados e que os estudiosos
consideram necessários para o exercício da cidadania. […] Já é
consenso que a escola não tem por finalidade apenas transmitir
conhecimentos. Passa a ser consenso também, entre os profissionais da História, ainda que com menor intensidade, que
os conteúdos a serem trabalhados em qualquer dos níveis de
ensino/pesquisa (básico, médio, superior, pós-graduado) não
é todo o conhecimento socialmente acumulado e criticamente
transmitido a respeito da trajetória da humanidade. Forçosamente, devem ser feitas escolhas e seleções.
BEZERRA, H. G. Ensino de História: conteúdos e conceitos básicos. In:
KARNAL, L. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas.
São Paulo: Contexto, 2004. p. 38.

Nesse sentido, o trabalho organizado por área de
conhecimento cria uma nova perspectiva para a disciplina de História, pois a perspectiva histórica se junta
aos conhecimentos das outras disciplinas da área para
criar uma problematização que permite o diálogo entre
passado e presente e, com base nesse diálogo, analisar a complexidade das sociedades em que estamos
inseridos.

5. As juventudes do século XXI e
a construção de uma proposta
de trabalho para o Ensino Médio
na área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas
Os jovens são o público prioritário do Ensino Médio. São considerados jovens, na atualidade, as pessoas que se situam na faixa etária de 15 a 29 anos.
No Ensino Médio, a idade esperada dos estudantes é
de 15 a 17 anos. Entretanto, em 2019, conforme dados do Ministério da Educação, 26% dos estudantes
tinham idade superior ao esperado. Nas redes públicas, essa distorção etária chegou a 32% em 2019,
em relação ao primeiro ano do Ensino Médio. Com
isso, evidencia-se que muitos jovens que estão no Ensino Médio, especialmente nas redes públicas, têm 18
anos ou mais.
Quanto ao perfil desses jovens, precisamos considerar primeiramente que não existe um modelo único
de juventude: o que existe são juventudes. No Brasil,
cerca de 20% dos jovens de 15 a 17 anos trabalhavam
em 2012, conforme aponta a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD). Nesse sentido, afirma
o pesquisador Juarez Dayrell:
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No Brasil, a juventude não pode ser caracterizada
pela moratória em relação ao trabalho, como é comum
nos países europeus. Ao contrário, para grande parcela
de jovens, a condição juvenil só é vivenciada porque trabalham, garantindo o mínimo de recursos para o lazer, o
namoro ou o consumo. Mas isso não significa, necessariamente, o abandono da escola, apesar de influenciar
no seu percurso escolar. As relações entre o trabalho e
o estudo são variadas e complexas e não se esgotam na
oposição entre os termos. Para os jovens, a escola e o
trabalho são projetos que se superpõem ou poderão sofrer ênfases diversas, de acordo com o momento do ciclo
de vida e as condições sociais que lhes permitam viver a
condição juvenil. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)
Sobre as diferentes juventudes, Dayrell afirma ainda que
[...] é preciso enfatizar que as práticas culturais juvenis não
são homogêneas e se orientam conforme os objetivos que
as coletividades juvenis são capazes de processar, num contexto de múltiplas influências externas e interesses produzidos no interior de cada agrupamento específico. Em torno
do mesmo estilo cultural podem ocorrer práticas de delinquência, intolerância e agressividade, assim como outras
orientadas para a fruição saudável do tempo livre ou, ainda,
para a mobilização cidadã em torno da realização de ações
solidárias. (DAYRELL, 2007, p. 1109.)
Ocorre que, muitas vezes, educadores consideram
ao juventude como uma fase “natural” de desenvolvimento humano em que a juventude tem um caráter homogêneo, desconsiderando que em cada grupo social
existem diferentes formas de ser jovem e de lidar com
a juventude.
Outro engano são as aproximações que se expressam em fórmulas como “no tempo em que eu era jovem” ou “a minha geração”, pelas quais se faz referência a um jovem que existiu em determinado tempo
mas que não necessariamente serve de parâmetro de
identificação com o jovem do tempo presente, uma
vez que ser jovem não tem o mesmo sentido em qualquer tempo e lugar. Por isso, para pensar o jovem no
Brasil é preciso ter em conta a grande diversidade de
contextos socioculturais presentes no país e também
as próprias transformações que o país vem vivendo,
trazendo novas condições de vida, possibilidades e expectativas para os jovens de diferentes estratos sociais.
Como afirmam Raquel Souza e Ana Paula Corti:
Podemos afirmar que a juventude é sobretudo uma
construção social e não um processo natural. Sendo assim,
é muito variável. Isso quer dizer que ela não consiste apenas
numa fase do ciclo biológico, representada por uma idade
cronológica (ter 15 ou 16 anos) e pro certos estados fisiológicos como a maturidade do aparelho reprodutor, mas vai
muito além disso. Ser jovem implica possuir determinadas
características e exercer certos papeis sociais. Como as sociedades não são iguais umas às outras, os papeis sociais
atribuídos aos jovens variam entre elas – e dentro delas.
(CORTI; SOUZA, 2004, p. 19.)
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Nesse sentido, é preciso tomar cuidado com os estereótipos que podem predefinir o jovem como alguém
“rebelde”, “desatencioso”, “impertinente”, enfim, que
o desqualificam e, em muitos contextos, podem até
mesmo estimulá-lo a abandonar a escola, uma vez que
esta seria um lugar com o qual parece não conseguir
criar um espaço de legitimidade. Sobre isto, afirma
Dayrell (2007, p. 1117):
[...] predomina uma representação negativa e preconceituosa em relação aos jovens, reflexo das representações
correntes sobre a idade e os atores juvenis na sociedade.
É muito comum, nas escolas, a visão da juventude tomada
como um “vir a ser”, projetada para o futuro, ou o jovem
identificado com um hedonismo individualista ou mesmo
com o consumismo. Quando se trata de jovens pobres, ainda mais se forem negros, há uma vinculação à ideia do risco
e da violência, tornando-os uma “classe perigosa”. Diante
dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser visto
na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabilidade, da desconfiança, o que torna ainda mais difícil para a
escola perceber quem ele é de fato, o que pensa e é capaz
de fazer. A escola tende a não reconhecer o “jovem” existente no “aluno”, muito menos compreender a diversidade,
seja étnica, de gênero ou de orientação sexual, entre outras
expressões, com a qual a condição juvenil se apresenta.
Uma outra maneira de encarar o jovem na escola é buscar reconhecê-los como sujeitos particulares,
que estão em processo de aprendizagem e também
de muitas descobertas, tendo de enfrentar ainda as difíceis escolhas que deve fazer ao se aproximar da vida
adulta e do mundo do trabalho. Podemos então fazer com que as expectativas e questões desses jovens
sejam de alguma forma incorporadas ao fazer pedagógico. Suas perguntas e preocupações certamente
alimentam muitos dos debates propostos no trabalho
com a área de Ciências Humanas nesta obra, na qual
várias das propostas desenvolvidas focaram especialmente o levantamento das questões e demandas que
podem mobilizar muitos jovens.
Tal maneira de encarar o trabalho com os diferentes
jovens pode ser um caminho para fortalecer o que na
BNCC se denomina protagonismo juvenil:
É necessário, ainda, que a Área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas favoreça o protagonismo juvenil investindo para que os estudantes sejam capazes de mobilizar diferentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais,
digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.), valorizar
os trabalhos de campo (entrevistas, observações, consultas
a acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas de
registros e engajar-se em práticas cooperativas, para a formulação e resolução de problemas (BNCC, p. 562).
No contexto em que estamos vivendo é preciso considerar a cada vez maior influência da vida que pulsa fora
da escola dentro dos muros da escola. Se no passado havia uma institucionalidade escolar que permitia que suas
regras e modos de fazer fossem próprios e particulares,
vivemos hoje um contexto em que as redes sociais e a
massiva informação que circula na internet invadem o espaço escolar. Não só isso, mas também há na atualidade

uma maior presença da vida juvenil na escola. Ainda conforme Dayrell (2007, p. 1120):
A escola é invadida pela vida juvenil, com seus looks,
pelas grifes, pelo comércio de artigos juvenis, constituindo-se como um espaço também para os amores, as amizades, gostos e distinções de todo tipo. O “tornar-se aluno”
já não significa tanto a submissão a modelos prévios, ao
contrário, consiste em construir sua experiência como tal e
atribuir um sentido a este trabalho. Implica estabelecer cada
vez mais relações entre sua condição juvenil e o estatuto de
aluno, tendo de definir a utilidade social dos seus estudos,
o sentido das aprendizagens e, principalmente, seu projeto
de futuro. Enfim, os jovens devem construir sua integração
em uma ordem escolar, achando em si mesmos os princípios
da motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar.
Esse novo contexto, em que a escola também não
é a mesma do passado, é essencial que as questões
dos jovens em relação ao mundo que os cerca possam ter espaço na escola e se constituam como parte
da proposta pedagógica que busca fortalecer o protagonismo juvenil construindo conhecimentos capazes
de proporcionar aos estudantes formas de leitura do
mundo e possibilitando também suas escolhas em relação aos caminhos que desejam traçar no processo de
construção da identidade para a vida adulta.

6. O processo de avaliação na área
de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas
Tradicionalmente, a avaliação é entendida como
o momento em que o professor, dono de um saber,
verifica os conhecimentos aprendidos pelo aluno. Nessa forma de compreender a avaliação, ela não traduz
uma possibilidade de aprendizagem para os estudantes nem para os professores, mas apenas certifica se os
conteúdos trabalhados em sala de aula foram assimilados pelos estudantes. Esse sempre foi o papel das chamadas provas finais, que reuniam grande quantidade
de conteúdo em uma avaliação e nas quais o educando
precisava mostrar que, ao final de tudo, seria capaz de
alcançar o percentual mínimo de acerto exigido.
Essa forma de avaliar, contudo, não permite que se
faça da avaliação um rico instrumento de aprendizagem,
indo além da constatação do que o aluno sabe ou não.
Mais do que um instrumento de poder do professor
que detém o domínio sobre um determinado conhecimento e tem a possibilidade de julgar o aluno aprovando-o ou não, a avaliação pode ser utilizada como
uma medida real da aprendizagem, ou melhor, como
um caminho para analisar as mudanças necessárias
para que a aprendizagem avance. Quer dizer, para o
professor, é possível fazer da avaliação um indicador
das alterações que seu planejamento didático precisa
sofrer para alcançar os objetivos propostos.
Para Jussara Hofmann, defensora do que ela denomina de uma prática educativa mediadora, é preciso
que o professor reveja o seu papel no que se refere
à avaliação e ao estudante. Segundo ela, o professor
precisa ter:

Em primeiro lugar, o sentimento de compromisso em
relação àquela pessoa com quem está se relacionando.
Avaliar é muito mais que conhecer o aluno, é reconhecê-lo
como uma pessoa digna de respeito e de interesse.
Em segundo lugar, o professor precisa estar preocupado
com a aprendizagem desse aluno. Nesse sentido, o professor
se torna um aprendiz do processo, pois se aprofunda nas estratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age,
pensa e realiza essas atividades educativas. Só assim é que o
professor pode intervir, ajudar e orientar esse aluno. É um comprometimento do professor com a sua aprendizagem – tornar-se um permanente aprendiz. Aprendiz da sua disciplina e dos
próprios processos de aprendizagem. Por isso a avaliação é um
terreno bastante arenoso, complexo e difícil. Eu mudo como
pessoa quando passo a perceber o enorme comprometimento
que tenho como educador ao avaliar um aluno.
Entrevista concedida por Jussara Hofmann ao Senai. Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/
pdebusca/producoes_pde/2010/2010_uel_ped_pdp_raimundo
_fernandes_da_costa.pdf. Acesso em: 5 abr. 2020.

Já para o estudante, o momento da avaliação pode
se traduzir em mais um momento de aprendizagem,
ou seja, a própria atividade proposta pode ser criada
de forma que o aluno se veja estudando e aprendendo
enquanto realiza a avaliação.
No caso da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, isso dificilmente vai ocorrer se utilizarmos como
objeto de avaliação apenas uma lista de perguntas que
devem ser respondidas da maneira exata esperada pelo
professor. Ao contrário disso, se elaborarmos uma avaliação em que o estudante tenha de se debruçar sobre
novos textos em diferentes linguagens, imagens, documentos, enfim, se ele for convidado a refletir, argumentar e produzir conclusões, estaremos avaliando seu
domínio dos conceitos estudados, mas também propiciando a ele mais um momento de estudo.
Um exemplo: ao estudar a Revolução Francesa nos
deparamos com uma grande quantidade de eventos
que se sobrepõem uns aos outros, além de conteúdos
relacionados ao pensamento sociológico e filosófico ao
fazermos referência à defesa da igualdade, da liberdade e da noção de direitos do cidadão. Ao organizarmos
uma atividade avaliativa, poderíamos simplesmente perguntar quando alguns fatos ocorreram, o que significam
ou por que ocorreram. Mas, para além disso, é possível
inserir, dentre muitas possibilidades, trechos de documentos com discursos de Robespierre e outros revolucionários que façam referência a algumas das ideias que
nortearam a Revolução Francesa. Pode-se então fazer
algumas perguntas que ajudem o estudante a compreender os textos e depois solicitar que ele extraia do
texto algumas dessas ideias revolucionárias. Tudo isso
deve ser feito de forma que o aluno seja conduzido para
uma solução satisfatória sem armadilhas. Afinal, o maior
objetivo é a realização da aprendizagem.
Nesse caso, estaríamos também contribuindo para
que o estudante desenvolva a habilidade relacionada
à leitura, essencial para a área de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas e que também deve ser objeto de
ensino para um professor dessa área.
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Mas não basta fazer a avaliação e o professor atribuir um conceito. É também essencial que o estudante
tome consciência dos saberes que possui e de suas dificuldades. Por isso, o trabalho não se encerra quando
o aluno recebe o conceito e o professor o registra no
diário. Ao contrário, é aí que o trabalho começa, pois
esse é o momento de retomar um caminho para aprender o que se mostrou insuficiente na avaliação. Já é
uma fala corrente a afirmação de que o erro tem um
importante papel pedagógico, quer dizer, é a partir do
reconhecimento e da compreensão de seus próprios
erros que um estudante pode avançar.
Por isso, a avaliação não é somente um momento
de verificação, mas um processo contínuo de tomada de consciência dos professores e alunos acerca das
aprendizagens relacionadas às várias propostas trabalhadas em sala de aula. Nesse sentido, tanto melhor
será a avaliação quanto maior for o número de atividades realizadas e quanto mais diversificadas o forem.
Isso não quer dizer, no entanto, que o único critério
deva ser o número de atividades realizadas, pois de
nada adianta realizar inúmeras avaliações tomando
como ponto de partida apenas a simples verificação
mecânica de conteúdos ensinados.
Não existe uma única forma de aprender nem de
ensinar. Assim, quanto mais recorrermos a diferentes
linguagens e maneiras de avaliar, maiores serão as
oportunidades de aprender. Pode-se recorrer à formulação de questões, mas também à produção de textos,
esquemas, desenhos, apresentações orais, representações teatrais, apresentações em computador, trabalhos em grupo, pesquisas, enfim, são inúmeras as possibilidades de criar oportunidades de aprendizagem e
também de acompanhar o processo de evolução do
estudante ao longo do ano letivo.
Nessa forma de avaliar, não se cria o terror da prova
que é tudo ou nada, pois o estudante é convidado a
realizar uma produção que envolve aprendizado. Além
disso, a variedade de instrumentos cria novas oportunidades e caminhos para a aprendizagem, retirando da
avaliação a tensão que muitas vezes bloqueia a construção de conhecimentos novos.
Em síntese, precisamos colocar o foco de nosso
trabalho na construção de estratégias que valorizem a
todo tempo o processo de aprendizagem.
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O MUNDO DA
CIÊNCIA E A CIÊNCIA
NO MUNDO

Este capítulo problematiza as relações entre ciência,
tecnologia e sociedade, com base nas discussões próprias
do campo científico, como a natureza do conhecimento,
os limites e o alcance da atividade científica, as definições
de ciência e seus impactos econômicos, políticos,
sociais e históricos, as diferenças entre ciência, técnica
e tecnologia. Essas discussões envolvem o desafio de
desnaturalizar noções idealizadas do universo científico
e de refletir sobre essas questões pela perspectiva de
um conhecimento contextualizado que se aproxime da
realidade dos estudantes.
Na abertura deste capítulo, propõe-se uma reflexão
sobre técnica e tecnologia com base na comparação de
duas imagens. Uma delas, extraída do filme A guerra
do fogo, de J. J. Annaud, de 1982, refere-se a um
personagem que produz fogo mediante a fricção de
um graveto com um pedaço de madeira. A segunda,
uma montagem fotográfica, apresenta uma pintura
rupestre e um radiotelescópio. A imagem extraída do
filme pode ser um ponto de partida para ampliar a
noção de tecnologia, que geralmente é associada a
equipamentos sofisticados e modernos. As imagens

Danny Lehman/Getty Images
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podem provocar uma reflexão sobre o esforço de
comunicação dos seres humanos e sua busca por
estabelecer novos conhecimentos. A comparação
dessas duas imagens promove a elaboração de
hipóteses, a seleção de evidências e a construção de
argumentos sobre a ciência e a tecnologia.
Para iniciar uma análise do capítulo, pode-se incentivar
os estudantes a dizer o que pensam das fotografias e a
fazer uma leitura coletiva do pequeno texto de abertura.
Aproveite a ocasião para reconhecer os conhecimentos e
as concepções prévias que eles partilham sobre as relações
entre ciência e tecnologia. Daí a importância de sentirem-se à vontade para expressar suas opiniões e levantar
hipóteses sobre o tema. Se julgar oportuno, conduza um
debate na sala de aula para que todos possam discutir a
relação que estabelecem com os produtos tecnológicos
e a influência deles em sua vida. Nesse sentido, alguns
temas do universo dos estudantes podem ser oportunos:
A tecnologia melhorou a comunicação entre eles? Quais
são os impactos da ciência no dia a dia deles? As inovações
tecnológicas são sempre benéficas ou podem provocar
malefícios?
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bserve atentamente as duas imagens de
abertura e o título do capítulo. Quais relações você percebe entre ciência e as
imagens pintadas nas rochas pelas primeiras comunidades humanas? Por que, na primeira imagem, há
um radiotelescópio ao fundo? Será que há alguma
relação entre um hominídeo preparando as primeiras fagulhas de
uma fogueira e o desenvolvimento da tecnologia? Talvez você não
entenda imediatamente por que
estas imagens iniciam um capítulo sobre as relações entre ciência,
tecnologia e sociedade. Contudo,
elas indicam algo que permeia
nosso cotidiano: o conhecimento e
o domínio da natureza. Se na imagem de abertura encontramos um
exemplo das primeiras tentativas
de representar o mundo (as pinturas rupestres) e de um aparelho

que nos permite detectar objetos não visíveis a olho
nu, a segunda nos remete a uma das primeiras técnicas humanas para reproduzir um fenômeno natural.
Estas imagens nos ajudam a compreender que nossa
vida está irremediavelmente envolvida com a ciência
e a tecnologia.
Divulgação/20th Century Fox
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 Cena do filme A guerra do fogo, de

Jean-Jacques Annaud, lançado em 1981.

O QUE
VAMOS

 Fotografia de Danny Lehman: Nesta montagem encontramos, próximo às pinturas rupestres, um radiotelescópio.

Enquanto as pinturas nos remetem a uma das primeiras manifestações de representação do mundo, o radiotelescópio
é uma invenção mais recente, que possibilita o conhecimento de regiões do universo muito distantes de nós.
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ESTUDAR

Neste capítulo, vamos estudar ciência e tecnologia. Compreender a ciência
é, também, refletir sobre o modo como ela produz suas teorias e como estas
são aplicadas no âmbito da tecnologia. Os impactos da ciência e da tecnologia
estão presentes em diversos contextos, inclusive os sociais e os ambientais.
Dessa maneira, o capítulo abordará um aspecto relacionado ao tema geral deste volume, a relação entre indivíduo, natureza e sociedade. Para isso, vamos
começar nossa conversa ouvindo música.

7

Páginas 6 e 7

Objetivos do capítulo
1. Problematizar a produção dos saberes científicos, a partir da análise das relações entre ciência, tecnologia e
sociedade.
2. Identificar as dificuldades e desafios para constituir noções, atitudes e ideias que embasam o conhecimento
científico.
3. Analisar a historicidade dos conhecimentos científicos, seus modelos, sua dinâmica, tensões, desconstruções e
autocorreções.
4. Compreender as demandas e os valores científicos e sociais relacionados às questões socioambientais, à democracia
e à cidadania.
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Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional,
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos,
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles,
considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de
natureza científica.

1, 2, 3, 6, 7

4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas,
discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.
6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.
Neste capítulo serão trabalhadas as competências 1, 4 e 6. A competência 1 será desenvolvida na seção Narrativas, que propõe uma análise de aspectos culturais, epistemológicos e científicos relacionados
com a chegada da sonda Lunik 9 à Lua. Essa mesma competência será desenvolvida nas duas seções Ler
imagens, nas quais se propõe, respectivamente, uma comparação entre as habilidades técnicas do ser
humano e as habilidades instintivas dos animais, e na primeira atividade de Pesquisa, que leva os estudantes a investigarem a importância da matemática na ciência. A segunda atividade de Pesquisa articula
as competências 1 e 4 por meio da análise de aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais
e de sua relação com a transformação da natureza e das sociedades, com base em um estudo sobre o
significado da tecnologia e da relação entre ciência e tecnologia, tendo como enfoque debates sobre cidadania realizados em atividades em sala de aula. A seção Releitura reforça a competência 1 mediante
a análise de texto que trata dos aspectos epistemológicos e científicos relacionados com a pandemia da
Covid-19 e de uma proposta de organização de um debate sobre o tema.
A competência 6 é mobilizada nas diversas situações de discussão, nas quais se propõe um debate ou
uma roda de conversa. Espera-se que nessas ocasiões os estudantes apresentem seus argumentos de modo
autônomo e crítico, mas que também respeitem opiniões contrárias, tendo em vista o exercício da cidadania.

Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Ciência e Tecnologia
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A ciência nas notas do cancioneiro brasileiro
A música nos acompanha em diversos momentos e nela encontramos algumas canções que podem nos estimular a pensar sobre o que vamos estudar neste capítulo. Reproduzimos abaixo a letra da canção “Lunik 9”, de Gilberto Gil, e um texto escrito por Julinho Bittencourt, sobre essa música e seu contexto. Antes de mais nada, procure
a canção de Gilberto Gil na internet para poder escutar a melodia enquanto lê a letra que ele criou. Afinal, música
sem som não tem sentido. Em seguida, leia o artigo de Bittencourt e responda às questões do roteiro de trabalho.

NARRATIVAS

Lunik 9
Gilberto Gil

Poetas, seresteiros, namorados, correi
É chegada a hora de escrever e cantar
Talvez as derradeiras noites de luar
Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva
Afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural
Sei lá que mais
Ah, sim! Os místicos também profetizando em tudo o fim do mundo
E em tudo o início dos tempos do além
Em cada consciência, em todos os confins
Da nova guerra ouvem-se os clarins
Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais
E tudo isso em meio às discussões, muitos palpites, mil opiniões
Um fato só já existe que ninguém pode negar, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já!
E lá se foi o homem conquistar os mundos, lá se foi
Lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi
Nos jornais, manchetes, sensação, reportagens, fotos, conclusão:
A lua foi alcançada afinal, muito bem, confesso que estou contente também
A mim me resta disso tudo uma tristeza só
Talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção
O que será do verso sem luar?
O que será do mar, da flor, do violão?
Tenho pensado tanto, mas nem sei
Poetas, seresteiros, namorados, correi
É chegada a hora de escrever e cantar
GIL, Gilberto. Lunik 9. In:

 Chegada do homem à Lua,

Nasa

8

. Louvação. [S.l.] Philips Records, 1967. 1 CD. Faixa 1.

em 20 de julho de 1969.
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Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
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Esta seção propõe uma reflexão sobre ciência e tecnologia com base em
uma canção de Gilberto Gil e um texto do músico e escritor Julinho Bittencourt.
Ao apresentar duas concepções críticas sobre o tema, o objetivo é provocar os
estudantes a refletir sobre a ciência e a tecnologia. Não obstante os inegáveis
avanços da ciência, nem sempre sua aplicação é isenta de problemas ou significa
uma solução definitiva para eles. A ideia é criar um ambiente de questionamento,
a partir do qual os estudantes tenham um primeiro contato com o que será
discutido ao longo do capítulo.
Lunik 9, desenvolvida pelos soviéticos, foi a primeira sonda espacial a pousar
em solo lunar, em 1966. Sua eficácia à época simbolizou o poder do progresso
tecnológico produzido pelos conhecimentos científicos.
Porém, na canção “Lunik 9” (1967), Gilberto Gil questiona se o sucesso da
conquista espacial desumanizaria nossos conhecimentos sobre o mundo e produziria
desencantos. A Lua seria reduzida a um objeto científico, produto de conhecimento
racional. A letra dessa canção contrapõe duas maneiras de falar do satélite terrestre,
a primeira baseada na ciência, marcada pelo rigor científico, e a outra relacionada
com a linguagem dos poetas e seresteiros que, inspirados na sensibilidade, falam
de emoções e sentimentos, em uma leitura artística da natureza.
O lirismo do cantor-poeta ainda lembra que os astronautas estavam travando
uma guerra no espaço sideral, uma alusão à corrida armamentista, no contexto
da Guerra Fria, marcada pela disputa entre norte-americanos e soviéticos pela
hegemonia mundial. Então, sugere Gilberto Gil, o avanço tecnológico serviria a
quem? Caso necessário, proponha uma pesquisa sobre o programa Luna (1959-1973) e sua importância para a corrida espacial no contexto da Guerra Fria, a
fim de que os estudantes possam compreender melhor o tema explorado nesse
momento do capítulo.
Este roteiro de trabalho prevê o desenvolvimento das habilidades
EM13CHS101 e EM13CHS103. As perguntas visam provocar os estudantes
de modo que analisem e comparem diferentes fontes e narrativas relacionadas
com a ciência e a tecnologia, inclusive identificando seus impactos em nossa
vida. Além disso, ao responderem às perguntas, os estudantes devem elaborar
hipóteses e construir argumentos relativos a processos culturais, epistemológicos,
econômicos e políticos.

Roteiro de trabalho
1. Na canção “Lunik 9”, que relações podemos estabelecer entre a ciência e a nossa admiração por aquilo
que vemos no céu?

Pela ótica da canção, os propósitos da ciência são diferentes das outras visões e leituras da realidade (arte, religião, mito, senso comum,
etc.). A ciência busca uma explicação objetiva dos fenômenos naturais, e seus princípios excluem percepções e emoções subjetivas, como
a admiração poética sobre o luar.

2. De que maneira o texto de Julinho Bittencourt nos ajuda a compreender o contexto em que essa música
foi composta e por que a chegada do homem à Lua acabaria com as sensações de mistério e de admiração
que temos em relação ao satélite terrestre?
O texto afirma que a chegada à Lua foi um feito extraordinário e que todos, à época, lembram exatamente o que faziam naquele momento. Portanto, esse acontecimento tornou-se inesquecível e foi retomado pelo autor 50 anos depois. No contexto dos anos 1960, Julinho
relembra que a canção de Gil “impressionava e causava pesadelos”. Tais sentimentos expressavam o temor de que o avanço tecnológico
comprometesse outras relações do homem com a natureza.

3. A chegada do homem à Lua foi um passo importante para a ciência e a tecnologia? Por quê? Aliás, ciência
e tecnologia são a mesma coisa? Qual é a relação entre esses dois termos?
Espera-se que o estudante reflita sobre a chegada do homem à Lua no contexto do desenvolvimento tecnológico, ou seja, integrada a
outras descobertas e avanços científicos. No entanto, deve-se ressaltar que esse evento fazia parte da corrida pela ampliação do poder
tecnológico e bélico das duas grandes potências daquele período, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. A ciência é um conjunto
de conhecimentos sistemáticos baseados em princípios racionais, já a tecnologia é a aplicação desses conhecimentos em procedimentos,
objetos ou técnicas, com o objetivo de transformar a natureza ou desenvolver a própria ciência. Portanto, ambas se retroalimentam.
184
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4. No seu cotidiano, em que situações você nota a presença da ciência e da tecnologia? Registre alguns exemplos para partilhar com os colegas.
Resposta pessoal. Espera-se que o estudante reconheça a presença da ciência e da tecnologia em diversas experiências cotidianas. São
exemplos de tecnologia o uso de celulares e outros aparelhos, como eletrodomésticos, meios de transporte (de bicicletas aos trens do
metrô), utensílios de preparação de alimentos em casa ou na escola e instrumentos de trabalho do professor e dos próprios estudantes
(mesas, cadeiras, lousas, livros etc.). Quanto aos exemplos da presença da ciência na vida cotidiana, podem ser mencionados o uso de
medicamentos e as formas de prevenção de doenças (com adoção de práticas saudáveis e higiênicas); a organização dos conteúdos nas
disciplinas escolares, bem como os conhecimentos ensinados na escola; a observação sobre as mudanças climáticas, entre outros. Além
disso, é oportuno explicar aos estudantes que as aplicações tecnológicas têm fundamentos científicos, embora eles não sejam facilmente
percebidos por leigos.
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A NATUREZA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Neste tópico o objetivo é aprofundar as noções basilares sobre a constituição
A NATUREZA DO
do conhecimento científico e desfazer um equívoco muito comum na sociedade:
CONHECIMENTO CIENTÍFICO
o uso dos termos “tecnologia” e “ciência” como noções equivalentes. Ciência
é um conjunto de conhecimentos baseados em princípios racionais, enquanto
tecnologia é a aplicação desses conhecimentos em diversos âmbitos da realidade.
Eles estão evidentemente relacionados, mas são distintos e se retroalimentam.
Outra discussão fundamental apresentada no texto é o propósito do conhecimento
científico. De acordo com o pensador Francis Bacon, a finalidade da ciência está
atrelada à noção de poder, pois o objetivo da ciência é dominar a natureza,
modificá-la e submetê-la aos desígnios humanos. Assim sendo, a natureza do
conhecimento científico modifica o mundo natural. Isto é possível, segundo o
físico Leônidas Hegenberg, em virtude da capacidade humana de interpretar os
fenômenos naturais, elaborar teorias explicativas e estabelecer relações de causa
e efeito entre eles. É isso que nos diferencia dos animais, porque eles apenas
seguem seus instintos e se adaptam à natureza. O ser humano, pelo contrário,
interfere diretamente na natureza, transformando-a e, como sabemos, colocando-a
em risco. Uma estratégia para refletir com os estudantes sobre esse texto seria iniciar a discussão com algumas
questões disparadoras: O conhecimento científico teria o poder de dominar e transformar a natureza?; A natureza
encontra--se hoje sob o domínio dos seres humanos?; Quais são os impactos desse domínio? Tais perguntas reforçam
a habilidade EM13CHS103, cujo desenvolvimento é requerido em diversas atividades do capítulo.
Divulgaç

ão

Em nossa vida cotidiana estamos sempre envolvidos com uma grande quantidade de elementos intimamente relacionados com a ciência. Você já imaginou como
seria a sua vida sem os aparelhos e dispositivos que utiliza no dia a dia? Certamente
a vida seria mais complicada, ainda que não fosse impossível. Contudo, é provável
que você diga: “Mas essas coisas não são sobre ciência, são sobre tecnologia”. Sim,
a tecnologia está sem dúvida presente nisso tudo, porém, sem o conhecimento
científico, dificilmente teríamos o avanço tecnológico que alcançamos.
Foram os primeiros cientistas modernos – nos séculos XVI e XVII, eles eram chamados de “filósofos naturais” – que mudaram completamente nosso modo de ver
o mundo natural e nele interferir. Francis Bacon (1561-1626), por exemplo, afirmava que ciência é poder. Para ele, a ciência permitiria o domínio da natureza em
prol da humanidade. Isso significa que, por intermédio do conhecimento científico,
a natureza poderia ser controlada e transformada a fim de servir ao ser humano.
Será que a ciência tem conseguido cumprir esse papel no mundo contemporâneo?
Em um livro intitulado Explicações científicas, Leônidas Hegenberg descreve
uma situação que nos ajuda a compreender nossa vontade natural de conhecer e
interpretar o mundo que nos rodeia:

O homem, como o animal, está cercado pelas coisas. Está numa circunstância, isto
que o rodeia, o primariamente dado. Todavia, enquanto o animal se submete à natureza, o homem aprendeu a discernir, no que o cerca, aquilo que lhe causa mágoa e terror
daquilo que lhe agrada e é útil. Aprendeu a usar os objetos para adaptar-se à circunstância ou para modificá-la, tornando-a mais acolhedora e agradável. [...] O homem
altera o meio, dá-lhe contornos e organização, transformando-o em mundo, local em
que pode viver com maior facilidade, porque muitas coisas já não são misteriosas, mas
úteis ou inúteis, atraentes ou repugnantes.

Divulgação

HEGENBERG, Leônidas. Explicações científicas: introdução à filosofia da ciência.
São Paulo: EPU, 1973. p. 22.

Hegenberg fala de um traço muito característico do ser humano: a capacidade
de interpretar os fenômenos que nos rodeiam e, além disso, modificar e adaptar
o mundo segundo nossas necessidades. Ainda que alguns animais pareçam ser
capazes de algo parecido – pense, por exemplo, na organização das abelhas ou na
habilidade do joão-de-barro em construir sua casa –, não parece haver nenhuma
dúvida de que nossa capacidade de intervir no mundo é, de longe, muito maior.
Nesse sentido, as intervenções são baseadas em interpretações que fazemos do
mundo, que, por sua vez, estão relacionadas com certas crenças.
Quando saímos de casa, contamos com a existência da rua, das árvores que
encontramos ao caminhar até determinado local, com o inevitável acidente, caso
tropecemos em uma pedra no caminho, entre
tantas outras coisas. Ao contarmos com tudo
isso, estamos, na verdade, assumindo crenças e,
muitas delas, dizem respeito a uma relação bastante presente na ciência: a relação de causa e
efeito. Essa relação é um dos fundamentos do
conhecimento científico. Assim, se ignoramos as
causas de certos efeitos, não podemos dizer que
realmente os conhecemos e, mais ainda, somos
incapazes de intervir no mundo natural.

 Livro de Leônidas Hegenberg (1925-2012), organizado

por seu filho, em 2008. Leônidas era formado em Física,
Matemática e Filosofia, foi professor do Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA) e colaborou com outras importantes
instituições de ensino e pesquisa. Dedicou-se principalmente à
Lógica e à Filosofia da Ciência.
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O que vem à sua mente ao observar estas duas imagens?
Provavelmente você já viu imagens parecidas com elas, a construção
de uma casa de pau a pique e a casa de um joão-de-barro. Ambas
mostram a habilidade de construir algo, modificando a natureza.
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Agnello Ribeiro dos Santos/Arquivo Histórico Municipal/São Sebastião

As duas imagens nos ajudam a pensar sobre as diferenças entre os seres humanos
e os animais, no que se refere à questão da técnica. Ambas as construções têm
como um de seus propósitos a proteção contra intempéries da natureza. Porém, os
seres humanos, por meio de procedimentos técnicos, escolhem materiais e criam
utensílios ou instrumentos (como a escada e o balde) que ampliam a capacidade de
seus corpos agirem. E, mediante a transmissão cultural, as técnicas podem sofrer
transformações, aprimoramentos, receber outros usos ou valores simbólicos.
Ao construir sua casa, por mais perfeita que ela seja, o joão-de-barro segue os
instintos da espécie. Não há aprendizado como meio de transmissão simbólica de
valores, utilização, adequação ou transformação de contextos. A maneira como
o pássaro constrói o abrigo será a mesma sempre, não há consciência dos meios
e fins de seu ato, como há nos seres humanos.
A técnica transforma a natureza e não apenas ela, pois o conhecimento técnico,
ao ampliar a possibilidade de intervenção no meio natural, também transforma
a consciência que os seres humanos têm de si. E essa consciência transforma a
técnica.

HA

LER IMAGENS

 Homens constroem casa de pau a pique em esquema de mutirão, em São Sebastião (SP), 1923. Na imagem em
destaque, um joão-de-barro em seu ninho. Porto Alegre (RS).

Roteiro de trabalho
A habilidade que o joão-de-barro demonstra para construir sua casa é igual ou diferente da dos seres humanos
quando constroem suas casas?
Reflita sobre essa questão e apresente sua opinião em uma roda de conversa com a turma. Ao expor sua opinião, procure fundamentá-la com argumentos.

Em busca de explicações
Nossas crenças, ainda que pareçam muito sólidas e
seguras, precisam ser questionadas. Com efeito, a maneira como enxergamos o mundo nem sempre corresponde à realidade. Por esse motivo, precisamos colocá-la à prova, o que exige a elaboração de hipóteses e
de testes que, devidamente encaminhados, permitem
decidir se determinada crença é ou não verdadeira.
Ainda assim, as verdades estabelecidas com base nesses testes podem, com o tempo e com o aprofundamento do conhecimento científico, ser abandonadas,
se novas descobertas demonstrarem que não são, de
fato, verdades. Essa é uma situação comum na ciência,
ainda que pareça um tanto frustrante.

Mesmo assim, a busca por explicações bem fundamentadas continua sendo um traço característico da
ciência, que objetiva estabelecer suas teorias de um
modo racional e apoiadas por evidências observacionais e experimentais. Tais teorias são constantemente
melhoradas, a fim de que possam explicar o maior número possível de fenômenos. Assim, podemos afirmar
que o desenvolvimento científico é cada vez mais profundo e mais abrangente. Mesmo o insucesso de algumas teorias científicas não deve ser desprezado, pois
permite eliminar explicações equivocadas e prosseguir
em busca de teorias mais confiáveis.

O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS403)
Caracterizar e analisar os impactos
das transformações tecnológicas nas
relações sociais e de trabalho próprias
da contemporaneidade, promovendo
ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da
violação dos Direitos Humanos.

A habilidade EM13CHS103 será contemplada com a elaboração de hipóteses
e argumentos que visem explicar as diferenças entre a atividade do joão-de-barro
e a de um grupo humano para a construção de suas moradias. Além disso, os
estudantes são incentivados a refletir sobre aspectos culturais e epistemológicos
relacionados com a técnica, o que também envolve aspectos presentes na
habilidade EM13CHS403.

Roteiro de trabalho
A habilidade que o joão-de-barro demonstra para construir sua casa é igual ou
diferente da dos seres humanos quando constroem suas casas? Reflita sobre
essa questão e apresente sua opinião em uma roda de conversa com a turma.
Ao expor sua opinião, procure fundamentá-la com argumentos.

Podem ser ressaltadas algumas semelhanças: parte da matéria-prima utilizada é igual nas duas
construções, ou seja, o barro. O propósito é proteger-se, construir um abrigo. Mas há também
diferenças: o barro utilizado pelos seres humanos exige uma técnica elaborada, enquanto o do
pássaro é recolhido como ele o encontra na natureza. Para os seres humanos, a proteção e o
abrigo não são a única finalidade da casa, pois ela também é local de festa, liturgia religiosa
etc. As técnicas empregadas pelos seres humanos são transmitidas culturalmente e são reflexo
do pensamento, ou seja, há uma elaboração mais sofisticada sobre os meios e os fins a serem
alcançados. O pássaro não reflete sobre suas ações, segue apenas seus instintos.

Em busca de explicações
A proposta deste tópico é aprofundar a discussão sobre o conhecimento científico. Assim, ainda que a ciência,
considerando sua própria história, não possa ser encarada como produtora de verdades definitivas, é preciso enfatizar
a fecundidade e o sucesso de seus métodos e das teorias que produz. A elaboração de hipóteses científicas requer
investigação, verificação e confirmação de resultados. A acuidade observacional, a experimentação e a correção
de resultados podem acarretar a substituição de uma verdade ou crença por outra. Esse movimento é constante,
como alertaram diversos filósofos da ciência. Isso poderia ser compreendido como uma fragilidade ou fraqueza,
mas o exemplo de Galileu mostra a importância da busca de explicações mais acertadas ou empiricamente mais
adequadas, bem como de uma metodologia científica bem estabelecida. Nas palavras do físico italiano, a ciência
deve ser desenvolvida por meio de observações bem-feitas e demonstrações necessárias. Através de um instrumento
técnico, uma luneta, ele pôde observar detalhadamente o relevo lunar. Suas observações desmentiam as hipóteses
e crenças anteriores, que consideravam a superfície da Lua cristalina e polida. Séculos de crença não resistiram ao
poder explicativo da hipótese proposta por Galileu, amparada em suas observações e na comparação com aquilo
que observamos na Terra, quando a incidência da luz solar provoca sombras análogas àquelas observadas na Lua.
As observações astronômicas de Galileu não se resumem à Lua, elas dizem respeito também a outros objetos
estelares, como os satélites de Júpiter, certamente a maior descoberta do físico italiano. Tais descobertas estão
descritas no livro O mensageiro das estrelas, publicado por Galileu Galilei em 1610. Caso tenha interesse, sugerimos
a leitura desse livro como apoio para as aulas. Alguns pequenos trechos podem ser utilizados com os estudantes,
se julgar adequado. Os resultados obtidos pelo astrônomo italiano não os tornam imunes à crítica científica. Novas
observações e hipóteses podem surgir, representações oriundas do desenvolvimento científico e tecnológico podem
ampliar a compreensão dos fenômenos observados. Um exemplo disso são as imagens de uma cratera lunar e as
projeções ortográficas (feitas por satélites) ao lado dos desenhos do Galileu. Explore essas imagens, convidando os
estudantes a compará-las, a fim de que percebam o desenvolvimento e aprofundamento do nosso conhecimento
sobre o satélite terrestre. Os estudantes também devem ser instigados a buscar informações sobre os demais planetas
do Sistema Solar, visando conhecer suas características físicas e químicas.
Página 13

PARE e PENSE
NASA/GSFC/USG.

1. Como as explicações científicas se relacionam com as explicações que
formulamos sobre aspectos da vida cotidiana?
As crenças e verdades cotidianas, por vezes, são encaradas como indubitáveis e absolutas, porém
a ciência procura investigá-las com o apoio de levantamento de hipóteses e testes baseados em
princípios rigorosos de observação e experimentação. Nesse momento, a ideia é que os estudantes
reflitam sobre tais aspectos, no intuito de compreenderem que a ciência segue critérios bem estabelecidos, como observações bem-feitas e teste de hipóteses.

(direita) com topografia sombreada do Altímetro a Laser Lunar Orbiter (LOLA). Esse mapa geológico é uma síntese de seis mapas
geológicos regionais do Programa Apollo, atualizados com base em dados de missões de satélite recentes. Servirá como referência para a
ciência lunar e futuras missões humanas para a Lua.

Museu Maritimo Nacional; Londres

No trecho reproduzido, Galileu anuncia um fato totalmente desconhecido:
a Lua possui um relevo semelhante ao da Terra. Mas como ele chega a essa
conclusão? Por que ele se sente seguro para fazer essa afirmação? Note que,
no início do trecho, ele se refere a um exame minucioso, que não é outra coisa
senão a observação constante e cuidadosa do satélite terrestre, por intermédio
da luneta. Com base nessas observações e naquilo que vemos aqui na Terra,
quando, por exemplo, contemplamos uma cadeia de montanhas, ele conclui
que a Lua não pode ser perfeitamente polida e uniforme. Portanto, ele deduz
sua conclusão com base nas observações e na comparação com o que se vê na
Terra. Isso nos mostra quanto as observações e os experimentos são fundamentais para a elaboração de explicações científicas. Além disso, é preciso levar em
conta dois outros elementos: a elaboração de hipóteses e o teste delas.

PARE e PENSE
1. Como as explicações científicas se relacionam com as explicações
que formulamos sobre aspectos da vida cotidiana?
2. Por que a observação é uma prática fundamental para o desenvolvimento do espírito científico? Ilustre seu raciocínio com o episódio
sobre Galileu descrito no capítulo.

 Retrato de Galileu Galilei (1636),
feito por Justus Sustermans, pintor
flamengo do estilo barroco.

Getty Images

2. Por que a observação é uma prática fundamental para o desenvolvimento do espírito científico? Ilustre seu raciocínio com o episódio sobre
Galileu descrito no capítulo.

 Projeções ortográficas do mapa geológico unificado da Lua mostrando a geologia do lado próximo dela (esquerda) e do lado oposto

 Inventada para ampliar o alcance da
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visão, a luneta ganhou com Galileu
uma função científica. Suas descobertas
astronômicas foram resultado da
aplicação desse instrumento técnico,
que, a partir de então, passou a ter
função central na astronomia
de observação. Nesta foto, reconstrução
atual da luneta de Galileu, com a
catedral de Florença ao fundo (s.d.).

Capítulo 1
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A importância de medir e calcular:
o papel da Matemática na Ciência

Nesta atividade são acionadas as habilidades
EM13CHS103 e EM13CHS106, pois o roteiro de
trabalho contempla seleção, análise e organização
de informações e elaboração de uma síntese que
reflita os dados coletados durante a pesquisa.
A coleta de informações requer, por sua vez, a
construção de hipóteses sobre a melhor forma
de expor o conteúdo da pesquisa, bem como a
elaboração de argumentos que as justifiquem.
Desse modo, propõe-se incentivar o protagonismo
dos estudantes no desenvolvimento da pesquisa
proposta.

Como vimos até aqui, a observação é um procedimento científico
fundamental. Mas será que é o único? Será que uma teoria científica
poderia ser desenvolvida somente com a observação? E quando não
podemos observar diretamente um objeto ou um fenômeno, o que
fazemos? Será que podemos chegar a conclusões confiáveis sobre a
natureza aplicando cálculos matemáticos? Galileu foi um dos grandes
defensores do uso da Matemática como ferramenta capaz de propiciar
o conhecimento do mundo. Imaginamos que você e seus colegas já utilizaram muitas vezes a Matemática para resolver algumas questões simples,
como saber quanto tempo seria necessário para chegar a uma cidade que
pretendiam visitar. Hoje temos, inclusive, muitos aplicativos que nos permitem
obter tais informações em alguns segundos, não é mesmo?
Retrato de Eratóstenes de Cirene (276 a.C.-194 a.C.),
Vamos, então, fazer uma pesquisa sobre a importância da Ma-  matemático, geógrafo e astrônomo nascido em
temática para o estudo dos fenômenos naturais com base em um
uma colônia da Grécia Antiga, conhecido por ter
calculado a circunferência da Terra.
tema: a história da medição do tamanho da Terra. Em grupos, sigam
o roteiro abaixo.

Roteiro de trabalho
1. Acessem sites dedicados à História da Ciência que tenham autoria reconhecida (de pesquisadores ou instituições universitárias).
2. Neles, procurem informações sobre pensadores, matemáticos e cientistas que se dedicaram a medir a circunferência do planeta Terra e a estabelecer o seu formato (plano, redondo ou helicoidal).
3. Selecionem os textos e esquemas explicativos que julgarem pertinentes e façam uma leitura dos conteúdos
encontrados, destacando os materiais mais importantes.
4. Em seguida, organizem esses conteúdos em ordem cronológica, como uma linha do tempo, desde as primeiras descobertas, na Grécia Antiga, com o matemático Eratóstenes, até os tempos atuais. Essa linha do
tempo pode ser feita com recursos digitais (como um editor de texto) ou em papel kraft ou cartolina.

6. Selecionem também imagens (ou produzam os próprios desenhos) para ilustrar a linha do tempo construída pelo
grupo.

Freepik

5. Organizem essa linha do tempo identificando os responsáveis pela descoberta, o ano ou o período em que
a realizaram e o modo como chegaram a ela (quais cálculos matemáticos efetuaram, quais instrumentos
científicos utilizaram e quais hipóteses levaram em consideração).

7. Não se esqueçam de indicar sempre as
fontes (livros, revistas ou sites consultados)
que foram utilizadas para as pesquisas, inclusive das imagens.
Ao final, organizem uma roda de conversa para
apresentar os resultados de cada grupo, compondo uma linha do tempo para toda a classe. Não
é preciso que cada grupo repita as informações
apresentadas pelos outros, basta que cada um
contribua com novas informações. Caso haja discordâncias, retornem às fontes para estabelecer
qual informação está correta.
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Roteiro de trabalho
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A observação orientada para a pesquisa permite a verificação e comprovação de hipóteses. Um dos
principais objetivos de apresentar e discutir as observações astronômicas de Galileu é pôr os estudantes
em contato com um exemplo de explicação científica. Assim, espera-se que, com base no estudo sobre
Galileu, eles consigam expressar sua compreensão sobre a ciência. É importante que os estudantes
consigam justificar a explicação galileana sobre o relevo da Lua como uma boa prática científica.
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.

09/08/2020 12:40

1. Acessem sites dedicados à História da Ciência que tenham autoria reconhecida (de pesquisadores ou instituições universitárias).
Sugestões de fontes de pesquisa: site do IBGE ou de institutos e departamentos de Geodésia e de História da Ciência, revistas de ciência e sites
especializados em ciência e História da Ciência. Há aulas e palestras de alguns professores e pesquisadores sobre o assunto nas plataformas de
compartilhamento de vídeos.

2. Neles, procurem informações sobre pensadores, matemáticos e cientistas que se dedicaram a medir a circunferência do planeta Terra e a estabelecer o seu formato (plano, redondo ou helicoidal).
Sugestão: escolher uma ou mais personalidades por período histórico, de acordo com os dados coletados.

3. Selecionem os textos e esquemas explicativos que julgarem pertinentes e façam uma leitura dos conteúdos
encontrados, destacando os materiais mais importantes.
Os estudantes devem ser incentivados a adotar uma postura atenta às fontes consultadas, analisando as informações obtidas e fazendo uma
seleção adequada para a elaboração da linha do tempo requerida na atividade.

4. Em seguida, organizem esses conteúdos em ordem cronológica, como uma linha do tempo, desde as primeiras descobertas, na Grécia Antiga, com o matemático Eratóstenes, até os tempos atuais. Essa linha do
tempo pode ser feita com recursos digitais (como um editor de texto) ou em papel kraft ou cartolina.
O início da linha do tempo, com Eratóstenes, deve ser um ponto tranquilo para os estudantes. Contudo, é fundamental que ela seja composta com informações relevantes, que permitam notar os avanços no tema que estão explorando, o que requer atenção às descobertas
contemporâneas e ao impacto de recursos tecnológicos (satélites, sondas, estações espaciais, etc.) para obter novos dados científicos.
Tais aspectos devem auxiliar os estudantes a escolher como e quem deve aparecer no final da linha cronológica.

5. Organizem essa linha do tempo identificando os responsáveis pela descoberta, o ano ou período em que
a realizaram e o modo como chegaram a ela (quais cálculos matemáticos efetuaram, quais instrumentos
científicos utilizaram e quais hipóteses levaram em consideração).
Em complemento a essa atividade, os estudantes podem verificar se os pesquisadores levantaram hipóteses que precederam suas descobertas e qual foi a função dessas hipóteses em relação aos resultados obtidos.

6. Selecionem também imagens (ou produzam os próprios desenhos) para ilustrar a linha do tempo construída
pelo grupo.
Independentemente da escolha dos estudantes, esse passo exige a articulação de criatividade com espírito crítico. A seleção de imagens
ou a produção de desenhos não tem apenas o objetivo de tornar a linha do tempo mais atraente ou bonita. Requer, também, consciência
sobre a função de uma imagem para a melhor explicação de um conteúdo.

7. Não se esqueçam de indicar sempre as fontes (livros, revistas ou sites consultados) que foram utilizadas para
as pesquisas, inclusive as pesquisas das imagens.
Trata-se de uma orientação importante, pois os estudantes devem perceber o valor e a relevância das fontes consultadas. Se possível, recomende que organizem as referências com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Por fim, ressalte o caráter
educativo dessas orientações, pois os estudantes devem, aos poucos, ser incentivados a realizar atividades de pesquisa de modo correto e
bem fundamentado.
O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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O objetivo agora é demonstrar quanto as hipóteses auxiliam a ciência a
solucionar problemas. Por meio de observações, testes e previsões, é possível
avaliar se elas têm um valor explicativo. C omo no exemplo do médico I gnaz
S emmelweis, que investigou um problema de saú de pú blica, encontrou relações
causais entre fatos e, mediante métodos de assepsia (que nesse caso têm relação
direta com o procedimento de teste), confirmou suas hipóteses. Outro aspecto
que merece destaque diz respeito ao papel da matemática na ciência moderna.
Autores como G alileu, Descartes e Kepler salientaram a importâ ncia do uso da
matemática para a compreensão do mundo natural. T rata-se, como sustentam
diversos historiadores e filósofos da ciência, da matematização da imagem de
mundo. Procure debater com os estudantes a questão 29 (E nem 2014) que se
encontra na página 30 do livro do estudante, pois nela há um texto de G alileu
em que a mudança de mentalidade científica da época é enfatizada.

#$#%&'()*+,-%.#/.0#1%'2*3030
O papel da observação e da elaboração de hipótureza psicológica, pois se supunha que a passagem
teses e de testes, tão importantes para o pensamento
do padre, precedida por uma campainha, tivesse um
científico, pode ser ilustrado com um caso histórico.
efeito aterrorizador e debilitante sobre as pacientes,
E m meados do século X I X , o médico hú ngaro I g u a z
tornando-as prováveis vítimas da febre. U ma ú ltima
S e m m e l w e i s (18 18 -18 65) se viu diante de uma crise
explicação foi levantada quando um colega de S emmuito grave, ocorrida no H ospital G eral de V iena, de
melweis faleceu, após cortar o dedo com um bisturi
18 44 a 18 48 . O hospital possuía duas alas ou setores
utilizado em uma autópsia, acometido dos mesmos
para a realização de partos. No primeiro, os partos eram
sintomas das parturientes, isto é, de febre puerperal.
feitos por médicos ou por estudantes de medicina, enAssim, S emmelweis supô s que a febre era ocasionada
quanto, no segundo setor, eram feitos por parteiras. O
pela contaminação por matéria cadavérica. Pensando
problema foi a incidência de febre puerperal nas partusobre isso, notou que os estudantes realizavam os parrientes (mulheres que estavam para
tos após terem aulas de anatomia,
za b a ns k i / S h u tters to c k
dar à luz seus bebês) que estavam
quando mexiam com cadáveres.
no primeiro setor. M uitas delas
F oi então que S emmelweis, a
morriam após alguns dias, o que se
fim de testar sua hipótese, fez com
tornou uma calamidade.
que todos esses estudantes, antes
M uito preocupado com o prode realizar o parto, higienizassem
blema, S emmelweis levou em conas mãos com uma solução de cal
sideração algumas hipóteses e as
clorada, cujo efeito seria muito
colocou em teste. U ma das primeimaior do que a simples lavagem
ras hipóteses largamente aceitas
rápida delas. E sse procedimenera a de que as mortes eram resulto tinha o objetivo de eliminar os
tado de influências epidêmicas –
microrganismos responsáveis pela
então chamadas de mudanças cósinfecção das parturientes. C om a
mico-telú rico-atmosféricas. Outra
introdução desse procedimento, o
hipótese era o excesso de pessoas
nú mero de mortes reduziu-se muiS
elo
de
cerca
de
1956
em
homenagem
a

no setor em que as mortes ocorto, o que comprovou a hipótese
I guaz S emmelweis, no qual se veem uma
riam. U ma terceira foi a de que os
de S emmelweis. M as esse não é,
paciente e um retrato do famoso médico. Por
estudantes de medicina que reaainda, o final dessa história, pois
seu trabalho no combate à febre puerperal,
S emmelweis prestou um grande serviço à
lizavam os partos faziam um exaalgum tempo depois S emmelweis
humanidade e à ciência.
me grosseiro, pois recebiam seu
percebeu que a contaminação não
treinamento em obstetrícia apenas
era originada apenas pela tal manaquele local. H avia ainda uma suposição interessante
téria cadavérica, mas também poderia ser transmitida
– e, certamente, surpreendente para nós –, a de que
de uma pessoa viva para outra: quando um estudante,
a passagem de um padre que levava o ú ltimo sacraapós examinar uma paciente com alguma infecção, pasmento a uma mulher prestes a falecer seria a causa
sava ao exame de outra paciente sem higienizar as mãos
das mortes pela febre puerperal. E ssa hipótese tem nacom o novo procedimento, por exemplo.

A lb erto Z a m o ra no / S h u tters to c k
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E sta atividade visa aprofundar o estudo sobre a importâ ncia da matemática na ciência e sua articulação com
hipóteses e observações. E spera-se que os estudantes desenvolvam as habilidades E M 13 C H S 10 1 e E M 13 C H S 10 3 ,
por meio da análise do texto indicado, selecionando informações e elaborando hipóteses interpretativas baseadas em
argumentos que as fundamentem.
A

im p o r t â n c iad em e d ir ec a lc u la r :op
a p e l d a m at e m át i c a n a c i ê n c i a
C onforme vimos no capítulo, a observação é um procedimento científico fundamental. M as será que é o ú nico? S erá
que uma teoria científica poderia ser desenvolvida somente com a observação? E quando não é possível observar diretamente um obj eto ou um fenô meno, o que faz emos? S erá que podemos chegar a conclusões confiáveis sobre a naturez a
aplicando cálculos matemáticos? G alileu foi um dos grandes defensores do uso da matemática como ferramenta para
conhecer o mundo. I maginamos que você e os colegas j á utiliz aram muitas vez es a matemática para resolver algumas
questões simples, como saber quanto tempo seria necessário para chegar a determinada cidade que pretendiam visitar.
Hoj e ex istem, inclusive, muitos aplicativos que nos permitem obter tais informações em alguns segundos.
E sse tipo de situação vai aj udá-lo a entender o tex to abaix o. Após a leitura do tex to, reflita sobre o assunto e discuta
com os colegas as perguntas propostas.
E m 1 6 8 6 , New ton mostrou matematicamente que a Terra não era uma esfera, pois tinha um achatamento nos
polos. E ssa descoberta foi recebida com grande resistência pela comunidade científica e resultou na criação de sucessivas comissões de cientistas franceses que tinham como finalidade medir mais cuidadosamente o meridiano e assim
decidir a veracidade do resultado de New ton. D essas comissões francesas, as mais famosas foram a que mediu o
meridiano no P eru (entre 1 7 3 5 e 1 7 4 5 ) e a que o mediu na L apô nia: ambas confirmaram New ton. U ma consequência
importante desse trabalho foi a introdução do metro em 1 7 9 1 , definido como a 1 0 .0 0 0 .0 0 0 parte do quadrante
do meridiano de P aris. C ientistas e matemáticos de outros países continuaram a desenvolver técnicas com vista a
medidas cada vez mais precisas do meridiano, um trabalho que continuou pelo século passado e o atual e envolveu
matemáticos de renome, como L egendre, L aplace, G auss, entre outros .
P odemos resumir esse gigantesco esforço da humanidade diz endo que hoj e sabemos que a Terra não é uma esfera
perfeita, pois tem um achatamento nos polos. E sse achatamento é pequeno, correspondendo a um desvio de 0 .3 %
da forma esférica. Assim, temos:
• circunferência polar = circunferência do meridiano = 3 9 .9 4 2 k m
diâ metro polar = 1 2 .7 1 4 k m
• circunferência equatorial = 4 0 .0 7 4 k m
diâ metro equatorial = 1 2 .7 5 6 k m
F onte: I nstituto de M atemática e E statística da U niversidade F ederal do R io G rande do S ul (U F R G S ).
D isponível em: http: / / w w w .mat.ufrgs.br/ ~ portosil/ erath.html. Acesso em: 2 7 abr. 2 0 2 0 . Adaptado.

$?(*3%)($/3$*).@.A1(
1. Q ual é a relação entre aquilo que Newton afirmou sobre a forma da T erra e as medições que foram realizadas
pelas duas comissões científicas francesas? Ou seja, o que essas comissões pretendiam verificar?

E spera-se que os estudantes identifiquem a hipótese proposta por New ton e notem que o propósito central das comissões científicas
francesas consistiu em realiz ar a sua verificação. Assim, a resposta requer um ex ame do tex to, tendo em vista os elementos que j ustificam
as medições feitas pelas comissões científicas francesas.

!""

!"#$%&'()*

2. Por que as medidas da circunferência polar e da circunferência equatorial permitem afirmar que a Terra não
é perfeitamente redonda? Fiquem tranquilos, a solução não dependerá de contas muito complicadas. Uma
dica: o que define uma forma esférica? Difícil? Então, temos outra dica: em um círculo, é possível que dois
diâmetros tenham tamanhos diferentes?
Embora essa resposta pareça demandar cálculos complicados, a resposta não é tão difícil. É preciso que os estudantes comparem as duas
circunferências e notem que a diferença entre a circunferência polar e a equatorial demonstra que a Terra não é perfeitamente redonda,
mas achatada nos polos. Trata-se, portanto, de uma resposta que requer um raciocínio inferencial relativamente simples.

3. Na situação descrita abaixo, por que a matemática tem uma função importante para o conhecimento da
natureza? Será que ela nos permite concluir algo sobre a Terra que não podemos observar diretamente?
Essa pergunta põe em evidência o papel da matemática no conhecimento da natureza, mas principalmente sua função e eficiência, quando,
com base em determinados cálculos, é possível inferir certas propriedades na impossibilidade de observação.
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As histórias de Galileu e Semmelweis ajudam a entender o uso da observação,
das hipóteses e dos testes científicos e também mostram que muitas descobertas
científicas modificam completamente nossa visão do mundo. Alguns estudiosos
da História da Ciência afirmam que essas transformações representaram uma
ruptura com antigas explicações sobre a natureza e o universo. As descobertas
astronômicas de Galileu são um exemplo de ruptura científica e daquilo que se
costuma chamar de revolução científica. O astrônomo Colin Ronan afirma que:

1. Por que a formulação de hipóteses é tão importante para o pensamento
científico?

2. Seria possível fazer ciência sem formular hipóteses?

2. Seria possível fazer ciência
sem formular hipóteses?

Chegamos agora ao período em que a ciência moderna foi finalmente lançada e estabelecida em sua inaudita viagem de conquista. Do princípio do século XVII ao fim do
século XVIII, o aspecto geral do mundo natural alterou-se de tal forma que Copérnico
teria ficado pasmo. A revolução que ele iniciara desenvolveu-se de modo tão rápido e
tão amplo que não só a astronomia se transformou, mas também a física. Quando isso
aconteceu, houve o completo rompimento com os últimos vestígios do universo aristotélico. A matemática tornou-se uma ferramenta cada vez mais essencial para as ciências
físicas; os resultados eram expressos em números, e os argumentos qualitativos eram
rejeitados. Houve também um desenvolvimento considerável no projeto e fabricação
de instrumentos científicos, pois, se o mundo natural seria investigado de modo mais
rigoroso e mais preciso, então era necessário um equipamento especializado.
RONAN, Colin A. História ilustrada da ciência: da renascença à revolução científica.
Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 73.

Nesse trecho são apontadas algumas características das transformações científicas do período moderno, em que Galileu viveu. Ele e outros filósofos naturais
daquela época são responsáveis pela revolução científica à qual Ronan se refere. É
por essa razão que o autor afirma que Copérnico ficaria pasmo. E Aristóteles, por
sua vez, ficaria de queixo caído!

Você sabe quem foram Aristóteles e Copérnico?
de Ea Ptolomeu? Esses três estudiosos têm um
lugar importante na História da Ciência. Na fi gura ao lado, que é o frontispício do livro Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo
ptolomaico e copernicano, de Galileu Galilei,
publicado em 1632, estão representados os três
pensadores. Aristóteles (385 a.C-323 a.C.) foi um
filósofo, mas escreveu muitos textos sobre áreas
da ciência, como biologia, física e meteorologia.
Sua influência perdurou até o início do século
XVII. Ptolomeu (90-168) foi o mais importante
astrônomo da Antiguidade, e suas ideias estão
presentes na obra Almagesto. Esse tratado de
Astronomia influenciou diversos cientistas até o
início do século XVII. Copérnico (1473-1543) foi
outro astrônomo muito importante: seu livro As
revoluções dos orbes celestes inspirou muitos filósofos e astrônomos a abandonarem a astronomia
sustentada por Ptolomeu e a cosmologia defendida por Aristóteles. Ao escrever o Diálogo sobre
os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e
copernicano, Galileu defende claramente a teoria
de Copérnico e, por essa razão, foi condenado
pela Inquisição, em 1633. Que tal pesquisar os
detalhes dessa condenação pela Igreja? Haveria
algum motivo de ordem religiosa para isso?

Corbis via Getty Images

A formulação, e também a confirmação, de uma hipótese exige selecionar, excluir, agrupar e sistematizar dados, ideias, fatos e fenômenos. Exige abordagens amplas, recolhendo o maior número de
elementos a fim de diminuir a probabilidade de erro (diminuir não significa eliminar por completo).
Uma hipótese não pode ser rejeitada se não for testada ou não houver boas razões para classificá-la como inapropriada ou falsa. A formulação de uma hipótese exige a investigação cuidadosa
dos cientistas. E, mesmo quando uma hipótese é confirmada, não há garantias de que ela não
será substituída por uma nova explicação que a refute e se torne mais precisa ou plausível. Essa
nova hipótese, por sua vez, é suscetível à substituição, de acordo com os mesmos critérios de rigor
científico aplicados em casos anteriores e, assim, sucessivamente. Isso mostra o caráter dinâmico da
construção do conhecimento científico.

PARE e PENSE
1. Por que a formulação de hipóteses é tão importante
para o pensamento científico?

 Da esquerda para a direita, estão representados Aristóteles, Ptolomeu
e Copérnico. Frontispício do livro de Galileu publicado em 1632.
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De fato, não há ciência sem hipóteses. Elas são fundamentais tanto para a formulação de teorias científicas quanto para os testes que visam
comprová-las.
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Das lições de anatomia aos procedimentos cirúrgicos
As imagens abaixo representam mudanças nos procedimentos médicos e cirúrgicos. A primeira delas é um
quadro de Rembrandt chamado Lição de anatomia do dr. Pulp, de 1632. A segunda é a foto de uma cirurgia nos
tempos atuais, em que os procedimentos de assepsia são fundamentais.
Se a primeira imagem nos faz lembrar da importância das observações científicas – no caso, a dissecação de
um cadáver –, a segunda nos mostra o resultado das modificações, pela ciência, da forma como as intervenções
cirúrgicas são realizadas, tendo em vista todos os cuidados relativos à assepsia. Por falar nisso, você sabe o que
é “assepsia”? Trata-se de um conjunto de procedimentos que, se adotados, podem evitar a entrada de germes,
bactérias e vírus em nosso organismo.
É por essa razão que a lavagem das
mãos e o uso de luvas em exames
médicos são tão importantes.
Depois de observar as imagens,
resolvam as propostas apresentadas
no Roteiro de trabalho.

Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.

 Lição de anatomia do dr. Pulp (1632), um dos
quadros mais famosos de Rembrandt. Nele,
o pintor retrata a dissecação de um cadáver,
prática fundamental para o desenvolvimento
da anatomia.

Getty Images

Universal Images Group via Getty Images

A pintura de Rembrandt retrata como eram
as aulas de anatomia no século XVII. Repare no
ambiente escuro, em que uma figura central
leciona para os demais estudantes. As roupas que
eles usam são as mesmas utilizadas em outros
ambientes e momentos do cotidiano, todos
estão próximos ao corpo e, portanto, passíveis
de contaminações por agentes patogênicos.
Habilidade (EM13CHS106)
Na imagem ao lado, uma intervenção cirúrgica
Utilizar as linguagens cartográfica,
(contemporânea) que segue diversos protocolos
gráfica e iconográfica, diferentes gêde assepsia. Os profissionais utilizam roupas
neros textuais e tecnologias digitais
apropriadas, luvas e máscaras, a cirurgia é feita
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
por uma equipe de especialistas (e não apenas
e ética nas diversas práticas sociais,
por um médico) em um ambiente bem iluminado
incluindo as escolares, para se comue cada instrumento cirúrgico é previamente esterilizado. Para trabalhar os diferentes
nicar, acessar e difundir informações,
contextos das imagens, sugere-se que o professor, junto com os estudantes,
produzir conhecimentos, resolver
pesquise a evolução da microbiologia e sua influência nas práticas médicas. Nos
problemas e exercer protagonismo
dias atuais, em face dos efeitos da pandemia da Covid-19, isso é algo fundamental,
e autoria na vida pessoal e coletiva.
pois a ciência e a medicina estão no centro da cena do mundo contemporâneo.
A habilidade EM13CHS106 será desenvolvida por meio da comparação entre duas imagens que estimulam a
reflexão sobre o desenvolvimento de métodos de assepsia em diferentes momentos históricos. Essa comparação
promove ainda a reflexão sobre questões relacionadas à saúde pública e sua relação com a ciência. Essa atividade
também envolve a habilidade EM13CHS101, pois será preciso identificar, analisar e comparar como os procedimentos
médicos e cirúrgicos mudaram ao longo do tempo.
 Desde as primeiras intervenções
cirúrgicas, muita coisa mudou.
Hoje as cirurgias são realizadas
com procedimentos de
assepsia muito rigorosos, o
que diminui grandemente a
contaminação dos pacientes e
dos profissionais da saúde.

Roteiro de trabalho

Converse com os colegas sobre cuidados higiênicos e procurem exemplos cotidianos e atuais sobre o assunto.
Uma dica: levem em conta de que modo algumas doenças podem ser evitadas com procedimentos simples de higiene, usando como base exemplos atuais. Depois disso, façam uma pesquisa sobre como a ciência colaborou para que
os cuidados com a higiene evitassem doenças e transformassem os procedimentos médicos. Para essa tarefa, vocês
podem pedir orientações aos(às) professores(as) de Biologia e de Química.

O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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Roteiro de trabalho
Converse com os colegas sobre cuidados higiênicos e procurem exemplos cotidianos e atuais sobre o assunto.
Uma dica: levem em conta de que modo algumas doenças podem ser evitadas com procedimentos simples de
higiene, usando como base exemplos atuais. Depois disso, façam uma pesquisa sobre como a ciência colaborou
para que os cuidados com a higiene evitassem doenças e transformassem os procedimentos médicos. Para essa
tarefa, vocês podem pedir orientações aos(às) professores(as) de Biologia e de Química.
A ideia é que a conversa promova a conscientização sobre os cuidados de higiene. Diversos eventos históricos promovem essa discussão, mas
certamente a pandemia da Covid-19 é um tema que será bastante lembrado. Ao reforçar os cuidados com a higiene, espera-se que os estudantes
compreendam o embasamento científico envolvido nesse tema. Proponha uma pesquisa sobre as diferenças entre germes, bactérias, vírus, fungos,
bacilos, protozoários e suas formas de transmissão e prevenção, assim como o estudo da biografia do químico francês Louis Pasteur (1822-1895) e
do médico e cientista Robert Koch (1843-1910).
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 Thomas Kuhn (1922-1996):

filósofo e estudioso da ciência,
é autor do livro A estrutura
das revoluções científicas, uma
das maiores obras de Filosofia
da Ciência do século XX. Suas
ideias foram compartilhadas,
debatidas e criticadas por
outros autores importantes do
século XX, como Karl Popper
(1902-1994). Foto de 1989.

Há muitas maneiras de entender o que é ciência e como ela se desenvolve. O filósofo alemão Thomas Kuhn apresentou uma dessas interpretações
que nos ajudam a compreender como a ciência se transforma. Segundo ele,
a ciência pode ser entendida como uma atividade de resolução de quebra-cabeças, isto é, os cientistas dedicam-se a resolver problemas relacionados com
a compreensão da natureza. Desse modo, ao elaborarem teorias científicas e
colocá-las em teste, os cientistas, além de pretenderem comprovar suas teorias,
procuram solucionar nossas dúvidas sobre o funcionamento do mundo. Isso
quer dizer que a ciência pode ser compreendida como uma atividade semelhante à montagem de um quebra-cabeças – uma atividade intelectual que visa
resolver os problemas que surgem quando nos questionamos sobre as causas
de determinado fenômeno.
Contudo, nem sempre as teorias dão certo, pois, ao serem testadas, podem
falhar. Quando essas falhas resultam no surgimento de muitas anomalias, ou
seja, de casos que não são explicados satisfatoriamente, os cientistas se veem
em uma situação delicada, e teorias são abandonadas em prol da busca de
outras. Para usar um termo inventado por Kuhn, abandona-se um antigo paradigma científico para abraçar outro mais eficiente.
Mas nada disso é feito de uma hora para a outra, tampouco por um único
cientista, pois estes raramente trabalham sozinhos. Muitas pessoas têm uma
visão distorcida do trabalho dos cientistas, imaginam que são seres isolados do
mundo, fechados em seus laboratórios. Porém, as coisas não funcionam exatamente assim. Em geral, as teorias científicas são compartilhadas e desenvolvidas por comunidades científicas. Trata-se de um trabalho em equipe.

Gorodenkoff/Shutterstock

Neste tópico o objetivo é apresentar um pequeno panorama do pensamento
de Thomas Kuhn, um filósofo da ciência. Para ele, o trabalho científico é norteado
por paradigmas, que congregam diversos elementos, como teorias, técnicas,
métodos, valores epistemológicos, entre outras coisas. O termo “paradigma”
tem um sentido muito amplo e foi, inclusive, objeto de crítica. Não obstante seus
diversos sentidos, trata-se de um conceito importante e central na concepção
kuhniana de ciência. Quando pesquisas, teorias, hipóteses funcionam bem, tem-se
a ciência normal, capaz de solucionar problemas e estabelecer relações causais
entre fenômenos naturais e, assim, confirmar um paradigma estabelecido. Mas
há momentos cujos dados, observações ou previsões falham. Nessa hora os
paradigmas deixam de funcionar como antes, diante do crescente número de
anomalias, isto é, fenômenos que a comunidade científica não consegue explicar
com base no paradigma adotado. Esse período determina, na maioria dos casos, aquilo que Kuhn chama de “crise”.
Em algumas situações, a crise é resolvida com certas adequações ao paradigma aceito; em outros casos o paradigma
é substituído por um concorrente, o que determina uma revolução científica. É importante notar, contudo, que a
aceitação de um paradigma não envolve apenas o seu sucesso na explicação de fenômenos já conhecidos, mas
também sua fecundidade para promover a explicação de novos fenômenos. Outro aspecto importante, e que está
envolvido com a filosofia de Kuhn, diz respeito ao trabalho coletivo dos cientistas. A ciência é desenvolvida pelo
trabalho conjunto de diversos cientistas, e essa característica deve ser reforçada com os estudantes.
Após a leitura do texto, reporte-se à questão 5 (Enem 2009) e discuta os impactos causados no campo social,
político e religioso com a mudança de paradigma do modelo geocêntrico para o heliocêntrico. Ao final desta parte
do capítulo, espera-se que os estudantes entendam que a ciência é, na perspectiva de Kuhn, uma atividade de
resolução de problemas que se assemelha à montagem de um quebra-cabeça.
A leitura do livro A estrutura das revoluções científicas, um clássico da filosofia da ciência, pode contribuir para
uma compreensão mais ampla do pensamento de Thomas Kuhn.
 A ciência não é uma prática isolada, desenvolvida por um único cientista em seu laboratório. Hoje as pesquisas científicas são realizadas por
equipes.

Mais do que isso, não podemos compreender os cientistas como indivíduos completamente distantes da sociedade. Como afirmam os professores Simaan e Fontaine,
cientistas são indivíduos que vivem e atuam na sociedade.
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• Explique, com suas palavras, por que a ciência pode ser comparada com
a montagem de um quebra-cabeça.
A ideia é que os estudantes compreendam que a ciência é uma atividade de resolução de problemas,
como a montagem de um quebra-cabeça. Para montar um quebra-cabeça é preciso que todas as peças estejam dadas e que o encaixe de cada peça seja preciso. Desse modo, a montagem de um quebra-cabeça não é algo que pode ser realizado de qualquer modo, sem o devido cuidado e atenção.
A ciência como uma atividade de resolução de problemas requer que cada uma das peças envolvidas
na pesquisa científica seja bem utilizada, que cada parte de uma explicação seja consistente com o
paradigma adotado, que a teoria seja capaz de fornecer respostas adequadas para as perguntas que
formulamos à natureza.

Imagina-se, às vezes, que o mundo científico é um mundo à parte: os
cientistas trabalham em harmonia, cada qual acrescentando uma pedra
ao edifício inacabado dos predecessores. Essa imagem ingênua de uma
ciência feita por homens desinteressados, apartados da política, da filosofia ou da religião, ainda subsiste em muitos espíritos. [...] Esses clichês
estão bem distantes da realidade. Em primeiro lugar, os cientistas são
um produto de sua época, das condições materiais, das ideias que nela
reinavam – mesmo que seu desempenho individual tenha sido imenso e que
tenham existido muitos visionários.
SIMAAN, Arikan; FONTAINE, Joëlle. A imagem do mundo: dos babilônios a Newton.
São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 12.

Como podemos perceber, cientistas não vivem fora da sociedade e tampouco
têm os olhos e ouvidos fechados para os problemas que enfrentamos. Na verdade,
eles atuam socialmente e são influenciados pela sociedade em que estão inseridos.
Diante da afirmação acima, não parece um equívoco destacar que a ciência tem um
impacto não somente em nossas visões de mundo, mas também no próprio mundo
que habitamos. Isso não quer dizer apenas que, por meio da ciência, avanços técnicos
e tecnológicos são parte inseparável de nossa vida cotidiana. Mais do que isso, e aqui
passamos a outra dimensão de nosso estudo, esse impacto diz respeito às transformações que impomos ao mundo e a nós mesmos.
Para começarmos a falar desse assunto, é preciso compreender
que todo conhecimento científico terá, em algum momento, impacPARE e PENSE
tos sociais, políticos e econômicos, os quais podem ser positivos ou
negativos – isso depende do uso ou da aplicação que fazemos do
• Explique, com suas palavras,
conhecimento científico. O que não quer dizer que a ciência seja algo
por que a ciência pode ser
negativo. Pelo contrário, ela trouxe e continua a trazer avanços imporcomparada com a montagem
tantes. Contudo, é preciso pensar sobre a aplicação desses conhecide um quebra-cabeça.
mentos e ter em mente que todos os seres humanos devem usufruir
dos produtos gerados por ela.

CIÊNCIA, CONTEXTO SOCIAL E
TECNOLOGIA
Quando falamos em produzir conhecimento científico, é importante levar em conta as condições ideais para que a ciência se desenvolva. Se você pensou em investimento, pensou certo. Mas todo dinheiro aplicado na ciência deve interferir no conhecimento que ela produz? Seria correta, por exemplo, a interferência de uma empresa
ou de uma fundação estatal de apoio à pesquisa científica na condução dos experimentos relativos a uma teoria,
impondo valores ideológicos, políticos ou de ordem externa aos critérios racionais de investigação científica? Ao
refletirmos sobre essas questões, encontramo-nos diante
de um conceito importante: autonomia.
Hugh Lacey, filósofo que se dedica ao estudo das
relações entre ciência e ética, afirma que, ao refletirmos
sobre a ciência, devemos considerar alguns elementos
importantes, desde a criação e o teste de teorias à aplicação delas.
Há um conceito que tem implicações nos três princípios sustentados por Lacey, quando se trata da ciência
e de sua aplicação. Esse conceito chama-se “valor”. O
que é um valor? Ele pode ser entendido como um bem
que uma pessoa almeja, como felicidade e liberdade.
No entanto, um valor pode ser também um padrão que
nos permite avaliar o comportamento humano. Assim,
honestidade e justiça, por exemplo, são valores. Para a
 Hugh Lacey. Professor e pesquisador do Swarthmore College,
ciência, o uso de critérios racionais, apoiados em hipóé autor de uma série de livros e artigos que tratam de questões
teses bem elaboradas, assim como em experimentos e
atuais da ciência, principalmente as que envolvem ciência e ética.
observações, pode ser considerado um valor.
Foto de 2013.
O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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CIÊNCIA, CONTEXTO SOCIAL E TECNOLOGIA
Segundo Hugh Lacey, a ciência deve ser desenvolvida de modo autônomo, isto é, isenta de influências externas
à prática científica, como aspectos de ordem política, econômica ou ideológica. Contudo, como o autor ressalta
em muitos de seus textos, a ciência acaba recebendo interferências externas, principalmente quando pensamos
no financiamento à pesquisa científica ou na influência de valores sociais, religiosos e culturais de uma sociedade.
O filósofo australiano defende a ideia de que princípios como autonomia, imparcialidade e neutralidade são os
únicos critérios que deveriam estruturar a produção do conhecimento científico. Nesse contexto, alguns temas e
problemas podem ser explorados. Por exemplo: Os impactos tecnológicos e científicos têm reflexos na sociedade
e nas desigualdades sociais?; A produção de conhecimento científico exige investimentos: qual deve ser o papel
da iniciativa privada e das agências públicas de fomento à pesquisa?; Os interesses econômicos devem interferir na
condução da pesquisa científica?
Para tornar a leitura deste tópico mais significativa, peça aos estudantes que façam um levantamento dos atuais
investimentos públicos e privados em ciência no Brasil, procurando analisá-los à luz dos conceitos discutidos e dos
problemas que foram apresentados.

EM13CHS403

BNCC

BNCC

PESQUISA

Você já pensou no significado de “tecnologia”? Estamos o tempo inteiro rodeados por aparelhos tecnológicos.
Mas será que pensamos sobre o que é tecnologia ou nos impactos dela sobre nossa vida? A fim de responder a
essas perguntas, propomos que você e seus colegas, orientados pelo professor ou professora, façam uma pesquisa
sobre o que entendem por técnica e tecnologia. Para tanto, será preciso proceder cientificamente. Logo, vamos pôr
em prática dois recursos sobre os quais já falamos: observação e análise crítica do que observamos.

1. Em grupos, procurem exemplos de recursos tecnológicos atualmente disponíveis. Eles podem ser variados e
relacionados com áreas diversas. Por exemplo: agricultura, informação, transporte, habitação, informática,
comunicação, etc.
2. Após recolherem dados sobre as tecnologias escolhidas, destaquem os aspectos positivos e negativos que
elas apresentam. Por exemplo, elas melhoraram ou pioraram nossa vida?
3. Com base na resposta anterior, levantem argumentos para defender os benefícios da tecnologia e criticar
seus malefícios.
4. Por fim, uma questão muito importante e sobre a qual vocês provavelmente discutirão bastante: a tecnologia está disponível para toda e qualquer pessoa, independentemente de classe social, gênero e etnia?

Técnica e tecnologia
A ciência, portanto, não é uma prática isolada do contexto social. Ela está diariamente em nossa vida. Assim, se a pesquisa científica não deve sofrer interferências
externas à ciência, também é preciso pensar sobre a aplicação do conhecimento
científico e das tecnologias produzidas por ele. Se a ciência promove o desenvolvimento técnico e tecnológico, devemos pensar de que modo ela deve evitar os
problemas originados por esse desenvolvimento. Isso nos coloca diante de uma
questão muito importante, pois ciência e tecnologia estão intimamente relacionadas. Sem ciência, geralmente não há desenvolvimento tecnológico. Por outro lado,
é o próprio desenvolvimento tecnológico que produz o avanço científico.
Essa maneira de entender a tecnologia nos permite compreender parte do
seu significado, que é bastante amplo. Quando falamos em tecnologia, é preciso
considerar igualmente outros modos em que ela se concretiza e por meio dos
quais pode estar presente. Em termos históricos, a tecnologia está intimamente
relacionada com a palavra técnica. Mas muitas vezes relacionamos técnica e tecnologia somente com a ciência, sem perceber que elas podem ser empregadas
em outras áreas.
Leia a explicação dada por Maurice Daumas sobre o significado da palavra
“técnica”:
Esta palavra teve, e ainda tem, acepções muito diversas. As mais antigas referiam-se a certos caracteres e certos aspectos da criação artística, pintura, música,
literatura e também à habilidade de que eram dotados artífices da transformação de
materiais com fins utilitários.
DAUMAS, Maurice. As grandes etapas do progresso técnico. Lisboa:
Publicações Europa-América, 1983. p. 13.

Assim, podemos considerar que o trabalho de artesãos envolve uma técnica, do
mesmo modo que a produção de uma cerâmica indígena.
Embora seja comum associarmos tecnologia com ciência aplicada, Maurice
Daumas nos adverte de que a tecnologia não é mera extensão da ciência, nem
depende somente dela. Pelo contrário, a tecnologia abriga uma série de outros
aspectos, como os econômicos e os sociais. Não é à toa que muitas inovações
tecnológicas implicam estudos sobre o mercado, ou seja, sobre o interesse das
O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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Espera-se que a habilidade EM13CHS105
seja desenvolvida pelos estudantes ao refletirem
sobre o que entendem por técnica e tecnologia,
tendo em vista a oposição entre cultura e
natureza. A habilidade EM13CHS403 pode
ser explorada pelos estudantes ao analisarem
os impactos das transformações tecnológicas
na atualidade, inclusive refletindo sobre o
acesso universal e democrático às inovações
tecnológicas.

Roteiro de trabalho
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Habilidade (EM13CHS105)
Identificar, contextualizar e criticar
tipologias evolutivas (populações
nômades e sedentárias, entre outras)
e oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual
etc.), explicitando suas ambiguidades.
Habilidade (EM13CHS403)
Caracterizar e analisar os impactos
das transformações tecnológicas nas
relações sociais e de trabalho próprias
da contemporaneidade, promovendo
ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da
violação dos Direitos Humanos.

1. Em grupos, procurem exemplos de recursos tecnológicos atualmente disponíveis. Eles podem ser variados e
relacionados com áreas diversas. Por exemplo: agricultura, informação, transporte, habitação, informática,
comunicação, etc.
Para o desenvolvimento dessa atividade, faça inicialmente uma rápida discussão sobre a imagem de agricultores aplicando agrotóxicos
na lavoura. Essa leitura da imagem deve provocar os estudantes a questionar o uso da tecnologia, indagando-se sobre os motivos que
levam ao uso de agrotóxicos. Nesse primeiro levantamento, diversifique as fontes de pesquisa (jornais, revistas, sites, programas televisivos, etc.) e proponha uma discussão sobre alguns recursos tecnológicos que estejam próximos do cotidiano dos estudantes (celulares,
videogames, computadores, etc.)

2. Após recolherem os dados sobre as tecnologias escolhidas, destaquem os aspectos positivos e negativos
que elas apresentam. Por exemplo, elas melhoraram ou pioraram a nossa vida?
Os aspectos positivos ou negativos podem ser relacionados a questões mais específicas dos adolescentes. Por exemplo, se a tecnologia
ajuda na comunicação, no namoro, nas dificuldades de estudar ou em questões mais gerais, elas vão redefinir os empregos ou até mesmo
extinguir postos de trabalhos?

3. Com base na resposta anterior, levantem argumentos para defender os benefícios da tecnologia e criticar
seus malefícios.
Se possível, peça que os argumentos utilizados na resposta sejam baseados nos dados levantados pelos próprios estudantes e que eles
analisem as diversas perspectivas exigidas pela questão, por exemplo: o que os grandes agricultores e os ambientalistas argumentam
sobre o uso de agrotóxicos?

4. Por fim, uma questão muito importante e sobre a qual vocês provavelmente discutirão bastante: a tecnologia está disponível para toda e qualquer pessoa, independentemente de sua classe social, gênero e etnia?
Independentemente das respostas, tente promover um debate que envolva aspectos éticos, políticos, econômicos e sociais relacionados ao
acesso à tecnologia. Trata-se de uma discussão fundamental no mundo atual, uma vez que nem sempre a tecnologia é acessível. Para tornar
a discussão mais embasada, procure dados sobre a relação entre a pobreza e o acesso à tecnologia.
O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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Você já pensou no significado de “tecnologia”? Estamos o tempo inteiro rodeados por aparelhos tecnológicos.
Mas será que pensamos sobre o que é tecnologia ou nos impactos dela sobre nossa vida? A fim de responder a
essas perguntas, propomos que você e seus colegas, orientados pelo professor ou professora, façam uma pesquisa
sobre o que entendem por técnica e tecnologia. Para tanto, será preciso proceder cientificamente. Logo, vamos pôr
em prática dois recursos sobre os quais já falamos: observação e análise crítica do que observamos.

Neste tópico a proposta é esclarecer que a ciência está inserida no meio
social em que é produzida, e que os valores científicos influenciam e são
influenciados por questões sociais, políticas e econômicas. É nesse contexto
que se pretende esclarecer o que é tecnologia e quais são suas implicações
sociais. Esse movimento recíproco de influência desdobra-se na ideia de que a
demanda por aprimoramentos tecnológicos não está restrita ao campo científico,
pois também é direcionada por necessidades oriundas de outros setores da
sociedade. A palavra “técnica”, de acordo com o texto de Maurice Dumas, tem
acepções não relacionadas com a produção científica.

Roteiro de trabalho
1. Em grupos, procurem exemplos de recursos tecnológicos atualmente disponíveis. Eles podem ser variados e
relacionados com áreas diversas. Por exemplo: agricultura, informação, transporte, habitação, informática,
comunicação, etc.
2. Após recolherem dados sobre as tecnologias escolhidas, destaquem os aspectos positivos e negativos que
elas apresentam. Por exemplo, elas melhoraram ou pioraram nossa vida?
3. Com base na resposta anterior, levantem argumentos para defender os benefícios da tecnologia e criticar
seus malefícios.
4. Por fim, uma questão muito importante e sobre a qual vocês provavelmente discutirão bastante: a tecnologia está disponível para toda e qualquer pessoa, independentemente de classe social, gênero e etnia?

Técnica e tecnologia
A ciência, portanto, não é uma prática isolada do contexto social. Ela está diariamente em nossa vida. Assim, se a pesquisa científica não deve sofrer interferências
externas à ciência, também é preciso pensar sobre a aplicação do conhecimento
científico e das tecnologias produzidas por ele. Se a ciência promove o desenvolvimento técnico e tecnológico, devemos pensar de que modo ela deve evitar os
problemas originados por esse desenvolvimento. Isso nos coloca diante de uma
questão muito importante, pois ciência e tecnologia estão intimamente relacionadas. Sem ciência, geralmente não há desenvolvimento tecnológico. Por outro lado,
é o próprio desenvolvimento tecnológico que produz o avanço científico.
Essa maneira de entender a tecnologia nos permite compreender parte do
seu significado, que é bastante amplo. Quando falamos em tecnologia, é preciso
considerar igualmente outros modos em que ela se concretiza e por meio dos
quais pode estar presente. Em termos históricos, a tecnologia está intimamente
relacionada com a palavra técnica. Mas muitas vezes relacionamos técnica e tecnologia somente com a ciência, sem perceber que elas podem ser empregadas
em outras áreas.
Leia a explicação dada por Maurice Daumas sobre o significado da palavra
“técnica”:
Esta palavra teve, e ainda tem, acepções muito diversas. As mais antigas referiam-se a certos caracteres e certos aspectos da criação artística, pintura, música,
literatura e também à habilidade de que eram dotados artífices da transformação de
materiais com fins utilitários.
DAUMAS, Maurice. As grandes etapas do progresso técnico. Lisboa:
Publicações Europa-América, 1983. p. 13.

Assim, podemos considerar que o trabalho de artesãos envolve uma técnica, do
mesmo modo que a produção de uma cerâmica indígena.
Embora seja comum associarmos tecnologia com ciência aplicada, Maurice
Daumas nos adverte de que a tecnologia não é mera extensão da ciência, nem
depende somente dela. Pelo contrário, a tecnologia abriga uma série de outros
aspectos, como os econômicos e os sociais. Não é à toa que muitas inovações
tecnológicas implicam estudos sobre o mercado, ou seja, sobre o interesse das
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PARE e PENSE
1. Qual é a importância da autonomia para o desenvolvimento da ciência?

Smith Program in the History of the Sciences

Espera-se que os estudantes percebam que a autonomia é um valor relevante para a produção
científica, porém seus meios e fins precisam se inserir em discussões éticas. Assim, sem avaliação
crítica, corre-se o risco de a noção de “autonomia” se tornar uma justificativa para usos questionáveis dos conhecimentos científicos, como para fins bélicos ou para ratificar a eugenia social, etc.

2. Você concorda com a afirmação: “Toda tecnologia depende do desenvolvimento científico”? Justifique sua resposta.

 Nessas imagens há duas máquinas. A que está à direita, a locomotiva a vapor, em foto de 2013, é bem conhecida. Mas e a da esquerda,
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Para finalizar o capítulo, propomos uma atividade baseada em um texto de Milton Vargas, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Nesse texto, ele
apresenta algumas ideias importantes sobre a tecnologia e suas relações com a pesquisa
básica, a ciência aplicada e os interesses econômicos que envolvem as inovações tecnológicas. O texto foi publicado originalmente na revista Pesquisa Fapesp, um importante veículo
de divulgação científica.
22

Divulgação
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você conhece? Trata-se de uma eolípila, uma máquina inventada por Heron de Alexandria (10-70). Seu funcionamento é simples. A bola
de metal é preenchida com água, que é aquecida por uma fonte de calor, abaixo da bola. Quando a água ferve, a bola de metal começa
a girar, expulsando o vapor pelos dois tubos que estão presos a ela. Podemos considerar a eolípila como a ancestral da máquina a vapor.
Essas duas máquinas são exemplos da relação entre ciência, técnica e tecnologia.

DE

Espera-se que os estudantes percebam dois aspectos centrais. O primeiro deles é que a ciência
promove o desenvolvimento tecnológico. Contudo, a tecnologia é também resultado de demandas
econômicas, pesquisas de mercado, ou são financiadas por instituições privadas ou públicas. Além
disso, é importante que eles percebam que algumas técnicas ou aparatos técnicos são resultado de
saberes, mas não necessariamente de ciência, como artefatos ou conhecimentos aplicados pelos
artesãos, artistas ou os materiais construídos pelas comunidades indígenas e quilombolas.

Alan Tunnicliffe/Shutterstock

pessoas em um produto ou recurso tecnológico. Não há dúvida da relação entre
ciência e tecnologia, mas não podemos esquecer que as inovações tecnológicas
também têm forte associação com interesses econômicos e de mercado. É por isso
que as empresas incentivam tanto o desenvolvimento de novas tecnologias.
Assim, o avanço tecnológico depende tanto do trabalho dos cientistas como
do investimento público e privado em suas pesquisas. Isso significa que nenhum
avanço científico e tecnológico poderia ser obtido sem investimento financeiro: a pesquisa científica e tecnológica é uma atividade que
depende de dinheiro. Por outro lado, será que mesmo a tecPARE e PENSE
nologia deveria ser desenvolvida de acordo com os princípios
sugeridos por Lacey? Ou seja, a autonomia, a imparcialidade
e a neutralidade também devem ser critérios para a produção
1. Qual é a importância da autonomia
de inovações tecnológicas? Do ponto de vista do acesso às
para o desenvolvimento da ciência?
novas tecnologias, é nosso dever defender que todos sejam
2. Você concorda com a afirmação:
beneficiados pelos avanços no campo da ciência e da tecnolo“Toda tecnologia depende do degia? Vale a pena refletir sobre essas questões. Afinal, falar de
senvolvimento científico”? Justificiência e tecnologia implica pensar em seus impactos sobre a
que sua resposta.
humanidade e a natureza.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Esta atividade complementar tem em vista o desenvolvimento das habilidades EM13CHS101 e EM13CHS102.
Espera-se que os estudantes analisem a narrativa ensaística do escritor José Saramago, considerando as relações entre
ciência, tecnologia e problemas sociais. Diante do enorme conhecimento produzido pela ciência e das comodidades
proporcionadas pela tecnologia, muitas vezes nos esquecemos de muitos problemas que estão bem perto de nós. Um
deles pode ser traduzido em algumas perguntas: “Será que os avanços proporcionados pela ciência e a tecnologia
significam melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas?”; “As conquistas da ciência e da tecnologia produziram
a diminuição dos problemas sociais no mundo?”. Essas perguntas estão diretamente relacionadas com um problema
muito sério: a desigualdade social. Leia a seguir um texto do escritor português José Saramago sobre o tema.
Discurso pronunciado por José Saramago no dia
10 de dezembro de 1998 no banquete do Prémio Nobel
José Saramago

Cumpriram-se hoje exactamente 50 anos sobre a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não têm
faltado comemorações à efeméride. Sabendo-se, porém, como a atenção se cansa quando as circunstâncias lhe pedem
que se ocupe de assuntos sérios, não é arriscado prever que o interesse público por esta questão comece a diminuir já
a partir de amanhã. Nada tenho contra esses actos comemorativos, eu próprio contribuí para eles, modestamente, com
algumas palavras. E uma vez que a data o pede e a ocasião não o desaconselha, permita-se-me que diga aqui umas
quantas mais.
Neste meio século não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente
estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra.
A mesma esquizofrénica humanidade capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas
rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao
nosso próprio semelhante.
Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os governos, porque não sabem, porque não
podem, ou porque não querem. Ou porque não lho permitem aquelas que efectivamente governam o mundo, as
192
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empresas multinacionais e pluricontinentais cujo poder, absolutamente não democrático, reduziu a quase nada o que
ainda restava do ideal da democracia. Mas também não estão a cumprir o seu dever os cidadãos que somos. Pensamos que nenhuns direitos humanos poderão subsistir sem a simetria dos deveres que lhes correspondem e que não
é de esperar que os governos façam nos próximos 50 anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos
então, nós, cidadãos comuns, a palavra. Com a mesma veemência com que reivindicamos direitos, reivindiquemos
também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa tornar-se um pouco melhor. [..]
SARAMAGO, José. Discurso pronunciado por José Saramago no dia 10 de dezembro de 1998 no banquete do Prémio Nobel. In: Fundação José Saramago.
10 dez. 2014. Disponível em: https://www.josesaramago.org/discurso-pronunciado-por-jose-saramago-nodia-10-de-dezembro-de-1998-no-banquete-premio-nobel/. Acesso em: 18 jul. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Como você e os colegas interpretam esta afirmação que se encontra no texto de Saramago: “Chega-se mais
facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante"?
Espera-se que os estudantes identifiquem as questões sociais envolvidas no discurso de Saramago. Nesse sentido, os estudantes devem
notar que, ao lado dos avanços científicos e tecnológicos, Saramago faz severas críticas às desigualdades sociais.

2. Em seu discurso, Saramago afirma que “alguém não anda a cumprir o seu dever”. Como ele desenvolve essa
ideia? Quem não está cumprindo seu dever?
Saramago afirma que os governos não cumprem seu dever em relação aos direitos humanos (porque não sabem, não querem ou não
podem), mas também os cidadãos não têm assumido suas responsabilidades.

3. Quais iniciativas vocês proporiam para que a ciência e a tecnologia contribuíssem com a diminuição da desigualdade social?
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Essa resposta pressupõe a retomada de uma reflexão sobre o que vem sendo trabalhado ao longo do capítulo para que os estudantes
compreendam o tema proposto, mas é preciso também incentivá-los a serem criativos e eticamente consequentes na proposição de
iniciativas que promovam o amplo bem-estar social.

BNCC

O artigo do professor Milton Vargas põe em questão a ideia de que a ciência
não tem relações com diversos setores da sociedade. Depois de apresentar
a distinção entre ciência básica e ciência aplicada, o artigo nos mostra que a
situação merece uma análise mais atenta. Essas atividades também devem ser
pensadas sob a ótica de seus impactos na sociedade, notadamente os impactos
tecnológicos. Desse modo, Milton Vargas afirma que a ciência e a tecnologia
mantêm relação com o contexto social, político e econômico. Se, por um lado,
a ciência é um produto cultural e visa atender às reais necessidades materiais
da sociedade em que está inserida, não devemos esquecer suas relações com a
estrutura de poder e as demais dimensões sociais e políticas da sociedade em
que vivemos. Nesse contexto, é preciso evitar que a tecnologia se subordine a
princípios estritamente mercadológicos cujo resultado se traduz, muitas vezes,
em um consumo desenfreado. Esse texto visa problematizar a relação entre a
tecnologia e os valores sociais. Uma questão poderia iniciar a leitura do texto: Em
que sentido devemos ser críticos aos usos e impactos da ciência e da tecnologia?
Essa atividade demanda duas habilidades, EM13CHS103 e EM13CHS401,
que estão envolvidas com a reflexão crítica sobre como os diversos campos da
atividade humana são afetados ou impactados pela ciência e pela tecnologia.
Além disso, a atividade promove uma análise crítica dos aspectos econômicos,
políticos, sociais e culturais da ciência e da tecnologia, o que exige a elaboração
de hipóteses e argumentos.

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS401)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a
processos políticos, econômicos, sociais,
ambientais, culturais e epistemológicos,
com base na sistematização de dados e
informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e
sociológicos, documentos históricos e
geográficos, gráficos, mapas, tabelas,
tradições orais, entre outros).
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Roteiro de trabalho
1. Podemos dizer que há diferenças entre pesquisa básica, ciência aplicada e tecnologia? Elas têm algum tipo
de relação ou são absolutamente independentes? Por quê?
Com base na leitura do texto, espera-se que os estudantes possam notar que não há diferenças do ponto de vista metodológico, mas sim
do ponto de vista das finalidades. Contudo, ambas se retroalimentam.
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2. Qual é a relação entre tecnologia e mercado? Por que a tecnologia e a
ciência podem ser consideradas duas áreas fundamentais para a sociedade?

Técnica, tecnologia e ciência
Milton Vargas

[...] De forma geral, a metodologia da pesquisa em ciências básicas ou aplicadas ou em tecnologia não
difere entre si. Somente as finalidades são diferentes, embora os limites entre as três sejam imprecisos. Tanto
é possível que de um conhecimento básico surja uma aplicação, como de uma solução tecnológica pode surgir
uma pesquisa básica.
Em tese, a ciência básica tem como objetivo o puro conhecimento de um determinado assunto, seja ele qual for. A
ciência aplicada surge quando aparece a oportunidade de, com os conhecimentos científicos adquiridos, resolver um
problema prático sem cogitar das implicações socioeconômicas de sua solução. Quando tais implicações são levadas
em conta é que surge a tecnologia, como utilização, e não simples aplicação, de conhecimentos científicos na solução
de problema técnico.
Entretanto, é de se distinguir a pesquisa tecnológica feita nos institutos e universidades, para resolver problemas
de inovação de materiais ou de processos técnicos em geral, da pesquisa tecnológica industrial, visando [a] problemas
de melhoria de produção e qualidade de produtos ou obras.
A história recente da ciência e da tecnologia vem mostrando que, em países em desenvolvimento, o incentivo e o
financiamento das pesquisas, científicas ou tecnológicas, devem ser assumidos, direta ou indiretamente, pelo governo, mediante planos e programas de desenvolvimento.
[...] No mundo atual, a técnica e a tecnologia são fenômenos peculiares à maneira de estar no mundo ocidental,
essencialmente preocupado em fazer uso das coisas como meros utensílios.
A própria teoria não é mais uma visão contemplativa do real, mas uma previsão de conhecimento daquilo que
será utilizado. Decorre disso que os homens devem se preocupar em não se tornar meros usuários ou consumidores,
subordinados aos ditames da técnica.
Num mundo assim estruturado, a tecnologia não seria uma aplicação neutra e não comprometida de teorias científicas [,] mas, ao contrário, tanto ela como a ciência seriam conhecimentos comprometidos com as condições políticas
e econômicas da sociedade. A tecnologia terá de ser entendida como a utilização de conhecimentos científicos para
satisfação das autênticas necessidades materiais de um povo.
Faria, portanto, parte de sua cultura e não poderia ser considerada como mera mercadoria que se compra quando
não se tem ou vende-se quando se tem. Seria a tecnologia algo que se adquire vivendo, aprendendo, pesquisando,
interrogando e discutindo.
Essa consciência é extremamente importante no atual mundo globalizado, em que a tendência natural dos países
mais desenvolvidos será “vender” suas tecnologias àqueles que ainda não as têm, sem se preocupar se elas atendem
às reais necessidades dos que as “compram”.
Será necessário, portanto, em cada país, a elaboração de políticas científicas e tecnológicas, a fim de garantir que
os conhecimentos tecnológicos adquiridos sejam os mais adequados às circunstâncias particulares do seu povo. Por
outro lado, só se “importaria” uma tecnologia se houvesse prévio conhecimento dos princípios científicos sobre os
quais ela se baseia. Há inúmeros exemplos, na história contemporânea da tecnologia, que atestam o fracasso da sua
“importação”, quando não há, por parte do “importador”, conhecimento suficiente de suas bases científicas.
Em suma, tecnologia não é mercadoria que se adquire comprando, mas, sim, saber que se aprende.

No mundo globalizado, cujas inovações tecnológicas estruturam parte da lógica de lucratividade do sistema capitalista, a tecnologia é instrumentalizada para satisfazer as demandas
dos mercados consumidores, aprimorando bens e produtos, assentando-se no consumo
desenfreado, acrítico e abastecendo mercados consumidores (internos e externos) de países
em desenvolvimentos ou não. O mercado torna-se um valor em si, onipotente. Não obstante
tais problemas, é fundamental que os estudantes entendam que a ciência e a tecnologia
têm uma função social central, uma vez que podem solucionar problemas concretos e urgentes. Nesse sentido, é preciso que ambas estejam amparadas por princípios éticos e
socialmente comprometidos.

VARGAS, Milton. Técnica, tecnologia e ciência (Final). Pesquisa Fapesp, n. 40, mar. 1999.
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/1999/03/01/tecnica-tecnologia-e-ciencia-final/. Acesso em: 9 jul. 2020.

Roteiro de trabalho

3. No capítulo foram descritos alguns princípios que devem direcionar a
ciência. Qual relação podemos estabelecer entre esses princípios e aquilo
que Milton Vargas afirma sobre a tecnologia e as relações políticas e
econômicas da sociedade?

1. Podemos dizer que há diferenças entre pesquisa básica, ciência aplicada e tecnologia? Elas têm algum tipo
de relação ou são absolutamente independentes? Por quê?
2. Qual é a relação entre tecnologia e mercado? Por que a tecnologia e a ciência podem ser consideradas duas
áreas fundamentais para a sociedade?
3. No capítulo foram descritos alguns princípios que devem direcionar a ciência. Qual relação podemos estabelecer entre esses princípios e aquilo que Milton Vargas afirma sobre a tecnologia e as relações políticas
e econômicas da sociedade?
4. A tecnologia pode, de fato, ser considerada apenas uma mercadoria? Apresentem argumentos para justificar sua resposta.
5. No contexto da pandemia de COVID-19, cientistas e jornalistas enfatizaram que a autonomia científica e
tecnológica do Brasil dependeria de investimentos em pesquisas. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua opinião.
O MUNDO DA CIÊNCIA E A CIÊNCIA NO MUNDO
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Essa resposta requer que os estudantes apliquem os princípios de autonomia e neutralidade
no contexto da situação discutida por Milton Vargas. Espera-se que eles consigam perceber que esses dois princípios estão relacionados
com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tendo em vista as implicações sociais e econômicas envolvidas em determinados
contextos. Desse modo, os interesses econômicos colocam em perigo a autonomia e a neutralidade científicas.
P5_CHS_A_cap1_AL_006a031.indd 23

09/08/2020 12:41

4. A tecnologia pode, de fato, ser considerada apenas uma mercadoria? Apresentem argumentos para justificar
sua resposta.
Nesse momento, à luz do que foi estudado, espera-se que os estudantes adotem um posicionamento em relação ao problema proposto.
A ideia é que assumam uma posição crítica quanto aos interesses econômicos envolvidos com a tecnologia.

5. No contexto da pandemia da Covid-19, cientistas e jornalistas enfatizaram que a autonomia científica e
tecnológica do Brasil dependeria de investimentos em pesquisas. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua opinião.
Sugere-se que os estudantes pesquisem quais foram as contribuições da ciência brasileira no combate à Covid-19. Durante o período de
pandemia, a comunidade acadêmica e científica envolveu-se com inovações científicas e tecnológicas voltadas ao combate da doença,
tanto de medicamentos e vacinas quanto de equipamentos que contribuíssem para evitar o contágio.
Página 24

Essa atividade trabalha aspectos relativos
PONTO DE VISTA
à constituição do pensamento científico, em
espaços e tempos diferentes. No primeiro texto,
retrata-se que as observações iniciais, em épocas
mais remotas, estavam ligadas a ciclos agrícolas,
navegações, interpretação de movimentos
celestes; as técnicas visavam construir utensílios
para melhorar a vida cotidiana. O segundo trata
das dificuldades contemporâneas em definir o
que é ciência. O último aborda uma característica
do pensamento moderno, expressa no poder de
previsão de fenômenos e domínio da natureza.
Sugere-se que ao final da atividade o estudante
possa problematizar as dificuldades de definir o
que é ciência, ampliando sua concepção sobre
o conhecimento científico.
Nesse contexto, sugere-se o desenvolvimento das habilidades EM13CHS101 e
EM13CHS103, uma vez que a leitura e a interpretação dos textos buscam analisar
e comparar diferentes fontes, tendo em vista a compreensão de ideias e conceitos.
Essa interpretação requer ainda a elaboração de hipóteses, seleção de evidências
e elaboração de argumentos que a fundamentem.
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PONTO DE VISTA
EM13CHS101 EM13CHS103

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).

BNCC

SIMAAN, Arikan; FONTAINE, Joëlle. A imagem do mundo: dos babilônios a Newton. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 15-16.

Ernest Mayr
A biologia é uma ciência: tal proposição não se discute – ou será que sim? Dúvidas quanto a essa
afirmação têm sido suscitadas por diferenças importantes entre várias definições de ciência de larga
aceitação. Uma definição abrangente e pragmática de ciência poderia ser: “Ciência é o esforço humano
para alcançar um entendimento melhor do mundo por observação, comparação, experimentação, análise, síntese e conceituação”. Outra definição poderia ser: “Ciência é um corpo de fatos (‘conhecimento’)
e os conceitos que permitem explicar esses fatos” – e existem inúmeras outras definições. [...]
As dificuldades surgem porque o termo “ciência” também tem sido empregado para muitas
outras atividades humanas, além das ciências naturais, tais como as ciências sociais, ciência política,
ciência militar e domínios ainda distantes, como ciência marxista, ciência ocidental, ciência feminista
e até Ciência Cristã e Ciência Criacionista. Em todas essas combinações, a palavra “ciência” é empregada em sentido enganosamente inconclusivo. Da mesma forma enganador, porém, é o extremo
oposto, a decisão de alguns físicos e filósofos fisicalistas de restringir a palavra “ciência” à física fundada na matemática. Uma vasta literatura mostra como parece difícil, senão impossível, traçar uma
linha entre ciência incontroversa e campos adjacentes. Tal diversidade é uma herança histórica.
MAYR, Ernest. Biologia, ciência única. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 27-28.

Francis Bacon
Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o
efeito. Pois a natureza não se vence, se não quando se lhe obedece.

BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 13.

Roteiro de trabalho

1. O que há de comum entre os três textos? Todos tratam do mesmo tema? Qual?

2. Há diferenças entre os três textos? Eles indicam o mesmo entendimento sobre um tema comum? Caso haja,
quais seriam essas diferenças?

3. O texto de Ernest Mayr destaca alguma dificuldade quanto à definição de “ciência”? Em caso afirmativo, qual?

4. Qual é a relação entre o texto de Simaan e Fontaine e o de Bacon, levando em consideração a aplicação
do conhecimento? Apresente alguns exemplos atuais da aplicação do conhecimento científico, destacando
sua importância para a sociedade.
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CAPÍTULO 1
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Roteiro de trabalho
1. O que há de comum entre os três textos? Todos tratam do mesmo tema? Qual?
A relação entre o conhecimento humano e a natureza, a partir da reflexão sobre a constituição do pensamento científico.
194

Capítulo 1

Divulgação

Arikan Simaan e Joëlle Fontaine
Ter uma ideia acerca da Terra, mesmo que de forma mítica, já implica certo grau de abstração.
Para elaborar tais representações, é provável que os homens primeiro tiveram que acumular, desde
os tempos mais remotos, observações sobre os grandes fenômenos astronômicos: a trajetória do Sol,
as fases da Lua, a rotação do céu noturno... já que esses eventos estão indissoluvelmente ligados ao
seu cotidiano e à sua necessidade, progressivamente afirmada, de se orientar no tempo e no espaço.
Foi sobretudo durante a “revolução neolítica”, há cerca de 10 mil anos, que essa necessidade se fez muito forte. E o que vem a ser a revolução neolítica? Trata-se, em primeiro lugar, da
invenção da agricultura e, na sequência, de diversas atividades artesanais que acarretaram um
desenvolvimento extraordinário das trocas. Isso requer, por um lado, um calendário para organizar
as tarefas agrícolas e prever as festas religiosas que lhes são geralmente associadas e, por outro,
um mínimo de pontos de orientação para as viagens, em especial, a navegação. [...]
Os pontos de orientação foram, naturalmente, estrelas escolhidas por seu brilho especial: o levantar
matinal das Plêiades (também chamado de helíaco), em maio, anunciava o início da estação quente e a
retomada da navegação. Seu ocaso matinal em novembro indicava o início do inverno e das tempestades
que faziam o Mediterrâneo um “mar fechado”. Aconselhava-se então aos navegantes que não se aventurassem por ele e que, onde quer que se encontrassem, deixassem o barco no abrigo por vários meses.

Divulgação

Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.

BNCC

Leia atentamente os textos abaixo de três autores. Caso não conheça alguma palavra, procure-a no dicionário e
volte ao texto para compreendê-la melhor. Depois dos textos, você encontrará algumas questões. Para responder
a elas, utilize tanto os textos como o conteúdo que foi desenvolvido neste capítulo.

Divulgação

BNCC

09/08/2020 12:41

2. Há diferenças entre os três textos, eles indicam o mesmo entendimento sobre um tema comum? Caso haja,
quais seriam essas diferenças?
Sim, há diferenças. O primeiro texto faz uma abordagem mais histórica, relacionada com a observação e a previsão de fenômenos naturais, bem como o desenvolvimento técnico associado ao conhecimento da natureza; o segundo aborda as dificuldades para elaborar um
conceito único sobre o que seria a ciência; o último caracteriza a ciência como poder e enfatiza a importância da relação entre causa e
efeito.

3. O texto de Ernest Mayr destaca alguma dificuldade quanto à definição de “ciência”? Em caso afirmativo, qual?
O texto trabalha com as diversas maneiras como o termo “ciência” é aplicado a diferentes campos de conhecimento. Desse modo, o texto
mostra o quanto uma definição de ciência restrita ao campo das ciências exatas ou naturais pode desmerecer outros campos de conhecimento. Espera-se que os estudantes compreendam que o termo “ciência” abarca campos diferentes de conhecimento.

4. Qual é a relação entre o texto de Simaan e Fontaine e o de Bacon, levando em consideração a aplicação
do conhecimento? Apresente alguns exemplos atuais da aplicação do conhecimento científico, destacando
sua importância para a sociedade.
Bacon afirma que, ao conhecer as relações causais entre os fatos, o ser humano pode prever, dominar e transformar a natureza. No
primeiro texto nota-se a aplicação dessa relação em diferentes campos da atividade humana, como fica evidente no último parágrafo.

BNCC

BNCC

HA

HA

Depois do que estudamos neste capítulo, há muito sobre o que pensar, inclusive em situações que estão mais
próximas de nós e que nos afetam de modo mais direto, relacionadas com a ciência e a tecnologia. Propomos neste
momento uma atividade de encerramento da nossa conversa e, para tanto, nada melhor do que um debate sobre
um assunto que esteve presente nos noticiários desde o início de 2020: a pandemia de COVID-19. Selecionamos
uma reportagem que trata dos impactos da pandemia, com o objetivo de inspirar o debate.

Esta seção tem como enfoque o trabalho
de conceitos, fatos e noções estudados neste
capítulo com base em uma questão atual e a
busca de respostas aos desafios impostos pela
pandemia da Covid-19. A imagem de abertura
representa o entrelaçamento de questões
científicas e os seus impactos na vida cotidiana,
em uma escola de Taiwan. Pode-se iniciar a
atividade perguntando aos estudantes: Que
alterações ocorreram em sua rotina escolar
em razão da Covid-19? Espera-se que, ao final
da atividade, os estudantes reflitam sobre as
dificuldades atuais e a contribuição da ciência
para resolvê-las.
A habilidade EM13CHS102 será desenvolvida com base na leitura da
reportagem. Espera-se que os estudantes elaborem hipóteses e argumentos
sobre a pandemia da Covid-19, o que exige identificação, análise e discussão das
circunstâncias históricas, sociais e científicas. Os gráficos e as imagens, por sua
vez, visam desenvolver a habilidade EM13CHS106.
Como o coronavírus se compara com a gripe? Os números dizem que ele é pior
Novo vírus é mais contagioso e provavelmente mais letal

Ann Wang/Reuters/Fotoarena

Nuño Domínguez

 Esta foto foi publicada com

a matéria abaixo. Ela mostra
estudantes de uma escola
em Taipei (Taiwan). Após a
epidemia de COVID-19, eles
passaram a usar máscaras
e foram separados por
divisórias, como forma de
prevenir a contaminação.
Março de 2020.

ca que cada pessoa infectada passa a doença a
1,3 pessoa, em média. Esse número é o que se
usa para medir o potencial da epidemia. Quando
é superior a um, a doença tende a se espalhar.
Foi o que aconteceu em 2009 com a pandemia
de gripe H1N1, que tinha um número reprodutivo de 1,5 e não pôde ser contida. Atualmente,
esse vírus é um dos quatro que causam a gripe
comum. Os estudos disponíveis indicam que o
número reprodutivo do coronavírus está entre
2 e 3. Ou seja, que, se não forem tomadas medidas especiais, a Covid-19 infectará mais gente
que a gripe.

Carlos Vespúcio

Há vários dias, a comparação entre o coronavírus e a gripe comum tem aparecido para minimizar
a importância do novo vírus. É um argumento frágil
por dois motivos. Primeiro, que a lógica funciona
melhor ao contrário: o fato de a gripe ser um problema de saúde é, justamente, uma razão para nos
preocuparmos com o coronavírus, pois não queremos outro problema igual. O segundo motivo é ainda pior: os dados da Covid-19 conhecidos até agora
indicam se tratar de uma doença mais contagiosa e
mais letal que a gripe sazonal.
O coronavírus se espalha mais. O número
reprodutivo da gripe comum é 1,3, o que signifi-
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Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e
comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.

O virologista Adolfo García-Sastre, pesquisador do
Hospital Mount Sinai, de Nova York, estima que
“haja de 5 a 10 vezes mais infectados do que se
estão contabilizando atualmente, o que reduz muito
sua letalidade”, ressalta.

Roteiro de trabalho
1. O primeiro passo é selecionar as principais informações da reportagem.
O objetivo é enfocar as razões numéricas do “número reprodutivo” entre o vírus H1N1 e a
Covid-19; comparar o número de infectados por esses vírus, as projeções sobre esses números; o grau de letalidade de cada um deles; refletir sobre a relação do ciclo de duração desses
vírus e as estações do ano.

2. Depois disso, formem um círculo, a fim de que todos possam participar
da melhor forma possível do debate.

Outro problema é a falta de imunidade. García-Sastre explica que mesmo com 0,1% de letalidade
este novo vírus pode ser problemático se o número
total de infectados superar expressivamente o de
uma gripe comum. “Ao contrário da gripe sazonal,
em que há um número de pessoas que não são infectáveis porque têm imunidade, ninguém tem imunidade contra este vírus, então ele vai infectar muito
mais gente que a gripe sazonal, e por isso, mesmo
se tiver a mesma letalidade que a gripe, o número
absoluto de casos será muito maior, e isso representará um desafio ao sistema hospitalar. Acredito
que este coronavírus não chegará a ser como o vírus
da gripe de 1918, mas sim como o vírus pandêmico
H2N2 de 1957”, explica o pesquisador.
É uma comparação para estar alerta. Um estudo
de 2016 calculou que haveria 2,7 milhões de mortes
se um vírus como o H2N2 surgisse em 2005, um
valor intermediário entre as 400 000 mortes atribuíveis à gripe H1N1 de 2009 e a “devastadora”
gripe de 1918, erroneamente conhecida como Gripe
Espanhola, que ceifou mais de 60 milhões de vidas
no mundo todo.
É provável que as infecções comecem a diminuir
com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas no Hemisfério Norte. “Como o vírus da
gripe, os coronavírus são vírus com envoltório, o que
os torna sensíveis a condições ambientais, como as

temperaturas altas, o ressecamento e a luz do sol”,
explica Isabel Solá, especialista em vírus de RNA
do Centro Nacional de Biotecnologia da Espanha.
“Portanto, quando o calor chegar o previsível é que
os vírus que saiam nas secreções de uma pessoa
e caiam em superfícies externas se inativem antes
[de infectar alguém], o que reduziria a transmissão”,
detalha.
O médico infectologista Oriol Mitjà, do Hospital
Germans Trias i Pujol, de Badalona (Catalunha), observa que “o coronavírus ficará como um vírus sazonal, de maneira que no verão haverá uma transmissão muito reduzida. O contágio é através de gotas
respiratórias que caem no ambiente. O vírus sobrevive 28 dias na gota se a temperatura for inferior a
10 graus, mas só suporta um dia quando faz mais de
30 graus”, explica Mitjà, para quem baixar a guarda
agora seria muito perigoso. “No momento em que
as temperaturas caírem de novo o vírus voltará. Por
isso é importante desenvolver vacinas e tratamentos
que possamos usar nos anos vindouros”, ressalta.
O último motivo para não desprezar o novo vírus
é a simples precaução. O coronavírus pode, de fato,
acabar sendo um vírus com o qual vamos conviver,
a exemplo da gripe. Mas por enquanto é novo e
desconhecido, e só isso já seria motivo para ficar
em alerta.
DOMÍNGUEZ, Nuño. Como o coronavírus se compara com a
gripe? Os números dizem que ele é pior. In: El País, 3 mar. 2020.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-03-03/
como-o-coronavirus-se-compara-com-a-gripe-os-numeros
-dizem-que-ele-e-pior.html. Acesso em: 20 maio 2020.

Roteiro de trabalho
1. O primeiro passo é selecionar as principais informações da reportagem.
2. Depois disso, formem um círculo, a fim de que todos possam participar da melhor forma possível do debate.
3. Vocês podem começar destacando as informações que selecionaram e, com base nelas, apresentar ideias,
argumentos e iniciativas que possam contribuir para ações que fortaleçam a saúde pública, em momentos
tão difíceis como esse descrito na reportagem.
4. Mas não se esqueçam de alguns princípios essenciais:
1º-) Toda ideia ou iniciativa deve ser fundamentada e nenhuma opinião deve ser aceita ou descartada sem
bons motivos.
2º-) Em um debate, cada um tem um momento para falar e merece ser ouvido com atenção.
3º-) Embora vocês não tenham que apresentar um texto escrito, é importante anotar aquilo que seus colegas dizem e, na medida do possível, as ideias que você pretende defender.
Bom debate!

minervastudio/Freepik

Explicite que o objetivo do círculo é transmitir a ideia de igualdade entre os estudantes, ou
seja, nesse momento não há uma hierarquia entre os estudantes participantes. Essa formação
promove ainda o maior envolvimento de todos no debate.
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3. Vocês podem começar destacando as informações que selecionaram e, com base nelas, apresentar ideias, argumentos e iniciativas que possam contribuir para ações que fortaleçam a saúde pública, em momentos tão difíceis
como esse descrito na reportagem.
Nessa etapa a discussão poderia explorar os seguintes termos: distanciamento social, quarentena, lockdown, isolamento vertical e horizontal e sua eficácia para o combate à propagação do vírus.

4. Mas não se esqueçam de alguns princípios essenciais:
1o) Toda ideia ou iniciativa deve ser fundamentada e nenhuma opinião deve ser aceita ou descartada sem
bons motivos.
2o) Em um debate, cada tem um momento para falar e merece ser ouvido com atenção.
3o) Embora vocês não tenham que apresentar um texto escrito, é importante anotar aquilo que seus colegas
dizem e, na medida do possível, as ideias que vocês pretendem defender.
Esses princípios visam reforçar habilidades atitudinais relacionadas com as habilidades EM13CHS102 e EM13CHS106. Pretende-se
que os estudantes compreendam que um debate segue algumas regras que são fundamentais para uma discussão proveitosa, respeitosa
e bem conduzida.
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LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

HEMPEL, Carl G. Filosofia da Ciência Natural. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. Neste livro de
Carl G. Hempel (1905-1997), é feita uma apresentação da filosofia das ciências naturais.
De maneira clara e bastante didática, o autor aborda diversos aspectos relacionados com
a natureza e o teste de teorias científicas. Hempel foi um dos integrantes do chamado
Círculo de Viena, um grupo de filósofos dedicados a questões relativas à epistemologia e
à filosofia da ciência.

Divulgação

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

GALILEI, Galileu. Ciência e fé. São Paulo: Editora Unesp, 2009. Traduzido por Carlos
Arthur R. do Nascimento, este livro contém diversas cartas de Galileu e de alguns de seus
correspondentes, escritas durante o período da polêmica teológica e cosmológica sobre
as hipóteses astronômicas de Copérnico. Essas cartas, redigidas entre 1613 e 1615, são
documentos muito importantes para compreender a defesa galileana do copernicanismo.

Divulgação

CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. Este livro do filósofo
Alan Francis Chalmers (1939-) é mais uma fonte interessante de pesquisa sobre a filosofia da
ciência. O autor percorre diversas correntes, explorando, por exemplo, o indutivismo, o falsificacionismo e a filosofia de Thomas Kuhn. Caso se interesse, vale a pena ler outro livro de
Chalmers, A fabricação da ciência (São Paulo: Editora Unesp, 1994), que faz uma exposição
relevante sobre história da ciência.

Divulgação

MARICONDA, Pablo Rubén; VASCONCELOS, Júlio. Galileu e a nova Física.
São Paulo: Odysseus, 2006. Se você ficou curioso ou curiosa sobre quem foi Galileu
Galilei, este livro é uma excelente dica. Pablo Rubén Mariconda e Júlio Vasconcelos, dois
especialistas brasileiros na obra de Galileu, expõem objetivamente diversos aspectos da
vida e da obra do físico italiano.

LACEY, Hugh. A controvérsia sobre os transgênicos. São Paulo: Ideias e Letras, 2006.
Neste livro, Hugh Lacey discute questões relacionadas com a ideia de que a ciência é livre
de valores, o que envolve os três princípios por ele formulados e estudados neste capítulo.
Contudo, o foco da obra consiste em uma análise sobre os impactos de tecnologias na
agricultura, como o uso de transgênicos, e sobre estratégias alternativas, como a agroecologia.
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As sugestões dos livros, sites e filmes têm como objetivo diversificar as
fontes e referências apresentadas no capítulo para aprofundar leituras, debates
e atividades. Os comentários visam orientar por que esses materiais contribuem
para o aprofundamento do estudo. Um exemplo disso são os filmes sugeridos,
que instigam os estudantes a refletir sobre a genética como uma ferramenta
de controle econômico e político ou sobre os limites entre ciência, religião e
princípios éticos. Para promover um aprendizado significativo, esse material
pode ser contextualizado com a realidade dos estudantes. Caso não seja
possível a exibição integral dos filmes, exiba alguns trechos. Se não for possível
ler um dos livros na íntegra, talvez um capítulo ou uma passagem deles seja
suficiente para o aprofundamento de um tema. Cabe lembrar que nem todos
os professores, estudantes ou escolas têm acesso à internet, pois há escolas
sem recursos audiovisuais para uma sessão de cinema. Esse fato também pode
render um debate sobre tecnologia e acessibilidade. Sensibilizados com isso,
nosso intento é fornecer subsídios que sejam acessíveis. O próprio capítulo
apresenta artigos extraídos de sites com conteúdo confiável, imagem de filmes
e trechos de bons livros.
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ENEM

ENEM
1. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos (isto é, o universo), que
não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em
língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível
entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.

1. C

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a
a. continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.
b. necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático.
c. oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica.
d. importância da independência da investigação científica pretendida pela igreja.
e. inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza.

2. C

2. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela
primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa
expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo,
não surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente.

3. A

CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques. Scientiae Studia, São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado).

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência
como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a
investigação científica consiste em
a. expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.
b. oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.
c. ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.
d. explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos.
e. explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.

4. B

3. Panayiotis Zavos “quebrou” o último tabu da clonagem humana – transferiu embriões para o útero de mulheres, que os
gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto, no qual
fazia seus experimentos. “Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o
médico que irá criá-la, mas vai acontecer”, declarou Zavos. “Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a um
ano, ou dois, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão
para entregar um bebê clonado saudável ao mundo.”

5. E

CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk. Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado).

A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética que, entre outras questões, dedica-se a
a. refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem.
b. legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais no planeta.
c. relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal.
d. legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução humana e animal.
e. fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para uso em seres humanos.
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Referências bibliográficas complementares
ASSIS, Machado de. Obra Completa. O alienista. São Paulo: Penguin Companhia, 2014. Reproduzido em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000231.pdf. Acesso em: 13 ago. 2020.
O conto narra a história do médico Simão Bacamarte, que constrói um manicômio na cidade de Itaguaí, no
qual passa a internar diversas pessoas que, em sua opinião, apresentavam algum distúrbio mental. Trata-se de
uma importante referência na literatura brasileira. A história pode ser explorada para que se discuta a distinção
entre normal e anormal e, nessa perspectiva, propiciar um debate sobre a psiquiatria. Desse modo, a leitura do
texto pode ser oportuna para um trabalho interdisciplinar, envolvendo os professores de literatura e ciências.
CONTATO. Direção: Robert Zemeckis. EUA, 1997, 153 min.
O filme narra a história de uma cientista, Ellie Arroway, interessada em encontrar vida em outros planetas.
Ao explorar esse tema, o filme pode suscitar um bom debate sobre a ciência e a tecnologia, incentivando os
estudantes a refletir sobre assuntos discutidos na seção Narrativas ou durante o estudo sobre as descobertas
astronômicas de Galileu. Além disso, o fato de a personagem central ser uma mulher abre espaço para a
discussão sobre o papel das mulheres na ciência, tema que também pode ser explorado com a ajuda de outros
materiais disponíveis na internet e em bibliotecas.
ESCOBAR, Herton. O legado da Lua: 50 anos depois. Jornal da USP, São Paulo, 19 jul. 2019. Disponível em:
https://jornal.usp.br/ciencias/o-legado-da-lua-50-anos-depois/. Acesso em: 10 jul. 2020.
O artigo aprofunda temas abordados neste capítulo, como os ganhos tecnológicos da viagem à Lua, o custo
e a quantidade de pessoas e instituições envolvidas no projeto. Além de refletir sobre o contexto social da
época, há imagens da aterrisagem dos astronautas. Destacam-se as memórias da cientista Rosaly Lopes e os
projetos atuais, como o programa Artemis (projeto de ocupação permanente da Lua). O artigo trata ainda da
participação do Brasil em projetos relacionados com pesquisas espaciais. No final do artigo, há desenhos que
ilustram como foi a ida e a volta da viagem da Missão Apolo 11. Esse artigo pode ser oportuno na discussão
sugerida na seção Narrativas.
FRANKENSTEIN de Mary Shelley. Direção: Kenneth Branagh. Produção: Francis Ford Coppola. Estados Unidos,
1994, 128 min.
Este filme, baseado no consagrado romance de Mary Shelley (1797-1851), narra a história de Victor Frankenstein
e sua obstinada ideia de reviver cadáveres. Ele permite uma boa discussão sobre ciência e ética, tema bastante
explorado no campo da biologia e da medicina. O filme pode ser articulado com o estudo sobre os princípios
de autonomia, imparcialidade e neutralidade científicas, discutidos neste capítulo.
MARCELO GLEISER, Roda Viva. São Paulo: TV Cultura, 1997. Programa de TV. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=qn7lAOK80Co. Acesso em: 10 jul. 2020.
O físico Marcelo Gleiser debate as dificuldades de divulgar a ciência para o público leigo. Sugere-se que o
professor assista a alguns trechos com os estudantes a fim de sensibilizá-los sobre os problemas debatidos
pelo físico e discutidos no capítulo.
PODCAST Fronteiras da Ciência. Temporada 11, Episódio 9. Disponível em: http://multimidia.ufrgs.br/conteudo/
frontdaciencia/Fronteiras_da_Ciencia-T11E09-04.05.2020.mp3. Acesso em: 10 jul. 2020.
O episódio trata do filósofo Giordano Bruno, que enfrentou o dogmatismo de sua época em prol do conhecimento
racional. Esse pensador foi queimado vivo em 17 de fevereiro de 1600 pelo tribunal da Santa Inquisição. Esse
episódio pode ser utilizado para aprofundar o estudo sobre o alvorecer da ciência moderna, explorando
principalmente as relações entre ciência e religião. Sugere-se, por exemplo, articular esse material com uma das
cartas escritas por Galileu, que estão disponíveis no livro Ciência e fé, indicado nas referências bibliográficas.
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2

INDIVÍDUOS,
SOCIEDADE

Este capítulo está estruturado em torno das relações
intrínsecas entre indivíduo e sociedade. Todo indivíduo,
desde o nascimento, está inserido numa rede de relações:
primeiro, nas redes familiares, depois, na escola, e, com o
passar do tempo, vai se integrando a outras redes, como
as de amizades, trabalho, política, religião, entre outras.
À medida que vai integrando essas redes de relações,
assume papéis sociais, como filho/filha, aluno/aluna,
amigo/amiga, funcionário/funcionária, empregador/
empregadora, entre outros exemplos. Um indivíduo é,
portanto, um feixe de papéis sociais. A integração nessas
redes ativa o seu processo de socialização, pelo qual ele
aprende e passa a adotar valores, visões de mundo,
comportamentos, hábitos, crenças.
O capítulo mostra que existe sempre uma relação
intrínseca entre indivíduo e sociedade partindo do exemplo
das relações de cuidado. Dessa forma evidencia-se que
os indivíduos não são completamente independentes de
seu meio e das relações com outros indivíduos. De fato,
o que marca nossas existências é a interdependência e a
necessidade de estabelecer algum tipo de relação com
o outro. Ao ressaltar esse ponto, podemos questionar
se a sociedade determina o indivíduo ou se o indivíduo
pode se forjar de forma completamente livre. O que está
em questão é um antigo debate das ciências humanas, o
do determinismo versus autonomia, que tem, inclusive,
repercussão em discussões contemporâneas, como a da
meritocracia, tratada mais à frente. Pela leitura dos textos
propostos e pela realização das atividades práticas, espera-se que o estudante perceba que não existe resposta fácil
para essa questão. De fato, ao longo de nossa socialização,
ao assumirmos certos papéis sociais, haverá sempre
constrangimentos sociais, sem que isso anule totalmente a
margem de ação dos indivíduos para promover mudanças
no conjunto de valores, nas visões de mundo, nos
comportamentos, hábitos e crenças que sustentam seus
papéis sociais. Essa é uma questão que ocupou a sociologia
desde sua formação, é o que vemos em autores como
Durkheim, Marx e Weber. E será importante perceber
como a socialização, os papéis e os constrangimentos
sociais podem mudar ao longo do tempo dentro de uma
sociedade, ou entre sociedades diferentes, com culturas
distintas, como mostra a antropóloga Margaret Mead.
As fotografias da abertura do capítulo nos mostram
conjuntos de indivíduos em diferentes situações. Podemos
nos perguntar: nessas fotos há apenas indivíduos? Ou
identificamos também as relações em que eles estão
inseridos? Vemos que essas situações acontecem em
198

diferentes espaços. A primeira imagem retrata pessoas
num espaço público, o metrô, onde há uma multidão de
anônimos, indivíduos que são desconhecidos entre si. As
demais imagens apresentam indivíduos que pertencem
a um mesmo grupo – a aldeia, na segunda, a família,
na terceira, moradores de um mesmo condomínio, na
quarta – pessoas agindo juntas. Em todas as imagens
há relações, e os indivíduos não agem de forma
completamente livre. Eles assumem alguns papéis sociais
(usuário de transporte público, membro de uma equipe,
membro de uma família, morador de um condomínio/
participante de um movimento social) e agem, segundo
determinados comportamentos, valores, hábitos,
crenças, mais ou menos adaptados a esses papéis e a
esses espaços sociais.
As fotografias podem ser utilizadas como ponto de
partida para fomentar reflexões entre os estudantes, em
uma roda de conversa ou debate. Algumas perguntas
são propostas no livro do estudante, mas podem ser
acrescentadas outras. Por exemplo: “Mesmo numa multidão
de desconhecidos, as regras da sociedade operam entre
eles?”; “Estamos de acordo ao afirmar que há determinados
códigos em espaços públicos, como no metrô, que
orientam o comportamento das pessoas quando fazem a
transferência de uma linha para outra, ou quando entram no
trem?”; “Como as pessoas aprendem esses códigos?”. Essas
perguntas nos fazem perceber que existem determinados
códigos que funcionam em certos espaços, organizam as
relações e os comportamentos que ocorrem neles. Isso
significa que aprendemos a lidar com esses códigos desde
o momento em que passamos a frequentar determinado
espaço e a nos familiarizar com as regras e os valores que
atuam ali. Esse processo de aprendizado é a socialização, e
assim, por meio da discussão com os estudantes, pode-se
introduzir um dos conceitos-chave do capítulo: indivíduos,
mesmo desconhecidos, coordenam suas ações apoiados
em regras compartilhadas.
Ainda durante a roda de conversa ou debate,
podem ser exploradas outras questões com base na
segunda, terceira e quarta fotografia, que também
mostram indivíduos coordenando ações entre si.
É possível inferir que as mulheres indígenas, ao
disputarem o cabo de guerra, precisam cooperar para
produzir força suficiente e ganhar a partida, por isso
necessitam também obedecer às regras do jogo para
que sua vitória seja validada. A terceira fotografia
traz um exemplo de relações de cuidado, um tipo
de situação que, ao longo do capítulo, será um foco

de atenção. Nela, vemos indivíduos de diferentes
estatutos (adultos e crianças), que são membros de
um mesmo grupo (família) e assumem determinados
papéis sociais (mãe, pai, filho/filha, irmão/irmã). Quem
assume o que como seu papel na fotografia? Quais
ações a imagem nos permite descrever? Vemos uma
mulher, que presumimos ser a mãe, pois dá água ao
filho, enquanto interrompe sua refeição. E o homem
adulto, que presumimos ser o pai, ao lado, o que
ele faz? Que relações podem ser descritas quando
observamos essa foto? Todos agem da mesma forma
ou os comportamentos são diferentes segundo o papel
social que tem o indivíduo? E o que nós pressupomos
ser o papel da mãe, do pai, da criança, e que nos ajuda
a “ler” a foto? Por fim, na quarta fotografia, vemos

moradores de um condomínio que, de acordo com a
legenda, fazem uma manifestação sobre o direito à
moradia. A situação de protesto e de reivindicação exige
também certos comportamentos dos indivíduos para
ser bem-sucedida? Quais, por exemplo? Assim como
na segunda fotografia, em que as mulheres indígenas
disputam cabo de guerra, algum tipo de cooperação
e coordenação nas ações não seria necessário para os
indivíduos da quarta foto?
Com o debate em torno das fotografias, espera-se que os estudantes percebam que indivíduos,
desconhecidos ou não, estão sempre em relação entre
si, em variadas situações. Ou seja, a interdependência e
a relação com o outro são condições de nossa existência.
Não existe indivíduo sem sociedade, e vice-versa.
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Objetivos do capítulo
• Refletir sobre o debate determinismo versus autonomia, quando tratamos das relações indivíduo-sociedade;
• Compreender que indivíduos estão sempre inseridos em sociedade, e que, ao longo de vida, passam por
socializações, assumindo diferentes papéis sociais, que por sua vez implicam certas obrigações ou constrangimentos sociais;
• Perceber que os papéis e as obrigações sociais estão distribuídos de forma desigual entre os indivíduos, segundo a faixa etária (adulto, criança ou idoso), o gênero (homem ou mulher), a classe (rico ou pobre), a cor/
etnia (branco, negro ou indígena);
• Compreender o que são relações de cuidado e como elas evidenciam que indivíduos são interdependentes
para sua sobrevivência e desenvolvimento.
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BNCC

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a
partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação
a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e
respeitando os Direitos Humanos.
6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
A competência 1 será desenvolvida, neste capítulo, na seção Narrativas, em que o centro de investigação e debate será o das relações de cuidado,
que evidenciam um dado abrangente da existência humana: a interdependência dos indivíduos uns em relação aos outros, em diferentes momentos de
um ciclo de vida, para sobreviver e se desenvolver. As relações de cuidado são, por excelência, operadoras de um processo social fundamental: o da integração dos indivíduos na sociedade. Ao longo do capítulo, isso será mais bem compreendido, por meio da aplicação de um procedimento científico pelos
estudantes – as três etapas de pesquisa sugeridas –, o que permitirá que eles se posicionem de forma crítica diante do fenômeno, compondo diferentes
argumentos. Os textos recomendados para leitura, assim como a própria prática científica desenvolvida pelos estudantes, vão mostrar as injustiças e as
desigualdades que ocorrem na distribuição de responsabilidades entre os agentes encarregados de assumir as relações de cuidado, aspecto fundamental
da competência 5. O cumprimento do percurso proposto possibilitará aos estudantes participar do debate público de forma crítica, mobilizando a
competência 6, considerando que os estudantes devem expor e justificar as conclusões de suas pesquisas e repensar suas próprias práticas e atitudes.

Temas contemporâneos transversais (TCT):
•
•
•
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Nascer e morrer no Complexo do Alemão: políticas de saúde e arranjos de cuidado

[...] Visitei Josefa enquanto acompanhava Joyce, Agente Comunitária de Saúde, e Diogo, médico. Era a segunda visita que o médico fazia desde o início
do seu trabalho na unidade, há aproximadamente dois meses. Quando
chegamos à casa de Josefa, ela estava deitada em um sofá improvisado
como cama na sala. Ao seu lado, em outro sofá, dormiam duas crianças.
A casa era composta por quatro cômodos, sala, quarto, cozinha e banheiro, e não foi possível precisar quantas pessoas viviam ali, mas pelo
que pude contar ao menos sete: Josefa, sua irmã Dulce, seu marido, sua
filha e três netos.
Josefa tinha 65 anos e vivia ali há pelo menos dois anos. Havia sido
diagnosticada com Mal de Alzheimer há cinco anos e desde então ela,
que ironicamente trabalhava como cuidadora de idosos, não tinha com
quem contar para cuidar de si mesma. Sua história foi narrada por sua
irmã Dulce, a dona da casa e atual responsável por seus cuidados. O marido de Josefa faleceu logo após seu diagnóstico e eles não tinham filhos. Sua
irmã contou que suas economias e pertences haviam sido roubados por outros
parentes e ela fora despejada da casa em que vivia em Jacarepaguá. Ela passou a
viver na casa de uma outra irmã, mas depois de várias situações de fuga, com longos
 Natália Helou Fazzioni, antropóloga,
períodos vivendo na rua, acabou sendo tirada da rua e internada no Hospital de Acari
pesquisadora de campo e autora da tese
por assistentes sociais. O diagnóstico do médico nesse hospital teria sido definitivo,
de doutorado defendida em 2018, cujo
trecho é apresentado nesta seção.
não havia nada o que fazer, era preciso levá-la para morrer em casa. Mas Josefa já não
Foto de 2020.
tinha casa. Embora não fossem tão próximas, ao ser contatada pelo hospital, sua irmã
Dulce não hesitou em assumir essa função.
Quando chegamos à casa, durante os primeiros minutos, tive a certeza de estar diante de uma moribunda.
O desespero de Diogo diante da paciente confirmava a minha suspeita. Ele perguntava à Dulce se Josefa levantava e
respondia quando falavam com ela, e a irmã insistia que sim. “Então acorde ela pra mim”, dizia o médico impaciente. A irmã chamava, mas ela não se movia. Diogo começou a checar os sinais vitais: pulso, temperatura, respiração.
Estava estável, mas ainda assim Diogo seguia preocupado pelo aspecto geral de Josefa. Segundo ele, ela estava
desnutrida, desidratada e com sinais claros de infecção urinária, além de não apresentar resposta a nenhum tipo
de estímulo. Dulce não parava de falar nem um segundo, claramente nervosa, repetindo insistentemente sobre sua
rotina de cuidados com a irmã e sobre a história de vida dela. Entre os aspectos mais enfatizados por Dulce, estava
a morte prematura do único filho de Josefa, ainda quando recém-nascido. Segundo a irmã, após esse episódio, ela
havia “pedido a Deus” para que nunca mais lhe desse um filho, para que não sofresse tanto assim. Sua vida, aos
olhos de sua irmã, teria sido marcada por esse luto.
Se havia alguma vida restante em Josefa naquele momento, ela transparecia apenas em suas unhas das mãos
e dos pés pintadas de modo grosseiro com esmaltes de cores vibrantes e diferentes, com vários borrões para fora.
“Isso aí é coisa das crianças, que ficam brincando com ela”, explicou Dulce. Enquanto isso, Joyce perguntava por
que as crianças não estavam na escola naquele momento. E a avó se explicou dizendo que suas filhas eram “preguiçosas” e não levavam os filhos para a escola; então ela, que estava “velha” e tinha que cuidar da irmã acamada,
além de trabalhar fora, é que não levaria. A ameaça por parte da Agente era direta e sem rodeios: “Vão perder o
Bolsa Família se as crianças não forem para a escola”. E mais uma vez Dulce se explicava, enquanto as crianças iam
lentamente sendo acordadas pela nossa visita. Enquanto Diogo e Joyce pensavam sobre o que fazer com Josefa,
eu refletia sobre a falta de atenção por parte dos profissionais com a saúde de Dulce, também idosa, claramente sobrecarregada de tarefas e responsabilidades. Em nenhum momento, checaram sua pressão ou lhe perguntaram
sobre sua saúde. Mas lhe cobraram sobre os cuidados com a irmã e com os netos. [...]
Ao sair da casa de Dulce, o médico estava claramente nervoso com tudo o que havia acontecido. Ele reclamava que
a agente e a enfermeira haviam estado ali há poucos dias e não lhe notificaram de que o estado da paciente era “grave”.
Ao mesmo tempo, comentava sobre o péssimo estado geral da paciente e da casa como um todo: “O que era aquela
casa?”, ele dizia. A agente se desculpava e dizia: “Eu sei, nós erramos, mas que bom que hoje viemos aqui”. E o médico
discordou, insistindo que o erro justamente teria sido voltar, pois agora aquela paciente era de “responsabilidade dele”,
caso morresse. E ainda completou, dizendo indignado: “O que era aquela casa? Quantas pessoas moravam ali?”. [...]

Arquivo pessoal da autora

Natália Helou Fazzioni

O trabalho de campo realizado pela autora
consistiu em acompanhar uma equipe de
médicos, enfermeiros e outros profissionais
da saúde que atuam em uma Clínica da
Família (o equivalente a uma Unidade Básica
de Saúde) numa favela carioca, o Complexo
do Alemão, conhecida nacionalmente por
ser um território de operações violentas
da polícia e do tráfico de drogas, onde os
moradores vivenciam uma série de problemas ligados à infraestrutura básica
de reprodução da vida material, como falta de saneamento básico, moradias
precárias, ausência de equipamentos públicos de saúde, educação e lazer,
entre outros.
FAZZIONI, Natália H. Nascer e morrer no Complexo do Alemão: políticas de saúde e arranjos de cuidado. 2018.
Tese (Doutorado em Antropologia Cultural) – Universidade Federal do Rio de janeiro, Rio de Janeiro, 2018. (Trecho retirado das p. 142-144.)
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Nesse excerto, próprio do gênero textual da etnografia, a autora nos convida
a fazer uma imersão numa das cenas de seu trabalho de campo (visita da equipe
da Clínica da Família a uma casa de moradores do Complexo do Alemão) e, desse
modo, percebemos que ela não só observa a interação entre as pessoas, mas
também participa dela. Nesse trecho de sua tese, a antropóloga relata a visita da
equipe médica a Dulce, uma idosa que cuida da irmã, Josefa, também idosa. Seria
interessante que os estudantes percebessem como a autora apresenta informações
sobre os personagens que participam da cena, sobre o ambiente da casa em que
se desenvolve a interação, sobre os elementos da história de indivíduos que estão
presentes fisicamente ou não nesse quadro interacional (os outros membros da
família de Dulce, filhas e netos, que moram com ela).

BI

L I DA
S
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O texto proposto nesta seção é de autoria da antropóloga Natália Fazzioni e foi
extraído de sua tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) com base em uma pesquisa de campo realizada pela pesquisadora,
método importante no trabalho de sociólogos
e antropólogos. Espera-se que os estudantes
NARRATIVAS
comecem a entender o significado desse tipo
de trabalho, familiarizando-se com o termo, já
que eles farão uma pesquisa desse tipo mais
à frente.
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Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.
Habilidade (EM13CHS606)
Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira –
com base na análise de documentos
(dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes e propor medidas para
enfrentar os problemas identificados
e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o
protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.

Faça uma leitura pausada, por parágrafos, com os estudantes para que, aos
poucos, eles possam notar como a descrição da autora oferece um conjunto amplo de informações que precisamos
levar em conta: a situação da moradia (precária, com poucos cômodos para a quantidade de habitantes), a saúde
de Josefa (que pareceu moribunda aos olhos da pesquisadora), as tarefas de Dulce (ocupada com os cuidados da
casa e da irmã, sem ajuda da filha para poder levar os netos à escola), os julgamentos e as avaliações da equipe
médica, entre outras. De posse dessas informações, podemos identificar melhor as condições em que se dão as
relações de cuidado nessa região.
É importante que os estudantes percebam como a autora se coloca no texto, as reações que essa visita lhe
causa, especialmente em termos de estranhamento: a equipe de saúde não procurou saber o estado de saúde de
Dulce nem se ela reunia as condições necessárias para realizar os cuidados de Josefa.
Nesta atividade a habilidade EM13CHS101 é contemplada pela análise de uma fonte narrativa, isto é, o trecho
de uma etnografia publicada em tese de doutorado, tendo em vista a compreensão de um fenômeno muito
presente nas interações sociais: as relações de cuidado. As questões propostas no roteiro de trabalho possibilitam
a reflexão sobre as circunstâncias históricas específicas que essas relações assumem em diferentes grupos sociais e
lugares, propiciando o desenvolvimento da habilidade EM13CHS102 mediante a combinação de linguagens (texto
e imagem), e análise de documentos que, em conjunto com as questões do Roteiro de trabalho, estimulam os
estudantes a propor medidas para correção das desigualdades na divisão do trabalho de cuidado, trabalhando
concretamente a habilidade EM13CHS606.
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Roteiro de trabalho

O texto de Fazzioni traz uma história real e foi produzido com base no trabalho de campo da pesquisadora
no conjunto de comunidades do Complexo do Alemão,
na cidade do Rio de Janeiro. Convivendo com os moradores locais e acompanhando médicos e agentes de
saúde em atendimentos na região, a antropóloga observou o modo como as pessoas se relacionavam e, depois, produziu uma tese analisando os impasses sociais
e individuais gerados pela falta de políticas públicas de
saúde naquele contexto. No trecho que acabamos de
ler, conhecemos a história de Josefa, uma idosa que trabalhava como cuidadora de idosos e que, no entanto,
tinha ficado sem cuidados ao adoecer. Conhecemos
igualmente a história de sua irmã, Dulce, também idosa,
que, mesmo já sendo responsável pelo cuidado dos três
netos, foi a única pessoa que acolheu a irmã vulnerável.

1. Quais são as tarefas de cuidado apresentadas no texto?
Pode-se notar, entre outras: o abrigo que Dulce oferece à irmã, que ficou doente e sem casa
(em situação de rua), a preparação das refeições e do banho, a administração dos remédios
para o tratamento da doença de Josefa, a limpeza da casa, entre outras.

3. Em sua experiência pessoal, quem são as pessoas cuidadas? E quem cuida delas?
4. A quem a sociedade atribui a responsabilidade
de cuidar do outro?
5. É possível dizer que somos indivíduos autônomos e nos construímos como seres humanos
independentemente dos outros?

SOMOS UM, SOMOS MULTIDÃO
derna, ou o brilhantismo dos estudos de Marie Curie
sobre radioatividade, que a tornaram a primeira pessoa a receber dois prêmios Nobel: um de Física (1903)
e outro de Química (1911).
Cada pessoa é um conjunto único de combinações
e experiências e traça uma trajetória específica de existência no mundo. Mas, ainda que sejamos tão únicos
como indivíduos, cada um com sua história de vida e
acúmulo de experiências, será que somos tão diferentes daqueles que nos cercam?

 Autorretrato de 1889 de Vincent van Gogh (1853-1890), pintor

 Os cientistas Pierre Curie e Marie Curie, c. 1903. Nesse ano, eles

Everett Historical/Shutterstock

Ninguém é igual a ninguém. Nem mesmo gêmeos
idênticos, nascidos do mesmo ventre, são réplicas totais um do outro. Quando crianças, não demora muito para que nossos cuidadores percebam os primeiros
traços de nossa personalidade.
Ao longo da história humana há inúmeros casos
de indivíduos ímpares, cujas criações ninguém conseguiu igualar. Não podemos negar a astúcia de Van
Gogh, por exemplo, ao romper com os padrões de
pinceladas da tinta a óleo que fundaram a arte mo-

Everett Collection/Shutterstock

2. De quais tipos de cuidado todos nós dependemos no início e no fim da vida?
Espera-se que os estudantes apresentem grande número de respostas possíveis e diversas. Por
exemplo: no início e no fim da vida não conseguimos cozinhar, então a preparação de comida
torna-se um cuidado de que dependemos, assim como da limpeza do ambiente em que moramos, a limpeza de si próprio, a ajuda para se vestir, para realizar deslocamentos curtos ou
longos, para tomar remédios, etc.

Roteiro de trabalho
1. Quais são as tarefas de cuidado apresentadas
no texto?
2. De quais tipos de cuidado todos nós dependemos no início e no fim da vida?

3. Em sua experiência pessoal, quem são as pessoas cuidadas? E quem cuida?
A experiência pessoal geralmente vem do que os estudantes observam na própria casa, ou na
casa de parentes, vizinhos e amigos. Seria interessante perceber quais grupos de indivíduos
aparecem como pessoas cuidadas: doentes, idosos, crianças, entre outros. Essas informações vão permitir alguns questionamentos: Mas
só essas categorias de indivíduos são pessoas cuidadas?”; “Será que todos nós recebemos cuidados por meio de serviços que uns e outros
nos prestam? Dessa forma, pode-se perceber o que os estudantes consideram atividade de cuidado (assistência de saúde, alimentação,
etc.). Sobre “quem cuida?”, pode-se perceber se as respostas dos estudantes se referem majoritariamente a algum grupo de indivíduos,
como as mulheres, por exemplo.
holandês. Seu estilo expressionista é considerado um dos pilares da
arte moderna.

foram agraciados com o prêmio Nobel de Física.
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4. A quem a sociedade atribui a responsabilidade de cuidar do outro?
As respostas podem variar. Espera-se que sejam mencionados como responsáveis pelos cuidados: parentes, mulheres, mais novos em
relação aos mais velhos, adultos em relação às crianças, entre outros.

5. É possível dizer que somos indivíduos autônomos e nos construímos independentemente dos outros?
Pela leitura do texto e por meio das respostas à pergunta 3 deste roteiro, espera-se que os estudantes constatem que não somos completamente autônomos; sempre dependemos do outro para sobrevivermos e nos desenvolvermos, desde o nascimento até a morte, durante
todos momentos de um ciclo de vida.

SOMOS UM, SOMOS MULTIDÃO
Uma das questões apresentadas neste tópico é a tensão entre aquilo que torna um indivíduo único, ou seja, suas
singularidades/particularidades, e as injunções sociais das responsabilidades pelos papéis sociais assumidos. Por meio
de um exercício comparativo, indivíduos podem encontrar sempre semelhanças e diferenças entre si. Semelhanças
apontam para uma socialização ou estrutura comuns, que levam determinados indivíduos, mesmo quando apresentam
certos pontos de vista diferentes, a compartilhar alguns hábitos, ideias, crenças, costumes, comportamentos. Já as
diferenças não indicam necessariamente algo “único” em um indivíduo, e sim que sua socialização se deu de forma
diferente do outro. De toda maneira, a genialidade é um objeto interessante de discussão.
A sociologia consegue explicar um gênio? O sociólogo alemão Norbert Elias dedicou-se a essa questão com base
no caso de Mozart. Ele observou que, embora o músico austríaco tenha inovado nas composições e na forma de suas
apresentações, elas só ganharam sentido depois que a sociedade da corte a que ele pertencia mudou. Foi necessário
que a configuração social da época mudasse para que a genialidade de Mozart pudesse aparecer. Além disso, Elias
demonstra que a capacidade inventiva do compositor austríaco estava ligada à sua socialização (familiarização
precoce com o universo da música em sua casa; seu pai era músico da corte) e às posições que ocupou ao longo
da vida (relações de amizade com membros da corte, estudos, financiamentos). As mesmas questões poderiam ser
propostas em relação ao pintor Van Gogh e à cientista Marie Curie, que são retratados nesse tópico. A questão de
fundo é: será que até para ser único precisamos reunir algumas condições (sociais) de possibilidade?
Página 36

LER E IMAGINAR
Esse exercício de imaginação sobre uma ilha deserta, em que um indivíduo se encontra em completo isolamento,
serviu de experimento mental para muitos filósofos e sociólogos pensarem se um indivíduo conseguiria sobreviver
sozinho em tais circunstâncias, e se, num cenário de solidão, a sociedade estaria mesmo ausente, ou se, ao contrário,
estamos sempre em companhia de outro, ainda que sozinhos. O Roteiro de trabalho busca explorar essa questão.
Chegar a uma ilha deserta, sozinho, depois de sofrer um naufrágio evidencia, antes de mais nada, como
dependemos cotidianamente do cuidado do outro para sobreviver. No dia a dia naturalizamos esse cuidado,
INDIVÍDUOS, SOCIEDADE
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Vamos agora fazer um exercício de imaginação. Suponha que você
estivesse um dia navegando em alto-mar, longe da costa, e,
por acidente, seu barco naufragasse. Não sobrou mais ninguém além de você e, horas depois da tragédia, você se percebe boiando e se aproximando de uma ilha. Em terra firme, a primeira coisa
que faz é verificar se existe alguém por lá. Você percorre todo o pequeno conjunto de terra a pé, em menos de um
dia, e constata que não há mais ninguém. Chegou o momento de ter que sobreviver sozinho. Como você fará isso?
Com base nessa situação imaginária, siga as orientações abaixo.

Vadim Georgiev/
Shutterstock
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Roteiro de trabalho
1. Em uma folha de caderno, desenhe uma linha dividindo o papel ao meio, em duas colunas. Na coluna da
esquerda, escreva primeiro três coisas que você mais gostaria de encontrar em seu bolso. Depois, ainda na
mesma coluna, escreva três coisas que não queria ou não precisaria ter levado à ilha deserta.
2. Em seguida, na coluna da direita, escreva o que você teria de fazer para sobreviver sozinho na ilha durante
os próximos dias, até que chegasse o resgate: O que procuraria para comer? Como prepararia seu alimento? Como faria para dormir e onde dormiria? E se sentisse frio, o que faria? Se tivesse se machucado durante o naufrágio, como cuidaria dos ferimentos? O que faria para tentar ser encontrado?
3. Depois dessa atividade individual, é hora de conhecer melhor os colegas de turma, compartilhando seu
trabalho. Juntos, formem um círculo com as cadeiras. Cada um de vocês deve ler as respostas às perguntas
acima e ouvir as dos demais estudantes da sala.
4. Por último, debatam sobre as questões apresentadas a seguir. Se preferirem, anotem as conclusões na lousa.
•
•
•
•
•
•

Qual foi a resposta mais surpreendente?
Quais foram as ações mais criativas?
Quais ações vocês acham que não dariam certo? Por quê?
Quais ações a maioria realizaria?
Quais coisas, na opinião da turma, seriam mais necessárias nessa situação imaginária?
Como a maioria faria para se alimentar? E para dormir; para se proteger do frio; para se curar de um
possível ferimento; para tentar ser encontrado?

Quais respostas foram comuns ou mais semelhantes entre os colegas?

Na atividade acima, certamente vocês depararam com respostas diferentes e até inusitadas, que mostraram a
personalidade única de cada colega da turma. Mas provavelmente encontraram também coisas em comum entre
vocês. Tais semelhanças seriam apenas coincidência?
A necessidade de nos alimentarmos é biológica, uma dependência da qual não podemos fugir. Mas nossa
composição biológica não determina o que preferimos como alimento e, muito menos, como o preparamos. Tais
determinações são sempre variáveis entre os diferentes povos, que, historicamente, elegem seus pratos favoritos
e desenvolvem técnicas ou receitas para prepará-los. Aliás, se vocês se imaginaram acendendo alguma fogueira
para poder preparar os alimentos encontrados na ilha deserta, é porque fazem parte de uma sociedade para cujo
desenvolvimento dos hábitos alimentares o fogo foi socialmente imprescindível.
E para tentar ser encontrado? Algum estudante pensou em escrever os termos “Socorro”, “Help” ou “SOS”
na areia? Bem, se alguém imaginou isso, é porque sabe que tais expressões linguísticas são códigos socialmente
compartilhados de pedido de ajuda. Se tais palavras podem ser usadas por um indivíduo para pedir ajuda a outros,
é porque entre esses indivíduos há comum acordo de que tais letras e códigos escritos, quando acionados, representam um pedido de socorro. Eles só fazem sentido e só podem funcionar como um sinal de resgate se todos os
envolvidos na produção e na recepção da mensagem estiverem minimamente de acordo sobre o que ela significa.
Cada indivíduo é um universo único, mas ninguém pode viver apenas com aquilo em que acredita ou que
produz sozinho. Vivemos uma existência individual dentro de uma estrutura compartilhada de símbolos,
significados, valores, crenças, hábitos e comportamentos comuns a várias outras pessoas. Qualquer indivíduo é,
também, membro de uma sociedade. E, se um dia naufragarmos e formos parar em uma ilha deserta, com certeza
levaremos para lá comportamentos, hábitos e aprendizados que a sociedade à qual pertencemos nos ensinou.
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que parece óbvio. Seu caráter necessário só
BNCC
aparece quando não temos à disposição o
Habilidade (EM13CHS501)
acesso a relações desse tipo, e então vemos
Analisar os fundamentos da ética em
como é difícil, sem uma divisão de trabalho,
diferentes culturas, tempos e espaços,
ter que, individualmente, caçar ou colher
identificando processos que contrio próprio alimento, cozinhá-lo, se não for
buem para a formação de sujeitos
possível comê-lo cru, tratar das feridas e
éticos que valorizem a liberdade, a
das doenças, fazendo, sem nenhuma ajuda,
cooperação, a autonomia, o empreencurativos, produzir medicamentos, entre uma
dedorismo, a convivência democrática
infinidade de ações. O Roteiro de trabalho
e a solidariedade.
desta atividade busca desnaturalizar relações
de cuidado que tomamos como óbvias e que se tornam, por essa razão,
invisíveis no cotidiano. Trata-se de um exercício de estranhamento que é
proposto aos estudantes.

Apresente essas questões aos estudantes para criar o cenário da ilha deserta,
do naufrágio, estimulando-os a imaginar essa situação: onde se daria, em que
estado se encontraria a personagem, homem e mulher, o que descobriria na ilha,
entre outras possibilidades. A história do conhecido filme Náufrago, indicado nas Referências bibliográficas
deste manual, pode ajudar nesse exercício de imaginação.
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O exercício de imaginação e as perguntas do Roteiro de trabalho estimulam o estudante a refletir sobre
os efeitos profundos do aprendizado de certos modos de pensar e agir dos indivíduos por meio da socialização.
Esse saber adquirido pode ser reproduzido mesmo em situações de solidão, como na ilha deserta. Ora, isso
permite analisar os modos pelos quais nos constituímos como sujeitos éticos, assim como a importância da
interdependência e das relações de solidariedade para o desenvolvimento individual, trabalhando, dessa forma,
a habilidade EM13CHS501.

Roteiro de trabalho
1. Em uma folha de caderno, desenhe uma linha dividindo o papel ao meio, em duas colunas. Na coluna da
esquerda, escreva primeiro três coisas que você mais gostaria de encontrar em seu bolso. Depois, ainda na
mesma coluna, escreva as três coisas que você não queria ou não precisaria ter levado à ilha deserta.
2. Em seguida, na coluna da direita, escreva o que você teria de fazer para sobreviver sozinho na ilha durante
os próximos dias, até que chegasse o resgate: O que procuraria para comer? Como prepararia seu alimento?
Como faria para dormir e onde dormiria? E se sentisse frio, o que faria? Se tivesse se machucado durante o
naufrágio, como cuidaria dos ferimentos? O que faria para tentar ser encontrado?
Espera-se que os estudantes formulem hipóteses e percebam como ações banais, que nos parecem naturais, tornam-se difíceis de ser
cumpridas em outros ambientes, na ausência de atores com quem estamos acostumados a interagir.

3. Depois dessa atividade individual, é hora de conhecer melhor os colegas de turma, compartilhando o seu
trabalho. Juntos, formem um círculo com as cadeiras. Cada um de vocês deve ler as respostas às perguntas
acima e ouvir as dos demais estudantes da sala.
Se possível, projete as respostas dos estudantes, enquanto elas são lidas. Elas podem ficar registradas no quadro, e, assim, pode-se
perceber se há repetições ou variações de uma mesma resposta e quais são as diferentes.

4. Por último, debatam sobre as questões apresentadas. Se preferirem, anotem as conclusões na lousa.
•
•
•
•
•
•

Qual foi a resposta mais surpreendente?
Quais foram as ações mais criativas?
Quais ações vocês acham que não dariam certo? Por quê?
Quais ações a maioria realizaria?
Quais coisas, na opinião da turma, seriam mais necessárias nessa situação imaginária?
Como a maioria das pessoas faria para se alimentar? E para dormir; para se proteger do frio; para se curar
de um possível ferimento; para tentar ser encontrado?
Quais respostas foram as mais comuns e semelhantes entre seus colegas?
Com base nas respostas dadas, espera-se que os estudantes percebam que um náufrago ou alguém em completa solidão chega à ilha já
com um arsenal de conhecimento que não deixa de mobilizar para realizar algumas ações de sobrevivência, como a produção do fogo.
Se esse indivíduo tiver passado por um processo de socialização em que pôde aprender com a família ou amigos a caçar e a pescar,
e/ou a dominar a escrita, após um processo de alfabetização, para poder escrever uma mensagem de socorro, certamente ele reunirá mais
condições de possibilidade de sobrevivência do que outro que não passou por esses aprendizados prévios. É importante perceber como
as diferentes respostas dos estudantes são tributárias dos aprendizados que eles tiveram em suas socializações.
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Por que repetimos hábitos ou códigos compartilhados com outros membros da sociedade? C omo sabemos o
que devemos fazer, como viver ou nos comportar?
S abemos viver em sociedade e interagir com outros indivíduos porque, desde que nascemos, somos “socializados”.
A PU G O ME S / A F P
S o c i a l i z a ç ã o é o termo utilizado para
nos referirmos ao processo no qual um
indivíduo é continuamente incorporado
em uma sociedade: o processo pelo qual
todos passamos desde que nascemos e
que nos faz aprender sobre as leis escritas e não escritas da sociedade, os hábitos esperados de nós, os códigos de
comunicação e até mesmo a forma como
vivemos o dia a dia. Por meio da socialização, um indivíduo internaliza o senso de
coletividade e se adapta para fazer parte
de um grupo específico: a sociedade à
qual pertence.
Nem toda sociedade tem as mesmas
regras, hábitos e comportamentos. Por
isso, cada uma cria um processo diferente
de socialização, no qual o que uma pessoa aprende não é, necessariamente, o
mesmo que aprenderia se tivesse nascido
em outra. E é exatamente a combinação  O jogo de futebol é uma forma de socialização muito presente na sociedade
singular dessas regras, hábitos e comporbrasileira. R io de J aneiro, foto de 2017.
tamentos criados por uma sociedade e
compartilhados com seus membros que faz todos eles se reconhecerem e perceberem que têm algo em comum.
De modo geral, não podemos dizer que um indivíduo passa apenas uma vez pelo processo de socialização,
pois, como cada sociedade está em constante mudança e transformação histórica, os indivíduos precisam, também, estar constantemente aprendendo e readequando sua postura como membros desse meio social. Na sociedade à qual pertencemos, tudo aquilo que aprendemos com a família, a escola ou a T V quando ainda éramos
crianças fez parte de nossa s o c i a l i z a ç ã o p r i m á r i a – os aprendizados iniciais que permeiam a infâ ncia de qualquer
indivíduo. Na socialização primária, aprendemos uma língua, a reconhecer quem são nossos parentes e as regras
mais básicas para viver em conjunto. J á mais crescidos, iniciamos a s o c i a l i z a ç ã o s e c u n d á r i a , quando desenvolvemos e atualizamos até o final da vida os parâ metros culturais que permitem nossa convivência em grupo.
Não há humanidade sem relação social. S omos seres coletivos, vivemos em grupo. Por meio da socialização,
muitos de nossos comportamentos e valores que aparentam ser reflexo de nossa individualidade na verdade são
traços comuns e pré-moldados na sociedade em que estamos inseridos. Não há trajetória individual que não seja
transpassada por experiências sociais e traços culturais que delimitam a formação do nosso “eu”. Por gerações,
herdamos padrões de comportamento, replicamos hábitos e repetimos códigos de conduta que formam a tradição
do grupo coletivo do qual fazemos parte. É por meio disso tudo que cada um de nós se constitui como sujeito.
Q uem será que ensina, e como, os indivíduos a se
adaptarem ao meio social? Para responder a essa pergunta, vamos nos aprofundar a seguir no trabalho de
uma reconhecida antropóloga, M argaret M ead, que se
especializou na análise dos processos de socialização nas
diferentes sociedades.

Per- A nd ers Petters s o n/ G etty I m a g es

Nesse trecho do capítulo os estudantes vão conhecer o conceito de s o c i a l i z a ç ã o ,
processo pelo qual um indivíduo se integra à sociedade, tornando-se parte dela
como membro. Pela socialização a sociedade se interioriza nos indivíduos por
meio das interações de que participamos com o outro, desde o nascimento. A
formatação do “eu” por um conjunto de ideias, normas, valores, comportamentos,
crenças – o que alguns cientistas sociais chamam de tradição ou cultura – que
já existiam quando nascemos e que passamos a aprender e adotar em nossas
condutas é o objeto da socialização. O exemplo mais evidente é a aquisição
da linguagem. Por intermédio da língua, podemos observar claramente como a
sociedade está presente nos indivíduos.
S e considerar pertinente, talvez valha a pena demonstrar brevemente aos
estudantes como sociólogos e antropólogos se ocuparam dessa questão. H á por exemplo a corrente denominada
c u l t u r a e p e r s o n a l i d a d e da chamada escola de antropologia cultural norte-americana (G regory Bateson, R uth
Benedict, M argareth M ead). J á na sociologia, um bom exemplo é o trabalho clássico de Pierre Bourdieu, que
estudou o processo de socialização pelo qual passam os indivíduos em diversas instituições – família, escola,
empresas, sindicatos, partidos políticos, igrejas, mídia, entre outros –, que demonstra como o indivíduo incorpora
regras, normas, valores, ideias, comportamentos, crenças – o que Bourdieu chamará de esquemas de percepção
e avaliação, ou h ab i t us –, buscando dar, mais uma vez, resposta ao dilema entre o determinismo da sociedade e a
capacidade de inovação/ mudança/ transformação pelos indivíduos.
+%,"!-!+"$&"

1. C o m o p o d e m o s r e c o nh e c e r no s s a ind iv id u al id ad e ?

 A escola é um espaço privilegiado de socialização das crianças.
F eijão (AC ), 2011.

2. Q u al é a im p o r t â nc ia d a s o c ial iz aç ã o
p ar a a v id a h u m ana?
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1. C o m o p o d e m o s r e c o nh e c e r a no s s a ind iv id u al id ad e ?

D iversas respostas são possíveis. I ndividualidades podem ser associadas a gostos, preferências, que podem inclusive divergir de comportamentos mais regulares do ponto de vista estatístico. Aliás, muitas vez es é a divergência, diferença ou inovação que costumam apontar para
individualidade. E las podem ser valoriz adas ou sancionadas negativamente, a depender do espaço em que se manifestam.

2. Q u al é

a im p o r t â nc ia d a s o c ial iz aç ã o p

ar a a v id a h u m ana?

P or meio da socializ ação adquirimos a linguagem, o pensamento simbólico, podemos nos familiariz ar e nos estranhar. E nfim, adquirimos uma
série de competências para nos comunicar e nos relacionar com os outros, por um lado, e para criticar o padrão de relações, por outro.

Página 3 8
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M argaret M ead (1901-1978 ) foi uma antropóloga
estadunidense responsável por importantes pesquisas
sobre as diferenças culturais entre os povos. U m dos
principais focos de seu trabalho foi a análise da relação
entre a cultura de uma sociedade e o comportamento e
a personalidade de seu povo. Para compreender a forma
como determinado povo constituía suas características
particulares de vida, a autora percebeu que era crucial investigar como as crianças eram criadas e a maneira como
eram ensinadas a se comportar em meio aos seus pares.
Defensora da pesquisa empírica, M ead dedicou grande parte da vida a viagens pela Oceania e pela Á sia, para
conviver diretamente com os povos que ali viviam e, com
eles, aprender mais sobre a enorme variedade de modos
de vida humana. E ssas viagens eram parte de seu t r a b a l h o d e c a m p o , um método para a produção de conhecimento cujo ponto de partida era a própria experiência
em contato com outras pessoas e os dados produzidos
com base nessa interação. Q uando estava em campo, em
meio aos povos das diferentes sociedades que analisou,
M ead observava atentamente as relações entre as pessoas, anotava suas impressões, entrevistava os moradores
locais, procurava entender quais vínculos havia entre eles,
quem era parente de quem, quais hábitos se assemelhavam com os seus como estadunidense e, sobretudo,
quais definiam a particularidade daquele novo ambiente
em que ela estava inserida.
E m seu livro publicado em 1935, intitulado S ex o e
t em p er am en t o em t r ê s s oci edades p r i m i t i v as , M ead
analisou de perto as relações entre adultos e crianças
em três povos diferentes da região da Papua-Nova
G uiné, na Oceania: os Arapesh, os M undugumor e os
T chambuli. C omo resultado dessa sua famosa pesquisa,
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ela demonstrou, cientificamente, que os temperamentos atribuídos aos homens e às mulheres na Oceania
destoavam muito daqueles em meio aos quais M ead
havia sido socializada, nos E stados U nidos. E la descobriu, ainda, que o comportamento esperado de uma
mãe em relação aos filhos estava longe de ser universal.
Diante dos dados produzidos por ela diretamente
de sua observação na Oceania, M ead ressaltou que
entre os Arapesh tanto homens como mulheres eram
igualmente responsáveis pelo cuidado das crianças e,
nesse vínculo com elas, mantinham um comportamento dócil e muito cooperativo. J á entre os M undugumor, a pesquisadora percebeu que homens e mulheres
eram muito agressivos e se desenvolviam como indivíduos indisciplinados, tratando as crianças com bastante impaciência e ensinando-lhes desde cedo uma
postura bélica. E , entre os T chambuli, o temperamento
de homens e mulheres era proporcionalmente inverso àquele ao qual M ead estava acostumada. S e, por
um lado, na sociedade estadunidense, de onde ela
provinha, ser mãe significava estar sempre na posição
de principal cuidadora dos filhos, ser responsável por
sua nutrição e desenvolvimento emocional, entre os
T chambuli a autora viu mulheres impacientes, negligentes e agressivas com as crianças. Para esse povo,
o cuidado e o acolhimento gentil das crianças durante
seu desenvolvimento não eram, portanto, um p a p e l
s o c i a l das mães, mas uma responsabilidade masculina,
dos pais.
C om base em seu estudo, bem como no de vários
outros antropólogos, aprendemos que a natureza humana é extremamente maleável conforme a cultura e
que comportamentos que muitas vezes julgamos naturais são, na verdade, intimamente moldados pelos
padrões da sociedade à qual
pertencemos. O trabalho de
M ead é importante por demonstrar que mesmo aquilo
que tomamos como “natural” pode ser produto direto
da sociedade em que vivemos e dos comportamentos
em meio aos quais nos socializamos.

B ettm a nn A rc h i v e/ G etty I m a g es

E ste tópico apresenta a mais famosa pesquisa de campo da antropóloga
estadunidense M argaret M ead (1901-1978 ), realizada em três sociedades
diferentes da Oceania, que resultou no livro S ex o e t em p er am en t o em t r ê s
s oci edades p r i m i t i v as , publicado em 1935. T rata-se de um estudo tributário da
corrente cultura e personalidade da antropologia norte-americana da época,
desenvolvida por antigos orientandos e colaboradores de F ranz Boas (18 58 -1942). A questão fundamental enfrentada é a seguinte: O que há de inato e o que
há de adquirido entre os indivíduos, levando-se em conta as diferentes sociedades?
M ead conclui que, embora seja possível reconhecer “instintos” na ação humana,
que remeteriam a algo de “inato”, somos integrados à nossa cultura de origem
desde o primeiro momento da infâ ncia, e, como as regras, valores, crenças e
costumes que formam as culturas variam ao longo do tempo e do espaço, disso resulta que não há reserva natural
da ação humana que não tenha a marca do social/ cultural. Assim, por exemplo, até mesmo o “temperamento”,
tido como característica individual (e natural), passa pela formatação da cultura. E , se na sociedade ocidental de
origem da antropóloga o cuidado e o temperamento atencioso com as crianças são associados às mulheres, entre
os T chimbali da Oceania, esse é o temperamento associado aos homens, enquanto as mulheres se dedicam a outras
tarefas fora do espaço doméstico, que não o cuidado dos filhos. A pesquisa realizada pela antropóloga na Oceania
serviu de contraponto com sua própria sociedade. Aliás, talvez valha a pena mencionar para os estudantes que
esse é um procedimento usual entre cientistas sociais: o estudo do outro muitas vezes serve para que possamos
compreender melhor a nós mesmos. Além disso, serve, muitas vezes, para mostrar que inú meros comportamentos
só são naturais em aparência, pois quando investigamos melhor descobrimos que eles têm história e cultura.
 Nesta foto, de 1953,

a antropóloga M argaret M ead
conversa com uma interlocutora
durante sua pesquisa de campo na
Oceania.
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).

PESQUISA
Etapa 1

Desde que nascemos, somos ensinados a nos comporNo começo deste capítulo, vimos a história de Jotar e a agir de determinadas maneiras, a nos expressar
sefa, a idosa acamada que sobrevive por conta dos
em determinada língua. A pesquisa de Margaret Mead
cuidados de sua irmã Dulce, que assumiu todo o trabamostra exemplos de como outras sociedades lidam com a
lho e responsabilidade envolvidos na manutenção de
socialização das crianças, quais temperamentos são ensioutra vida, ainda que ela mesma fosse idosa e estinados a elas e, ainda, como a responsabilidade sobre nuvesse sobrecarregada com a tarefa de cuidar dos três
trição, carinho e cuidado em
netos. Nesses momentos
Bettmann Archive/Getty Images
relação às crianças é variável
de limite da existência
de um povo para outro.
fisiológica corporal, no
nascer e no morrer, é
Além disso, se pararpor meio do vínculo que
mos para pensar com mais
estabelecemos com ouprofundidade nesse assuntras pessoas que manteto, nós nos daremos conta
mos a existência. E, por
de que o cuidado é tamisso, podemos dizer que
bém aquilo que comprova
o cuidado é um ato de
que não podemos nos ver
fundamentação da vincomo indivíduos isolados.
culação social, o que volAfinal, ao nascermos, nos
ta a nos lembrar de que,
desenvolvemos e chegasozinhos, não somos camos à independência apepazes de nos constituir
nas porque, antes, alguém
como indivíduos.
se responsabilizou por nos
alimentar, nos medicar
Tendo isso em vista,
quando ficávamos doenao longo do debate destes, nos embalar até que
te capítulo, faremos um
pegássemos no sono e até
esforço para pensar em
mesmo nos ensinar a usar
como todas essas quesEm foto de 1934, enquanto trabalhava na curadoria do Museu

as palavras corretas para
tões agem diretamente
Americano de História Natural, Margaret Mead mostra artefatos
pedir ajuda. Somos seres
sobre nossa vida. Assim,
rituais trazidos de sua pesquisa com os povos de Papua-Nova Guiné.
sociais e, desde os primeiiniciaremos uma pesquiros dias, para sobreviver,
sa para entender melhor
precisamos do cuidado de alguém – uma pessoa que
como os vínculos sociais agem na prática. A pergunta
será a primeira com quem vamos criar laços sociais. E,
na qual vamos nos concentrar nessa pesquisa é: Em
em uma situação de fim de vida, pesa também o vínculo
seu grupo social, quem foi socializado para ser responcom quem cuidou de nós em nossos últimos dias.
sável pelo cuidado? Quem cuida e como cuida?

EM13CHS103 EM13CHS502
BNCC

BNCC

Etapa 1

O diário de campo

Iniciaremos agora um percurso de pesquisa que será
realizado em três etapas, até o final do capítulo.
O objetivo desta investigação é compreender o lugar do cuidado em seu contexto social e como ele é vivenciado pelos indivíduos. Para isso, vamos nos orientar
pelas seguintes questões gerais: Quais são as práticas
de cuidado exercidas em seu grupo social? Quais são
as normas da sociedade que agem sobre elas? Como
essas práticas vinculam os indivíduos?
Buscando inspiração nas investigações realizadas
pelas pesquisadoras cujos textos e contribuições estudamos anteriormente, o método que utilizaremos na
pesquisa será predominantemente qualitativo, no qual,
por meio de trabalho de campo, você vai coletar os
dados empíricos a serem analisados. Nesse processo,
será adotada a observação participante como técnica
de pesquisa.

Para começar, o primeiro passo é
ter em mãos um caderno ou bloco
de anotações específico para a pesquisa. Daqui em diante, ele será seu diário de campo.
Esse caderno não precisa ter nada de especial; pode ser
algum que você já tenha guardado em casa e que nunca
usou. Ou, se não houver nenhum, pode ser feito pela junção de várias folhas em branco, presas por um grampo.
O diário de campo é agora seu material de trabalho
mais importante. É nele que você vai anotar tudo o
que ouvir, ver ou pensar sobre a pesquisa. Ele funcionará como uma espécie de memória escrita de tudo o
que acontecer daqui para frente e, lá no meio da pesquisa, quanto mais coisas você tiver anotado, melhor
será para a análise dos dados e resultados.
E o que é para anotar? Tudo! Todas as informações
que você perceber que têm alguma relação com o
INDIVÍDUOS, SOCIEDADE
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Tendo já refletido sobre o conceito de
socialização, e com base no texto de Margaret
Mead sobre as diferentes formas de socialização
em diversas culturas, espera-se cultivar entre os
PESQUISA
estudantes a capacidade de desnaturalização
dos estilos de vida, valores e condutas que
nos permitem problematizar as formas de
desigualdade, como indica a habilidade
EM13CHS502.
Habilidade (EM13CHS502)
Trata-se de algo sobre o qual os estudantes
Analisar situações da vida cotidiana,
puderam refletir na seção Narrativas,, em relação às desigualdades presentes entre
estilos de vida, valores, condutas etc.,
pessoas responsáveis pelo cuidado umas das outras. Ali os estudantes puderam
desnaturalizando e problematizando
conhecer o trabalho de uma antropóloga que investiga o tema apoiando-se em
formas de desigualdade, preconceiuma pesquisa de campo. Munidos de todos esses conhecimentos iniciais, agora
to, intolerância e discriminação, e
proponha aos estudantes que eles mesmos façam uma pesquisa de campo para
identificar ações que promovam os
desenvolver uma pesquisa qualitativa por meio da observação e participação em
Direitos Humanos, a solidariedade e
situações envolvendo atores que interagem em relações do tipo cuidado. Seria
o respeito às diferenças e às liberdainteressante, antes de mais nada, apresentar a eles o que é uma pesquisa de campo,
des individuais.
especialmente a do tipo etnográfico, expondo suas definições e possíveis formatos.
Essa etapa da pesquisa vai permitir que os estudantes analisem objetos e vestígios da cultura imaterial (discursos
e ações presentes nas relações de cuidado que eles vão passar a observar em campo) para identificar conhecimentos,
valores, crenças e práticas que caracterizam os grupos sociais investigados, objetivo da habilidade EM13CHS103.
Como isso será realizado com o acompanhamento de situações da vida cotidiana, e com um olhar treinado para
observar as diferenças de responsabilidades e papéis sociais pelos agentes observados, os estudantes poderão
desnaturalizar as relações de cuidado e problematizar suas formas de desigualdade, trabalhando assim o conteúdo
da habilidade EM13CHS502.
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TEXTO COMPLEMENTAR
É possível consultar reflexões de cientistas sociais sobre a experiência do trabalho de campo. Há, por exemplo,
um breve texto da antropóloga Flávia Pires (2011), chamado “Roteiro sentimental para o trabalho de campo”,
em que ela escreve uma carta aos estudantes de graduação com algumas recomendações para a realização da
pesquisa. Pode-se recomendar aos estudantes a leitura integral desse texto ou destacar algumas passagens para
serem projetadas e/ou lidas em sala de aula, como estas a seguir.
O antropólogo é, pois, esta pessoa que ao olhar enxerga coisas que nem todos veem e ao olhar, ele também
classifica. Árvore : casa :: pássaros : homens e assim por diante. Lembram-se do texto de Bourdieu sobre a casa
kabyle? (Bourdieu, 1999 [1970]) E mais, ao ver objetos, ônibus, avenidas não vemos apenas sua materialidade. Em
função da casa, vemos quem ali habita; em função dos objetos, seus diversos usos segundo diferentes atores; em
função do ônibus, vemos o motorista, o trocador, as empresas de ônibus, os passageiros em toda a sua imensa variedade, etc.
[...]
O importante é estar disposto para a conversa, o bate-papo informal. Tentar driblar a timidez e, quando não for possível, compensá-la com o aguçamento da observação – todos os sentidos em alerta para o que se passa ao nosso redor.
[…]
O diário de campo é um instrumento poderoso na pesquisa antropológica. Estejam sempre com ele a postos
(não necessariamente em mãos, para evitar a natural curiosidade daqueles que se sabem observados) e reservem um
momento ao longo do dia para relatar os acontecimentos passados. Os diários podem ser exclusivamente descritivos,
mas devem ser exaustivamente minuciosos.
PIRES, Flávia Ferreira. Roteiro sentimental para trabalho de campo. Revista da USP – Cadernos de campo, São Paulo, n. 20, p. 143-148, 2011.
Disponível em: http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/36794/39516. Acesso em: 16 ago. 2020.
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Há também um vídeo de 6min31s, intitulado O que é etnografia e como fazer?, no qual a antropóloga Mariane
Pisani explica a metodologia em detalhes, em um tom introdutório. (Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=H-pAVymWhYo. Acesso em: 16 ago. 2020.) Para iniciar a exposição, podem ser apresentados os fragmentos
do texto de Flávia Pires, passando à exibição do vídeo para, depois, sintetizar no quadro as principais definições do
que é trabalho de campo.
Dessa forma, será apresentado um panorama do que é pesquisa qualitativa, trabalho de campo, etnografia,
seguido de uma explicação das competências necessárias para executar uma pesquisa do tipo, como o treinamento
do olhar e da escuta, analisando objetos da cultura imaterial (modos de ser, pensar e fazer) para o caso em discussão:
as relações de cuidado. No livro do estudante, é descrito minuciosamente como os estudantes devem se preparar
para as primeiras três etapas da pesquisa.
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PAPÉIS SOCIAIS, CONSTRANGIMENTOS
SOCIAIS
Esta seção apresenta um trecho da tese da antropóloga Denise Pimenta sobre as relações de cuidado em Serra
Leoa, país africano, durante a epidemia de ebola em 2015, onde, mais uma vez, são as mulheres que assumem o
papel social de prestar cuidados, o que as colocava também na situação de vítimas preferenciais da doença.
Pelas imagens apresentadas nesta seção, retratando relações de mulheres adultas com crianças em quatro
fotografias extraídas do contexto brasileiro, constata-se também que são as mulheres, predominantemente, que
exercem o papel social do cuidado, seja qual for a sua cor, classe social e região em que vive. A leitura do texto deve
resultar no estranhamento daquilo que é familiar: Por que são as mulheres que
em diferentes contextos assumem esse papel social? Combinando a leitura desta
seção com os textos anteriores do capítulo, é possível evidenciar o papel que a
PAPÉIS SOCIAIS,
CONSTRANGIMENTOS SOCIAIS
socialização tem nesse resultado: por causa de determinadas culturas, meninas são
socializadas, desde cedo (na infância), para as práticas de cuidado. Assim, vão se
preparando para assumir um papel social que deverá desempenhar em diferentes
etapas da vida e que traz com ele uma série de constrangimentos sociais, outro
conceito que deverá ser discutido.
Olivia Acland/ Barcroft Media via Getty Images

 Essa imagem de 2016 mostra

uma mulher que sobreviveu
ao ebola em Serra Leoa, no
continente africano. Ela veste
a camiseta da campanha
para a erradicação do vírus
no país. Diante da crise de
saúde provocada pelo ebola
em 2014 e 2015, a ONG
Street Child estima que
aproximadamente
12 mil crianças nesse país
perderam seu cuidador
principal, forçando assim uma
ampla reconfiguração das
dinâmicas sociais de cuidado.

A brasileira Denise Pimenta fez algumas pesquisas
de campo e observações participantes quando decidiu
estudar os impactos deixados pela epidemia do ebola
nas relações sociais em Serra Leoa, no continente africano. Convivendo por meses com a população local,
a pesquisadora foi responsável por fazer um trabalho
sensível sobre o papel do cuidado nas relações interpessoais e na manutenção da sobrevivência das comunidades. Ela percebeu que o mesmo cuidado que
fazia as pessoas sobreviverem foi também o motivo
de muitas mortes. Olhando para as estatísticas, notou que entre os mortos pelo vírus na região havia a
tendência de mais vítimas mulheres. Por que as mulheres estariam mais vulneráveis à doença em Serra
Leoa? Buscando desvendar os motivos dessa situação,
Denise descobriu então que grande parte da vulnerabilidade feminina durante a pandemia do ebola se
devia justamente ao fato de, ali, serem as mulheres as
responsáveis pelo cuidado dos doentes. Socialmente,
eram elas que deviam ocupar o papel social do cuidado, e, agindo diretamente no
cuidado dos doentes, eram elas as mais expostas à infecção do vírus.
Abaixo, leia um trecho da tese da pesquisadora, atentando para as práticas de
cuidado analisadas.

Constrangimentos sociais são o conjunto de obrigações, regras, normas
– que podem vir inscritas na forma de lei, costume ou convenção, ou seja, de
maneira formal ou informal – que se impõe a indivíduos que assumem certos
papéis sociais. Esses constrangimentos sociais funcionam como limitadores da
ação. Por exemplo, quem assume o papel de cuidar submete-se a um conjunto
prévio de regras e nem sempre – frequentemente, não – elas são igualmente
distribuídas entre os indivíduos. As mulheres assumem mais essas tarefas do que
outros, sem que elas estejam isentas de cumprir os constrangimentos sociais que
resultam de outros papéis que assumem, para além da esfera familiar, seja no
trabalho, seja na política, na igreja, entre outros espaços, o que pode gerar uma sobrecarga de tarefas a serem
cumpridas e produzir desigualdades.
A base da vida é o cuidado. Cuidar é um ato transformador, ambivalente e ambíguo. Cuidado é phármakon: remédio, veneno e cosmético. O mesmo cuidado que
salva, mata. Cuidado, entendido como decorrência do “amor”, é um fardo que recai
sobre as mulheres. Trata-se de um ônus cultural de uma existência feminina. Na Serra
Leoa, uma pessoa torna-se mulher através das obrigações do cuidado. Dificilmente
alguém se tornará mulher sem que tenha acendido o fogo, pilado a pimenta, carregado sobre a cabeça os pesados baldes de água, cortado toras de madeira para a
feitura da lenha, lavado roupas e assistido velhos e crianças. [...]
No ano de 2015, ainda sob o domínio do ebola no oeste africano, perguntei à
jovem serra-leonense Aminata Koroma o porquê de mais mulheres do que homens
terem morrido com a epidemia. Como se fosse algo óbvio, estranhando que eu não
soubesse a resposta, disse: “Você não sabe? Por causa do amor!”. Completando:
“uma mulher não tem coragem de deixar para trás seu marido doente, nem seus
filhos”. Sua resposta é praticamente espelho do que disse uma das interlocutoras
da pesquisadora serra-leonense Aisha Fofana Ibrahim. Quando inquirida sobre seu
posicionamento frente à epidemia na Serra-Leoa: “Eu sou uma mulher. Como poderia
não ajudar?” [...]. Desse modo, o espaço de omissão ou da autopreservação não é
cogitado pelas mulheres, porque não existe. Negar ajuda, sendo mulher, não está em
questão nestes lugares.

Silvia Zamboni/Valor/Agência O Globo

Mundo afora, enaltece-se o cuidado das mulheres para com os seus e também
para com os outros, fala-se em “dedicação”, “sacrifício”, “devotamento”, “amor”
e “amor incondicional”. De modo geral, a mulher é associada ao cuidado de forma
direta, natural, como se esta fosse uma relação óbvia e dada, e não uma construção
social que carrega afetos e sentimentos considerados nobres, mas também impregnada por risco e perigo. Chama-se de “amor” o cuidado promovido por mulheres desde
meninas, sem que se reconheça esse cuidado como um trabalho, um investimento
de tempo, dedicação, paciência e força física, bem como possíveis doenças e morte.
A percepção sobre o cuidado feminino sofre uma romantização perversa que coloca
mulheres em cotidiano estado de risco e enfrentamento de muitos perigos.

 A pesquisadora brasileira Denise
Pimenta. Imagem de 2020.
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PIMENTA, Denise. O cuidado perigoso: tramas de afeto e risco na Serra Leoa (A epidemia do ebola
contada por mulheres, vivas e mortas). Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo. Departamento de Antropologia. São Paulo, 2019.
(Trecho retirado das p. 11 e 12; a tradução dos trechos em inglês é de nossa autoria.)
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PARE e PENSE
1. O que a pesquisadora Margaret Mead descobriu sobre os papéis sociais de um indivíduo em sociedade?
Papel social significa atribuir responsabilidade, adotar determinadas condutas ou comportamentos, mobilizando certas regras e valores. Mead
descobriu que diferentes sociedades podem, por exemplo, atribuir papéis diferentes a homens ou mulheres no que concerne ao cuidado com
as crianças, entre outras ações. Trata-se da ação da cultura: a cultura atribui papéis sociais aos indivíduos, selecionando elementos inatos, mas
dizendo qual deles receberá valor, e por quem (que tipo de ator) deverá ser desempenhado.

2. Por que o cuidado é um ato social tão importante para os seres humanos?
Muitas respostas são possíveis. Por exemplo, porque por meio do cuidado se dá a socialização, a integração, a criação de pertencimento a um
grupo, que por sua vez contribui para a sobrevivência e o desenvolvimento dos indivíduos.

INDIVÍDUOS, SOCIEDADE
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EM13CHS103 EM13CHS502
BNCC

BNCC

Em 2014, a ONG Plan International divulgou os resultados finais da pesquisa “Por ser menina no Brasil: crescendo
entre direitos e violências”, que analisou por métodos tanto quantitativos como qualitativos a realidade de vida de
meninas de 6 a 14 anos nas cinco regiões do país.
Na tabela abaixo, observe os dados da pesquisa sobre as tarefas domésticas cumpridas por meninas e pelo irmão
delas. Em seguida, você e os colegas devem se organizar em grupo e acompanhar o Roteiro de trabalho.

O objetivo deste boxe é aprofundar o trabalho
de alguns conceitos já vistos, como socialização,
papel social e constrangimentos sociais, com
mais alguns dados empíricos, extraídos, dessa
vez, de uma pesquisa quantitativa elaborada
por uma organização não governamental, a
Plan International. A pesquisa, realizada com
meninas de 6 a 14 anos, permite captar a
OS HUMANOS SÃO BONS OU
MAUS POR NATUREZA?
operação do social/da cultura com a imposição
de determinados papéis a certos indivíduos
(crianças do sexo feminino) desde o início do
seu ciclo de vida (infância) em integração com
a sociedade. O Roteiro de trabalho visa
cotejar esses dados com a experiência pessoal
dos estudantes, identificando a repetição ou variação do fenômeno, assim como
suas causas, o que é um passo fundamental para compreender os mecanismos
de produção da desigualdade.
Os estudantes serão estimulados a trabalhar com dados empíricos coletados
numa pesquisa quantitativa sobre participação em tarefas domésticas, realizada
com crianças do sexo feminino e masculino. Pelo Roteiro de trabalho, os
estudantes podem transformar os dados brutos em porcentagem, hierarquizar as
atividades de acordo com a maior ou menor diferença de participação de meninos
e meninas em alguma tarefa, e comparar essas informações com sua experiência
pessoal, incorporando argumentos sobre relações de cuidado desenvolvidas
nas seções anteriores. Dessa forma, eles podem selecionar evidências e compor
argumentos relativos a desigualdades de gênero no desempenho das relações
de cuidado, com base na sistematização de dados de uma pesquisa publicada,
contemplando assim a habilidade EM13CHS103. Os estudantes são incentivados
a cotejar a análise de situações cotidianas, como as descritas na pesquisa da
organização não governamental, com aquelas presentes em sua casa, de forma
a problematizar o modo como as tarefas são repartidas no ambiente doméstico,
trabalhando, assim, a habilidade EM13CHS502.

L I DA

BNCC

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana,
estilos de vida, valores, condutas etc.,
desnaturalizando e problematizando
formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e
identificar ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e
o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

3. Compartilhem com os colegas de turma
as comparações que fizeram com base
nesses dados. Caso haja resultados diferentes, retornem à tabela e refaçam as
contas.

4. Debatam quais costumes, regras ou práticas sociais poderiam explicar esses
dados, levantando hipóteses e apresentando argumentos.

5. Em seguida, reflitam sobre como essas tarefas são divididas na casa de vocês. Há
muita diferença ou há semelhança em relação aos dados da pesquisa?

ATIVIDADES QUE A MENINA REALIZA

ATIVIDADES QUE O IRMÃO REALIZA

81,4

Arrumar a minha cama

Cozinhar

41,0

Cozinhar

11,4

Lavar a louça

76,8

Lavar a louça

12,5

Limpar a casa

65,6

Limpar a casa

11,4

Lavar a roupa

28,8

Lavar a roupa

Passar a roupa

21,8

Passar a roupa

Cuidar do(s) irmão(s)

34,6

Cuidar do(s) irmão(s)

Arrumar a minha cama

11,6

6,4
6,2

10,0

Outros materiais sobre a pesquisa podem ser encontrados em: https://plan.org.br/
por-ser-menina/. Acesso em: 5 jul. 2020. O relatório da pesquisa está disponível
em: http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/03/1-por_ser_
menina_resumoexecutivo2014.pdf. Acesso em: 5 jul. 2020.

6. Para terminar, reflitam se vocês consideram injusta essa divisão e o que pode ser feito ou proposto para que
a diferença entre atividades realizadas por meninos e meninas não seja tão desigual.

Quando falamos em “sociedade”, falamos necessariamente em regras. Há
tempos a filosofia vem discutindo a organização humana em sociedades, buscando entender a relação dessas regras com o que seria a natureza humana.
Thomas Hobbes (1588-1679) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) são
dois exemplos de filósofos que se preocuparam com esse tema. Embora com
concepções filosóficas diferentes, ambos supõem um estado anterior ao que
poderíamos chamar de sociedade: o estado de natureza. Contudo, diferem
quanto ao entendimento da natureza humana.
Para Hobbes, ser humano é naturalmente ser mau, daí sua frase famosa:
“O homem é o lobo do homem”. Rousseau, por sua vez, acreditava que a
vida em sociedade degradou os seres humanos, transformando-os naquilo
que Hobbes afirmara. No texto Discurso sobre a origem e os fundamentos
da desigualdade entre os homens, de Rousseau, encontramos trechos que
nos ajudam a compreender um pouco o que esse filósofo pensava. A seguir,
reproduzimos alguns desses excertos.

Natata/Shutterstock
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2. Identifiquem as tarefas em que há maior
e menor diferença, observando os cálculos que vocês fizeram.

Arquivo da editora

Roteiro de trabalho

1. Comparem os dados e calculem as diferenças (em percentuais) entre as atividades de uma menina e as de seu irmão.
Anotem os resultados em uma folha à
parte ou no caderno.

 Thomas Hobbes (1588-1679).
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Roteiro de trabalho
1. Comparem os dados e calculem as diferenças (em percentuais) entre as atividades de uma menina e as de
seu irmão. Anotem os resultados em uma folha à parte ou no caderno.
Diferenças em pontos percentuais: a) 69,8; b) 29,6; c) 64,3; d) 54,2; e) 22,4; f) 15,6; g) 24,6.

2. Identifiquem as tarefas em que há maior e menor diferença, observando os cálculos que vocês fizeram.
Maiores diferenças: arrumar a cama, lavar a louça, limpar a casa. Menores diferenças: cozinhar, lavar a roupa, passar a roupa, cuidar dos
irmãos.

3. Compartilhem com os colegas de turma as comparações que fizeram com base nesses dados. Caso haja
resultados diferentes, retornem à tabela e refaçam as contas.
Alguns materiais de projeção podem ser utilizados, como a inscrição dos dados no quadro. Nele também pode ser reproduzida a tabela
que está na base do exercício.

4. Debatam quais costumes, regras ou práticas sociais poderiam explicar esses dados, levantando hipóteses e
apresentando argumentos.
Exemplos do que pode aparecer nas respostas dos estudantes: as meninas fazem isso, porque nas famílias são as mulheres em geral que
desempenham essas tarefas; a própria mãe diz para a filha fazer a tarefa, isentando o filho. A partir desse momento, é interessante levantar hipóteses: Por que isso acontece? Por que a casa é definida geralmente como local feminino e a rua é um espaço privilegiadamente
masculino? Há uma história por trás dessas definições? Pode ser interessante retomar o trabalho de Margaret Mead aqui: dá para afirmar
que essas definições são universais para todas as sociedades e culturas?
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5. Em seguida, reflitam sobre como essas tarefas são divididas na casa de vocês. Há muitas diferenças ou há
semelhanças em relação aos dados da pesquisa?
O processo de reflexão dos estudantes pode ser estimulado com perguntas sobre como eles foram socializados em casa desde a
infância, o que observam na casa dos vizinhos, dos parentes e amigos. A depender do bairro, por exemplo, há diferenças nos papéis
atribuídos a homens e mulheres, crianças e adultos?

6. Para terminar, reflitam se vocês consideram injusta essa divisão e o que pode ser feito ou proposto para
que a diferença entre atividades realizadas por meninos e meninas não seja tão desigual.
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Aqui é possível estimular a argumentação em torno das injustiças, se elas aparecerem. Trata-se de buscar fundamentação: se alguém
qualifica tal prática como injusta, por que ela é injusta? Assim, pode-se refletir como indivíduos que estão sujeitos à socialização podem
tomar distanciamento, criticá-la, imaginar outras soluções e propor mudanças.

EM13CHS103 EM13CHS502
BNCC

BNCC

Em 2014, a ONG Plan International divulgou os resultados finais da pesquisa “Por ser menina no Brasil: crescendo
entre direitos e violências”, que analisou por métodos tanto quantitativos como qualitativos a realidade de vida de
meninas de 6 a 14 anos nas cinco regiões do país.
Na tabela abaixo, observe os dados da pesquisa sobre as tarefas domésticas cumpridas por meninas e pelo irmão
delas. Em seguida, você e os colegas devem se organizar em grupo e acompanhar o Roteiro de trabalho.

ATIVIDADES QUE A MENINA REALIZA

Arquivo da editora

Roteiro de trabalho
1. Comparem os dados e calculem as diferenças (em percentuais) entre as atividades de uma menina e as de seu irmão.
Anotem os resultados em uma folha à
parte ou no caderno.

ATIVIDADES QUE O IRMÃO REALIZA

Os indivíduos são uma composição de elementos de natureza (sua biologia,
fisiologia, por exemplo) e cultura (pensamento simbólico, socialização, atribuição de
papéis sociais, etc.). Vimos que a relação entre indivíduo e sociedade é intrínseca,
e que não é possível pensar primeiro o indivíduo separado da sociedade. Alguns
filósofos, no entanto, empreenderam um experimento mental, perguntando-se sobre a origem da sociedade: ela sempre existiu entre os humanos? Na
OS HUMANOS SÃO BONS OU
impossibilidade de encontrar a data de nascimento oficial do “social” ou da
MAUS POR NATUREZA?
sociedade, os filósofos imaginaram um estado prévio em que os humanos não
vivessem em sociedade, e chamaram a isso de estado da natureza. Depois,
perguntaram-se como foi possível a passagem de um estado para o outro: da
natureza para a cultura/sociedade. Esses filósofos, entre os quais se encontram
Thomas Hobbes (1588-1679) e Jean-Jaques Rousseau (1712-1778), foram chamados
de contratualistas. Todos parecem concordar que o surgimento da sociedade
coincide com o aparecimento da propriedade privada (quando os recursos antes comuns passam a ser exclusivos
de um indivíduo ou grupo) e do Estado (ou de um poder externo aos indivíduos que governa suas condutas e
orienta as relações de uns com os outros). É interessante observar como a diferença no tratamento da questão
depende do valor definido para a situação anterior à de sociedade. Como para Rousseau a propriedade e o Estado
alienam o indivíduo de suas possibilidades de ser e estar no mundo, e de sua inclinação natural para cooperar, a
sociedade será vista como potencialmente corrupta. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Já para Hobbes
a propriedade privada e o Estado permitem regular o que antes estava sujeito a disputas violentas, solucionadas
pela força. O homem é mau, e a sociedade vem conter suas inclinações conflitivas.
2. Identifiquem as tarefas em que há maior
e menor diferença, observando os cálculos que vocês fizeram.

3. Compartilhem com os colegas de turma
as comparações que fizeram com base
nesses dados. Caso haja resultados diferentes, retornem à tabela e refaçam as
contas.

4. Debatam quais costumes, regras ou práticas sociais poderiam explicar esses
dados, levantando hipóteses e apresentando argumentos.

5. Em seguida, reflitam sobre como essas tarefas são divididas na casa de vocês. Há
muita diferença ou há semelhança em relação aos dados da pesquisa?

81,4

Arrumar a minha cama

Cozinhar

41,0

Cozinhar

11,4

Lavar a louça

76,8

Lavar a louça

12,5

Limpar a casa

65,6

Limpar a casa

11,4

Lavar a roupa

28,8

Lavar a roupa

Passar a roupa

21,8

Passar a roupa

Cuidar do(s) irmão(s)

34,6

Cuidar do(s) irmão(s)

Arrumar a minha cama

11,6

6,4
6,2

10,0

Outros materiais sobre a pesquisa podem ser encontrados em: https://plan.org.br/
por-ser-menina/. Acesso em: 5 jul. 2020. O relatório da pesquisa está disponível
em: http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/03/1-por_ser_
menina_resumoexecutivo2014.pdf. Acesso em: 5 jul. 2020.

Quando falamos em “sociedade”, falamos necessariamente em regras. Há
tempos a filosofia vem discutindo a organização humana em sociedades, buscando entender a relação dessas regras com o que seria a natureza humana.
Thomas Hobbes (1588-1679) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) são
dois exemplos de filósofos que se preocuparam com esse tema. Embora com
concepções filosóficas diferentes, ambos supõem um estado anterior ao que
poderíamos chamar de sociedade: o estado de natureza. Contudo, diferem
quanto ao entendimento da natureza humana.
Para Hobbes, ser humano é naturalmente ser mau, daí sua frase famosa:
“O homem é o lobo do homem”. Rousseau, por sua vez, acreditava que a
vida em sociedade degradou os seres humanos, transformando-os naquilo
que Hobbes afirmara. No texto Discurso sobre a origem e os fundamentos
da desigualdade entre os homens, de Rousseau, encontramos trechos que
nos ajudam a compreender um pouco o que esse filósofo pensava. A seguir,
reproduzimos alguns desses excertos.

Natata/Shutterstock

6. Para terminar, reflitam se vocês consideram injusta essa divisão e o que pode ser feito ou proposto para que
a diferença entre atividades realizadas por meninos e meninas não seja tão desigual.

 Thomas Hobbes (1588-1679).
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• Segundo Rousseau, por que a sociedade transforma a bondade humana
original?
Porque a sociedade altera a tendência humana de cooperação (piedade natural) presente no estado de natureza, instaurando o conflito (pela criação da propriedade privada) entre os homens.
É o contrário de Hobbes, para quem a ação boa é produto da convenção/costume, ou seja, da lei;
o que por sua vez é mais precário, porque para ser garantida precisa ter um poder sancionador
sempre presente.

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

O homem encontrava unicamente no instinto todo o necessário para viver no estado de
natureza; numa razão cultivada só encontra aquilo de que necessita para viver em sociedade.
Parece, a princípio, que os homens nesse estado de natureza, não havendo entre si qualquer espécie de relação moral ou de deveres comuns, não poderiam ser nem bons nem maus
ou possuir vícios e virtudes, a menos que, tomando estas palavras num sentido físico, se considerem como vícios do indivíduo as qualidades capazes de prejudicar a própria conservação,
e virtudes aquelas capazes de em seu favor contribuir, caso em que se poderia chamar de mais
virtuosos àqueles que menos resistissem aos impulsos da simples natureza. [...]
Não iremos, sobretudo, concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade,
seja o homem naturalmente mau; que seja corrupto porque não conhece a virtude; que nem
sempre recusa a seus semelhantes serviços que não crê dever-lhes; nem que, devido ao direito
que se atribui com razão relativamente às coisas de que necessita, loucamente imagine ser o
proprietário do universo inteiro [...]
Certo, pois a piedade representa um sentimento natural que, moderando em cada indivíduo a
ação do amor de si mesmo, concorre para a conservação mútua de toda a espécie. Ela nos faz, sem
reflexão, socorrer aqueles que vemos sofrer; ela, no estado de natureza, ocupa o lugar das leis, dos
costumes e da virtude, com a vantagem de ninguém sentir-se tentado a desobedecer à sua doce voz;
ela impedirá qualquer selvagem robusto de tirar a uma criança fraca ou a um velho enfermo a subsistência adquirida com dificuldade, desde que ele mesmo possa encontrar a sua em outra parte [...]
O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno,
lembrou de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. [...]
Ora, nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo, quando, colocado pela
natureza a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, e compelido tanto pelo instinto quanto pela razão a defender-se do mal que o ameaça, é impedido
pela piedade natural de fazer o mal a alguém sem ser a isso levado por alguma coisa ou mesmo
depois de atingido por algum mal. Porque, segundo o axioma do sábio Locke, “não haveria
afronta se não houvesse propriedade”.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os
homens. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 251, 252, 254, 259 e 264. (Coleção Os Pensadores.)
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• Segundo Rousseau, por que a sociedade transforma a bondade
humana original?
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A SOCIEDADE E O INDIVÍDUO EM QUESTÃO

Esses trechos ilustram algumas das ideias defendidas por Rousseau
sobre o ser humano em sociedade ou, nas palavras do autor, na
sociedade civil, cuja fundação está diretamente associada à propriedade privada. Nesse novo contexto, retirado do seu estado de
natureza, os seres humanos passam a manter relações morais e afetivas, mas estas não são mais resultado de inclinações naturais, e
sim fruto de convenções e costumes.

A SOCIEDADE E O INDIVÍDUO
EM QUESTÃO
Nós fazemos a sociedade ou a sociedade nos torna o que somos? Qual é o limite entre nossa vontade individual e aquilo que a sociedade quer que sejamos para fazermos
parte dela? Se aceitamos viver em sociedade, sob o domínio de regras e leis comuns,
ainda assim somos livres? Quem tem mais poder de decisão sobre os rumos de uma
trajetória de vida: o indivíduo ou a sociedade? Tais perguntas trazem questões que
estão longe de serem simples de responder. Em torno delas, fundaram-se diferentes linhas de debate nas ciências humanas, resultando em teses escritas pelos
mais diversos pesquisadores. Além disso, foi ao redor dessas questões que um
campo específico do conhecimento se constituiu: a Sociologia, conforme veremos
a seguir, ao retomarmos a contribuição teórica de três pioneiros dessa disciplina.

Nesta seção, serão apresentadas as ideias dos fundadores do pensamento
sociológico, o francês Émile Durkheim (1858-1917), o alemão Max Weber
(1864-1920) e o também alemão Karl Marx (1818-1883), por meio de pequenas
introduções às teorias de cada um, sempre sob a perspectiva da relação entre
indivíduo e sociedade. Todos esses pensadores compartilham a premissa de que
não há indivíduo sem que haja grupo que os englobe ou relações que os mantenham em conexão. A diferença
está na forma como cada um define os termos da relação indivíduo-sociedade. Enquanto para Durkheim a sociedade
é uma entidade transcendental constituída por representações coletivas que se impõem aos indivíduos, para Weber
Émile Durkheim

 Émile Durkheim (1858-1917),

um dos principais fundadores
da Sociologia como campo de
conhecimento científico.
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O francês Émile Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917, foi responsável por atribuir
um caráter mais definido ao que viria a ser a Sociologia: um campo de conhecimento científico novo no século XIX e especificamente voltado à compreensão da realidade social. Em
sua obra, o autor se inspirou nas ciências naturais para delimitar um conjunto de regras voltadas em particular à observação de seu objeto de estudo – a sociedade – e fundamentar
também um método específico para diagnosticar as relações humanas.
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a sociedade está no conjunto de normas, valores, costumes imanentes às relações entre os indivíduos, que conferem
sentido às suas ações. Marx também acredita que a sociedade seja transcendental, mas, diferentemente de Durkheim,
cuja análise do funcionamento social é mais estática (ou sincrônica), tem uma definição histórica da sociedade que
está sujeita a mudanças e transformações ao longo do tempo, pois é dotada de um dinamismo interno, como os
conflitos entre os diversos grupos (estamentos, em sociedades feudais; classes, em sociedades capitalistas) que fazem
parte da sociedade.
Página 48
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Como sociólogos, Durkheim e Weber compartilham a premissa de que indivíduos existem socialmente, pois compartilham regras, valores, crenças, hábitos e costumes. Porém, ele diferem na forma como definem a relação entre indivíduo e sociedade. Enquanto para Durkheim a sociedade
é transcendente aos indivíduos, exercendo sobre eles uma coerção para a obediência da regra/
valor/norma adequada(o) de uma situação, para Weber a sociedade é imanente às relações que os
indivíduos mantêm entre si e pode ser identificada no sentido conferido às ações pelos indivíduos,
que, como mostra o texto, são de quatro tipos: ação racional referente ao fim (finalidade/objetivo),
ação racional referente a valores, ação tradicional, ação referente a emoções. Elas se distinguem
pelo grau de reflexividade que o indivíduo tem no momento em que desenvolve a ação. Em todas
elas indivíduos agem baseados em regras, valores, crenças, costumes, que são compartilhados por
outros participantes da ação.

HA

1. Identifique semelhanças e diferenças entre o pensamento de Émile
Durkheim e Max Weber.

EM13CHS103 EM13CHS502
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Etapa 2
Chegou o momento agora de organizar o material produzido pela observação participante.
Em sala, individualmente, você deve retomar seu diário de campo e lê-lo
com atenção. Durante a leitura, preocupe-se em perceber quais são as ações
observadas que se repetem com mais frequência, quais informações lhe parecem mais relevantes para pensar as questões da pesquisa e quais foram as
mais esclarecedoras ou inesperadas. Nesse processo de leitura, é essencial
tentar criar uma forma de organizar as informações que você produziu. Uma
dica é marcar com cores diferentes cada tipo de informação importante, tentando gerar uma espécie de classificação entre elas. Por exemplo, sublinhe
de amarelo as anotações do diário que respondam à pergunta sobre o perfil
dos cuidadores, sua história de vida e suas opiniões. De vermelho, sublinhe
todas as anotações que possam responder a outras questões que você se
48

2. Como Karl Marx caracterizou a sociedade capitalista?

Karl Marx

O filósofo alemão Karl Marx viveu entre 1818 e 1883, e sua obra exerceu
influência sobre muitas gerações de cientistas sociais, economistas e filósofos.
Para ele, o conceito de sociedade é sempre relacional, vinculando-se não
só ao conceito de indivíduo, mas também ao de natureza. Sua análise é
muitas vezes chamada de materialista, pois o autor busca compreender
a sociedade e as relações sociais com base no mundo material e na forma
como ele é apropriado pela ação humana, ou seja, pelo trabalho humano de transformação da natureza.
Marx, em suas análises, busca compreender como a força de trabalho humano é organizada para, a partir desse ponto, compreender
a sociedade. Para ele, o entendimento do fenômeno social depende
diretamente de analisarmos primeiro a organização dos meios de produção e o modo como as pessoas reproduzem sua vida diante das condições materiais. É certo que, para Marx, essas condições materiais e as
bases econômicas podem sempre mudar ao longo da história, assim como
a sociedade está sempre aberta a transformações. Porém, tais transformações são decorrência direta de conflitos. Aliás, para Marx, a sociedade é uma
grande arena de disputas e tensões. Para o filósofo, sociedade e indivíduo se
constituem reciprocamente e em constante contradição. De um lado, a sociedade organiza as condições de vida dos indivíduos e, ao mesmo tempo, impõe
 Karl Marx (1818-1883), filósofo
alemão cujo trabalho, mesmo antes
os limites do que uma pessoa pode ser. De outro, uma pessoa também pode
de a Sociologia ser instituída como
reverter a situação que a sociedade lhe impôs, agindo para romper com esses
uma disciplina científica específica, já
limites. Assim, a relação entre indivíduo e sociedade, para Marx, é uma via de
contribuía para a análise das relações
mão dupla e, sobretudo, tensa. Daí ser possível dizer que a teoria desenvolvida
sociais e da sociedade.
por esse filósofo parte de um paradigma de conflito: o intuito dele está em
demonstrar não apenas a relação entre indivíduo e sociedade, mas igualmente
as configurações de poder que tensionam essa relação.
No caso de sociedades baseadas na organização capitalista da
produção, foco da maior parte da obra do filósofo, o conflito social
PARE e PENSE
é essencialmente de classes: há a disputa de poder entre burguesia
(grupo que detém os meios de produção, o controle sobre a força
1. Identifique semelhanças e diferenfísica e o tempo de trabalho dos outros) e trabalhadores (grupo que
ças entre o pensamento de Émile
vende sua força de trabalho para poder sobreviver). Do ponto de
Durkheim e o de Max Weber.
vista marxista, não há indivíduo que não pertença às relações de
poder e dominação que organizam a sociedade. Mas, ao mesmo
2. Como Karl Marx caracterizou a
tempo, a sociedade é também resultado do processo histórico consociedade capitalista?
duzido pelos indivíduos com base na luta de classes.

Falta essa foto,

 José Guilherme Cantor Magnani (1944-),
antropólogo brasileiro que baseou
suas pesquisas em diversos trabalhos
de campo ao longo de sua trajetória
intelectual. É um grande defensor da
etnografia como forma de produção de
conhecimento sobre as relações sociais.
Foto de 2017.
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A especificidade da sociedade capitalista, segundo Marx, é a existência de classes sociais, que não estão presentes em outros tipos de sociedade. A sociedade feudal, por exemplo, é baseada em estamentos (rei, nobreza, clero e servos). A diferença está, por exemplo, no trabalho.
Numa sociedade por estamento, por mais que o servo trabalhe, ele nunca acumula riqueza e não pode mudar de posição: ele está ligado ao
seu estamento desde o nascimento até a morte. Uma sociedade de classes permite – ao menos potencialmente – a mobilidade social de uma
categoria para outra por meio do trabalho – e também potencialmente – e pela possibilidade de acumular riqueza e mudar de classe. Assim,
as sociedades se diferenciam pela forma como sua infraestrutura econômica (modos de produção) é estruturada ao longo do tempo. E, como
lembra o texto, elas não são estáticas, mas marcadas por conflitos, porque os indivíduos, apesar de submetidos à estrutura da sociedade,
podem em certos momentos objetivar suas posições, acessando uma consciência que permite uma formulação crítica do estado da sociedade
e agir para sua transformação.
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Etapa 2
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Nesse momento, após a coleta de dados em campo e por meio da observação
do participante, os estudantes podem começar a organizar os dados. Se eles
seguiram as orientações e registraram os detalhes das interações, então, muito
provavelmente, o diário de campo terá uma variedade grande de informações;
porém não é óbvio extrair as relações entre esses dados e o sentido deles.
Assim, o procedimento de classificar as informações com base em alguns tipos
sugeridos no livro do estudante, como o perfil da cuidadora, sua história de
vida e opiniões, ou das questões que motivaram a pesquisa, é importante.
Retome as questões iniciais que motivaram a pesquisa e que se encontram
listadas na etapa 1. Refaça essas perguntas para os estudantes, agora que eles
concluíram o trabalho de campo, e peça que sublinhem ou destaquem com a
PESQUISA
cor de sua preferência a passagem do diário de campo que responde a essas
perguntas. Suscite entre os estudantes outras questões que possam ter surgido
durante a imersão em campo e ofereça espaço para que se manifestem sobre
eventuais dificuldades que enfrentaram durante a pesquisa ou no momento de
fazer os registros.
Outras recomendações que constam no livro do estudante podem ser seguidas, especialmente a da comparação
dos dados entre os estudantes, e também sobre como eles “conversam” com a produção bibliográfica já existente
sobre o tema. Talvez os estudantes encontrem mais dificuldades para buscar artigos científicos, mesmo que o livro
do estudante indique os meios para isso. Por essa razão, é interessante supervisioná-los nessa busca, se possível.
Com as novas leituras, eles poderão encontrar o sentido das informações do diário de campo, que em um primeiro
momento pareciam difusas.
Karl Marx

Leonor Calasans/IEA-USP
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O filósofo alemão Karl Marx viveu entre 1818 e 1883, e sua obra exerceu
influência sobre muitas gerações de cientistas sociais, economistas e filósofos.
Para ele, o conceito de sociedade é sempre relacional, vinculando-se não
só ao conceito de indivíduo, mas também ao de natureza. Sua análise é
muitas vezes chamada de materialista, pois o autor busca compreender
a sociedade e as relações sociais com base no mundo material e na forma
como ele é apropriado pela ação humana, ou seja, pelo trabalho humano de transformação da natureza.
Marx, em suas análises, busca compreender como a força de trabalho humano é organizada para, a partir desse ponto, compreender
a sociedade. Para ele, o entendimento do fenômeno social depende
diretamente de analisarmos primeiro a organização dos meios de produção e o modo como as pessoas reproduzem sua vida diante das condições materiais. É certo que, para Marx, essas condições materiais e as
bases econômicas podem sempre mudar ao longo da história, assim como
a sociedade está sempre aberta a transformações. Porém, tais transformações são decorrência direta de conflitos. Aliás, para Marx, a sociedade é uma
grande arena de disputas e tensões. Para o filósofo, sociedade e indivíduo se
constituem reciprocamente e em constante contradição. De um lado, a sociedade organiza as condições de vida dos indivíduos e, ao mesmo tempo, impõe
 Karl Marx (1818-1883), filósofo
alemão cujo trabalho, mesmo antes
os limites do que uma pessoa pode ser. De outro, uma pessoa também pode
de a Sociologia ser instituída como
reverter a situação que a sociedade lhe impôs, agindo para romper com esses
uma disciplina científica específica, já
limites. Assim, a relação entre indivíduo e sociedade, para Marx, é uma via de
contribuía para a análise das relações
mão dupla e, sobretudo, tensa. Daí ser possível dizer que a teoria desenvolvida
sociais e da sociedade.
por esse filósofo parte de um paradigma de conflito: o intuito dele está em
demonstrar não apenas a relação entre indivíduo e sociedade, mas igualmente
as configurações de poder que tensionam essa relação.
No caso de sociedades baseadas na organização capitalista da
produção, foco da maior parte da obra do filósofo, o conflito social
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poder e dominação que organizam a sociedade. Mas, ao mesmo
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Chegou o momento agora de organizar o material produzido pela observação participante.
Em sala, individualmente, você deve retomar seu diário de campo e lê-lo
com atenção. Durante a leitura, preocupe-se em perceber quais são as ações
observadas que se repetem com mais frequência, quais informações lhe parecem mais relevantes para pensar as questões da pesquisa e quais foram as
mais esclarecedoras ou inesperadas. Nesse processo de leitura, é essencial
tentar criar uma forma de organizar as informações que você produziu. Uma
dica é marcar com cores diferentes cada tipo de informação importante, tentando gerar uma espécie de classificação entre elas. Por exemplo, sublinhe
de amarelo as anotações do diário que respondam à pergunta sobre o perfil
dos cuidadores, sua história de vida e suas opiniões. De vermelho, sublinhe
todas as anotações que possam responder a outras questões que você se
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antropólogo brasileiro que baseou
suas pesquisas em diversos trabalhos
de campo ao longo de sua trajetória
intelectual. É um grande defensor da
etnografia como forma de produção de
conhecimento sobre as relações sociais.
Foto de 2017.
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Falta essa foto,

 José Guilherme Cantor Magnani (1944-),
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O capítulo propõe discutir se é possível conceber que indivíduos possam viver
e se constituir, ao longo de um ciclo de vida, de forma completamente autô noma.
Desde a abertura, percebemos que os indivíduos estão sempre imbricados em
relações, que eles adotam comportamentos, valores, normas, crenças que são
compartilhados com outros. Na seção N a r r a t i v a s a análise das relações de cuidado
e o lugar central que ela ocupa em inú meras situações cotidianas oferecem uma
evidência de que os indivíduos não se forjam sozinhos, nem são completamente
autô nomos. Ao longo de outras seções aprofundamos a questão por meio do
estudo de fenô menos, como a socialização, a atribuição de papéis sociais e a
ação de constrangimentos sociais.
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O cumprimento dessas etapas levará os estudantes a se familiarizarem com
uma investigação científica de caráter empírico, que propicia a reflexão sobre
fenô menos que perpassam seu cotidiano em todos os momentos: as relações de
cuidado. C om isso, trabalha-se concretamente a habilidade E M 13 C H S 5 0 2, visto
que são situações da vida cotidiana, valores, condutas que estão sob o crivo da
análise, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade. T rata-se
igualmente de começar a elaborar hipóteses, compor argumentos e selecionar
evidências, com base em dados coletados pelos próprios estudantes. I sso os levará
a trabalhar também a habilidade E M 13 C H S 10 3 .

BI
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Habilidade (EM13CHS103)
E laborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econô micos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematiz ação de dados e informações de
diversas naturez as (ex pressões artísticas, tex tos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS5 02 )
Analisar situações da vida cotidiana,
estilos de vida, valores, condutas etc.,
desnaturaliz ando e problematiz ando
formas de desigualdade, preconceito, intolerâ ncia e discriminação, e
identificar ações que promovam os
D ireitos Humanos, a solidariedade e
o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

E spera-se que, após esse percurso, os estudantes estejam preparados para refletir sobre um tema muito
debatido nos ú ltimos anos, o da meritocracia, que merece ser tratado seriamente, longe de preconceitos e à luz
de dados empíricos, que, aliás, os estudantes poderão coletar ao longo das três etapas de pesquisa propostas.
M unidos desses conhecimentos e com base na reportagem sobre a ascensão social da jovem empresária
norte-americana, Kylie J enner, pode-se discutir objetivamente se o caso de uma jovem que se torna bilionária
em pouco tempo pode ser entendido em termos exclusivos de esforço pessoal (mérito). A reportagem mostra a
controvérsia em torno do caso, que fez levantar informações sobre sua biografia, apontando para sua socialização
específica: a de ter crescido em uma família já rica e ter adquirido conhecimentos e práticas, acessando direitos
e oportunidades que facilitaram sua ação quando decidiu criar uma empresa de cosméticos. F ica claro que ela
tomou parte na ação de criação, dedicou tempo e energia para isso, mas o que se questiona é se ela “começou
do zero”. Aliás, é possível começarmos do zero qualquer ação que venhamos a praticar? As evidências coletadas
no decorrer do capítulo tendem a responder que não.
Página 5 1
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e r it o c r ac ia.

m ais f o r ç a

P orque, quando o mérito é visto como ex plicação para a recompensa, outros fatores são desconsiderados, como privilégios e acesso mais facilitado a determinados direitos e oportunidades, que se
devem à forma como a sociedade se organiz a. A ideia de mérito só considera o esforço do indivíduo,
independentemente do contex to em que ele se insere, das facilidades de que se beneficia e das
dificuldades que enfrenta.

B I LI DA
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1. D e fi na, c o m s u as p al av r as , o q u e
é m e r it o c r ac ia.
2. Po r q u e a id e ia d e m e r it o c r ac ia
s u p õ e q u e o ind iv í d u o t e m m ais
f o r ç a q u e a v id a s o c ial ?
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2. Po r q u e a id e ia d e m e r it o c r ac ia s u p õ e q u e o ind iv í d u o t e m
q u e a v id a s o c ial ?
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O s estudantes podem ser instigados a responder à pergunta com base na própria etimologia da
palavra: poder do mérito, e, após a ex ibição do vídeo e da leitura do tex to, pode-se perguntar se
o mérito tem tanto poder assim. D essa maneira, eles poderão refletir se, para alcançar o sucesso
profissional, por ex emplo, basta o esforço individual, sem levar em conta as relações que mantemos
com o outro, com a família em que nascemos, os direitos e oportunidades a que temos – ou não
– acesso, independentemente de nossa vontade. E ssa pergunta pode estimular outras. O vídeo e
o tex to falam dos E stados U nidos. C omo seria no B rasil? O B rasil é uma sociedade com igualdade
de oportunidades? E m relação a igualdade ou desigualdade, o B rasil estaria numa situação melhor,
igual ou pior que a dos E stados U nidos? O que isso implica sobre a meritocracia, então?

depende das oportunidades dadas por essa condição. A
vida social, como vimos neste capítulo, define inú meros
aspectos de nossas práticas culturais e também constrange determinados papéis sociais. Assim, embora
existam indivíduos que escapam eventualmente desses
constrangimentos, a maioria terá uma trajetória delimitada pela sociedade, e não por suas capacidades
individuais.

E M 13 C H S 10 3
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1. D e fi na, c o m

Na lógica meritocrática, o pressuposto é de que
todos os indivíduos sejam iguais entre si e, portanto,
tenham a mesma capacidade para prosperar. Assim,
aqueles que alcançam certo destaque “merecem” o
reconhecimento, pois se supõe que se esforçaram individualmente mais do que os outros.
E ssa visão de mundo parte da concepção de que é o
indivíduo quem tem mais poder no jogo de forças contra a sociedade, que todas as pessoas são igualmente
livres para conquistarem o que desejam e que, portanto,
a sociedade (na figura do E stado ou da família) não precisa ter nenhuma responsabilidade sobre ele.
T al argumento geral aproxima-se daquilo que
M argaret T hatcher, primeira-ministra do R eino U nido na década de 198 0 e expoente mundial da visão
econô mica liberalista, defendia: “E ssa coisa de sociedade não existe, o que existe são homens, mulheres, indivíduos”.
No entanto, a meritocracia ignora que as pessoas nascem em condições sociais distintas e que sua socialização

HA
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C hegamos à etapa de finalização da pesquisa de observação participante. O momento agora é de reunir as informações mais importantes do seu estudo e organizá-las para
apresentar os resultados. C om a turma, combine o formato de debate das conclusões das
pesquisas. É possível que escolham apresentar o fechamento das pesquisas na forma de um
texto escrito, um seminário, um p odcas t , um vídeo, um painel feito com cartolina, etc. Nessas apresentações, preparem-se para responder às seguintes questões:
• Q ual é o objetivo da pesquisa?
• O que você queria compreender?
• C omo foi feita sua pesquisa de campo?
• Q uais foram os dados que você levantou?
• O que esses dados revelaram?
• Q uais perguntas pareceram mais interessantes? Q uais você percebeu que precisaria fazer no meio do caminho?
• Q uais exemplos de situações que você observou em campo são importantes para explicar as respostas que
sua pesquisa encontrou?
• C omo os dados de sua pesquisa se relacionam com os de outras? Q uais comparações podem ser feitas?
• Os referenciais bibliográficos que você encontrou e os autores trabalhados neste capítulo o ajudaram a refletir
sobre seus dados? De que maneira?
• O que você ainda não sabia e a pesquisa o ajudou a descobrir?
Nas apresentações, é importante reservar um momento generoso para o debate entre os pesquisadores. Após
explicarem os resultados das pesquisas individuais, reservem um tempo para compartilhar a experiência de realização da pesquisa. T entem também identificar as dificuldades que foram mais comuns, bem como os passos que
mais gostaram de seguir nesse processo. Depois de finalizada a rodada de compartilhamento da experiência, vocês
podem refletir: Q uais novos temas mereceriam outra pesquisa de observação participante?
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana,
estilos de vida, valores, condutas etc.,
desnaturalizando e problematizando
formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e
identificar ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e
o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Organize a sala em dois grandes grupos para garantir que em ambos haja
estudantes com dispositivos que permitam buscas online. Depois, apresente os
assuntos a serem pesquisados.
O grupo A será responsável por fazer buscas na internet sobre:
•

a origem histórica do pensamento meritocrático;

•

sua oposição aos valores aristocráticos;

•

como se dá sua relação com a teoria do Liberalismo e com as políticas
aplicadas por Margaret Thatcher no Reino Unido.

Já o grupo B será responsável por pesquisar informações sobre:
•

a origem da política de “bem-estar social” na Europa;

•

a influência das desigualdades nas oportunidades dos indivíduos;

•

o conceito de “capital cultural” da teoria do sociólogo Pierre Bourdieu,
atentando aos outros elementos que uma pessoa pode “herdar” de sua
família, além de dinheiro ou propriedades.

Enquanto os grupos estiverem realizando as pesquisas, um estudante em cada grupo deve se responsabilizar
pelas anotações e sistematizar as informações que os colegas estejam coletando. Além disso, é importante que os
estudantes coletem e comparem as informações encontradas nos endereços eletrônicos, certificando-se de que as
fontes são confiáveis.
O objetivo desta atividade é auxiliar os estudantes a selecionar e relacionar informações e evidências, especialmente
de cunho histórico, filosófico e sociológico, que fundamentem a elaboração de argumentos sobre processos políticos,
sociais e culturais da sociedade (EM13CHS103). Pressupõe-se que as informações coletadas na pesquisa sejam, no
debate, articuladas com a experiência cotidiana de vida dos estudantes. A intenção é problematizar os limites da
noção de mérito individual dentro de uma sociedade marcadamente injusta e desigual (EM13CHS502) e contribuir
com a formação de uma postura empática e solidária dos estudantes, para que eles possam reconhecer que nem
todas as trajetórias pessoais são iguais e que nem todos têm acesso aos mesmos privilégios ou oportunidades ao
longo da vida.
Em seguida, com as pesquisas concluídas e os grupos munidos de argumentos, releiam o trecho da reportagem
“A controvérsia sobre ‘Kylie Jenner, bilionária por esforço próprio’”, transcrita no livro do estudante, e debatam as
questões abaixo justificando seus argumentos com base na pesquisa conceitual feita anteriormente.
1. Podemos dizer que uma pessoa com a mesma história de Kylie Jenner é alguém que obteve sucesso “por
conta própria”?
Nessa questão, é possível pedir aos estudantes do grupo A que falem sobre as concepções da noção de meritocracia e como ela tentou
igualar todos os indivíduos, opondo-se à estrutura aristocrática europeia que se baseava na noção de superioridade de alguns indivíduos
por sua ascendência real. O debate deve ser fundamentado nas informações levantadas e sistematizadas na pesquisa para que os estudantes possam compreender que diferentes concepções de “indivíduo” e “igualdade” tendem a respaldar não apenas opiniões e valores
sociais, como também políticas de Estado – como é o caso do liberalismo defendido pela primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

2. Por que, segundo a controvérsia apresentada na reportagem, poderia ser um equívoco dizer que Kylie Jenner
é alguém que obteve sucesso financeiro por conta própria?
Para responder a essa questão, estimule o grupo B a trazer mais dados sobre suas buscas conceituais, contrapondo o que aprenderam
sobre a política de bem-estar social com aquilo que aprenderam sobre o liberalismo por meio de contribuições do grupo A. Além disso,
aqui o conceito de capital cultural, do autor Pierre Bourdieu, pode ajudar os estudantes a problematizar a existência de uma distribuição
desigual de privilégios e oportunidades entre os indivíduos da sociedade.

3. Quais são as principais desigualdades sociais que você percebe em sua experiência local e que tornaram mais
difícil a vida de seus familiares e colegas ao longo de gerações? Quais oportunidades são mais importantes
para que tanto você quanto os demais possam atingir seus objetivos de vida?
Provoque uma reflexão apoiada em elementos cotidianos e práticos da vida dos estudantes, pensando em suas condições materiais e
nos direitos que não lhes são completamente garantidos; nas condições de moradia, da escola, do acesso ao trabalho deles e de seus
familiares, se contam com respaldo para ir à universidade, se podem se dedicar completamente ao estudo ou se tiveram que trabalhar
desde muito jovens, entre outros. É importante levar os estudantes a perceber que, embora existam marcos legais que determinem abstratamente que todos são iguais, a igualdade de fato nem sempre se realiza na experiência concreta dos sujeitos.
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Capítulo 2

Na lógica meritocrática, o pressuposto é de que
todos os indivíduos sejam iguais entre si e, portanto,
tenham a mesma capacidade para prosperar. Assim,
aqueles que alcançam certo destaque “merecem” o
reconhecimento, pois se supõe que se esforçaram individualmente mais do que os outros.
Essa visão de mundo parte da concepção de que é o
indivíduo quem tem mais poder no jogo de forças contra a sociedade, que todas as pessoas são igualmente
livres para conquistarem o que desejam e que, portanto,
a sociedade (na figura do Estado ou da família) não precisa ter nenhuma responsabilidade sobre ele.
Tal argumento geral aproxima-se daquilo que
Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido na década de 1980 e expoente mundial da visão
econômica liberalista, defendia: “Essa coisa de sociedade não existe, o que existe são homens, mulheres, indivíduos”.
No entanto, a meritocracia ignora que as pessoas nascem em condições sociais distintas e que sua socialização

depende das oportunidades dadas por essa condição. A
vida social, como vimos neste capítulo, define inúmeros
aspectos de nossas práticas culturais e também constrange determinados papéis sociais. Assim, embora
existam indivíduos que escapam eventualmente desses
constrangimentos, a maioria terá uma trajetória delimitada pela sociedade, e não por suas capacidades
individuais.

PESQUISA

PARE e PENSE

Etapa 3

1. Defina, com suas palavras, o que
é meritocracia.
2. Por que a ideia de meritocracia
supõe que o indivíduo tem mais
força que a vida social?
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Esta etapa da pesquisa é o momento de exposição dos resultados obtidos.
L I DA
Seria interessante refletir com a turma
BI
sobre como isso poderia ser feito. Algumas
BNCC
sugestões podem ser encontradas no livro do
Habilidade (EM13CHS103)
estudante. Além da divulgação por escrito,
Elaborar hipóteses, selecionar evidênisto é, um trabalho que sintetize as principais
cias e compor argumentos relativos
conclusões com uma apresentação oral, podea processos políticos, econômicos,
se pensar, por exemplo, numa exposição das
sociais, ambientais, culturais e episfotografias produzidas durante a pesquisa
temológicos, com base na sistemade campo. Muitas vezes, o registro visual
tização de dados e informações de
tem um apelo maior entre os estudantes e
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
constitui uma linguagem dotada de grande
documentos históricos e geográficos,
força comunicativa para transmitir os resultados de uma pesquisa, especialmente
gráficos, mapas, tabelas, tradições
quando tratamos das relações de cuidado. Vimos que essas relações, embora
orais, entre outros).
onipresentes no cotidiano – ou justamente por causa disso –, tendem a ser
naturalizadas. As fotografias e as legendas com um pequeno texto introdutório
Habilidade (EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana,
podem ser úteis para revelar um aspecto da vida social tão difundido, que, no
estilos de vida, valores, condutas etc.,
entanto, se torna invisível. Encoraja-se que a divulgação seja feita para além da
desnaturalizando e problematizando
sala de aula, para a comunidade da escola, ou fora dela, em bibliotecas, centros
formas de desigualdade, preconceicomunitários ou outros equipamentos públicos pertinentes.
EM13CHS103 EM13CHS502

HA
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Etapa 3

S
DE

PESQUISA

Chegamos à etapa de finalização da pesquisa de observação participante. O momento agora é de reunir as informações mais importantes do seu estudo e organizá-las para
apresentar os resultados. Com a turma, combine o formato de debate das conclusões das
pesquisas. É possível que escolham apresentar o fechamento das pesquisas na forma de um
texto escrito, um seminário, um podcast, um vídeo, um painel feito com cartolina, etc. Nessas apresentações, preparem-se para responder às seguintes questões:
• Qual é o objetivo da pesquisa?

• O que você queria compreender?

• Como foi feita sua pesquisa de campo?

• Quais foram os dados que você levantou?
• O que esses dados revelaram?

• Quais perguntas pareceram mais interessantes? Quais você percebeu que precisaria fazer no meio do caminho?
• Quais exemplos de situações que você observou em campo são importantes para explicar as respostas que
sua pesquisa encontrou?
• Como os dados de sua pesquisa se relacionam com os de outras? Quais comparações podem ser feitas?

• Os referenciais bibliográficos que você encontrou e os autores trabalhados neste capítulo o ajudaram a refletir
sobre seus dados? De que maneira?
• O que você ainda não sabia e a pesquisa o ajudou a descobrir?

Nas apresentações, é importante reservar um momento generoso para o debate entre os pesquisadores. Após
explicarem os resultados das pesquisas individuais, reservem um tempo para compartilhar a experiência de realização da pesquisa. Tentem também identificar as dificuldades que foram mais comuns, bem como os passos que
mais gostaram de seguir nesse processo. Depois de finalizada a rodada de compartilhamento da experiência, vocês
podem refletir: Quais novos temas mereceriam outra pesquisa de observação participante?

INDIVÍDUOS, SOCIEDADE
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to, intolerância e discriminação, e

É importante atentar para a forma como os estudantes apresentam os resultados
identificar ações que promovam os
Direitos Humanos, a solidariedade e
da pesquisa, especialmente se eles mobilizaram os conceitos discutidos ao longo
o respeito às diferenças e às liberdade toda a unidade: socialização, papéis sociais, constrangimentos sociais,
des individuais.
determinismo, autonomia, interdependência, entre outros.
Espera-se que os estudantes tenham compreendido melhor o significado de
“método científico de observação” e de “coleta de dados empíricos”, assim como as dificuldades envolvidas nesses
procedimentos de pesquisa em termos de recorte do tema, acesso a um campo para desenvolver a pesquisa,
formulação de questões, classificação dos dados, comparação com outros conjuntos empíricos, diálogo com a
bibliografia já produzida sobre o tema, entre outros. Essa experiência certamente tornará os estudantes mais
reflexivos e os capacitará melhor para a leitura de outras pesquisas, identificando seus pressupostos e avaliando
como certas afirmações puderam ser produzidas com base em determinado conjunto de dados.
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RELEITURA
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Este é o momento de concluir e trabalhar mais uma vez o que foi desenvolvido em etapas anteriores, como
domínio do método de investigação científica e familiarização com a produção de dados empíricos sobre
um fenômeno muito presente no cotidiano de todos, que são as relações de cuidado. Dessa forma, pode-se
trabalhar concretamente a habilidade EM13CHS502, porque são situações da vida cotidiana, valores, condutas
que compõem o objeto de análise e permitem retirá-las de uma situação inicial de obviedade em que se
encontravam, desnaturalizando-as e problematizando as formas de desigualdade. Além disso, essa etapa de
conclusão permitirá aos estudantes que fixem melhor as hipóteses elaboradas, os argumentos compostos e as
evidências selecionadas na etapa anterior, trabalhando, mais uma vez, a habilidade EM13CHS103.

EM13CHS101 EM13CHS501
BNCC

BNCC

Há tempos, as ciências sociais têm reforçado a importância de questionarmos a ideologia do sujeito liberal, marcada
por uma noção de liberdade caracterizada por uma sensação de autonomia totalmente ilusória. Ao olharmos para o
cuidado, cientes de nossa vulnerabilidade, entendemos que ele não é marcado por uma lógica de dependência versus
autonomia, mas sim de interdependência e reciprocidade, como sugere [a autora] Joan Tronto. Precisamos ser cuidados
em algum momento de nossas vidas, oferecer cuidado em outras, cuidar de si sempre: sem isso não nos sustentamos
enquanto indivíduos, mas igualmente enquanto sociedade.
FAZZIONI, Natália. O que podemos aprender sobre “cuidado” com a epidemia de coronavírus. In: Blog do
Laboratório de etnografias e interfaces do conhecimento – LEIC. Disponível em: https://leicufrj.wordpress.com/2020/04/05/
o-que-podemos-aprender-sobre-cuidado-com-a-epidemia-de-corona-virus-por-natalia-fazzioni/. Acesso em: 5 jul. 2020.

Pelo texto acima, lembramos o principal percurso trilhado durante este capítulo: pensamos sobre as práticas
de cuidado como forma de nos aproximar das questões que envolvem a complexa relação entre indivíduo e sociedade. Pela observação participante durante o trabalho de campo, pudemos levantar dados que agora fornecem
materialidade, exemplos e proximidade às questões tão debatidas entre os autores clássicos das ciências humanas:
É o indivíduo que influencia a sociedade ou a sociedade que molda o indivíduo?
Trata-se de uma questão difícil de responder e talvez ela não tenha uma única e definitiva resposta. Mas, para
finalizarmos o caminho que percorremos aqui, com a turma organizada em círculo, assistam ao vídeo disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=PnEa-U4P06E, acesso: em 2 jul. 2020.

Levi Bianco/Futura Press

RELEITURA
Nesse momento espera-se que as questões apresentadas ao longo do capítulo
possam estar bem assimiladas, notadamente a de que a relação entre o indivíduo
e a sociedade é intrínseca. Ou seja, um indivíduo é uno ou único apenas em
aparência. Na verdade, todos nós somos um feixe de papéis sociais, e estamos
permanentemente imersos em processos de socialização desde o nascimento até
a morte. Assim, os indivíduos incorporam elementos da sociedade o tempo todo.
Nesse ponto, a questão que fica é se então são moldados pela sociedade, agindo
e reproduzindo seu programa mecanicamente. Por tudo que foi exposto, fica claro

 Escolhida para receber um prêmio por sua atuação na luta pelos direitos das mulheres negras, a filósofa e educadora
Sueli Carneiro fala sobre seus ideais e relembra suas ações na sociedade brasileira. Foto de 2011.

Roteiro de trabalho
1. Pelas experiências das pesquisas que realizaram, vocês diriam que os indivíduos podem se constituir por si
próprios, sem a interferência da sociedade? Por quê?
2. Qual é a diferença entre o reconhecimento individual conquistado pela empresária Kylie Jenner, que vimos
na seção Meritocracia e ascensão social, e o reconhecimento individual conquistado pela educadora e
filósofa Sueli Carneiro, de acordo com o vídeo a que vocês assistiram?
3. Em relação à sociedade, vocês acham que ela pode ser mudada pelos indivíduos?
4. Quais exemplos vocês indicariam para justificar a resposta à pergunta anterior?
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que os indivíduos, de fato, não escapam das injunções sociais, mas podem sempre conservar uma margem de ação
para objetivar seus papéis sociais, a socialização e os constrangimentos sociais, acessando um pensamento crítico
e reflexivo, que resulte em ações de mudança/transformação.
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O fio condutor da discussão do imbricamento entre indivíduo e sociedade são as relações de cuidado. Por
estarem presentes o tempo todo em nossas interações cotidianas, elas são um bom objeto para pensar sobre a
socialização, os papéis sociais, os constrangimentos sociais, a tensão entre determinismo e autonomia e a
condição de interdependência mútua que marca nossa existência. Tomar conhecimento da interdependência e do
fato que ela é constitutiva dos indivíduos certamente tem uma implicação ética: significa, por exemplo, que a solução
para certos problemas tomados como pessoais passa também por mudanças
L I DA
coletivas. Além disso, a investigação empírica desenvolvida pelos estudantes
BI
permite apreender a desigualdade na distribuição de certos papéis sociais (como
BNCC
o de cuidar) em determinados grupos de indivíduos, que se submetem dessa
Habilidade (EM13CHS101)
maneira a constrangimentos sociais que a outros escapam.
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.

Habilidade (EM13CHS501)
Analisar os fundamentos da ética em
diferentes culturas, tempos e espaços,
identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos
éticos que valorizem a liberdade, a
cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática
e a solidariedade.

A leitura de um trecho do texto da pesquisadora Natalia Fazzioni, cujo
trabalho conhecemos na seção Narrativas, e a exibição do vídeo de Sueli
Carneiro permitem que os estudantes reflitam, em chave conclusiva, que não é
empiricamente observável a autonomia individual total, tendo em vista que o que
somos, o que pensamos e como agimos são tributários de nossas socializações,
e que estamos enredados em relações de interdependência. Mais uma vez, o
material proposto para análise permite identificar processos que contribuem para
a formação dos sujeitos. Isso, por sua vez, possibilita avaliar posturas éticas que
se pode assumir para valorizar as relações de solidariedade. Assim diferentes
conteúdos da habilidade EM13CHS501 são concretamente trabalhados. Além
disso, nessa seção, os estudantes poderão analisar e comparar fontes e narrativas
expressas em diferentes linguagens (da escrita acadêmica ao testemunho oral por
meio audiovisual), com o objetivo de compreender o processo histórico, social
e cultural da interdependência das relações e suas desigualdades, trabalhando,
assim, a habilidade EM13CHS101.

1. Pelas experiências das pesquisas que realizaram, vocês diriam que os indivíduos podem se constituir por si
próprios, sem a interferência da sociedade? Por quê?
Espera-se que os estudantes tragam os dados empíricos colhidos nas três etapas da pesquisa e, confrontando com as teorias a que eles
tiveram acesso por meio do livro, da aula e das Referências bibliográficas, compreendam melhor a imbricação do indivíduo na sociedade
mediante os processos de socialização e, assim, sua situação constante de interdependência.

2. Qual é a diferença entre o reconhecimento individual conquistado pela empresária Kylie Jenner, que vimos
na seção Meritocracia e ascensão social, e o reconhecimento individual conquistado pela educadora e
filósofa Sueli Carneiro, de acordo com o vídeo que vocês assistiram?
Há uma diferença na matéria do reconhecimento: Kylie Jenner é reconhecida pelo sucesso financeiro e Sueli Carneiro, por seu ativismo
e criação de projetos para reduzir desigualdades que atingem mais fortemente mulheres negras. Enquanto Kylie Jenner é reconhecida
por ter conquistado vitórias para si, Sueli Carneiro é respeitada por ter lutado e conquistado vitórias para muitas outras mulheres, e não
apenas para si mesma. Depois, há uma diferença nas condições para conseguir esse reconhecimento: Kylie obteve sucesso financeiro
com base em seu empenho e se beneficiou de um conjunto de ideias, valores, práticas, que constituíram oportunidades, por ter se socializado em uma família que já havia acumulado conhecimento sobre como gerenciar empreendimentos econômicos e financeiros. Já
Sueli Carneiro não foi socializada em um grupo que lhe permitisse acessar direitos e oportunidades como os de Kylie Jenner, por causa
das limitações impostas a mulheres negras como ela, entre outros fatores. Carneiro busca então corrigir essas desigualdades coletivas
por seu ativismo individual.

3. Em relação à sociedade, vocês acham que ela pode ser mudada pelos indivíduos?
Espera-se que, ao final do capítulo, os estudantes tenham uma compreensão maior do debate determinismo versus autonomia, quando
pensamos as relações entre indivíduo e sociedade. Disso decorre que eles não são totalmente livres em suas ações, mas também não
são apenas robôs que obedecem a comandos da sociedade. Há sempre uma margem de ação e reflexividade que permite o ajuste e a
adaptação da norma, por um lado, e a crítica e a proposta de mudança, por outro.

4. Quais exemplos vocês indicariam para justificar a resposta à pergunta anterior?
Os diversos ativismos existentes na sociedade evidenciam a possibilidade de os indivíduos se endereçarem a ela de forma crítica e reflexiva, agindo para promover mudanças que sejam coletivas, e não apenas individuais. As ciências sociais podem ser uma ferramenta para
alcançar essa reflexividade. Aliás, Florestan Fernandes, um dos primeiros sociólogos brasileiros, definia sociologia como autoconsciência
crítica da sociedade.
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WHYTE, William Foote. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
Neste livro, o pesquisador estadunidense apresenta uma etnografia baseada em sua observação participante e em entrevistas durante o trabalho de campo em um bairro comandado
pela máfia italiana em Boston, nos Estados Unidos. Pelo livro, compreendemos como as
relações eram organizadas entre as pessoas e quais vínculos as uniam, e também acompanhamos os conflitos diante das disputas sobre as regras daquela sociedade.
Divulgação

O livro de William Foote Whyte tornou-se um clássico da etnografia
estadunidense, sobretudo pelo modo como o autor conduziu seu trabalho de
campo, com a aposta radical na observação participante, método de pesquisa
proposto aos estudantes neste capítulo. Por sua vez, o livro Racionais MC’s traz
as letras das canções do grupo de rap do Capão Redondo, bairro da periferia de
São Paulo, em que podemos extrair descrições dos processos de socialização da
juventude negra nessa região, especialmente as desigualdades de oportunidades
e direitos a que estão submetidos os jovens, tema bastante discutido na seção
Meritocracia e ascensão social deste capítulo.
O documentário sobre os skatistas permite desdobrar a discussão sobre
ativismos na seção Releituras, ao passo que o filme O enigma de Kaspar Hauser
pode servir de material de apoio para desenvolvimento da Atividade 1 sobre a
relação entre indivíduo e sociedade em contextos de solidão.

Reprodução

RACIONAIS Mc’s. Sobrevivendo no inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. Este
é um livro composto das canções do disco homônimo do grupo paulistano de rap, considerado um marco histórico na produção cultural da juventude negra e da periferia. Pelas
letras, acompanhamos o mundo com base em experiências vivenciadas nas grandes cidades, percebendo os dilemas dos indivíduos que enfrentam as desigualdades da sociedade.

Divulgação

QUANDO O SKATE foi proibido em São Paulo. Disponível no canal
do Youtube da TV FOLHA, disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=gEcFyQ1068E. Acesso em: 24 maio 2020. O que acontece quando
um governante tenta proibir as práticas culturais dos indivíduos? Neste
vídeo, vemos a história de como os skatistas de São Paulo se organizaram
para se contrapor à lei de Jânio Quadros em 1988, que proibia essa prática
esportiva na cidade.

Reprodução

O ENIGMA de Kaspar Hauser. Direção de Werner Herzog. Alemanha, 1974. 1h50. Nesse
filme acompanhamos a história de um jovem que foi mantido em cativeiro durante toda a
infância e cresceu longe de qualquer contato social. Mais velho, é encontrado por moradores de uma pequena cidade. São eles os responsáveis por ensinar como o menino-selvagem
deve se comportar no meio social. Ao assistir, atente às situações provocadas pela falta de
socialização de Kaspar Hauser e pondere sobre os aprendizados pelos quais você também
passou ao longo da vida.

Reprodução

CAFÉ COM SOCIOLOGIA. Disponível em: https://cafecomsociologia.com/. Acesso em: 5 jul. 2020. Pelo endereço eletrônico do Café
com Sociologia você pode ter acesso a um enorme conjunto de
reportagens, informações, podcasts e indicações de livros especialmente voltados ao debate sobre a sociedade, além de toda a contribuição da Sociologia para as ciências humanas.

MUNDARÉU. Disponível em: https://mundareu.labjor.unicamp.br/. Acesso em: 5
jul. 2020. Acompanhando os episódios do podcast Mundaréu, você poderá ouvir
diferentes vozes comentando o que significa estar no mundo como indivíduo, ou
como parte da sociedade. Produzido por pesquisadores de diferentes universidades
brasileiras, os episódios de Mundaréu mesclam informações sobre novas pesquisas
sociais com relatos de vida de pessoas comuns, compondo um cenário repleto de
novidades para você acompanhar e se atualizar.
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Por fim, são sugeridos um site (o do Café com Sociologia) e um podcast (Mundaréu), este último hospedado
na Unicamp. Ambos permitem aos estudantes conhecer outras possibilidades de trabalhar com as ferramentas da
sociologia, especialmente a pesquisa de campo, à qual eles devem ser iniciados, conforme proposto neste capítulo.
Página 54

ENEM
1. Para responder a esta questão, não se esqueça de reler a seção Eu nasci assim?.
Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças – o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam
em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais
pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão.
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005.

O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na
vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências, porque
a. codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação.
b. adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de internação social.
c. interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica.
d. observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito.
e. apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis.

ENEM

2. É pelas normas sociais que balizamos nossos valores e crenças, constituindo-nos como indivíduos. Mas a
sociedade também é capaz de restringir as possibilidades da ação humana e constranger os indivíduos, tal
como vimos na seção Papéis sociais, constrangimentos sociais. Volte a esse texto para fundamentar a
resposta a esta questão.

1. C

Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção da imagem corporal, gerando gordos que se veem magros e
magros que se veem gordos, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou se veem “distorcidos”.
Engordamos quando somos gulosos. É o pecado da gula que controla a relação do homem com a balança. Todo
obeso declarou, um dia, guerra à balança. Para emagrecer é preciso fazer as pazes com a dita-cuja, visando adequar-se
às necessidades para as quais ela aponta.

2. D

O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos, que tem como consequência

3. B

a. a aplicação dos tratamentos médicos alternativos, reduzindo os gastos com remédios.
b. a democratização do padrão de beleza, tornando-o acessível pelo esforço individual.
c. o controle do consumo, impulsionando uma crise econômica na indústria de alimentos.
d. a culpabilização individual, associando obesidade à fraqueza de caráter.
e. o aumento da longevidade, resultando no crescimento populacional.

FREIRE, D. S. Obesidade não pode ser pré-requisito. Disponível em: http//gnt.globo.com. Acesso em: 3 abr. 2012 (adaptado).

3. Para as identificar a alternativa correta a esta questão, uma dica é reler a seção em que se abordam os
fundadores do pensamento sociológico.

4. A

Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes
de sua vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade – fundamento real, sobre o
qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social.
MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In: MARX, K.; ENGELS, F. Textos 3. São Paulo: Edições Sociais, 1977 (adaptado).

5. D

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que
a. o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia.
b. o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material.
c. a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano.
d. a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico.
e. a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe.
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Referências bibliográficas complementares
BOURDIEU, Pierre. Esboço de uma teoria da prática. In: ORTIZ, Renato (org.). A sociologia de Pierre Bourdieu.
São Paulo: Ática, 1983.
Com base em um conjunto de pesquisas empíricas desenvolvidas na Argélia e na França, Bourdieu (1930-2002) desenvolve nesse texto uma teoria da ação específica que busca, a seu modo, resolver o dilema entre
determinismo e autonomia, demonstrando como injunções decorridas da socialização em diferentes ambientes
a que ninguém escapa se combinam com uma margem de reflexividade e avaliação dos indivíduos que aplicam
as regras sociais, mas nunca de modo automático ou mecânico, e sim se adaptando às singularidades das
situações. É nesse sentido que entra o conceito de habitus.
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. Rio de Janeiro: Vozes, 2019.
Publicado sob a forma de livro em 1895, apresenta uma reunião de artigos em que se propõe a aplicação de
uma metodologia para a investigação dos fatos sociais inspirada nas ciências naturais. O fato social deve ser
tomado como coisa, passível de apreensão como todo e qualquer elemento do mundo material-natural. Nele
há uma reflexão sobre a particularidade do fenômeno social, da importância da sociologia perante a psicologia,
e já traz conceitos que marcam seu pensamento, como o da sociedade como entidade transcendental que se
impõe aos indivíduos de forma coercitiva.
ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
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Sociólogos e antropólogos estudam grupos, enquanto psicólogos investigam o indivíduo. Contra esse postulado,
o sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990) elegeu a biografia de Mozart como objeto de estudo, e ali, onde
tudo parecia ser da ordem do singular (o fenômeno da genialidade), Elias demonstrou que também há ação do
social. Para isso, ele ainda desenvolve o seu conceito de habitus, o qual, da mesma forma que em Bourdieu, está
calcado na importância da socialização – no caso em discussão, de Mozart – para formação das personalidades.
FELIPPE, Mariana Boujikian; OLIVEIRA-MACEDO, Shisleni de. 2018. Margaret Mead. In: Enciclopédia de
Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia. Disponível em: http://
ea.fflch.usp.br/autor/margaret-mead. Acesso em: 17 ago. 2020.
Trata-se de um verbete sobre a antropóloga Margaret Mead (1901-1978), em que há um apanhado resumido de
sua biografia, de seu percurso institucional na antropologia norte-americana e de suas principais obras, sempre
investigando como a cultura age sobre os indivíduos desde o início do ciclo de vida (infância), integrando-os
à sociedade, selecionando comportamentos valorizados e proscritos, e suas possíveis variações ao longo do
tempo e do espaço (em diferentes regiões geográficas) em distintas populações.
Matrix. Direção: Lilly e Lana Wachowski. Produção: Joel Silver. EUA, 136 min, 1999.
No filme Matrix, de 1999, uma realidade distópica é camuflada por meio de uma simulação digital. As pessoas
seguem vivendo sem perceber o colapso ambiental a sua volta e não imaginam sequer quem possa estar
no comando da realidade simulada. No filme é possível perceber as nuances dos tipos de constrangimentos
sociais que fazem as pessoas viverem sem perceber a realidade. Além disso, pode-se ponderar sobre as reações
desencadeadas quando alguém decide romper com as amarras sociais.
Náufrago. Direção: Robert Zemeckis. EUA, 143 min, 2000.
No filme Náufrago, o ator Tom Hanks vive o personagem Chuck, que, em uma viagem a trabalho, naufraga
sozinho em uma ilha deserta. Ao perceber que dificilmente seria resgatado, ele se adapta à nova realidade de
sobrevivência. Assista ao filme procurando perceber como Chuck busca recriar ao seu redor elementos de sua
própria sociedade, tentando escapar da difícil situação de isolamento social.
O que é etnografia e como fazer? Autora: Mariane Pisane. Brasil, 6min31s, 2019.
Neste vídeo, a antropóloga Mariane Pisani, doutora pela Universidade de São Paulo (USP), apresenta de forma
introdutória, num canal voltado para estudantes do ensino médio e graduação, o conceito de etnografia, desde
o trabalho de campo até a etapa de escrita, explicando quais são as questões que geralmente interessam aos
pesquisadores e pesquisadoras que investigam comportamentos, ideias, crenças, hábitos e costumes de grupos
mais ou menos próximos do seu de origem.
PIRES, Flávia Ferreira. Roteiro sentimental para trabalho de campo. In: Revista da USP – Cadernos de campo,
São Paulo, n. 20, p. 143-148, 2011. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/
view/36794/39516. Acesso em: 16 ago. 2020.
Este texto da antropóloga Flávia Pires, publicado em formato de carta, foi endereçado a seus estudantes da
graduação que iriam partir para a primeira experiência de trabalho de campo. Nele, a autora elabora alguns
conselhos, antecipando algumas dificuldades e relembrando soluções e estratégias adotadas por antropólogos
e antropólogas clássicos da disciplina.
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AS PAISAGENS
E AS SOCIEDADES
HUMANAS

Neste capítulo o objetivo é desenvolver uma reflexão
sobre a produção das paisagens por meio de diferentes
práticas sociais e econômicas, procurando identificar
uma dimensão importante das relações entre os seres
humanos e a natureza, marcada pelo desenvolvimento
das forças produtivas que extraem e transformam os
recursos naturais. Assim, pretende-se que os estudantes
reconheçam o papel fundamental das culturas e do
aprimoramento técnico na transformação do meio
ambiente.
Busca-se, a princípio, apresentar diferentes
procedimentos científicos de análise das paisagens,
identificando suas características e seus ritmos, marcados
pela interação entre o ambiente e a atividade humana.
Em seguida, o debate é direcionado para as análises
das transformações no campo, ao reconhecer que a
produção agrícola gerou mudanças nas paisagens rurais
ao longo do tempo e de acordo com os conhecimentos
técnicos que foram desenvolvidos pelas sociedades.
A partir daí, o capítulo trata das transformações das
paisagens nas cidades de modo relacional, considerando
que foram as mudanças produtivas realizadas no campo
que contribuíram significativamente para o perfil das
paisagens urbanas.
Transita-se pelo desenvolvimento técnico-científico
que possibilitou o desenvolvimento da produção agrícola
em grande escala, a partir da Revolução Verde, que, por
sua vez, gerou diferentes tipos de impacto, desde os que
são sentidos no meio ambiente quanto os percebidos
na sociedade em decorrência do êxodo rural e da
urbanização acelerada. Em contraposição à produção
em grande escala, com técnicas de monocultora e uso
intensivo de defensivos e insumos agrícolas, apresenta-se a experiência da agroecologia, desenvolvida por
mulheres no sul da Bahia. Por fim, debate-se a questão
fundiária, como geradora de diversos problemas sociais
e econômicos e como marca de muitas das paisagens
rurais brasileiras.
Ao compor o volume Indivíduo, Natureza e
Sociedade, os temas discutidos neste capítulo colaboram
para a compreensão de que as sociedades se constroem
com base nas relações entre os seres humanos e a
natureza. Concomitante a essa construção da sociedade
ocorre também a transformação dos elementos naturais,

que acaba mudando a própria natureza. O resultado
dessas interações pode ser observado nas paisagens, pois
é nelas que identificamos os arranjos espaciais criados.
A leitura da paisagem nos permite compreender as
diferentes formas de ocupação do espaço e de uso e
exploração da natureza. Por meio dos objetos culturais
identificamos os diferentes modos de vida, aspectos da
cultura material e imaterial, traços das relações sociais
que se desenvolvem no lugar, etc.
Dessa forma, indica-se a análise de diferentes
paisagens, que podem ser naturais ou artificiais, para
que os estudantes reconheçam de que modo a ação
dos grupos humanos imprime, no espaço, diferentes
formas de apropriação e utilização dos recursos naturais.
Propõe-se ainda uma reflexão sobre as paisagens
naturais com a apresentação, na abertura do capítulo,
de uma imagem de um dos pontos turísticos do Parque
Nacional da Chapada Diamantina. Assim, suscitam-se
discussões sobre a importância da sociedade, não só
como propulsora de danos ambientais, mas também
como gestora dos recursos e da natureza, contribuindo,
por meio de políticas, para a preservação do meio
ambiente.
A imagem proposta na abertura do capítulo mostra o
Poço Encantado. Para iniciar a conversa com os estudantes,
para além das questões apresentadas, eles podem ser
questionados sobre as características dessa paisagem:
“Que elementos podemos identificar nessa imagem?”;
“São elementos criados pela natureza ou pelos seres
humanos?”; “Há nessa paisagem algum elemento que
indica a ocupação ou a intervenção humana no lugar?".
É importante explorar com os estudantes os demais
dados apresentados na abertura, como a informação da
legenda da imagem e o texto. Pode-se perguntar aos
estudantes se o fato de esse lugar estar dentro de um
Parque Nacional contribui para a preservação desses
elementos naturais (água, vegetação, relevo, rocha). Os
estudantes ainda podem ser incentivados a exemplificar
as paisagens naturais que existem no município onde se
localiza a escola, ou ainda a imaginar e descrever como
deveriam ser as paisagens naturais do lugar de vivência
deles, como deveriam ser as paisagens do município antes
da ocupação antrópica (seres humanos). Esse exercício
pode sensibilizar os estudantes para o tema do capítulo.
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Objetivos do capítulo
1. Compreender que as paisagens são resultado da interdependência entre a sociedade e a natureza.
2. Relacionar as transformações nas paisagens como os avanços nas técnicas de produção desenvolvidas ao longo
do tempo pelos seres humanos.
3. Perceber como as transformações no campo interferem no crescimento das cidades.
4. Conhecer outras formas de produção que se contrapõem ao sistema capitalista de produção em larga escala e
buscam a sustentabilidade no campo.
DA ÁR EA

MPETÊNC
I
CO

ESPECÍFIC
AS

AS

BNCC

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional
e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações.
3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza
(produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional, nacional e global.
A competência 1 será desenvolvida em diferentes seções do capítulo. Na seção Narrativas, pode-se
identificar e analisar os objetos e vestígios da cultura material e imaterial que permitem compreender como
ocorre a apropriação dos espaços e como isso interfere na transformação das paisagens em um dado momento,
evidenciando as diferenças nos usos e nos ritmos. A seção Ler paisagens permite avaliar as características
das diversas paisagens identificando as marcas culturais (vestígios material e imaterial) de cada uma delas. A
seção Ler mapa proporciona a identificação das áreas mais urbanizadas, utilizando a linguagem cartográfica
de forma reflexiva para compreender a relação entre a urbanização e as transformações da produção agrícola.
Por meio dos diferentes textos, o capítulo contribui para o desenvolvimento de análises pautadas nos
processos políticos, sociais, econômicos e ambientais nas esferas local, regional e mundial, em diferentes
tempos, com base nas transformações do campo, o que pode ser observado na seção Ponto de vista,
que apresenta um texto sobre a Lei de Terras e permite analisar e comparar diferentes fontes e narrativas
expressas em diversas linguagens.
A competência 2 será desenvolvida de forma direta na seção Ler mapa, por meio da análise
cartográfica e dos dados estatísticos que permitem compreender a ocupação rural e urbana do território
brasileiro, enquanto a reflexão sobre a Lei de Terras (que se encontra na segunda seção Ponto de
vista) apresenta um debate sobre a permanência da grande propriedade como forma predominante de
ocupação do território.
A contraposição das relações capitalistas de produção agrícola com outras alternativas contribuirá para o
desenvolvimento da competência 3. A primeira seção Ponto de vista apresenta a experiência de
produção agroecológica, considerando suas formas de apropriação da natureza, extração, transformação e
comercialização de recursos naturais, suas formas de organização social e política e as relações de trabalho.
Esse debate fomenta uma análise crítica sobre as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com
a natureza e seus impactos econômicos, sociais e ambientais, além de propiciar a avaliação dos impactos
de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade
econômica e socioambiental do planeta. Na seção Pesquisa os estudantes são levados a compreender
a distribuição de terras no Brasil e a observar em que regiões a concentração fundiária é maior, o que
permite analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas
ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas
de análise. Por fim, a seção Releitura mostra formas de produção sustentáveis mediante a leitura de
dois textos, o que permite considerar os diferentes modos de vida e compreender as diferentes práticas
agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.

Temas contemporâneos transversais (TCT):
•
•
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Competências gerais da BNCC

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10

Ao discutir os aspectos desta paisagem urbana, pode-se introduzir ideias
relacionadas à importância da observação e da descrição das paisagens, pois
esses procedimentos nos ajudam a levantar informações sobre os espaços.
Ao ler o relato sobre a paisagem, o estudante identifica os diferentes elementos
que a constituem, além de perceber a transformação da paisagem com base no
uso dos espaços que podem apresentar ritmos diferentes, dependendo do contexto
temporal. Esses aspectos contribuem para o desenvolvimento da habilidade
EM13CHS104, porque, por meio da análise de objetos e vestígios da cultura
material e imaterial, propiciam a identificação de conhecimentos e práticas que
caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas
no tempo e no espaço. A atividade também contribui para o desenvolvimento
da habilidade EM13CHS101, ao trabalhar com a análise de diferentes narrativas.

BNCC

BNCC

Domingo, na cidade de Hong Kong, na China, sobre a esplanada térrea de uma das edificações mais emblemáticas
da cidade, a imensa torre do Bank of China, mas também por toda uma ampla área em torno dela, reúne-se uma
grande quantidade de mulheres. Excepcionalmente, por ser um domingo, a área não se encontra densamente ocupada pela multidão, como de hábito. As ruas à volta estão relativamente vazias, poucas pessoas passam e a circulação
de veículos não segue o ritmo atordoante dos outros dias da semana. Somente aquela concentração estranha de
mulheres, sentadas em grupo, ocupando uma grande área, destoa da ocupação em torno. Elas riem, falam alto umas
com as outras, parece que todas se conhecem; tiram pequenas porções de comidas de grandes sacolas plásticas,
comem, bebem e oferecem e trocam alimentos e bebidas; algumas estão deitadas sonolentas, outras ouvem música.
Ao perguntar sobre elas ficamos sabendo que são filipinas. Explicam-nos, com naturalidade, que são empregadas
domésticas, aproveitando o dia de folga. Elas nunca são notadas nos outros dias, pois trabalham no interior das casas.
As residências em Hong Kong são, em geral, muito pequenas, com minúsculos espaços para abrigar as empregadas,
muitas vezes esses espaços se resumem ao tamanho de uma pequena cama. Assim, quando podem, elas saem. Por
isso, só são vistas e percebidas no domingo, quando saem juntas e se aglomeram sobre o mesmo espaço público. Essa
exposição não parece ter nenhum impacto sobre os residentes, que tratam o assunto com naturalidade e distância. [...]

Coloursinmylife/Shutterstock

GOMES, Paulo Cesar da Costa. No olho da rua – visibilidade e espaços públicos. In: O lugar do olhar – elementos para uma geografia da visibilidade.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. p. 183-184.

 Hong Kong é uma região administrativa especial da China. Vista do entorno do Bank of China, 2002.
Roteiro de trabalho
1. Conforme a narrativa, que mudanças ocorrem aos domingos na paisagem da região central de Hong Kong?
2. Quais marcas culturais podem ser percebidas na paisagem de domingo em Hong Kong?
3. No lugar em que você mora, as paisagens também se modificam com o passar dos dias da semana? Em
especial aos domingos, você observa alguma mudança?
4. Quais marcas culturais você identifica nas paisagens que observa em seu dia a dia?
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Ao narrar as mudanças percebidas na paisagem do entorno do Banco da
China, no centro de Hong Kong, evidencia-se como essa paisagem é transformada
pela ocupação aos domingos, o que permite identificar as mudanças no ritmo,
na quantidade e na circulação de pessoas, que durante a semana é maior e mais
intensa, em virtude da realização das mais diversas atividades econômicas. Pode-se
destacar os diferentes usos dos espaços urbanos pelas pessoas de acordo com seu
perfil socioeconômico, mas também segundo sua cultura (territorialidade) urbana
(punks, skatistas, entre outros), o que pode ser observado nas diferentes cidades.

EM13CHS101 EM13CHS104

As paisagens nos dizem muito sobre os lugares. Com base nelas, podemos analisar as características do espaço
geográfico e refletir a respeito das relações sociais que nele ocorrem. Sobre esse aspecto, leia a narrativa a seguir.

O excerto selecionado consiste em um relato que descreve a paisagem que
se forma aos domingos na região central de Hong Kong e permite identificar
diferentes aspectos do espaço geográfico, o arranjo físico das pessoas e do
fenômeno, avaliando as relações que se estabelecem naquele espaço em diferentes
tempos.
A leitura do texto pode ser feita de maneira compartilhada, com breves pausas
para discutir as informações apresentadas.

B I LI DA

DE

O texto apresentado nesta seção é parte integrante do livro O lugar do olhar:
elementos para uma geografia da visibilidade, do geógrafo Paulo Cesar da Costa
Gomes. Nessa obra, por meio de breves relatos, o autor faz análises que nos
permitem perceber que aquilo que vemos e como vemos depende de nosso
ponto de vista. Assim, apoiando-se nessa concepção, o autor se propõe a analisar
a “geografia do olhar”.

B I LI DA

DE

NARRATIVAS

HA

NARRATIVAS
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Página 58

BNCC

Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a
identificar conhecimentos, valores,
crenças e práticas que caracterizam
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
tempo e no espaço.

Roteiro de trabalho
1. Conforme a narrativa, que mudanças ocorrem aos domingos na paisagem da região central de Hong Kong?
O espaço é ocupado para o lazer aos domingos, enquanto durante a semana nesse mesmo lugar circulam muitas pessoas que trabalham em
diversas atividades desenvolvidas no centro da cidade.

2. Quais marcas culturais podem ser percebidas na paisagem de domingo em Hong Kong?
Além das edificações que imprimem na paisagem aspectos da cultura local, pode-se identificar o uso do espaço para o lazer de mulheres
filipinas.

3. No lugar em que você mora, as paisagens também se modificam com o passar dos dias da semana? Em especial
aos domingos, você observa alguma mudança?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes apresentem ideias sobre a mudança nas paisagens de acordo com os fluxos e com o uso dos
espaços. Geralmente, o centro das cidades é mais vazio, enquanto o bairro pode apresentar maior fluxo de pessoas nas ruas aos domingos.

4. Quais marcas culturais você identifica nas paisagens que observa em seu dia a dia?
Espera-se que o estudante apresente as características arquitetônicas, vestígios da cultura material e imaterial, modo de vida, entre outras.

AS PAISAGENS E AS SOCIEDADES HUMANAS
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As marcas visíveis aparecem como produto de diferentes momentos históricos
que se cristalizam no espaço geográfico, são formas-objeto ou rugosidades
(SANTOS, 1978, 2004). Para Milton Santos, importante geógrafo brasileiro, as
rugosidades nos permitem entender as combinações particulares do trabalho,
da técnica e do capital. Dessa forma, as paisagens testemunham os diferentes
contextos, fruto das interações realizadas nos lugares e em diferentes tempos, pois,
como afirma o autor, “paisagem é o resultado de uma acumulação de tempos”
(SANTOS, 2004, p. 54).

PRODUÇÃO AGRÍCOLA:
MUDANÇA DE PAISAGENS
Após o desenvolvimento das primeiras técnicas agrícolas e da domesticação de
animais, durante o Período Neolítico, a humanidade passou por grandes transformações, as mais evidentes ocorrendo no modo como os alimentos eram obtidos.
Em vez de se organizar em grupos nômades, deslocando-se de lugar em lugar em
busca dos meios de sobrevivência, a possibilidade de produzir o próprio alimento
em determinada localidade levou a humanidade à sedentarização, ou seja, os
grupos de pessoas puderam se fixar no espaço.
Mas essa não foi a única transformação. A dinâmica social de modificação das
paisagens alcançou outro patamar. Antes, o deslocamento contínuo à procura de
novas fontes de recursos naturais fazia a ação dos seres humanos sobre o meio ambiente se diluir ao longo da jornada. Em geral, o tempo que permaneciam em cada
local não era suficiente para provocar transformações duradouras na paisagem.
A situação se alterou quando os grupos sociais começaram a se assentar em
lugares específicos. A permanência no espaço não apenas motivava a construção
de moradias e de outras estruturas perenes como possibilitava o acúmulo de intervenções ao longo do tempo. Da mesma maneira que as novas gerações se apropriavam e ampliavam os conhecimentos herdados daqueles que os antecediam,
elas também davam origem a novas paisagens, transformando o espaço geográfico
produzido por esses antepassados.
A observação da natureza e o avanço das técnicas contribuíram para mudanças
no modo de produzir no campo, que se mostraram cada vez mais significativas com
o passar do tempo. Assim, a agricultura organizou o espaço geográfico de outra
forma, tornando o ser humano um dos principais agentes vivos de modificação da
natureza. Veja o que escreveu Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro,
sobre esse tema:
O homem constitui, dentro da natureza, uma forma de vida. O que o distingue
das outras formas de existência? Numerosas respostas podem ser dadas, tais como: a
possibilidade da fala, ou porque é o único animal que se põe de pé, ou ainda porque
é o único capaz de pensar, de refletir...
Todas estas respostas, muito embora verdadeiras, são insuficientes para caracterizar a grande distinção entre homem e outras formas de vida, dentro da natureza. O
fator distintivo determinante é o trabalho; o que torna o homem uma forma de vida
sui generis é a capacidade de produzir.
O trabalho é a aplicação, sobre a natureza, da energia do homem, diretamente ou
como prolongamento do seu corpo, mediante dispositivos mecânicos, no propósito
de reproduzir a sua vida e a do grupo. [...]
O processo de trabalho exige um aprendizado prévio, o homem necessita aprender a natureza a fim de poder apreendê-la. Quando aprende, apreende; quando
apreende, aprende. A riqueza do ensinamento da natureza é proporcional à ação do
homem sobre ela; quanto maior a troca com a natureza, tanto maior o processo de intercâmbio entre os
homens. A relação entre o homem e o seu entorno é
um processo sempre renovado, que modifica tanto o
homem como a natureza.

 Pintura pré-histórica no sítio

arqueológico de Khao Plara,
na Tailândia, retrata um
homem e um animal (s.d.).
Jarun Tedjaem/Shutterstock

A paisagem é a parte visível do espaço geográfico e, com base na observação
e análise, podemos obter diversas informações sobre o lugar e verificar de que
maneira os seres humanos interferem no espaço natural, construindo diferentes
paisagens ao longo do tempo e modificando-as permanentemente de acordo
com suas necessidades. Essa inter-relação entre sociedade e natureza cria marcas.

SANTOS, Milton. Metamorfose do espaço habitado:
fundamentos teóricos e metodológicos da Geografia. 6. ed.
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. p. 95-96.

Como se pode constatar pela leitura do texto acima, pelo trabalho o ser humano transforma a natureza. Nessa atividade, que caracteriza todas as sociedades humanas, ele aprende sobre si próprio e sobre o
mundo ao redor. Ao mesmo tempo, “apreende”, isto
é, toma para si os recursos naturais.

Ao observar as mudanças empregadas na produção ao longo do tempo,
percebemos que, ao desenvolver novas técnicas e, mais recentemente, tecnologias,
os seres humanos transformam a natureza com maior intensidade, gerando mais impactos no meio ambiente. Assim,
a noção de meio técnico-científico informacional, apresentada por Milton Santos, consiste na transformação do
espaço natural realizada pelos seres humanos por meio do uso de técnicas, que se difundiram em decorrência da
globalização e da disseminação de novas tecnologias.
AS PAISAGENS E AS SOCIEDADES HUMANAS

P5_CHS_A_cap3_AL_056a075.indd 59

59

12/08/2020 22:14

Página 60

P

Paisagens: retrato da produção do espaço
As imagens retratam paisagens que resultam de interações diversas
da ação humana com o meio natural. Em cada caso, os elementos da
paisagem formam arranjos cujas características evidenciam diferentes
níveis de transformação e diferentes funções atribuídas ao espaço
geográfico, além de aspectos que permitem inferir informações sobre
meio ambiente, cultura, economia e tecnologias vigentes.

O infográfico busca mostrar a variedade de paisagens do território brasileiro.
A observação de cada imagem e sua localização podem contribuir para a
problematização das características de cada um desses lugares representados.
Pode-se perguntar aos estudantes sobre as características do uso, as diferenças
nas paisagens, de que forma cada paisagem nos indica informações sobre o
modo de vida das pessoas que moram nesses lugares, entre outras possibilidades.

Alex Argozino
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A análise coletiva das paisagens apresentadas pode contribuir para a elaboração
de hipóteses por parte dos estudantes, além de permitir a identificação de seus
conhecimentos prévios sobre o tema. Ao incentivar a elaboração de hipóteses por
meio da identificação de elementos nas imagens, os estudantes poderão formular
argumentos baseando-se em elementos identificados que indicam processos
políticos, culturais, sociais, ambientais e econômicos.

Salvador, Camaçari
MG

Parque Nacional da ES
Serra da Bocaina
RJ
SP
Oeste do PR
Cananeia
Paraná
SC
São José
MS

RS
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É oportuno fazer a comparação entre as paisagens mostradas no infográfico
para inserir os estudantes nas análises de diferentes formas de uso e apropriação dos espaços, de acordo com as
diferentes sociedades, e de como elas se relacionam com o meio ambiente e se contribuem para o uso sustentável
dos recursos ou se desenvolvem usos predatórios. Esses diferentes aspectos são evidenciados nas paisagens de
Cananeia, onde se observa a pesca artesanal, que utiliza o cercamento como forma de evitar a captura de peixes
ainda jovens; em contraposição, na paisagem de Teresina, observam-se áreas de risco ocupadas pela população
mais pobre.
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LER PAISAGENS
Nesta atividade a estratégia é propor a observação e a análise das paisagens apresentadas no capítulo para
que os estudantes reflitam sobre as diferentes paisagens e sua importância, de modo que possam compreender a
maneira como a sociedade interage com a natureza.
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A observação e a análise das diferentes paisagens permitem o desenvolvimento
da habilidade EM13CHS104 por meio da identificação de objetos e vestígios da
cultura material e imaterial, de modo que os estudantes reconheçam conhecimentos,
valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de
diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Também trata a habilidade
EM13CHS101 ao contrapor conceitos de dois autores diferentes.

Sirisak_baokaew/Shutterstock

Foi com base na observação e na experimentação que os seres humanos perceberam que algumas áreas eram
mais favoráveis a determinados plantios que outras. Por meio dessas observações – que incluíam compreender
o regime de chuvas, as características do relevo, a insolação e as características dos solos –, foi possível encontrar os
lugares mais adequados para o plantio, aumentando a produção de alimentos, ou ainda intervir nessas características a
fim de propiciar o desenvolvimento de atividades agrícolas. Dessa forma, nos diferentes continentes, muitas paisagens
naturais foram transformadas em paisagens rurais. Nesse processo, florestas e campos foram desmatados em função do
extrativismo vegetal e mineral, e também para dar lugar a áreas de cultivo e pastagem.
Após a Revolução Industrial, as cidades passaram a concentrar a maior parte da população e, como consequência, a produção rural se voltou para atender às demandas da cidade por matéria-prima e alimentos.

Roteiro de trabalho

 Cultivo de arroz em Mu Cang Chai, Vietnã, por meio da técnica de plantio em terraceamento. Essa técnica foi desenvolvida pelos incas,

Resposta pessoal.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
A transformação das paisagens no lugar de vivência

Roteiro de trabalho
1. Elaboração do roteiro e aplicação da entrevista
É oportuno conversar com os estudantes sobre a importância das
entrevistas como forma de levantar dados primários, questionando-os
sobre suas experiências anteriores. Já entrevistaram alguém? Já foram
entrevistados por alguém? Como foi essa experiência? Existia uma
sequência de questões a serem respondidas? Essa sequência permitia a
inserção de mais perguntas? Qual era o objetivo da entrevista?

HA

Roteiro de trabalho
1. Explique como, de acordo com o pensamento de Milton Santos, a paisagem pode ser “o resultado de uma
acumulação de tempos”.

3. Identifique na região onde você vive uma paisagem construída pela atividade humana e caracterize-a considerando aspectos dessa transformação. Em seguida, compartilhe sua análise com os colegas.
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Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a
identificar conhecimentos, valores,
crenças e práticas que caracterizam
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
tempo e no espaço.
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Esta atividade consiste no levantamento de dados primários sobre as mudanças
ocorridas no município onde os estudantes vivem. Pode-se pedir a eles que façam
o levantamento de dados em momentos fora da sala de aula e, posteriormente,
com essas informações em mãos, discutam sobre as mudanças percebidas nas
paisagens. Por meio dessa investigação, eles poderão conhecer e analisar o uso
do espaço na cidade onde moram e empregar métodos investigativos. O tempo
estimado para a realização desta atividade são duas a três aulas.
A habilidade EM13CHS106 é desenvolvida por meio da utilização de linguagem
cartográfica nas análises espaciais. Ao analisar as transformações das paisagens do
município, os estudantes vão perceber a relação das ações humanas na construção
dos espaços e na apropriação dos recursos naturais, o que contribui para o
entendimento da produção de diferentes territorialidades em suas dimensões
culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, contemplando a habilidade
EM13CHS205.

BNCC

2. Selecione uma imagem que, em sua opinião, ilustre a afirmação de Aziz Ab‘Saber de que a paisagem é uma
herança de processos naturais e do trabalho humano.

HA

3. Identifique na região onde você vive uma paisagem construída pela atividade humana e caracterize-a considerando aspectos dessa transformação.
Em seguida, compartilhe sua análise com os colegas.

BNCC
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Resposta pessoal. O estudante pode citar a imagem que mostra o cultivo em curvas de nível
no Vietnã: nela ficam evidentes os processos naturais com a representação do relevo e do
trabalho humano, por meio do cultivo em terraceamento.

B I LI DA

EM13CHS101 EM13CHS104

Com base na observação e na análise da paisagem, podemos inferir diferentes informações sobre um lugar,
tais como as características dos elementos naturais e do ambiente construído pela atividade humana, para, a partir
dessas observações, refletir sobre as relações entre sociedade e natureza.
As características da paisagem podem manifestar a conjugação de ações humanas realizadas em momentos
diferentes do processo de produção do espaço geográfico. Essa dinâmica foi analisada por Milton Santos, geógrafo
brasileiro mencionado neste capítulo, que utilizou o conceito de rugosidade para se referir às formas ou marcas
constitutivas do espaço geográfico resultantes da acumulação do trabalho humano ao longo do tempo.
Para Aziz Ab‘Saber, outro reconhecido geógrafo brasileiro, a paisagem é sempre uma herança: de um lado,
processos naturais milenares e, de outro, herança do trabalho humano que produziu diferentes formas de apropriação social da natureza.

As paisagens mostram marcas de diferentes períodos históricos, por meio das permanências
das formas. Assim, podemos ter paisagens com edifícios de outras épocas que mostram que
aquele lugar já foi diferente do que é hoje.

2. Selecione uma imagem que, em sua opinião, ilustre a afirmação de Aziz
Ab'Saber de que a paisagem é uma herança de processos naturais e do
trabalho humano.
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1. Explique como, de acordo com o pensamento de Milton Santos, a paisagem
pode ser “o resultado de uma acumulação de tempos”.

HA

que viviam na cordilheira dos Andes, onde foi necessário adaptar as características do relevo para viabilizar o cultivo de alimentos.
O terraceamento consiste em construir patamares em forma de degraus para corrigir a forte inclinação da superfície, melhorando assim
o aproveitamento da água e reduzindo o efeito da erosão. Foto de 2017.

BNCC

Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
Habilidade (EM13CHS205)
Analisar a produção de diferentes
territorialidades em suas dimensões
culturais, econômicas, ambientais,
políticas e sociais, no Brasil e no
mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.

Cabe evidenciar que as entrevistas podem ser estruturadas (quando seguem uma sequência de perguntas
já direcionadas), não estruturadas (quando não há nenhum direcionamento) ou semiestruturadas. Nesse
último caso está direcionada a um assunto específico, que define o objetivo da entrevista. Para a entrevista
semiestruturada elabora-se um roteiro com as perguntas centrais da investigação, de modo que se possa
fazer a inserção de outras perguntas inerentes ao contexto da entrevista. As entrevistas semiestruturadas não
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obedecem a uma padronização de alternativas e por essa razão podem possibilitar que outras informações,
relacionadas ao tema, sejam apresentadas pelo entrevistador de maneira espontâ nea.
Ao problematizar o tema da investigação, cabe solicitar aos estudantes que debatam e definam as
perguntas centrais para a elaboração do roteiro. O roteiro da entrevista, além de garantir a coleta das
informações básicas por meio das perguntas centrais, serve para organizar a interação que ocorrerá entre
o entrevistador e o entrevistado.
A proposta da atividade é que os estudantes entrevistem moradores antigos dos bairros em que vivem,
para desvendar as transformações ocorridas no município. Ao introduzir a atividade, é importante pensar
sobre quais seriam as perguntas centrais da entrevista para identificar as mudanças ocorridas e como elas
foram percebidas pelos moradores.
Após esclarecer o objetivo da entrevista, é necessário que elaborem as perguntas centrais, considerando
alguns cuidados com a linguagem utilizada, a forma como foram elaboradas e a sequência que será
apresentada.
As questões iniciais devem buscar informações sobre o entrevistado, como nome, idade, tempo que
vive no bairro.
As questões centrais deverão procurar identificar as mudanças percebidas pelo entrevistado em seu lugar de
vivência. Por exemplo: No ano 2000 (sugerimos 20 anos, mas isso dependerá da idade do bairro), como era o
bairro? E m que momentos as mudanças ocorreram? A que se devem essas mudanças, do seu ponto de vista?
C om o roteiro em mãos, cada estudante, ou, se julgar mais adequado, grupos de três estudantes, poderá
realizar a entrevista como tarefa de casa, além de fotografar a paisagem do lugar.
É adequado combinar com os estudantes uma data para a entrega e análise das informações levantadas.
S ugere-se o prazo de duas semanas.
2. Análise de discussão dos resultados
Pode-se promover um momento para que os estudantes apresentem as imagens registradas e as respostas
obtidas durante a entrevista, seguindo estas etapas:
a . C om um mapa do município impresso ou com uma imagem de satélite, disponível em s i t es de busca,
pode-se localizar os lugares onde ocorreram as entrevistas e onde as paisagens foram registradas.
b . C om base na localização dos lugares, propõe-se a ordem das apresentações. Por exemplo, os estudantes/
grupos do bairro X o u da zona Y .
c . É oportuno nomear um redator, que ficará responsável pelo registro na lousa da síntese das transformações no bairro. E ssa síntese deverá ser coletiva e pautada nas respostas obtidas. Por exemplo, o bairro X
era uma área de chácaras, mas, com a construção da avenida, tornou-se uma área comercial.
d . C onsiderando as sínteses coletivas, cada estudante poderá elaborar um texto que explique as principais
mudanças ocorridas no município nesse período.
Página 6 3
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M uitos vestígios arqueológicos sugerem que a
agricultura surgiu de forma independente em diversas regiões do planeta. A produtividade da agricultura e da criação de animais foi se ampliando ao longo do desenvolvimento da humanidade, conforme
surgiam novos instrumentos e novas técnicas de produção. Na E uropa, durante os séculos X I I e X I I I , por
exemplo, o aprimoramento das técnicas de aragem
com mecanismos de tração animal proporcionou
um avanço significativo na capacidade produtiva da
agricultura. No entanto, o arado já era usado na C hina desde 28 00 a.C .
As inovações permitiram não somente o aumento
da produção como também o acú mulo de excedentes
e a expansão de áreas produtivas para terrenos até então não ocupados.
C om o desenvolvimento da sociedade capitalista,
a terra passou a ser considerada mercadoria, e o interesse em sua posse não se limitava mais à possibilidade de produzir alimentos ou matérias-primas: ele
envolvia também o lucro a ser obtido com sua venda.
Na E uropa, com o avanço do capitalismo durante os
séculos X V e X V I muitas terras foram cercadas como
propriedades privadas, deixando assim de servir ao
uso comunitário. Desse modo, muitos camponeses,
sem condições de pagar pela terra, foram obrigados
a vender sua força de trabalho a proprietários rurais
ou a migrar para as cidades, onde grande parte se
converteria em mão de obra industrial.
Na E uropa, o estabelecimento da atividade industrial nos séculos X V I I I e X I X gerou mudanças significativas nas relações econô micas entre o campo
e a cidade, pois alterou tanto as f o r m a s d e
p r o d u ç ã o a g r í c o l a como as atividades urbanas. O desenvolvimento do processo de industrialização das cidades impô s transformações
à estrutura produtiva do campo, para que este

 Primeiro trator com

motor movido a
gasolina; ele foi
desenvolvido pelo
estadunidense J ohn
F roelich em 18 92.

pudesse atender à demanda crescente das fábricas por
matérias-primas de origem vegetal e mineral e à da
população urbana por alimentos.
Para ampliar a oferta de matérias-primas, era
preciso aumentar a produtividade do campo, isto é,
encontrar meios para obter mais produtos no menor tempo possível. A estratégia para conseguir esse
aprimoramento foi investir em a v a n ç o s c i e n t í f i c o s
e t e c n o l ó g i c o s . E sse processo intensificou a transformação das paisagens e a integração entre campo
e cidade. Assim como as cidades absorviam a produção rural, o campo incorporava tecnologias, produtos e serviços oriundos das cidades.
A continuidade do desenvolvimento das atividades no campo levou, a partir do final do século X I X ,
ao surgimento da agropecuária comercial moderna,
que se tornaria uma importante fonte de lucros na
sociedade capitalista. I sso tudo evidencia a subordinação da produção agropecuária à produção industrial.
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1. D e q u e m o d o o t r ab al h o h u m ano t r ans f o r m a
a nat u r e z a e o p r ó p r io s e r h u m ano ?
2. Po r q u e a u r b aniz aç ã o p r o v o c o u im p o r t ant e s
al t e r aç õ e s nas p ais age ns d o c am p o ?

A la m y / F o to a rena

É oportuno debater com os estudantes, com base na leitura dos textos, as
transformações ocorridas no campo e na cidade com os avanços tecnológicos.
É importante problematizar a ideia de que a tecnificação do campo e o uso de
máquinas e de insumos agrícolas resolveria o problema da insegurança alimentar,
o que não ocorreu. Pelo contrário, no Brasil houve o aumento da concentração
fundiária, o que contribuiu para o êxodo rural e o processo de periferização das
cidades brasileiras.
Nas cidades brasileiras, dois fatores, a mecanização do campo e a industrialização
tardia, contribuíram de forma decisiva para o processo de periferização das cidades
brasileiras. A periferização é o resultado do crescimento horizontal das cidades,
que faz com que a população mais pobre tenha que viver em áreas afastadas
das regiões centrais, porque são mais baratas. Porém, elas não oferecem serviços
urbanos suficientes para atender adequadamente a todos.
A industrialização do campo discutida por Oliveira (2003) consiste na
tecnificação e na organização do território e da produção, que visam atender às
grandes corporações industriais. E ssa organização territorial pode ser entendida
pelo desenvolvimento do agronegócio. O texto a seguir lança luz sobre essas
relações entre industrialização, concentração fundiária e agronegócio:
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O B rasil é um país reconhecido internacionalmente pelos problemas históricos de distribuição de terras. O rganiz ações internacionais como a O NU (O rganiz ação
das Nações U nidas) e o B ird (B anco I nternacional para R econstrução e o D esenvolvimento – B anco M undial) veiculam, através de sucessivos relatórios, a concentração fundiária do B rasil como um empecilho para o desenvolvimento, embora nos moldes ideológicos que eles professam. Até a própria legislação reconhece
essa problemática, visto que a C onstituição F ederal de 1 9 8 8 prevê disposições legais de ação por parte do G overno, com aparato ao E statuto da Terra, de 1 9 6 4 .
E ntres as causas fundamentais estão as formas de parcelamento da terra no período colonial e a manutenção do proj eto latifundiário de produção no campo
pelo estado elitista. E ntretanto, a partir da década de 1 9 7 0 , com as revoluções dos meios de comunicação e de transporte, associado à integração dos mercados
ao sistema financeiro, de acordo com tudo o que ex pusemos, intensifica-se o movimento de concentração fundiária de caráter fragmentado no sentido espacial.
O campo brasileiro, na década de 1 9 7 0 , foi marcado pela R evolução V erde e pelo processo de ocupação capitalista do C errado e da Amaz ô nia através da distribuição e venda de terras a empresas para a coloniz ação e proj etos agrominerais. Assim, várias delas começam a investir na aquisição de terras. F ez parte da
ditadura militar o incentivo às empresas diversificarem seus investimentos em vários setores da economia. Assim, diversas empresas e pessoas físicas adquiriram
propriedades em várias partes do B rasil, que posteriormente foram passadas a outros donos. C om a reestruturação produtiva no campo, a partir da década de
1 9 9 0 , inicia-se uma nova fase no B rasil, quando foi difundida a noção de agronegócio como um modelo a restabelecer a agricultura comercial ex portadora após
a crise da década de 1 9 8 0 . Assim, o agronegócio é uma ex pressão do capitalismo neoliberal no campo, iniciada nos governos C ollor/ I tamar através da forte
atuação de agências de regulação financeira internacionais no país. A partir daí, a aquisição de terras por parte de empresas não possui um papel tão somente
de especulação, mas de ocupação produtiva. As empresas do setor agropecuário tomam frente do processo na corrida desenfreada pela conquista de territórios,
ao passo que as empresas de outros setores da economia se deslocaram para se fortalecer dentro de sua funcionalidade principal.
C AV AL C ANTI M atuz alem; F E R NAND E S , B ernardo M ançaro. Territorializ ação do agronegócio e concentração fundiária.
I n : R ev i s t a N E R O , ano 1 1 , n. 1 3 , j ulho/ dez embro 2 0 0 8 . D isponível em: https: / / revista.fct.unesp.br/ index .php/ nera/ article/ view / 1 3 8 7 / 1 3 6 9 .
Acesso em: 2 7 j ul. 2 0 2 0 .
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1. D e q u e m o d o o t r ab al h o h u m ano t r ans f o r m a a nat u r e z a e o p r ó p r io
s e r h u m ano ?
O trabalho humano transforma a naturez a ao ocupar os lugares e ao ex plorar seus recursos, e essas
transformações ocorrem com mais rapidez e intensidade dependendo das técnicas utiliz adas. Ao
mesmo tempo, o ser humano é transformado por essa interação, modificando seu modo de vida,
sua cultura, seus valores, etc.

2. Po r q u e a u r b aniz aç ã o p r o v o c o u im p o r t ant e s al t e r aç õ e s nas p ais age ns
d o c am p o ?
A urbaniz ação foi acompanhada por intenso desenvolvimento industrial que promoveu transformações produtivas no campo, na medida em que se ampliava a demanda por matérias-primas para as
fábricas e gêneros alimentícios para a população urbana.

pudesse atender à demanda crescente das fábricas por
matérias-primas de origem vegetal e mineral e à da
população urbana por alimentos.
Para ampliar a oferta de matérias-primas, era
preciso aumentar a produtividade do campo, isto é,
encontrar meios para obter mais produtos no menor tempo possível. A estratégia para conseguir esse
aprimoramento foi investir em a v a n ç o s c i e n t í f i c o s
e t e c n o l ó g i c o s . E sse processo intensificou a transformação das paisagens e a integração entre campo
e cidade. Assim como as cidades absorviam a produção rural, o campo incorporava tecnologias, produtos e serviços oriundos das cidades.
A continuidade do desenvolvimento das atividades no campo levou, a partir do final do século X I X ,
ao surgimento da agropecuária comercial moderna,
que se tornaria uma importante fonte de lucros na
sociedade capitalista. I sso tudo evidencia a subordinação da produção agropecuária à produção industrial.
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A R evolução V erde impactou tanto a forma de produzir no campo como a
geração de empregos rurais e o consequente êxodo rural. E sse processo também
foi articulado politicamente, pois fez parte de um planejamento econô mico mais
amplo, como se pode constatar no excerto do artigo a seguir.
[ ...] P or ocasião da inserção do processo de moderniz ação da agricultura no período da ditadura militar, muito se discutia de que maneira o país conseguiria aumentar
sua produtividade agrícola. D uas visões distintas predominavam: a que defendia o aumento da produtividade por meio da reforma agrária, e a que defendia ser necessária
a adoção dos pacotes tecnológicos pelos agricultores, sem tocar na questão fundiária
(Z AM B E R L AM ; F R O NC HE T, 2 0 0 1 ).
S em nenhuma surpresa, o G overno M ilitar adotaria a opção de manter a estrutura
do latifún dio e assumiria as bases do modelo da R evolução V erde, via pacotes. E ssa
postura vai ser muito questionada por seus críticos que vão chamá-la de moderniz ação conservadora (R O S A, 1 9 9 9 ), contudo, vale o registro de que a ideia de uma
moderniz ação conservadora diria respeito à estrutura fundiária; pois, como ressalta
O liveira (2 0 0 1 ), o latifú ndio não é a ú nica variável a ser analisada para admitir que o campo está marcado por um
processo de moderniz ação na medida em que, apesar de ex istir um relativo aumento no nú mero de estabelecimentos
que consumiram insumos, este nú mero não é maior do que aqueles que não fiz eram uso de tais insumos no país.
P ara Z amberlam e F roncheti, o governo vai tomar ainda algumas providências para a implantação da R evolução
no território nacional:
• divulgação das propostas e investimentos;
• concessão de espaços para os organismos internacionais;

G etty I m a g es
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m 1605, a cidade de L ondres tinha pouco mais de 200 mil habitantes. E m 1750, a população passou de 700 mil habitantes e em 1901
já eram 4,5 milhões. O desenvolvimento industrial provocou acentuada migração da população do campo para as cidades naquele
período. E ssa obra de G ustave Doré, pintor e desenhista francês, produzida em 18 72, mostra a ponte de L ondres com milhares de
pessoas, em um ambiente tomado pela grande massa humana que vivia na cidade.
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R evolução V erde foi uma expressão criada durante a segunda metade do século
X X para nomear o processo de desenvolvimento tecnológico que propiciou intenso
ganho de produtividade em atividades agropecuárias. O pretexto utilizado para justificar os investimentos nessa área foi o c o m b a t e à f o m e no mundo. Porém, décadas após o início da R evolução V erde, parte expressiva da população mundial ainda
vive em situação de insegurança alimentar, enquanto empresas transnacionais do
setor agrícola obtêm grandes lucros. E ntre elas estão indú strias de f e r t i l i z a n t e s e
a g r o t ó x i c o s , de sementes modificadas geneticamente e de máquinas agrícolas,
com forte atuação em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.
Nesses países, as consequências foram profundas transformações no campo,
alterando as práticas agrícolas e a estrutura fundiária. Os bancos tiveram um papel
importante no avanço dessas transformações, pois, ao mesmo tempo que lucravam
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• envio de professores, técnicos e pesquisadores para o ex terior a fim de serem treinados e vinda de técnicos
desses centros internacionais para efetuarem treinamentos no B rasil;
• atração de empresas transnacionais para o país a fim de produz irem insumos (químicos), máquinas e equipamentos e de indú strias processadoras de matérias-primas agrícolas. C hegaram a F ord, S hell, C iba-G eigy , I C I ,
U NI L E V E R , D u P ont, B ay er, B asf, S tauffer, D ow Q uímica, P fiz er, U non C arbide, Hoeschst, M onsanto, R hodia,
entre outras;
• criação de centros e órgãos de pesquisa, no B rasil, para ‘ adequarem os produtos’ à realidade do solo e do clima.
S urge a E M B R AP A (E mpresa B rasileira de P esquisa Agropecuária), E M B R ATE R (E mpresa B rasileira de Assistência Técnica e E x tensão R ural), as E M ATE R s (E mpresas de Assistência Técnica e E x tensão R ural) e as cooperativas
fundam seus centros de pesquisa também com a mesma finalidade;
• estímulo ao surgimento de cooperativas de comercializ ação agrícola para organiz ar os agricultores e introduz i-los às novas práticas;
• reformulação do papel do B anco do B rasil, passando a ser um órgão financiador por ex celência desse novo
modelo (2 0 0 1 , p. 1 7 ).
Tais atitudes evidenciam a importâ ncia do E stado para a concretiz ação da R evolução V erde no país, como pode
ser visto, muito bem esclarecido nas palavras: “ [ ...] E stado como um agente ativo na globaliz ação da agricultura”
(S ANTO S ; S I L V E I R A, 2 0 0 1 , p. 1 1 8 ). A produção do espaço brasileiro, nesses moldes, vai traz er algumas mudanças para
o território. P rimeiramente, as regiões que sofreram mais intensamente são as regiões S ul e S udeste e, em seguida,
será a região C entro O este, a qual presencia uma recente configuração em suas geografias com o surgimento dos
belts modernos – são grandes propriedades agrícolas que possuem as características do processo de moderniz ação
da agricultura – como também o surgimento de um novo front – frente pioneira do processo de ocupação do espaço
através da agricultura no país. (S ANTO S ; S I L V E I R A, 2 0 0 1 ).
AND R AD E S , Thiago O liveira de; G ANI M I , R osâ ngela Nasser. R evolução verde e a apropriação capitalista. I n: C E S R evista, J uiz de F ora, v. 2 1 , p. 4 3 -5 6 , 2 0 0 7 .
D isponível em: https: / / w w w .cesj f.br/ revistas/ cesrevista/ edicoes/ 2 0 0 7 / revolucao_ verde.pdf. Acesso em: 2 7 j ul. 2 0 2 0

Pode-se discutir com os estudantes as imagens que mostram o uso de máquinas no campo e uma comunidade em
R ecife, destacando a relação do uso de tecnologia no campo e o processo de periferização das cidades, o que evidencia
uma das formas de relação entre o campo e a cidade como formador de paisagens, tanto urbanas como rurais.
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com empréstimos concedidos aos produtores rurais, viabilizavam a aquisição de
máquinas e outros insumos necessários para que os produtores aderissem à dinâ mica da R evolução V erde.
C ontudo, os pequenos produtores rurais são os que mais encontram dificuldade para
conseguir empréstimos e quitar as dívidas adquiridas junto aos bancos. Por isso, o endividamento levou muitos deles a vender suas terras para os donos de amplas extensões
de terra ou cedê-las aos bancos credores. F inanciamentos bancários subsidiados pelo
E stado foram destinados aos médios e grandes proprietários, promovendo a substituição de produções artesanais e de subsistência pela pecuária extensiva e pelo plantio
mecanizado e em larga escala de gêneros valorizados no mercado internacional, como
milho, trigo e soja. I sso aumentou a concentração fundiária e contribuiu para o êxodo
rural, fazendo muitas famílias migrarem do campo para a cidade em busca de trabalho.
As principais transformações nas paisagens resultantes desse processo foram estimuladas pelo avanço das fronteiras agrícolas sobre áreas de vegetação natural; pela
substituição de lavouras diversificadas tradicionais por monoculturas comerciais; e pelos
processos complementares de êxodo rural e u r b a n i z a ç ã o .
Nos países em desenvolvimento, enquanto a R evolução V erde
!"#$%&%!$'($
ocorria nos campos, as cidades se industrializavam, atraindo fluxos migratórios e potencializando o ritmo da urbanização, que cresceu de
• Q u ais t r ans f o r m aç õ e s nas p aimaneira desordenada. A desigualdade social e a distribuição irregular
s age ns f o r am p r o v o c ad as p e l a
de infraestrutura urbana, predominantemente precária nas periferias,
c h am ad a R e v o l u ç ã o V e r d e ?
formaram paisagens contrastantes nas grandes cidades desses países.
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E m virtude da R evolução V erde houve o aumento das áreas monocultoras e a redução da população rural. Ao mesmo tempo, as paisagens urbanas foram transformadas devido ao rápido aumento da população proveniente do campo. C omo as
cidades não acompanharam esse crescimento acelerado, falta infraestrutura urbana
para atender a população, o que acaba aparecendo nas paisagens por causa da
segregação espacial.

T ri b u ne N ew s S erv i c e v i a G etty I m a g es

p r o v o c ad as p e l a c h am ad a

C

ultivo mecanizado de soja, em
sistema de monocultura, em
C arazinho (R S ), 2004.
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• Q u ais t r ans f o r m aç õ e s nas p ais age ns f o r am
R e v o lu ç ã oV e r d e ?
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C

omunidade do Pilar no bairro
R ecife Antigo, em R ecife (PE ),
2016. S egundo o I BG E , a R egião
M etropolitana do R ecife tinha
1.046 favelas em 2013. E sse
grande nú mero evidencia a
falta de opção da população de
baixa renda, que, sem condições
financeiras para adquirir imóveis
em áreas valorizadas da cidade,
ocupa áreas irregulares e muitas
vezes em condições inseguras.
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E d u a rd o Pa u lo n G i ra rd i

F aça uma análise do mapa abaixo e note como as cores se distribuem pela área que representa o território
brasileiro, permitindo visualizar a proporção de população urbana e rural em cada parte do Brasil. As cores
quentes (tons de amarelo, laranja e vermelho) representam diferentes faixas percentuais de população urbana.
As cores frias (tons de verde) representam faixas percentuais de população rural.

A habilidade E M 13 C H S 10 6 é desenvolvida por meio de procedimentos de
leitura de mapas e elaboração de gráficos, que promovem o uso de linguagem
cartográfica para a comunicação e produção de conhecimento.
O desenvolvimento da habilidade E M 13 C H S 20 2 ocorre pela análise dos
impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâ micas populacionais.

F onte: http: / / www2.fct.unesp.br/ nera/ atlas/ caracteristicas_ socioeconomicas_ b.htm. Acesso em: 29 jun. 2020.

Q uando não há necessidade de demonstrar a distribuição territorial, os dados quantitativos, como os presentes no mapa, também podem ser representados por meio de gráficos de barras. E sse tipo de gráfico é ú til para
mostrar a evolução dos dados ao longo do tempo ou ainda para facilitar a comparação entre eles.
Agora, você vai elaborar um gráfico de barras com base nos dados da tabela a seguir. O gráfico pode ser
confeccionado manualmente, utilizando papel milimetrado e lápis coloridos. Para isso, será necessário definir
uma escala que estabeleça uma relação proporcional entre os valores dispostos na tabela e a altura das barras que vão compor o gráfico. As barras serão construídas ao se colorir os quadrinhos do papel milimetrado.
Desse modo, pode-se definir, por exemplo, que a altura de cada quadrinho pintado corresponde a 10% .
((
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A atividade contribui para o desenvolvimento do pensamento espacial,
pois mobiliza aspectos do raciocínio geográfico relacionados a distribuição,
concentração, extensão, localização e conexão entre os fenô menos espaciais,
ao solicitar que os estudantes comparem diferentes informações apresentadas
no mapa. C onsulte um mapa de uso do solo do Brasil, para comparar com este
mapa de Predominâ ncia de População R ural ou urbana (2000) e constatar que
as áreas mais mecanizadas correspondem às que também são mais urbanizadas,
como o interior das regiões S udeste e S ul e parte do C entro-Oeste.

B I LI DA

DE

E M 13 C H S 10 6
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Roteiro de trabalho
1. Em sua opinião, com o gráfico em mãos, que vantagens ele oferece em
relação à tabela, que apresenta os mesmos dados?
O gráfico é um recurso visual que contribui para a rápida leitura dos dados, permitindo a identificação das transformações que ocorreram na população brasileira
no período.

2. Ao analisar o gráfico, os dados evidenciam quais mudanças ocorreram na
população brasileira entre 1950 e 2000? Que fatores estimularam essas
mudanças?
Evidenciam o aumento da população urbana, resultado da Revolução Verde, que
promoveu o êxodo rural e também a industrialização tardia que atraiu população
para as cidades. Ocorreu a mudança da população que era predominantemente
rural e passou a ser predominantemente urbana. Nas regiões Sul e Sudeste a mudança ocorreu entre as décadas de 1960 e 1970, e nas demais regiões a mudança
foi mais intensa entre as décadas de 1970 e 1980.

PONTO DE VISTA
Taxa de urbanização, segundo grandes regiões do Brasil (1950-2000)
Grandes regiões

1950

1960

1970

Brasil

36,2

1980
67,6

1990
75,5

2000

44,7

55,9

Norte

31,5

37,4

45,1

51,7

59,0

Nordeste

26,4

33,9

41,8

50,5

60,7

69,1

Sudeste

47,5

57,0

72,7

82,8

88,0

90,5

81,2
69,9

Sul

29,5

37,1

44,3

62,4

74,1

80,9

Centro-Oeste

24,4

34,2

48,0

67,8

81,3

86,9

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1950 a 2000.

Roteiro de trabalho
1. Em sua opinião, com o gráfico em mãos, que vantagens ele oferece em relação à tabela, que apresenta os mesmos dados?
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Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
Habilidade (EM13CHS202)
Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades
contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias,
de informações, de valores éticos e
culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais.
Habilidade (EM13CHS206)
Analisar a ocupação humana e a
produção do espaço em diferentes
tempos, aplicando os princípios de
localização, distribuição, ordem,
extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem
para o raciocínio geográfico.
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BNCC
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Conforme você estudou neste capítulo, a terra passou a ter elevado valor econômico com o desenvolvimento
do capitalismo, tornando-se inacessível para grande parte da população mundial. Entretanto, existem outras formas de as sociedades se relacionarem com a terra, considerada um bem supremo para muitas culturas. Conheça a
história das mulheres de Dandara, que vivem em Camamu, no sul da Bahia.
Arquivo SASOP

Com o apoio de algumas entidades, como
o SASOP [Serviços de Assessoria a Organizações Populares Rurais] e a Pastoral da Criança,
o local que era antes uma fazenda de cultivo
de cacau e, por ser monocultura, não havia o
que comer, passou a ter uma grande diversidade de plantas, como mandioca, cupuaçu,
banana-da-terra, café, feijão, batata-doce,
gergelim, milho, abacaxi, urucum, entre outras. As entidades assessoraram na produção do viveiro de mudas de frutíferas, no
manejo agroecológico e na gestão de um Fundo Rotativo Solidário para compra de insumos, sementes e ferramentas. Em seguida,
o grupo deu início ao trabalho em mutirões que, segundo as agricultoras, vem desde o tempo em que moravam na Pimenteira.

 Mulheres de Dandara na Luta pelos seus Direitos – é assim que se intitula o grupo, formado
por cinco mulheres que, desde 1999, desenvolvem experiências agroecológicas em uma
roça comunitária localizada no Assentamento Dandara dos Palmares, no município de
Camamu (BA), 2009.

A partir do debate e da realização das
atividades propostas, desenvolve-se a habilidade
EM13CHS302,, pois solicita a análise e avaliação dos diferentes impactos
socioambientais e econômicos decorrentes das atividades agropecuárias, no caso do
agronegócio e da agroecologia, considerando o modo de vida das populações locais
e o compromisso com a sustentabilidade. Favorece também a ética socioambiental
e o consumo responsável, mobilizando assim a habilidade EM13CHS304.
AS PAISAGENS E AS SOCIEDADES HUMANAS

L I DA

BNCC

A história do grupo e da roça coletiva começou quando Maria Andrelice dos
Santos, agricultora e integrante do grupo
das mulheres, que na época atuava como
líder pela Pastoral da Criança, teve a ideia
de produzir alimentos para as crianças que
sofriam com desnutrição, diarreia e outras
doenças. Del, como é conhecida na comunidade, lembra que no início, em 1997, as
famílias assentadas passaram momentos
muito difíceis devido à falta de alimentos e
as crianças eram as que mais sofriam. Foi
então que a agricultora, junto a outras vinte
mulheres, solicitou à Associação Comunitária um lote de quatro hectares. A doação da
área foi aprovada e em 1999 o grupo das
mulheres começou a produção.
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2. Ao analisar o gráfico, os dados evidenciam quais mudanças ocorreram na população brasileira entre 1950 e 2000?
Que fatores estimularam essas mudanças?

DE

O texto poderá ser lido coletivamente pela
turma e oportuniza a reflexão sobre o papel
da mulher nas dinâmicas produtivas, políticas e
sociais. Pode-se problematizar com os estudantes
sobre como ocorre a diferenciação da renda entre
homens e mulheres e discutir outras iniciativas
em que as mulheres têm papel de destaque.
Além desse tema, é importante contrapor as
ideias da agroecologia com as do agronegócio,
enfatizando suas diferenças, principalmente
no tocante à forma de produzir, aos impactos
ambientais e sociais nas duas situações.

L I DA
S
DE

A reflexão sobre a ocupação e a produção dos espaços, tanto no campo como
na cidade, aplicando o princípio da conexão entre esses dois espaços, a atividade
trata da habilidade EM13CHS206.
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Roteiro de trabalho

Habilidade (EM13CHS302)
Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à
exploração de recursos naturais e às
atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise,
considerando o modo de vida das
populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas
agroextrativistas e o compromisso
com a sustentabilidade.
Habilidade (EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.

1. De acordo com o texto, como se organiza a experiência agroecológica do
grupo Mulheres de Dandara?
Essa experiência teve início com a mudança da produção monocultora do cacau para a agroecológica. O trabalho é realizado em mutirão e a organização da geração e gestão da renda é realizada pelas mulheres.

2. Que diferenças essa experiência apresenta em relação à grande produção monocultora?
É uma produção mais sustentável tanto ecologicamente como socialmente.
AS PAISAGENS E AS SOCIEDADES HUMANAS

223

3 . V ocê conhece alguma comunidade que se relaciona com a natureza fortalecendo o pensamento agroecológico? S e necessário, faça uma pesquisa para encontrar exemplos como o das M ulheres de Dandara e
registre as informações encontradas seguindo o modelo a seguir.
R esposta pessoal. Os estudantes podem apresentar comunidades localizadas no próprio município. C aso contrário, podem
fazer pesquisas sobre comunidades tradicionais de outras regiões, como as quebradeiras de coco, seringueiros, castanheiros, entre outras.
Página 6 9
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Ao introduzir esse tema, é importante conversar com os estudantes para
identificar seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Pode-se perguntar: “As
terras no Brasil são bem distribuídas? ”; “Q uais aspectos podem ter contribuído para
fazer do Brasil um dos países com a maior concentração fundiária do mundo? ”.
É apropriado analisar a imagem que mostra uma pequena produção agrícola.
!!"!#$%&'()!*$+,-./-"!+)&!
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E la possibilita a realização de um debate com os estudantes sobre as características
das pequenas propriedades rurais em contraposição aos grandes latifú ndios.
É importante que os estudantes entendam que, além de sua extensão em área,
o latifú ndio e a pequena propriedade rural têm características que os diferenciam
na função social, na geração de empregos, na diversidade da produção, no tipo de
mão de obra, na distribuição da renda e, muitas vezes, nas técnicas empregadas,
que, no caso das pequenas propriedades, podem ser sustentáveis.
As grandes propriedades agrícolas geralmente desenvolvem pastagens ou
monocultura, o que traz consequências negativas para o meio ambiente. A produção
destina-se à comercialização em massa, tendo como principal objetivo atender
ao mercado externo e abastecer a indú stria. U tiliza alta tecnologia (maquinários,
biotecnologia) e muitos insumos agrícolas, o que gera consequências ambientais (alto consumo de água, redução da
biodiversidade, contaminação e desgaste de solos) e sociais, pois reduz drasticamente a oferta de postos de trabalho.
J á as pequenas propriedades agrícolas são responsáveis pela produção da maior parte dos alimentos. Nas pequenas
propriedades desenvolve-se a policultura, emprega-se mão de obra familiar e promove-se a geração de postos de
trabalho. A policultura também pode reduzir os impactos ambientais, ao empregar técnicas da agroecologia.
Nome da comunidade
L ocal da comunidade

M odo de vida (hábitos e costumes, tipo de produção,
aspectos culturais, etc.)
Organização social

T écnicas e ações para a preservação da cultura e do
meio ambiente

Ma rc o s A m end / Pu ls a r I m a g ens

De modo geral, a atual estrutura fundiária
dos países americanos manifesta características
que foram criadas no período colonial.
Na maior parte do continente, além de promover a apropriação de terras até então ocupadas por povos originários, os colonizadores
europeus introduziram modelos de exploração
intensiva de recursos naturais e terras agricultáveis. Atendendo aos interesses econô micos das
potências coloniais, formaram-se g r a n d e s p r o p r i e d a d e s r u r a i s de monocultura que destinavam sua produção ao mercado europeu.
E ssa estrutura agrária predominou nas terras do sul dos E stados U nidos e na América L atina, onde as atividades de subsistência familiar
eram a principal forma de sustento para parte
significativa da população e as pequenas propriedades comerciais tinham papel fundamen C olheita de couve em propriedade de agricultura familiar na comunidade Nossa
tal no abastecimento do mercado interno.
S enhora Aparecida, na C osta da J ussara. C oari (AM ), 2019.
A herança desse processo na América L atina foi a concentração de terras nas mãos de uma elite agrária e a consolidação de fortes desigualdades sociais, que
poderiam ser revertidas ou amenizadas por meio da r e f o r m a a g r á r i a , que não aconteceu senão pontualmente na
história dos países latino-americanos.
No caso brasileiro, desde os primórdios do período colonial, a distribuição de terras seguiu a lógica da concessão de extensas porções de terra. I sso ocorreu com a criação das capitanias hereditárias e também com as sesmarias, que eram extensas faixas de terra concedidas a colonos com autorização do rei de Portugal. E ssa forma de
organização do espaço agrário deu origem a grande parte dos latifú ndios existentes até hoje.
E scaparam dessa lógica algumas regiões do continente americano em que o objetivo principal dos colonizadores
era o povoamento do território para garantir o domínio sobre ele. I sso
aconteceu, por exemplo, em terras que hoje compõem o território do
0"/%!4!0%+&%
C anadá, a porção norte e nordeste dos E stados U nidos e a região S ul do
Brasil. Nessas áreas, a estruturação do espaço agrário favoreceu a formação de pequenas e médias propriedades.
• Por que podemos afirmar que a
No caso dos E stados U nidos, os produtores rurais se beneficiaram
atual estrutura fundiária da maioria dos países latino-americanos
com a demanda gerada pela expansão do mercado interno e com a
ainda expressa aspectos que reindustrialização da economia a partir do século X I X . O expressivo desenmontam
ao período colonial?
volvimento econô mico que os E stados U nidos vivenciaram desde então
promoveu a modernização do campo, que conduziu o país ao s t at us de
potência agropecuária.
!"#$!%"!&'("#'#!"#")*%'+!+'"#,-.!(!"
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O fragmento a seguir é parte do capítulo “Agricultura Brasileira: T ransformações R ecentes”, do geógrafo
Ariovaldo U mbelino de Oliveira, especialista em geografia agrária e questões do campo. Neste capítulo ele analisa
a industrialização da agricultura e a estrutura fundiária brasileira, além de refletir sobre as relações de produção e
de trabalho no campo. O texto contextualiza a concentração fundiária, desde a independência do Brasil até os anos
1970, identificando desdobramentos que se revelam na estrutura fundiária atual.
[ ...] C om a independência do B rasil e, depois, com o fim da escravidão, trataram os governantes de abrir a possibilidade de, através da “ posse” , legaliz ar grandes ex tensões de terras. C om a L ei de Terras de 1 8 5 0 , entretanto, o acesso à
terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. I sso limitava, ou mesmo praticamente
impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade.
D esta forma, pode-se verificar que essas marcas que caracteriz am a concentração fundiária no B rasil têm sua origem na própria história do país. As constituições brasileiras até 1 9 6 7 limitaram em 1 0 mil ha a área de terra devoluta/
pú blica máx ima a ser vendida a brasileiros natos ou estrangeiros naturaliz ados. M as também previram que, com a
autoriz ação do S enado F ederal, essa área poderia ser maior. F oi o que aconteceu no E stado de M ato G rosso. No início
da década de 7 0 , o S enado F ederal autoriz ou o governo estadual a vender, no então município de Aripuanã, cinco
áreas de 2 0 0 mil ha, ou sej a, 1 milhão de ha de terras, a apenas cinco proprietários, embora a C onstituição de 1 9 6 7
tivesse limitado a área máx ima a 3 mil ha.
Além disso, ex iste também a grilagem “ legal” que os latifundiários faz em para obter ex tensões de terra maiores do que
as leis permitem. O ex pediente mais utiliz ado na Amaz ô nia é a “ técnica da produção” , ou sej a, o latifundiário consegue um
procurador, ou ele mesmo se torna procurador de um certo nú mero de pessoas, às vez es de sua própria família. P ara isso
ele, às vez es, paga pelas assinaturas. C om as procurações dá entrada, nos institutos de terras dos E stados, de pedidos para
adquiri-las para pessoas de quem é procurador. J untam-se também nos processos de aquisição das terras duas declarações,
em geral falsas, de que não há posseiros ou povos indígenas nas terras. L audos, declarações e procurações falsas são
constantes nos processos de aquisição de terras pú blicas/ devolutas na Amaz ô nia. Alguns anos atrás, faz endeiros paulistas
iniciaram um processo na J ustiça que contestava os direitos dos índios às terras do atual P arque Nacional do X ingu; para
tanto apresentaram um laudo assinado por dois antropólogos alegando nunca ter havido índios naquela área.
!!"
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O s órgãos pú blicos emitem os títulos e o procurador torna-se “ proprietário” deles, devido às procurações que lhe
conferem plenos direitos para agir em nome daquelas pessoas. Assim, torna-se proprietário não só de uma área de, no
máx imo, 2 5 0 0 ha, como estabelece a C onstituição de 1 9 8 8 , mas de tanta terra quantos forem os títulos que obteve
através das procurações. P or ex emplo, se conseguir cem procurações, pode tornar-se proprietário de 2 5 0 mil ha de terra.
É dessa forma que as terras da Amaz ô nia estão sendo griladas e as terras das nações indígenas saqueadas.
E nquanto isso, os “ filhos do sol” são diz imados ou aprisionados em reservas e parques. A população indígena no
B rasil, que era estimada em mais de 5 milhões na época do D escobrimento, conta hoj e com apenas 2 2 0 mil índios.
A história da ocupação das terras no B rasil está, portanto, marcada pelo genocídio e pelo etnocídio a que essas
nações indígenas estão sendo submetidas. Atualmente as áreas reivindicadas pelas nações indígenas não atingem
1 0 % da área total do país, que um dia foi totalmente deles. O s governos, sistematicamente, não têm demarcado as
terras reivindicadas pelas nações indígenas. D essa forma a estrutura fundiária brasileira tem sido caracteriz ada pelo
processo de incorporação de novos territórios, assaltados, tomados dos povos indígenas, aumentando ainda mais a
concentração de terras em mãos de poucos proprietários.
O L I V E I R A, Ariovaldo U mbelino de. A estrutura fundiária brasileira. I n: G eografia do B rasil. 4 . ed.
S ão P aulo: E ditora da U niversidade de S ão P aulo, 2 0 0 3 (D idática: 3 ) V ários autores. p. 4 8 2 -4 8 4 .

#$%&'#(#$')*'
• Po r q u e p o d e m o s afi r m ar q u e a at u al e s t r u t u r a f u nd iár ia d a m aio r ia d o s p aí s e s l at ino - am e r ic ano s aind a
e x p r e s s a as p e c t o s q u e r e m o nt am ao p e r í o d o c o lo nial ?
A atual estrutura fundiária no continente americano ainda está marcada pela grande propriedade e, portanto, pela concentração fundiária. É
uma permanência da política da conquista e da coloniz ação do continente desde o século X V I .
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O século X I X marca a transformação do sistema capitalista mundial, a partir
do desenvolvimento industrial dos países centrais. Aos poucos, foi deixando de
se pautar por uma economia comercial para se transformar em uma economia
industrial. E ssas mudanças transformaram as relações socioeconô micas nos países
periféricos, que passaram a produzir para os países industrializados, abastecendo-os com matérias-primas.
A L ei de T erras foi promulgada nesse momento de desenvolvimento do capitalismo
e da ampliação dos mercados consumidores. Os países ricos industrializados passaram
a cobrar dos países pobres agrários adequações a essa nova realidade. O que significou
tornar a terra uma nova mercadoria, “capaz de gerar lucro, tanto por seu caráter
específico quanto por sua capacidade de gerar outros bens” (C AV AL C ANT E , 2005, p.1).
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O fragmento apresentado nessa atividade é parte do texto “A lei de terras
de 18 50 e a reafirmação do poder básico do E stado sobre a terra”, de J osé L uiz
C avalcante, que contextualiza a promulgação da L ei de T erras de 18 50, em um
contexto mais amplo, mostrando a influência dos países ricos nas questões internas
dos países pobres, principalmente em relação ao trabalho e à produção, e também
à geopolítica da época.

HA
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J o s é L u iz Cav alc an t e

O ano da criação da L ei de Terra coincide com o da L ei E usébio de Q ueirós, que determinava a proibição do tráfico
de escravos em território brasileiro. É importante destacar que essa lei não causou impacto imediato na disponibilidade da mão de obra cativa, pois entre 1 8 4 0 e 1 8 5 0 entraram no país cerca de 5 0 0 .0 0 0 escravos, e as culturas tradicionais (cana-de-açú car, algodão e tabaco) da região norte do país viviam seu momento de decadência, ocasionando
a liberação de seus cativos para o centro-sul do país, onde a economia efervescia, gerando um tráfico interprovincial.
O fim do tráfico permitiu a ex istência de investimentos em outras atividades econô micas (bancos, ferrovias, etc.),
contribuindo para a adaptação da sociedade brasileira às ex igências do capitalismo. P ortanto era necessário que o
escravo deix asse de ser uma mercadoria rentável e que a terra assumisse esse papel o mais breve possível.
A substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre deveria ser realiz ada de forma gradativa, porém a grande
preocupação era a respeito de quem financiaria a vinda de trabalhadores imigrantes para assumir as lavouras. E ntre
tantas discussões, levantou-se a possibilidade de que a venda de terras propiciaria subsídios para custear a aquisição
de mão de obra.
A partir da criação da L ei, a terra só poderia ser adquirida através da compra, não sendo permitidas novas concessões de sesmaria, tampouco a ocupação por posse, com ex ceção das terras localiz adas a dez léguas do limite do
território. S eria permitida a venda de todas as terras devolutas. E ram consideradas terras devolutas todas aquelas
que não estavam sob os cuidados do poder pú blico em todas as suas instâ ncias (nacional, provincial ou municipal)
e aquelas que não pertenciam a nenhum particular, sej am estas concedidas por sesmarias ou ocupadas por posse.
[ ...]
No caso da posse seriam regulariz adas todas as terras cultivadas ou com algum princípio de cultura e que constituíssem a morada habitual do posseiro. E ra também necessário demarcar e medir suas terras, em praz o a ser fix ado.
No caso de não cumprimento dessas determinações, a legitimação da posse não seria efetuada. O posseiro apenas
recebia o título da posse, porém não se tornava o proprietário. S e houvesse posses localiz adas no interior ou nas
limitações de alguma sesmaria, seria reconhecido como proprietário aquele que realiz ou as benfeitorias.
[ ...]
No que diz respeito à imigração, a lei determinava a permissão de venda de terras aos estrangeiros e, caso houvesse interesse, estes poderiam se naturaliz ar. M as, como se sabe, as terras eram vendidas por um preço relativamente alto, dificultando a aquisição por parte dos colonos.
Antes da promulgação da L ei de Terras, os lotes eram cedidos gratuitamente aos colonos, que se instalavam por
conta própria, por conta do governo ou por conta das companhias de coloniz ação. Após essa lei, em regra, o governo
cedia gratuitamente as terras às companhias, que por sua vez as revendiam aos imigrantes em condições lucrativas.
E stabelece ainda ao E stado o direito de reservar terras para a coloniz ação indígena para a fundação de povoamentos,
para aberturas de estradas, para a fundação de estabelecimentos pú blicos e para a construção naval. Tratava-se de
um aparato para assegurar o controle da terra pelo poder pú blico.
C AV AL C ANTE , J osé L uiz . A L ei de Terras de 1 8 5 0 e a reafirmação do poder básico do E stado sobre a terra.
R ev i s t a H i s t ó r i ca O n l i n e, n. 2 , p. 3 -5 , j un. 2 0 0 5 . D isponível em: http: / / w w w .historica.arquivoestado.sp.gov.br/
materias/ anteriores/ edicao0 2 / materia0 2 / L eideTerra.pdf. Acesso em: 7 j ul. 2 0 2 0 .

%,-./01-%2/%.1343561. Q uais foram as principais mudanças que a L ei de T erras provocou no Brasil em relação à distribuição de
terras?
2. De acordo com o texto, que relação existiu entre a L ei de T erras e o fim do tráfico de africanos que eram
escravizados no Brasil?
3 . De que modo a L ei de T erras incentivou a entrada de imigrantes no Brasil?
4 . E m sua opinião, a L ei de T erras gerou consequências sentidas ainda hoje? E xplique seu posicionamento.
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A atividade propõe a reflexão sobre os impactos da L ei de T erras na concentração
fundiária. A leitura do texto pode ser realizada de forma compartilhada, assim, durante
a leitura, os estudantes poderão debater os aspectos que chamam a sua atenção.
É importante esclarecer o significado de alguns termos e relacionar as informações
apresentadas no texto com o contexto histórico, econô mico e político da época.
Ao analisar o texto sobre a L ei de T erras, os estudantes podem relacionar
o documento com a configuração da estrutura agrária atual e reconhecer a
dinâ mica social vivida pelas populações rurais, trabalhando, assim, a habilidade
E M 13 C H S 20 1. Além disso, pode-se desenvolver aspectos da habilidade
E M 13 C H S 20 6 relacionados à análise da ocupação e do uso da terra, no Brasil,
entre o século X I X e o s dias atuais.
!"#$!%"!&'("#'#!"#")*%'+!+'"#,-.!(!"#
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Roteiro de trabalho
1. Quais foram as principais mudanças que a Lei de Terras provocou no Brasil em relação à distribuição de terras?
O acesso à terra passou a ser pela compra, o que a transformou em mercadoria e inviabilizou o seu acesso a grande parte da população.

2. De acordo com o texto, que relação existiu entre a Lei de Terras e o fim do tráfico de africanos que eram
escravizados no Brasil?
O tráfico de pessoas escravizadas foi proibido, o que fez com que uma das atividades mais lucrativas fosse interrompida. A Lei de Terras veio
ao encontro do interesse de substituir uma atividade altamente rentável, que passou a ser a mercantilização da terra.

3. De que modo a Lei de Terras incentivou a entrada de imigrantes no Brasil?
Muitos imigrantes vieram para o Brasil interessados em adquirir terras, uma vez que a Lei de Terras passou a permitir a aquisição de terras por
estrangeiros. No entanto, a aquisição era dificultada pelos altos preços.

4. Em sua opinião, a Lei de Terras gerou consequências sentidas ainda hoje? Explique seu posicionamento.
Resposta pessoal. Espera-se que o estudante apresente argumentos sobre a concentração fundiária e a exclusão da população negra
escravizada, recém-liberta, e da população mais pobre, que foi impedida de adquirir terras.
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PESQUISA
Essa proposta investigativa tem como objetivo levar os estudantes a entender
como seu deu a distribuição da terra no Brasil e a identificar os problemas decorrentes
da concentração fundiária. Ao analisar os gráficos e o mapa apresentados na
atividade, pode-se problematizar o fato de a maior parte da área utilizada pela
agropecuária ser destinada ao desenvolvimento de pastagens (47,1%) e de 17%
dos estabelecimentos rurais terem mais de 50 hectares. Ao observar o mapa que
representa a distribuição dos estabelecimentos rurais pelas regiões brasileiras,
percebe-se que parte significativa do Centro-Sul apresenta áreas com menos de
5 000 estabelecimentos, o que evidencia a concentração da terra. A análise desses
recursos pode ajudar os estudantes a identificar o problema que será pesquisado.
É importante instruir os estudantes sobre como devem realizar a pesquisa,
além de ajudá-los a planejar e a estruturar a investigação, bem como os passos
que serão dados para o levantamento dos dados.
O planejamento coletivo da pesquisa favorece, inclusive, a organização dos próprios
estudantes de acordo com a atividade que vão realizar. Sugere-se a elaboração de um
roteiro de pesquisa, que orientará a realização das tarefas e procedimentos.
É indispensável apresentar aos estudantes o percurso que deverão fazer para levantar as informações necessárias,
esclarecendo quais devem ser os procedimentos desde os primeiros levantamentos, passando pela escolha de fontes
variadas (livros, sites, revistas, filmes) e confiáveis de pesquisa. Deve-se oferecer orientação sobre a leitura completa
das informações e explicar que, com base nelas devem ser registradas as principais ideias e dados: referência
bibliográfica (nome do autor, nome da obra, local e ano de publicação, bem como o link para o acesso ao material),
citações, com as menções realizadas de forma correta.
O trabalho pode ser iniciado com a divisão de equipes de pesquisa. Como a proposta apresenta três frentes
de investigação, uma equipe poderá se responsabilizar pelo levantamento dos dados do censo agropecuário e os
conceitos que nos ajudam a entendê-los; outra equipe poderá realizar pesquisa bibliográfica sobre os critérios legais
e sobre as dificuldades de se realizar a reforma agrária no Brasil; por fim, outra equipe poderá realizar pesquisas
sobre os diferentes movimentos sociais e conflitos no campo.
Caso seja mais adequado, pode-se dividir a turma em grupos de seis estudantes, e cada dois integrantes seriam
responsáveis por uma dessas frentes.
Ao longo desse processo, é importante que haja momentos de compartilhamento das informações e das
aprendizagens adquiridas. Dessa forma, o grupo poderá identificar possíveis lacunas nos dados e nas informações
e, assim, aprofundar suas investigações.
Para a apresentação dos resultados, pode-se propor aos estudantes que elaborem breves textos, acompanhados de
imagens que expliquem e contextualizem as informações apresentadas no mapa (item 8) que eles vão confeccionar sobre
os movimentos sociais pesquisados.
Com essa pesquisa, os estudantes deverão aprender a localizar as informações relevantes para a pesquisa,
selecionar e compartilhar informações, além de consultar de forma crítica as fontes e referências.
EM13CHS206

EM13CHS302

BNCC
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Acesso à terra

IBGE

A pesquisa que você vai realizar agora tem como objetivo aprofundar seus conhecimentos a respeito da concentração fundiária no Brasil.

1. Observe os indicadores obtidos pelo Censo Agropecuário de 2017 e registre suas primeiras conclusões sobre a organização da produção agrícola e da distribuição de terras no Brasil.

2. Consulte os sites do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para descobrir as diferenças entre os tipos de propriedades rurais classificados
pelos dois institutos.

3. Levante dados sobre os tipos de estabelecimento rural predominantes em seu município e estado, conforme o critério de “Módulo Fiscal”.

4. Compare seu estado com a realidade do Brasil como um todo em relação à distribuição de terras e à produção agrícola.

5. Leia o Art. 184, Capítulo III, da Constituição Brasileira de 1988, que trata da Política Agrícola e Fundiária e
da Reforma Agrária. Em seguida, debata com os colegas a importância da terra para a produção de alimentos e para a redução das desigualdades sociais.

6. Investigue os critérios legais para a realização da Reforma Agrária e demonstre os desafios para viabilizar a
distribuição de terras de forma mais igualitária.

7. Utilize diferentes fontes para identificar grupos e movimentos sociais envolvidos na luta pela terra, apontando por quem são formados e quais são seus objetivos.
8. Elabore um mapa para representar a distribuição dos conflitos de terra pelo território brasileiro.
9. Agora, debata com os colegas alternativas para melhorar essa realidade.
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Durante o planejamento da pesquisa, cabe explicar aos estudantes que há diversos conflitos no campo, decorrentes
da disputa por terras, e que esses conflitos, muitas vezes, envolvem comunidades tradicionais, além de estarem
relacionados com a demarcação de territórios tradicionais (indígenas e quilombolas), e outros que envolvem
comunidades ribeirinhas, caiçaras, etc.
É fundamental que os estudantes percebam as relações intrínsecas entre a questão fundiária e a desigualdades
sociais que são perceptíveis não só no campo, mas também nas cidades.
A proposta de elaboração do mapa contempla a habilidade EM13CHS206 por apresentar a possibilidade de
análise da produção do espaço, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão,
arranjos, o que contribui para o desenvolvimento do raciocínio geográfico.
Ao analisar a concentração fundiária com base em dados obtidos em instituições governamentais responsáveis
pelos levantamentos estatísticos e pela reforma agrária, promove-se o debate sobre o papel do capitalismo e seus
impactos econômicos e sociais, contribuindo para que o estudante avalie a realidade de forma crítica, desenvolvendo
a habilidade EM13CHS302.
1. Observe os indicadores obtidos pelo Censo Agropecuário de 2017 e registre suas primeiras conclusões sobre
a organização da produção agrícola e da distribuição de terras no Brasil.
Ao analisar esses dados, os estudantes deverão perceber que 81,5% dos estabelecimentos rurais têm menos de 50 hectares, enquanto
17% dos estabelecimentos rurais têm mais de 50 hectares. Isso mostra a alta concentração de terras nas mãos de poucos.

2. Consulte o site do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para descobrir as diferenças entre os tipos de propriedades rurais classificados
pelos dois institutos.
Módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectares utilizada e definida pelo Incra de acordo com os seguintes critérios: (a) o
tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) a
renda obtida no tipo de exploração predominante; (c) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam
expressivas em função da renda ou da área utilizada; (d) o conceito de “propriedade familiar”. A dimensão de um módulo fiscal varia
de acordo com o município onde está localizada a propriedade. O valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares. Já o IBGE
considera o estabelecimento rural, ou seja, a terra de cada proprietário e seu tamanho. Essa diferença pode dar a impressão de que a
concentração fundiária é menor, quando consideramos o módulo fiscal, pois, como em cada estado o valor varia, podemos observar, por
exemplo, o módulo fiscal em Altamira (PA), que corresponde a 75 ha, enquanto em Santana de Parnaíba (SP) o módulo fiscal é de 7 ha.

3. Levante dados sobre os tipos de estabelecimento rural predominantes em seu município e estado, conforme
o critério de “módulo fiscal”.
Para a consulta da quantidade de hectares correspondente ao módulo fiscal de cada município brasileiro, o Incra disponibiliza uma
tabela para consulta. Os estudantes poderão recorrer a essa tabela no site da Embrapa (disponível em: https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal) ou no site do Incra (disponível em: http://www.incra.gov.br/media/docs/indices_
basicos_2013_por_municipio.pdf). Acessos em: 17 ago. 2020.

4. Compare seu estado com a realidade do Brasil como um todo em relação à distribuição de terras e à produção agrícola.
Pode-se solicitar aos estudantes que observem mapas em atlas escolares de uso do solo. Nesse mapa os estudantes vão identificar as áreas
de cultivo, pastagem, extrativismo e área urbana. Com base na leitura desse mapa, os estudantes podem problematizar sobre as áreas de
cultivo e pecuária extensiva, que vão coincidir com as áreas onde existe o menor número de estabelecimentos rurais no mapa apresentado
na atividade, as quais são representadas por uma tonalidade mais clara no mapa. Deve-se discutir o mapa apresentado tendo em mente que
as áreas com menor número de estabelecimentos rurais indicam a concentração de terras.

5. Leia o Art. 184, Capítulo III, da Constituição Brasileira de 1988, que trata da Política Agrícola e Fundiária e da
Reforma Agrária. Em seguida, debata com os colegas a importância da terra para a produção de alimentos
e para a redução das desigualdades sociais.
Pode-se promover um debate em que os estudantes percebam a importância dos pequenos produtores para a produção de alimentos,
para a redução do êxodo rural e para a distribuição de renda.

6. Investigue os critérios legais para a realização da Reforma Agrária e demonstre os desafios para viabilizar a
distribuição de terras de forma mais igualitária.
Os estudantes podem investigar em livros na biblioteca da escola que tratem da questão e buscar informações em sites de órgãos como
Embrapa, Incra, IBGE.

7. Utilize diferentes fontes para identificar grupos e movimentos sociais envolvidos na luta pela terra, apontando
por quem são formados e quais são seus objetivos.
Para compreender os conflitos relacionados à concentração fundiária e como a expansão da fronteira agrícola contribui para o acirramento dos conflitos, pode-se pedir aos grupos que pesquisem diferentes comunidades tradicionais, dando prioridade às que existem em seu
próprio estado. Podem pesquisar comunidades indígenas, quilombolas, etc.
AS PAISAGENS E AS SOCIEDADES HUMANAS
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Sites sugeridos
• Instituto Socioambiental (Isa): https://www.socioambiental.org/pt-br/tags/conflitos-por-terras
• Comissão Pastoral da Terra (CPT): https://www.cptnacional.org.br
• Relatório Conflitos no Campo – 2019: https://www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/5167-conflitos-no-campo-brasil-2019
• Terra de direitos: https://terradedireitos.org.br/acervo/publicacoes/cartilhas/53/luta-quilombola-pela-terra-conquistas-e-marcohistoricos-no-brasil/22713
• Fiocruz: https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/a-luta-dos-quilombos-hoje-e-para-libertar-a-terra
• Quilombos do Ribeira: https://www.quilombosdoribeira.org.br/luta
Acessos em: 18 ago. 2020.

8. Elabore um mapa para representar a distribuição dos conflitos de terra pelo território brasileiro.
Pode-se pedir aos estudantes que confeccionem um mapa político do Brasil utilizando papel transparente, lápis, lápis de cor e atlas escolar. Com base na pesquisa realizada, os estudantes podem criar símbolos para representar os conflitos e localizá-los no mapa.

9. Agora, debata com os colegas alternativas para melhorar essa realidade.
Pode-se ampliar o debate, propondo uma exposição em que os estudantes apresentem suas aprendizagens e o mapa a outras turmas
da escola.
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Restauração de 77 mil hectares de áreas degradadas poderá movimentar mais de
R$ 23 milhões por ano no Alto Rio Doce
Técnicas de restauração florestal e práticas de agricultura de baixo carbono podem ser aplicadas com sucesso na
recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Gualaxo do Norte, em Minas Gerais, que foi impactada pelo rompimento da
barragem do Fundão em 2015. É o que mostra um estudo realizado a partir do projeto Renovando Paisagem, uma parceria entre a Fundação Renova, o WRI Brasil [World Resources Institute], o Icraf Brasil [Centro Internacional de Pesquisa
Agroflorestal] e a Fazenda Ecológica. De acordo com as análises, a restauração de 77,2 mil hectares de áreas degradadas
na bacia pode gerar um valor adicionado de R$ 23,5 milhões por ano distribuído por 8 municípios e reduzir 281,2 mil
toneladas de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. [...]
Fonte: PORTAL TERRA, 1o jul. 2020. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/dino/restauracao-de-77-mil-hectares-de-areasdegradadas-podera-movimentar-mais-de-r-23-milhoes-por-ano-no-alto-rio-doce,549cc6bc3526c9ff37697e
2e40515acdgj2lp1jz.html. Acesso em: 7 jul. 2020.

Uma história de amor com a agroecologia
[...] E comecei a produção no roçado, logo depois veio a organização do quintal, onde me encontrei, iniciei com pouca
variedade de hortaliças, mas aí logo surgiu a oportunidade de criarmos a APASPI – Associação dos/as Produtores/as
Agroecológicas do Semiárido Piauiense, fundado no ano de 2012 com a proposta de certificar os nossos produtos com
selo orgânico. Eu sou sócio-fundadora da APASPI, estou desde o início, e as atividades de certificação de produtos orgânicos começou nos roçados com um consórcio de algodão orgânico, milho e feijão.
O nosso algodão é vendido para a Europa, através da associação, e beneficiado na Europa na produção de peças com
característica sustentável. […] eu decidi trabalhar com orgânico, a partir da APASPI, e é muito gratificante trabalhar com
agroecologia porque você trabalha dentro de seu processo como pessoa, como mulher em uma relação de muito amor
com a terra. [...] É muito gratificante, agroecologia, para mim, é parte de minha vida!
Logo com o crescimento da associação, as ações de certificação orgânica chegaram até os quintais produtivos, continuamos no propósito de incentivar mais agricultores/as a fazer parte dessa grande rede, onde o propósito maior é gerar
qualidade de vida para as família do Semiárido através da produção de alimentos de base agroecológica para a geração
de renda principalmente para as mulheres através da economia solidária. [...]

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

Fonte: O Candeeiro, ano 12, n. 2352, jun. 2018. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/read/61380792/
uma-histria-de-amor-com-a-agroecologia-no-quintal-de-zabel. Acesso em: 7 jul. 2020.
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LAMBER, Mark. Agricultura e meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1997.
O livro discute os impactos ambientais no campo decorrentes das diferentes técnicas agrícolas e apresenta as medidas mitigadoras adotadas mundialmente para reduzir os problemas.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A geografia das lutas no campo. 6. ed. São Paulo:
Contexto, 1996. (Coleção Repensando a Geografia).
O livro analisa a história da violência no campo considerando os diferentes agentes envolvidos na questão agrária em diferentes momentos históricos.
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Espera-se que os estudantes percebam que a agroecologia é bastante importante
para o Brasil, na medida em que adota métodos que reduzem os impactos negativos
e promovem impactos positivos, como a preservação da vegetação nativa, dos
solos e dos recursos hídricos. Além disso, é uma possibilidade de valorizar as
comunidades que se relacionam de forma mais sustentável com o meio ambiente e
com a economia, pois promove a distribuição da renda. Os argumentos elaborados
pelos estudantes deverão ir ao encontro dessas características.
A habilidade EM13CHS302 será contemplada com base nas reflexões sobre
os impactos sociais e ambientais decorrentes das diferentes formas de produção
no campo e exploração dos recursos naturais, o que contribui para a avaliação
crítica dos impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas
à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias, conhecendo
outras práticas agrícolas que têm compromisso com a sustentabilidade. Também
desenvolvemos a habilidade EM13CHS101 ao comparar diferentes narrativas.

B I LI DA

EM13CHS101 EM13CHS302

Leia os dois textos a seguir e, com base neles e nos conhecimentos que adquiriu neste capítulo, analise em que
medida a produção agroecológica pode trazer impactos positivos ao Brasil. Elabore argumentos que considerem
os aspectos ambientais e sociais para justificar sua análise.

Nessa seção serão avaliados dois textos diferentes. O primeiro, publicado em
um portal de notícias da internet, é uma notícia relacionada com implementação
de projetos de restauração florestal e também de práticas de agricultura de baixo
carbono, que inclui projetos agroecológicos e agroflorestais, entre outros. O segundo
é parte do depoimento de uma agricultora em uma revista criada pela Associação
dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe. Nesse texto, destacam-se os
benefícios sociais e ambientais da produção agroecológica, que, além de empregar
técnicas agrícolas que preservam os elementos naturais, gera renda e é valorizada
no mercado externo, mostrando-se uma atividade sustentável.
Propõe-se a reflexão sobre os benefícios socioeconômicos e ambientais, o
que contribui para uma análise crítica sobre como é a produção agropecuária
no território brasileiro, bem como sobre suas consequências para a sociedade
como um todo. Por ser uma atividade que leva os estudantes a revisitar os
conteúdos tratados no capítulo, pede-se a eles que exponham seus argumentos
ao grupo. Dessa forma, podem trabalhar em duplas para debater os dois textos
e articular as ideias com os conteúdos tratados no capítulo, além de elaborar
uma lista com os argumentos. Por fim, seria adequado fazer uma lista coletiva
com os argumentos apresentados por todas as duplas de estudantes, o que
permitirá a verificação das ideias comuns sobre o tema, além de esclarecer
possíveis equívocos.
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Habilidade (EM13CHS101)
Analisar e comparar diferentes fontes
e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão
e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais,
ambientais e culturais.
Habilidade (EM13CHS302)
Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à
exploração de recursos naturais e às
atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise,
considerando o modo de vida das
populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas
agroextrativistas e o compromisso
com a sustentabilidade.
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Leia os dois textos a seguir e, com base neles e nos conhecimentos que adquiriu neste capítulo, analise em que
medida a produção agroecológica pode trazer impactos positivos ao Brasil. Elabore argumentos que considerem
os aspectos ambientais e sociais para justificar sua análise.
Restauração de 77 mil hectares de áreas degradadas poderá movimentar mais de
R$ 23 milhões por ano no Alto Rio Doce
Técnicas de restauração florestal e práticas de agricultura de baixo carbono podem ser aplicadas com sucesso na
recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Gualaxo do Norte, em Minas Gerais, que foi impactada pelo rompimento da
barragem do Fundão em 2015. É o que mostra um estudo realizado a partir do projeto Renovando Paisagem, uma parceria entre a Fundação Renova, o WRI Brasil [World Resources Institute], o Icraf Brasil [Centro Internacional de Pesquisa
Agroflorestal] e a Fazenda Ecológica. De acordo com as análises, a restauração de 77,2 mil hectares de áreas degradadas
na bacia pode gerar um valor adicionado de R$ 23,5 milhões por ano distribuído por 8 municípios e reduzir 281,2 mil
toneladas de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. [...]

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

[...] E comecei a produção no roçado, logo depois veio a organização do quintal, onde me encontrei, iniciei com pouca
variedade de hortaliças, mas aí logo surgiu a oportunidade de criarmos a APASPI – Associação dos/as Produtores/as
Agroecológicas do Semiárido Piauiense, fundado no ano de 2012 com a proposta de certificar os nossos produtos com
selo orgânico. Eu sou sócio-fundadora da APASPI, estou desde o início, e as atividades de certificação de produtos orgânicos começou nos roçados com um consórcio de algodão orgânico, milho e feijão.
O nosso algodão é vendido para a Europa, através da associação, e beneficiado na Europa na produção de peças com
característica sustentável. […] eu decidi trabalhar com orgânico, a partir da APASPI, e é muito gratificante trabalhar com
agroecologia porque você trabalha dentro de seu processo como pessoa, como mulher em uma relação de muito amor
com a terra. [...] É muito gratificante, agroecologia, para mim, é parte de minha vida!
Logo com o crescimento da associação, as ações de certificação orgânica chegaram até os quintais produtivos, continuamos no propósito de incentivar mais agricultores/as a fazer parte dessa grande rede, onde o propósito maior é gerar
qualidade de vida para as família do Semiárido através da produção de alimentos de base agroecológica para a geração
de renda principalmente para as mulheres através da economia solidária. [...]

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
LAMBER, Mark. Agricultura e meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Scipione, 1997.
O livro discute os impactos ambientais no campo decorrentes das diferentes técnicas agrícolas e apresenta as medidas mitigadoras adotadas mundialmente para reduzir os problemas.

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A geografia das lutas no campo. 6. ed. São Paulo:
Contexto, 1996. (Coleção Repensando a Geografia).
O livro analisa a história da violência no campo considerando os diferentes agentes envolvidos na questão agrária em diferentes momentos históricos.
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Fonte: O Candeeiro, ano 12, n. 2352, jun. 2018. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/read/61380792/
uma-histria-de-amor-com-a-agroecologia-no-quintal-de-zabel. Acesso em: 7 jul. 2020.

Divulgação

O livro A geografia das lutas no campo trata a questão campesina evidenciando
a relação das lutas populares, das políticas públicas e dos interesses econômicos
como fatores de complexidade para compreender a realidade do campesinato
no Brasil atual e o livro Agricultura e meio ambiente complementa as discussões
sobre os impactos socioambientais.
O filme Sonho de Rose, documenta a criação do movimento pela reforma
agrária no Sul do Brasil e os sites propostos apresentam informações sobre o
manejo agrícola e a agricultura sustentável.

Fonte: PORTAL TERRA, 1o jul. 2020. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/dino/restauracao-de-77-mil-hectares-de-areasdegradadas-podera-movimentar-mais-de-r-23-milhoes-por-ano-no-alto-rio-doce,549cc6bc3526c9ff37697e
2e40515acdgj2lp1jz.html. Acesso em: 7 jul. 2020.

Uma história de amor com a agroecologia
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ENEM
1. Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850 – D. Pedro II, por Graça de Deus e Unânime Aclamação dos Povos, Imperador
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber, a todos os nossos súditos, que a Assembleia Geral decretou,
e nós queremos a Lei seguinte:
Art. 1o Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra.

ENEM

Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 8 ago. 2014 (adaptado).

Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na
a. mercantilização do trabalho livre.
b. retração das fronteiras agrícolas.
c. demarcação dos territórios indígenas.
d. concentração da propriedade fundiária.
e. expropriação das comunidades quilombolas.

1. D

2. O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS
e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos, de suas próprias terras.
LOPES, R. J. O novo mapa da floresta. Folha de S.Paulo, 7 maio 2011 (adaptado).

A existência de um projeto como o apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemento que promove a

2. D

a. expansão da fronteira agrícola.
b. remoção de populações nativas.
c. superação da condição de pobreza.
d. valorização de identidades coletivas.
e. implantação de modernos projetos agroindustriais.

3. E

3. Os últimos séculos marcam, para a atividade agrícola, com a humanização e a mecanização do espaço geográfico, uma
considerável mudança em termos de produtividade: chegou-se, recentemente, à constituição de um meio técnico-científico
informacional, característico não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural, tanto nos países avançados como nas
regiões mais desenvolvidas dos países pobres.

4. E

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado).

A modernização da agricultura está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico do processo
produtivo em diferentes países. Ao considerar as novas relações tecnológicas no campo, verifica-se que a
a. introdução de tecnologia equilibrou o desenvolvimento econômico entre o campo e a cidade, refletindo
diretamente na humanização do espaço geográfico nos países mais pobres.

5. A

b. tecnificação do espaço geográfico marca o modelo produtivo dos países ricos, uma vez que pretendem
transferir gradativamente as unidades industriais para o espaço rural.
c. construção de uma infraestrutura científica e tecnológica promoveu um conjunto de relações que geraram novas interações socioespaciais entre o campo e a cidade.
d. aquisição de máquinas e implementos industriais, incorporados ao campo, proporcionou o aumento da
produtividade, libertando o campo da subordinação à cidade.
e. incorporação de novos elementos produtivos oriundos da atividade rural resultou em uma relação com
a cadeia produtiva industrial, subordinando a cidade ao campo.

Referências bibliográficas complementares
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MANFREDO, Maria Teresa. Os conflitos pela terra no Brasil. In: ComCiência,, Campinas, n. 133, 2011. Disponível em: http://
comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-76542011000900005&lng=pt&nrm=iso. Acesso
em: 10 jul. 2020.
O artigo trata do tema da divisão fundiária ao evocar questões comuns no Brasil, como os conflitos fundiários,
analisando a relação da expansão da fronteira agrícola e da ampliação de latifúndios e a relação dos agentes
envolvidos: fazendeiros, moradores, grupos indígenas, agentes do governo, representantes da igreja, etc.
CARDIM, Silvia Elisabeth de C. S.; VIEIRA, Paulo de Tarso Loguércio; VIÉGAS, José Leopoldo Ribeiro. Análise
da Estrutura Fundiária Brasileira. Disponível em: http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/ analise-balanco-e-diagnosticos/analise_de_estrutura_funciaria_brasileira.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020.
O artigo faz uma análise dos principais entraves à realização da Reforma Agrária no Brasil, analisando o contexto de
cada região e evidenciando as dificuldades e as políticas públicas que contribuíram para a concentração fundiária.
MORTE E VIDA SEVERINA. Direção: Afonso Serpa. Produção: Fundação Joaquim Nabuco e TV Escola, 2010.
(52 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=clKnAG2Ygyw. Acesso em: 18 ago. 2020.
A animação do auto de Natal Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, conta a história de
um retirante que deixa o semiárido nordestino e migra para Recife em busca de melhores condições de vida.
Ao contar a história de Severino, João Cabral conta, de forma poética, a saga de um retirante sem terra e ao
mesmo tempo descreve a mudança na paisagem percebida no trajeto que passa pelas sub-regiões nordestinas,
seguindo o curso do rio Capibaribe até Recife, capital do estado de Pernambuco.
NAS TERRAS DO BEM-VIRÁ. Direção: Alexandre Rampazzo. Produção: Tatiana Polastri, 2007 (110 min). Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=VibNE-8dN7o&t=3595s. Acesso em: 18 ago. 2020.
O documentário mostra diferentes problemas no campo brasileiro que decorrem da concentração fundiária.
Disputas por terra, trabalho análogo à escravidão e grilagens são assuntos tratados no documentário.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS para a Alimentação e Agricultura (FAO): Disponível em: https://bit.ly/3tppF7T.
Acesso em: 10 abr. 2021.
Neste site há artigos de variados temas, como mulheres e agricultura familiar, agroecologia, pequena agricultura,
entre outros. Além disso, apresenta dados estatísticos dos países.
BRASIL AGROECOLÓGICO. Disponível em: http://agroecologia.gov.br/publicacoes. Acesso em: 18 ago. 2020.
Neste site encontram-se diversas informações sobre agroecologia, além de eventos, estatísticas e de um acervo
de publicações disponíveis para download.
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AS PRIMEIRAS
SOCIEDADES
HUMANAS

Neste capítulo vamos discutir como a relação dos seres
humanos com a natureza se transformou no decorrer
do tempo, seja na cultura, seja no desenvolvimento da
ciência e da tecnologia. Na Pré-História, isso permitiu a
sedentarização dos primeiros grupos humanos e a criação
de novas relações sociais, incluindo o surgimento de cidades e impérios. Muitas comunidades humanas puderam
crescer, desenvolver-se e organizar estruturas políticas e
de poder complexas. Elas conseguiram também constituir riquezas a partir dos excedentes de produção, o que
propiciou a acumulação de riquezas por alguns grupos
e o desenvolvimento de relações comerciais.
O estudo desses grupos sociais que se constituíram
especialmente na chamada Antiguidade nos permite
ampliar e problematizar o próprio conceito de sociedade
explorado neste volume. As complexas relações sociais
constituídas por esses grupos humanos revelam as várias culturas e relações de poder que se constituíram ao
longo da História.
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Divididos em grupos, inicialmente, os estudantes devem ser instruídos a descrever minuciosamente as imagens
a fim de conseguirem elaborar hipóteses sobre os questionamentos feitos no segundo parágrafo. Uma roda de
conversa pode, depois, ser proposta para que os grupos
apresentem suas conclusões aos colegas. As respostas às
perguntas do último parágrafo devem ser registradas no
caderno, e, ao final do capítulo, retomadas (na atividade 2). Dessa forma, os estudantes poderão comparar as
hipóteses que levantaram antes das explicações com os
conhecimentos adquiridos após o estudo.
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AS PRIMEIRAS
SOCIEDADES
HUMANAS

As imagens da abertura deste capítulo mostram duas
pinturas rupestres de continentes distintos, porém muito
semelhantes entre si, pois representam práticas sociais
dos primeiros grupos humanos de que temos notícia.
Os registros que retratam possivelmente uma cena de
caça oferecem pistas sobre suas práticas cotidianas e
seus conhecimentos tecnológicos.

 Pintura rupestre encontrada na serra da Capivara, no Piauí, 2016.
por predadores ou outros grupos humanos, carregavam consigo apenas os instrumentos e ferramentas necessários à sobrevivência.
Os primeiros registros em caverna datam de
cerca de 70 mil anos, mas são encontrados até
hoje. Não parece muito se imaginarmos que, hoje
em dia, ocupamos todo o planeta e constituímos,
como espécie humana, diferentes tipos de sociedade e relações diversificadas com o meio ambiente. Foi uma transformação rápida e complexa,
que inúmeros pesquisadores e cientistas procuram
investigar, acreditando, assim, interpretar características fundamentais das sociedades e culturas
humanas.
O que teria feito os seres humanos deixarem de
viver em grupos nômades e seminômades para se
tornarem sedentários? Por que surgiram grupos sociais maiores, com relações de poder mais estruturadas em torno de regras e organizações fixas, com a
divisão do trabalho e hierarquias sociais?

 Pintura rupestre encontrada no sítio arqueológico Tassili n‘Ajjer, na Argélia, datado de 5000 a.C. a 2000 a.C.

O QUE
VAMOS

ESTUDAR
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Neste capítulo, vamos compreender como se constituíram as primeiras sociedades humanas, baseadas na atividade agrícola e no comércio, na organização do
poder concentrado em centros urbanos e em estruturas sociais complexas. Para
começar, conheceremos uma narrativa ficcional escrita nos tempos em que Roma
era o centro de um grande império.

gerasimov_foto_174/Shutterstock

O

bserve as fotografias de pinturas rupestres.
A imagem da esquerda é de uma pintura
encontrada em um sítio arqueológico na
Argélia, e a que está acima, de outra presente na serra da Capivara, no Piauí. É possível reconhecer nelas
algumas representações que nos parecem familiares:
grandes quadrúpedes e outros animais menores, pessoas em pé, talvez correndo, enquanto empunham
arcos ou outros instrumentos, como lanças.
Reflita com os colegas sobre o que podemos descobrir a respeito dos primeiros agrupamentos humanos com base nessas imagens. Identifique o que elas
revelam sobre a cultura, as práticas sociais e a tecnologia desenvolvida pelos primeiros grupos humanos
para organizar a vida cotidiana.
Sabemos, atualmente, que os primeiros agrupamentos humanos eram nômades ou seminômades, com reduzida hierarquia social. Sobreviviam da
caça, da pesca e da coleta. Em virtude dos constantes deslocamentos e do risco de serem atacados
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O b je t iv o s d o c a p ít u lo
1. C ompreender o processo de constituição das primeiras comunidades sedentárias
humanas e a organização de cidades.
2. C omparar criticamente as diversas formas de organização econô mica e de poder
das sociedades da Antiguidade.
3 . R elacionar práticas das sociedades da Antiguidade com as da atualidade para
refletir sobre as diferentes formas e possibilidades de organização social em
diferentes contextos.

DA Á R EA
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I
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AS

BNCC

Co m p et ê n c ias es p ec í f ic as das Ciê n c ias Hu m an as e So c iais A p lic adas da B N CC
1 . Analisar processos políticos, econô micos, sociais, ambientais e culturais nos â mbitos local, regional, nacional
e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de naturez a científica.

Co m p et ê n c ias g er ais da B N CC
1 ,3 ,4 ,5 ,7 .

2 . Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão
das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos E stados-nações.
3 . Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a naturez a
(produção, distribuição e consumo) e seus impactos econô micos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo
responsável em â mbito local, regional, nacional e global.
4 . Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contex tos e culturas,
discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades.
A c o m p et ê n c ia 1 será trabalhada neste capítulo por meio da comparação das sociedades constituídas
no E gito, na M esopotâ mica, na G récia e Ro ma antigas, sob a perspectiva de suas organiz ações políticas,
sociais e econô micas, de modo que os estudantes possam desenvolver sua capacidade crítica.
A c o m p et ê n c ia 2 será mobiliz ada ao longo de todo o capítulo, notadamente por meio do estudo da
constituição de diferentes sociedades da Antiguidade, tendo em vista as relações de poder e seu papel
na determinação das territorialidades da M esopotâ mia, G récia, E gito e I mpério Ro mano.
A c o m p et ê n c ia 3 será contemplada tanto durante o estudo do processo de sedentariz ação do ser humano
quanto do desenvolvimento tecnológico adquirido pelas primeiras sociedades que estabeleceram novas
formas de interação na relação do ser humano com a naturez a.
A c o m p et ê n c ia 4 será trabalhada mediante a comparação dos elementos políticos e econô micos das
primeiras sociedades que criaram regimes de trabalho e divisão social distintos.

T e m a s c o n t e m p o r â n e o s t r a n s v e r s a is (T C T ):
•

Diversidade cultural
•

T rabalho

!"#$%&'(&%!"#")*&(+!+("#,-'!.!"

!"#

BI

L I DA
S
DE

#$%&&%'()%*

HA

Página 7 8

BNCC

Habilidade (EM13CHS101)
O texto proposto nesta seção pertence ao escritor romano Petrô nio e foi escrito
por volta de 60 d.C . Da obra original restam apenas fragmentos que sobreviveram
I dentificar, analisar e comparar difeao tempo, mesmo assim é considerada um dos romances mais famosos da época,
rentes fontes e narrativas ex pressas
em diversas linguagens, com vistas
pois apresenta a sociedade romana de forma bem-humorada e repleta de críticas.
à compreensão de ideias filosóficas
O livro é narrado pelo protagonista E ncólpio, que revive várias aventuras com seu
e de processos e eventos históricos,
amante e seu servo, que vão do ciú me româ ntico à prisão na ilha de C irce, famosa
geográficos, políticos, econô micos,
feiticeira da mitologia.
sociais, ambientais e culturais.
O fragmento é extraído de um romance, ou seja, gênero narrativo longo, em
Habilidade (EM13CHS104)
prosa, que, com base em uma trama, percorre o amadurecimento físico e psicológiAnalisar obj etos e vestígios da culco de seus protagonistas. Nesse caso, o romance mescla aventura, paixão e humor.
tura material e imaterial de modo a
No título do livro, a grafia S at y r i con com y se deve à escrita em latim. J á S atíidentificar conhecimentos, valores,
ricon, com i, marca a tradução para o português.
crenças e práticas que caracteriz am
a identidade e a diversidade cultural
C onvém, primeiro, solicitar aos estudantes que leiam o trecho em silêncio e
de diferentes sociedades inseridas no
grifem os termos que não conhecem, considerando que o texto é muito antigo e
tempo e no espaço.
o vocabulário pode ser de difícil compreensão. T alvez a palavra que possa suscitar
maior dú vida seja “sestércio”, nome dado a uma das moedas romanas. Depois, leia
o texto em voz alta, atentando à entonação e humor presente no relato, afinal esse fragmento possui uma interlocução, ou seja, o narrador está conversando com alguém, a quem conta sua história; logo, a leitura em voz alta pode
auxiliar o entendimento.

E m seguida, os estudantes podem trabalhar em pequenos grupos para responderem às questões do R o t e i r o
d e t r a b a l h o . Ao final, as respostas dos grupos podem ser apresentadas em uma roda de conversa. As questões
de 1 a 3 podem ser tratadas mais rapidamente, enquanto as questões 4 e 5 podem propiciar uma reflexão mais
profunda sobre a escravidão na R oma antiga e a noção de escravidão moderna.

#&+,-./+#0-#,/12134+
1. O narrador afirma que sua prosperidade foi resultado de sua habilidade. C omo ele justifica o modo como
enriqueceu?
E spera-se que os estudantes reconheçam tanto as ações do narrador que levaram ao enriquecimento (prestando atenção aos negócios do
senhor, à compra de navios mercantes, aos empréstimos de dinheiro a libertos com j uros) quanto as estratégias e os comportamentos: conquistar o papel de escravo favorito, ex igir da mulher uma contribuição na venda dos bens, persistir diante do fracasso inicial, entre outros.

2. Ao contar suas aventuras comerciais, o narrador descreve atividades econô micas importantes do período
em que viveu. Destaque quais são essas atividades.
O s estudantes devem identificar, pela leitura do fragmento, diversas referências econô micas, como a construção de navios mercantes e
de obras civis, o comércio marítimo, a criação de animais em pasto (gado) e até o investimento financeiro do empréstimo de dinheiro.

3 . O narrador afirma que foi escravo por 14 anos. Apoiados no que sabem sobre escravidão, como vocês
descreveriam a relação entre o narrador e seu “senhor”? T rata-se de uma relação comum ou incomum?
O escravo está submetido ao seu “ senhor” , por isso há uma relação de dependência e subordinação entre eles. P orém, essa relação é
muito diferente da escravidão moderna, em que o escraviz ado é visto como obj eto, e, portanto, é desumaniz ado, enquanto no fragmento
de S aty ron, há uma relação de aprendiz ado entre o escravo e seu “ senhor” , de conquista de admiração e, no final, de possibilidade de
libertação.

4 . C om base no conhecimento de vocês sobre a organização da sociedade na R oma Antiga, destaquem aspectos
da narrativa que considerem significativos para explicar as relações sociais de tal contexto.
A resposta depende dos conhecimentos prévios dos estudantes. C aso necessário, indique alguns aspectos centrais do tex to, como a
estrutura da escravidão (e as possibilidades de liberdade ou de conquista do favoritismo do “ senhor” ) e o papel central dos homens, em
detrimento das mulheres em relação às finanças e à economia doméstica. P ode-se ainda destacar que essa sociedade valoriz ava a riquez a
e o poder, visto que o protagonista se vangloria de sua traj etória de enriquecimento.

5 . E m sua opinião, quais aspectos do texto parecem completamente diferentes em relação às formas de organização social no Brasil contemporâ neo? H averia alguma semelhança? S e sim, qual(is)?
O s estudantes precisam refletir sobre a ex istência ou não de servidão no mundo atual, a desigualdade de gênero e a valoriz ação da
riquez a e da posição social, entre outros assuntos. P ara finaliz ar a atividade, seria oportuno destacar que a análise comparativa entre
sociedades em tempos diferentes deve levar em conta as permanências e as mudanças ou rupturas com determinadas práticas e valores.
Assim, por mais que utiliz emos a palavra “ escravidão” para tratar de uma dada condição dos seres humanos em diferentes contex tos, é
preciso reconhecer as especificidades desse fenô meno, como faremos ao longo deste capítulo.
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A habilidade E M 13 C H S 10 1 é trabalhada por meio da leitura de uma narrativa feita por um ex-escravo de R oma.
E spera-se que o estudante adquira criticidade ao se deparar com vestígios históricos que nos remetem a outras
épocas e processos sociais, como a escravidão. A habilidade E M 13 C H S 10 4 é contemplada com a análise de um
vestígio sobre a cultura romana. E spera-se que o estudante identifique a estratificação social e suas possibilidades
de mudança para compreender os diversos papéis sociais que existiam na R oma Antiga.
Página 7 9
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O infográfico inicia-se com o a sedentarização dos seres humanos e ruma até o final do I mpério R omano. S ugira
aos estudantes que o analisem em duplas, para refletirem sobre a cronologia apresentada: “Q uando já podemos
nos referir a cidades? ”; “Q uais são as primeiras cidades de que se tem notícia? ”; “Q uais são as características que
uma cidade deve apresentar para receber essa nomenclatura? ”; “Q uais são os grandes impérios mencionados? ”.
Página 8 0
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É importante ajudar os estudantes a compreender as escalas temporais que
são utilizadas para explicar o tempo organizado em eras geológicas, como os
períodos da Pré-H istória.

2>5?5<2<7#896$@767;>24#

F

ósseis de H om o er ect us , H om o
s ap i en s , H om o n ean der t h al en s i s
e H om o an t eces s or , que fazem
parte do processo evolutivo do
gênero H om o.

E

squeleto humano descoberto
em 2007 em escavação
arqueológica em Beck R ow,
I nglaterra. E stima-se que ele
tenha até 2000 anos de idade.
G etty I m a g es / S to c k trek I m a g es

Neste tópico, convém discutir com os estudantes a importâ ncia da arqueologia
para o estudo da cultura material, apoiando-se em evidências e hipóteses que colaboraram para ampliar nossos saberes sobre outras sociedades. Pode-se ressaltar
a diversidade de artefatos que são analisados pelos arqueólogos, como cerâ micas,
pinturas, armas, instrumentos domésticos, vestígios de fogueiras, inscrições em
pedras, para formular hipóteses sobre as primeiras comunidades humanas.

C rea ti v em a rc / S h u tters to c k

##$%#&'()*('$%#+,)-.(/$/*%#
0-)$.$%
V ocê vai encontrar em muitos livros de H istória o termo P r é - H i s t ó r i a para
indicar a época que se estende do aparecimento do gênero H om o, há cerca de
2 milhões de anos, com o H om o h ab i l i s , até o surgimento da escrita, há aproximadamente 6 mil anos.
S egundo muitos historiadores, somente as sociedades que haviam deixado
documentos escritos poderiam ser estudadas e conhecidas. Para eles, a H istória
só teria começado com a invenção da escrita, por isso aquelas sociedades sem
escrita tornaram-se objeto de estudo de outra ciência humana: a Arqueologia.
O termo a r q u e o l o g i a é formado por duas palavras de origem grega: ar ch ai os , que significa “passado/ antigo”, e l og os , que significa “ciência/ estudo”.
De acordo com a origem do termo, portanto, Arqueologia é a ciência que
estuda as coisas antigas. Atualmente, porém, há pesquisas arqueológicas de
diversas culturas que cobrem desde o surgimento da espécie humana até períodos mais recentes.
A Arqueologia estuda os vestígios materiais deixados pelos grupos humanos,
como fragmentos de cerâ mica, ferramentas em pedra, instrumentos de caça e
pesca, restos de alimentos, ruínas de habitações, ossos e até objetos ligados à
indú stria. Por meio desses vestígios, o arqueólogo procura descobrir como determinado espaço era habitado e como era a relação dos seres humanos com o
meio ambiente; enfim, como era o modo de vida de certo grupo.
E ntretanto, o uso do conceito de Pré-H istória para designar o período que
antecede a H istória é criticado por grande parte dos historiadores, para os
quais todos os povos são históricos, independentemente de possuírem ou não
escrita. O fato de alguns grupos da chamada Pré-H istória não terem deixado
registros escritos não nos impede de conhecer alguns aspectos do modo como
viviam. E mbora várias perguntas fiquem sem resposta, os vestígios arqueológicos permitem a compreensão de parte do cotidiano, das técnicas e das formas
de vida de nossos antepassados. Assim, mesmo os povos que não desenvolveram a escrita têm certamente H istória. As pinturas rupestres que você viu na
abertura deste capítulo, por exemplo, são documentos históricos, ainda que
não sejam textos escritos.
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Nesta atividade são mobilizadas as habilidades E M 13 C H S 10 3 e E M 13 C H S 10 4 , tendo em vista a elaboração de
hipóteses, seleção de evidências e elaboração de argumentos relacionados com a cultura material.
Os estudos arqueológicos se ocupam da investigação de vestígios materiais. C om base nesses dados, os pesquisadores procuram explicar o funcionamento de uma sociedade. Agora imagine um arqueólogo do futuro que
encontre apenas alguns vestígios da nossa sociedade. O que ele poderia descobrir sobre nós? Para aprofundar essa
reflexão sigam o roteiro de trabalho proposto:

#4%A-*1%#+-#A1,B,CD%
1. Dividam-se em grupos de até quatro integrantes para realizar essa atividade prática.
2. E scolham um objeto de uso comum, que pode ser novo, quebrado ou gasto para servir de documento
arqueológico.
3 . No caderno, façam uma descrição detalhada do objeto, levando em conta suas características materiais
(tamanho, dureza, componentes, peças, etc.).
4 . E m seguida, imaginando que um arqueólogo do futuro tenha encontrado apenas esse objeto, pense
sobre como ele responderia às seguintes questões: Q uem criou esse objeto? ; C om que finalidades ou
utilidades? ; Q uem tinha acesso a ele? ; O que ele seria capaz de afirmar sobre a nossa sociedade?
5 . Apresentem à turma o objeto escolhido pelo grupo e suas hipóteses. Antes, porém, mostrem esse objeto e
peçam aos colegas que apresentem suas interpretações.
Página 8 1
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Neste tópico, é importante trabalhar com os estudantes como as cidades surgiram e se constituíram como centros
de desenvolvimento do comércio e de exercício do poder. É importante frisar que a formação de diferentes cidades
ocorreu em tempos muito diferentes e com formações culturais distintas.
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Habilidade (EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a
identificar conhecimentos, valores,
crenças e práticas que caracterizam
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
tempo e no espaço.
Habilidade (EM13CHS105)
Identificar, contextualizar e criticar
tipologias evolutivas (populações
nômades e sedentárias, entre outras)
e oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual
etc.), explicitando suas ambiguidades.

Carlos Vespúcio

Habilidade (EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os
impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos
naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do
planeta (como a adoção dos sistemas
da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre
outros).
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Com base em: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 53-84.
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As transformações sociais e tecnológicas das primeiras comunidades humanas, bem como a divisão de períodos
da chamada Pré-História, são, geralmente, estudadas com base em vestígios arqueológicos encontrados na Europa
ou por pesquisadores europeus, que, desde o século XIX, elaboram hipóteses e apresentam suas conclusões à
comunidade de cientistas e ao público em geral.
Mas como foi a ocupação do território americano pelos primeiros agrupamentos humanos? Como os povos que
se estabeleceram no continente se organizaram e se relacionaram com o meio ambiente e os recursos naturais?
Para responder a essas perguntas, vamos recorrer a estudos arqueológicos. Leia os seguintes trechos do livro
Amazônia antropogênica e assista aos dois vídeos indicados antes de seguir para o Roteiro de trabalho.
Trecho 1
Mesmo que os mitos da “Natureza Selvagem” e do “Paraíso Tropical” tenham encontrado solo fértil no imaginário popular, foi comum na ciência pensar que a floresta amazônica teria se diversificado e expandido sem
sofrer qualquer influência humana, até a ascensão das sociedades agricultoras. E que as antigas intervenções
humanas, quando finalmente ocorreram, só teriam alcançado pontos isolados, em áreas reduzidas, localizadas
às margens dos principais rios da região. A Amazônia seria uma região exclusivamente “natural”, não tocada
e intocável, onde o Homem além de não fazer parte teria sido repelido pela dificuldade de se adaptar aos seus
supostos parcos recursos não domesticáveis. Com isto consolidou-se a ideia de que o Homem não fazia parte da
sua natureza. De que na Amazônia, tudo que seria adequado ou necessário ao Homem ou era ausente ou era
escasso. A Amazônia seria, enfim, selvagemente “virgem”!
A Amazônia quando foi percorrida, entre os séculos XVII e XIX, por naturalistas provenientes da Europa “civilizada” só fez aumentar a sua fama de inóspita e indomável. Eles ficavam chocados com a “decadência” dos
povos nativos cujos hábitos sociais e culturais eram considerados um exemplo vivo da ruína da civilização em
um meio hostil. Os arqueólogos abraçaram esta ideia que foi cristalizada no século XX, quando destinaram aos
povos amazônicos o mero papel de coadjuvantes periféricos dos povos andinos e caribenhos. E o sucesso deles,
como coadjuvantes, dependia da capacidade de dobrarem as condições ambientais locais, em si só degenerativas para toda e qualquer civilização avançada. E a inexistência de cidades, governos, religiões, leis e escrita era
considerada a prova definitiva da inadequação da Amazônia para a evolução de toda e qualquer manifestação
cultural humana. [...]
Entretanto, nos últimos anos, a arqueologia vem comprovando que na Amazônia existiram sociedades compostas por populações, significativamente, muito mais numerosas do que aquelas relacionadas às comunidades
indígenas contemporâneas. As populações ocuparam a confluência dos rios de segunda ordem com os de terceira, e as margens dos de terceira em diante, especialmente o entorno das suas várzeas, até o período imediatamente anterior à conquista europeia.
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Essa atividade discute as primeiras sociedades amazônicas e seus vestígios com
base nas pesquisas realizadas por arqueólogos e historiadores, que permitiram
compreender parte da história desses grupos humanos considerando os vestígios
da cultura material. Espera-se que os estudantes sejam capazes de confrontar
opiniões divergentes sobre um mesmo período histórico e interpretar, mediante
métodos científicos de pesquisa, diversas fontes. Esse estudo colabora para o entendimento das diversas sociedades humanas e de suas intervenções na natureza.
Os textos usados como fonte da pesquisa foram extraídos do livro A arqueologia da Amazônia pela perspectiva inter-relativa. Nele, o pesquisador confronta
duas perspectivas sobre o local: a primeira defende a ideia de que o território é
um paraíso antigo, pouco afetado pela presença humana, que é muito recente
na região. A segunda afirma que o ser humano vem alterando essa paisagem há
muito tempo, seja por meio dos primeiros coletores-caçadores, seja pela interferência dos grandes cacicados.
O primeiro texto mostra como a Amazônia, por muito tempo, foi considerada
selvagem, ou seja, intocada pelo ser humano. O segundo texto, porém, revela
provas arqueológicas que indicam povoações humanas milenares em locais em
que não se esperava encontrar a presença humana.
Os vídeos ratificam essa nova intepretação ao mostrar as descobertas científicas
embasadas na coleta de artefatos. Neles, grupos de pesquisadores do Instituto
Mamirauá se defrontam com cerâmicas e vestígios múltiplos que indicam habitações, zonas produtivas e locais de circulação de pessoas. Essa instituição foi criada
em 1999 e é fomentada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que
atua na região do Médio Solimões, no Amazonas. As pesquisas desenvolvidas pelo
grupo visam à proteção do meio ambiente local e à criação de formas sustentáveis
de exploração da região.
Para essa atividade, os estudantes precisam ser divididos em três grandes grupos, o que pode ser feito por sorteio dos números de chamada, por exemplo.
Cada grupo ficará responsável pela pesquisa sobre um dos povos/região listados.
Os estudantes poderão usar os celulares em sala para iniciar a pesquisa, ou os
computadores disponíveis no colégio. Se isso for inviável, a pesquisa pode ser
realizada em casa com a apresentação dos resultados aos colegas na aula seguinte.
Eles devem fazer o levantamento de mapas, imagens dos artefatos encontrados
ou das pesquisas arqueológicas que estão sendo feitas, da história desses povos
e até mesmo de vídeos de instituições que pesquisam essas comunidades.
É importante ressaltar que os sites que servirão de fonte devem ser de instituições reconhecidas, como ONGs, pesquisas fomentadas pelo Estado e universidades, jornais de grande circulação ou até de instituições privadas que ajudam
na preservação da história patrimonial brasileira.
Apresentamos a seguir algumas sugestões que podem ser indicadas para o
trabalho de pesquisa.

Texto

MUNIZ, Tiago Silva Alves; PEREIRA, Isabel Bentes. Arqueologia Histórica no Médio
Amazonas: a região de Santarém sob o olhar da etno-história e arqueologia do presente. Revista Ciências da Sociedade (RCS),
v. 1, n. 2, p.139-155, jul./dez. 2017.

Sites
Carta Capital
Neste site pode ser encontrado o artigo sobre a importância da terra preta indígena. Disponível em: https://envolverde.cartacapital.com.br/terra-preta-de-indio-o-legado-de-agricultura-sustentavel-da-amazonia/
Dicionário Ilustrado Tupi-guarani
Apresenta algumas informações sobre a história dos povos marajoara. Disponível em: https://www.dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/marajoara/
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Embrapa
Neste site há um texto sobre a constituição da terra preta indígena. Disponível em: https://www.embrapa.br/
busca-de-projetos/-/projeto/31443/as-terras-pretas-de-indio-da-amazonia-o-entendimento-de-sua-formacao-e
-evolucao
Itaú Cultural
O site apresenta um artigo sobre a cultura marajoara. Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5353/arte-marajoara
Museu Nacional
No site do museu podem ser encontradas fotografias sobre a arte marajoara. Disponível em: http://www.museunacional.ufrj.br/dir/exposicoes/arqueologia/arqueologia-brasileira/marajoara.html

Vídeo
Neste vídeo são apresentadas descobertas arqueológicas no Amazonas. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=61&v=xej8TXpfYJk&feature=emb_logo.
Acessos em: 5 ago. 2020.
Depois de selecionar os dados, os estudantes devem ser instruídos sobre como organizá-los a fim de construírem
uma narrativa lógica para ser apresentada aos outros grupos que não se debruçaram sobre esse tópico. Devem
contar a história dos povos ou região, localizá-las no mapa brasileiro, mostrar fotos que ilustrem o tema, ou até
incorporar trechos de vídeos a suas próprias falas. Por isso é necessário criar um roteiro escrito para, depois, ser lido
como fundo ou usado como legenda para o vídeo do grupo.
No processo de avaliação, é significativo levar em conta a criatividade dos estudantes e não apenas seus conhecimentos tecnológicos. Portanto, a organização das informações, as fontes usadas e a linguagem escolhida para a
narrativa precisam sobressair na avaliação.
No final, os vídeos podem ser apresentados a toda a turma, seguidos de uma roda de conversa sobre a importância da arqueologia, as descobertas recentes sobre a antiga ocupação da Amazônia e até sobre como a cultura
indígena ancestral influencia no cotidiano dos estudantes hoje.
Essa atividade desenvolve a habilidade EM13CHS104 ao apresentar aos estudantes artefatos arqueológicos de
localidades amazônicas para aprenderem mais sobre seus valores e sua ação no território.
Por meio da atividade EM13CHS105, os estudantes poderão comparar as diversas tipologias evolutivas entre a
atualidade da região amazonense e seu passado remoto.
A habilidade EM13CHS306 será trabalhada nessa atividade por meio do debate sobre a relação dos povos
milenares indígenas com a natureza em comparação com a ocupação do meio ambiente na atualidade.
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SOCIEDADES DA ANTIGUIDADE
É necessário levantar hipóteses com estudantes sobre os possíveis motivos que
levaram as cidades antigas a serem erigidas. Elas se constituíram ao redor dos
principais centros de comércio e de circulação de pessoas e produtos, ou como
forma de centralização do poder. O estudo das primeiras cidades nos leva aos
estudos dos primeiros grandes impérios. Vale destacar também que junto aos
centros de poder se estabeleceu a instituição religiosa, muitas vezes confundida
com o poder político.

SOCIEDADES DA ANTIGUIDADE
As primeiras organizações sociais mais complexas e populosas estabeleceram-se em
torno de cidades que se constituíam como centros de poder e espaços para a circulação
de mercadorias e riquezas. Os mais antigos vestígios urbanos conhecidos datam de aproximadamente 4000 a.C. A partir desse período, registrou-se o surgimento da escrita,
dos calendários, do cultivo de cereais, da metalurgia do cobre e de outras tecnologias.
Vestígios anteriores a essa data só foram encontrados em Jericó, na Cisjordânia.
As primeiras cidades constituíram-se como forma de centralização de poder, representado em seus templos, pirâmides, zigurates e outras edificações. Suas origens
confundem-se com a instituição da realeza. O rei era quase sempre figura de representação divina, sendo a cidade elemento de criação sagrada e morada dos deuses. Ao
lado do templo, erguia-se o palácio, morada do rei, de seus descendentes e coligados.
Fazia-se, assim, clara distinção social entre os grupos na sociedade: os governantes,
detentores do poder, e os governados. Para proteger a cidade e seus edifícios centrais,
construíram-se muralhas. O rei também tinha a seu favor o controle dos celeiros, outra
edificação fundamental. Com isso, ele podia fornecer alimentos em épocas de escassez
ou criar escassez para ampliar seu poder. Possuía ainda o poder da guerra, ou seja,
de dominar, matar e destruir, pois, ao dominar cidades vizinhas, reafirmava o controle
sobre sua cidade e aumentava seus domínios. Conseguia, desse modo, ampliar os estoques dos celeiros, além de obter riquezas saqueadas de outros povos.
O filósofo ateniense Platão afirmou: “Na realidade, todas as cidades se acham em um
estado natural de guerra umas com as outras”. Tendo o poder religioso e político sob seu
comando, o rei impunha a coleta de impostos à população da cidade que era, ao mesmo
tempo, protegida dos ataques externos e oprimida por leis internas. Criaram-se então
regras uniformes de comportamento e julgamento, além de penalidades.
Esses elementos foram comuns à constituição de várias cidades da Antiguidade,
envolvendo a formação de culturas próprias e a criação de impérios que se estendiam por vastas regiões. Entender historicamente a organização dessas culturas nos
ajuda a entender as relações dos seres humanos entre si e com seu entorno.

Com o estudo desse período histórico e da vida cotidiana nessas cidades, podemos retomar algumas das questões formuladas inicialmente e produzir algumas
respostas: Em que medida as cidades antigas se diferenciam, considerando as
diversas realidades sociais e culturais? Como podemos entender a especificidade
da vida urbana daquele período?

Photodisc

MESOPOTÂMIA E EGITO
 Platão (c. 427 a.C.-347 a.C.),

filósofo grego discípulo
de Sócrates e professor de
Aristóteles, fundou a Academia
em Atenas. A estátua (foto de
2010) está localizada próximo à
Academia de Atenas, Grécia.

MESOPOTÂMIA E EGITO
As sociedades urbanas surgiram às margens de rios, aproveitando-se da fertilidade
de suas terras e do excedente que poderiam produzir para gerar novas riquezas. O espaço urbano era ocupado com símbolos de poder, como palácios e templos religiosos.
Enquanto no Egito se construíam cidades às margens dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia erguiam-se cidades às margens do rio Nilo (a palavra Mesopotâmia significa
“terra entre rios”). Nesses lugares, edificaram-se canais de irrigação controlados por habitantes da região, evitando tanto a seca quanto as enchentes, pois a água era canalizada
e dirigida para os lugares onde era necessária.
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É importante a utilização do mapa durante a discussão, pois ele traz explicações relevantes sobre o surgimento
das primeiras cidades nessa região: o abastecimento de água e território fértil, em comparação com as regiões que
circundam a M esopotâ mia. É importante discutir a estruturação das cidades-E stado, suas fortificações, suas trocas
comerciais e culturais e a possibilidade de unificação entre elas.
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econstituição do zigurate de U r, a partir da
reconstrução do edifício feita em 1939.

R

uínas do zigurate de U r, construído entre os anos 2113 a.C . e
2096 a.C ., localizado no atual I raque, na região da
M esopotâ mia. F oto de 2008 . Os zigurates eram construções
que serviam, ao mesmo tempo, como observatório
astronô mico, templo religioso e depósito de cereais, ou seja,
eram importantes centros de poder para os governantes.

1. Até que ponto, nas cidades da M esopotâ mia, o poder político estava ligado
ao universo religioso?

.#/0"(".0120
1. A t é q u e p o nt o , nas c id ad e s d a M e s o p o t â m ia, o p o d e r p o l í t ic o e s t av a l igad o ao u niv e r s o r e l igio s o ?
2. Q u e p ap e l t e v e a e s c r it a p ar a a o r ganiz aç ã o d a s o c ie d ad e m e s o p o t â m ic a, e m
d e t inh am o p o d e r ?

O governante era a representação do poder religioso e senhor de todas as terras. C ada cidade era,
portanto, governada pelo representante de um deus; e os templos, localiz ados no centro das cidades, eram locais não só de adoração, mas de trabalho e coleta de impostos.

e s p e c ial p ar a aq u e l e s q u e
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Para os egípcios, o Nilo significava abundâ ncia de
alimentos: a chuva que caía sobre a nascente desse
rio provocava um transbordamento que inundava suas
margens, depositando nelas substâ ncias fertilizantes.
Após o período de chuvas, tinha-se uma terra rica para
o plantio. C om a irrigação, foi possível expandir as terras destinadas à agricultura; para isso, eram utilizados
diques, comportas e represas.
Nas margens do rio Nilo, formou-se um império
de caráter teocrático, ou seja, fundamentado no poder religioso. E sse poder era exercido pelo rei ou faraó.
Por volta de 3200 a.C ., Narmer, governante da região do
Alto E gito, conquistou o Baixo E gito, iniciando o processo
de centralização do poder, que se consolidaria nos séculos
seguintes, com a inauguração de várias dinastias de faraós. C om isso, Narmer tornou-se o primeiro faraó egípcio.
O processo de centralização do poder estava relacionado à expansão das áreas de irrigação, ou seja, ao promover a construção de novos sistemas irrigatórios, o faraó

2. Q ue papel teve a escrita para a organização da sociedade mesopotâ mica, em
especial para aqueles que detinham o poder?

ampliava seu domínio, garantindo mais terras férteis sob
seu controle. E le era o proprietário de todas as terras, que
eram divididas em domínios e entregues a um administrador sob seu comando. U ma parte do rendimento das
colheitas era reservada para o celeiro do E stado.
E ntre 2700 a.C . e 2190 a.C ., aproximadamente, durante o chamado I m p é r i o A n t i g o , foram construídas as
p i r â m i d e s , que serviam de tú mulo para os faraós, sua
família e os altos funcionários da corte. Acreditava-se que
os faraós eram a encarnação terrena de H órus, deus de
grande importâ ncia para os egípcios, considerado o filho
do S ol e mensageiro do mistério divino. C omo mediador
entre o humano e o sagrado, o faraó era ao mesmo tempo deus e homem. C omo governante, tinha autoridade
máxima e incontestável. E ra responsável pela agricultura,
justiça e administração do império. S eu poder era hereditário: o primogênito era o herdeiro natural do trono.
A família que detivesse o poder por várias gerações
constituía uma dinastia.

mides de Q uéops, Q uéfren e
M ik erinos, em G izé, localizadas na cidade
do C airo, no E gito. F oto de 2008 .

W i tR / S h u tters to c k

 Pirâ

O domínio da escrita era privilégio de uma pequena elite que estava a serviço do E stado. Nesse
sentido, o conhecimento da escrita relacionava-se com a própria organiz ação do poder e controle,
pois uma das funções da escrita era regular as relações comerciais e definir regras para a vida social.
!!
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É importante destacar as semelhanças entre as sociedades mesopotâ mica e egípcia, principalmente no que concerne à figura do governante como representante da divindade, o que explica a presença de grandes construções,
em ambas as comunidades, destinadas aos deuses e ao governante, como as pirâ mides e os zigurates. S obre as
pirâ mides, as imagens de seu exterior, as pinturas internas e os ornamentos que se encontram nas mú mias servem
para explicar a relação dos monarcas com os deuses e justificar sua distinção e poder em vida. Além disso, deve-se
apontar que esses povos tinham divisões sociais bem delimitadas, que recebiam diferente s t at us conforme o grau
de instrução ou a proximidade do trabalho com o governante.

%:;<;=%=5$2>-3?5-56:%4$
E sta atividade envolve as habilidades E M 13 C H S 10 1, E M 13 C H S 10 2 e E M 13 C H S 10 4 , por meio da análise da
narrativa sugerida, promovendo a compreensão e discussão de uma situação histórica, tendo em vista valores,
crenças e práticas culturais.
V imos que tanto na sociedade mesopotâ mica como na egípcia a escrita tinha um papel organizacional, político
e de diferenciação social. O documento a seguir, elaborado por um escriba do E gito antigo, traz uma série de conselhos sobre como a população deveria viver.
O encarregado da fornalha tem os dedos imundos e o seu cheiro é o de cadáveres. S eus olhos congestionam-se
pelo ex cesso de fumaça e ele não consegue livrar-se de sua suj eira. L eva o dia a cortar j uncos (para queimar) e suas
roupas são repugnantes (até) para ele. [ ...]
O lavadeiro lava na margem (do rio) com os crocodilos (muito) próx imos. Q uando o pai entra na correntez a na
época da enchente, seu filho (sequer) pode aprox imar-se dele. E sta não é uma boa ocupação para ti, não é (com
certez a) a melhor das profissões. [ ...]
O passarinheiro padece muito ao procurar os habitantes do céu. Q uando a revoada passa, ele diz : ‘ S e eu tivesse
uma rede! ’ M as o deus não deix a que isso aconteça e ele fica irado com sua sorte. [ ...]
E is que não há profissão sem chefe, ex ceto a do escriba: ele é o chefe. P or isso, se souberes escrever, esta será
para ti melhor que as outras profissões que te descrevi em sua desdita. Atenta para isso, não se pode chamar um
camponês de ser humano. E m verdade eu te fiz ir para a residência, em verdade fiz isso por amor a ti, (pois) um dia
(que sej a) na escola, será proveitoso para ti. S uas obras duram como as montanhas.
S átira das profissões (2 0 6 0 -1 9 9 1 a.C .). I n: AR AÚ J O , E manuel.
E scrito para a eternidade: a literatura no E gito faraô nico.
B rasília: E ditora U nB , 2 0 0 0 . p. 2 2 0 -2 2 3 .
!"#
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Roteiro de trabalho
Depois de ler o excerto de Sátira das profissões, responda:
1. O texto possui uma interlocução bem marcada. Quem seriam os interlocutores?
Há uma relação intimista entre os interlocutores, e o texto tem caráter de aconselhamento. Logo o escritor aparenta ser um homem mais
velho próximo do receptor, como um pai ou avô; enquanto o receptor pode ser um jovem, uma criança, sobre quem é imposto o estudo
para que sua profissão futura possa ser recompensadora.

2. Quais tipos de profissões são comparados no fragmento? Qual delas é mais bem vista?
Há uma comparação entre trabalhos braçais, como aquele que trabalha na fornalha, na lavagem de roupas ou na caça, com o trabalhador
alfabetizado, o escriba. Este último é mais bem visto pelo escritor e sua profissão é almejada.

3. Qual argumento central o escritor usa para defender a profissão dos escribas?
O trabalho dos escribas será eterno, duradouro como as montanhas, enquanto o dos trabalhadores braçais, além de mais difícil de se
executar, é passageiro.

4. A importância do estudo e a capacidade de escrita permanecem na sociedade atual? Cite exemplos para
justificar seu ponto de vista.
Os estudantes precisam refletir sobre a importância dada ao estudo e ao trabalho manual na sociedade brasileira nos dias atuais. Podem
ser mencionados alguns elementos importantes, como a diferença salarial, a exigência de um diploma técnico ou universitário para muitos
cargos, a capacidade de falar mais de uma língua.
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PONTO DE VISTA
Essa atividade tem como objetivo propor uma reflexão sobre as divisões de poder
dentro do antigo Egito. Espera-se que os estudantes sejam capazes de compreender
que a sociedade era dividida em estamentos, pouco flexíveis, com status diferente
perante a comunidade. Além disso, espera-se que eles façam a comparação entre
essa sociedade e a sociedade atual e percebam as diferenças na nossa forma de governo e de divisão de classes. Assim, esse aprendizado colabora para o entendimento
das relações entre os indivíduos, entre as classes e entre o governo e sua população.
O autor do texto, Jaime Pinsky, é historiador brasileiro, editor e professor da
Universidade de Campinas. Nesse fragmento, ele destrincha a ordenação política do Egito antigo, criando uma pirâmide de autoridade delegada, que sempre
remetia ao faraó.

Roteiro de trabalho
1. Monte um esquema visual identificando os responsáveis pela estrutura
política do antigo Egito. No início do esquema, escreva a palavra faraó; em
seguida, conecte-o aos demais funcionários. No final do esquema, estará
o “homem comum”.

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS401)
Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais
e sociedades com culturas distintas
diante das transformações técnicas,
tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo
do tempo, em diferentes espaços
(urbanos e rurais) e contextos.

B I LI DA

EM13CHS103

EM13CHS401

BNCC

BNCC

Tan_tan/Shutterstock
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PONTO DE VISTA
O poder do faraó

Para os padrões atuais, é muito difícil imaginar um indivíduo concentrando tanto poder
quanto os faraós, por isso é preciso levar em conta que, para a formação de muitos impérios antigos, como o Egípcio, não havia distinção entre o Estado e seu governante. Assim,
toda a sociedade estava organizada em função da figura suprema do faraó. Ele ocupava o
lugar mais alto da hierarquia, seguido da família real e dos sacerdotes. Os escribas, especializados na arte de escrever, também eram considerados nobres. Para o historiador Jaime Pinsky,
o faraó relacionava-se diretamente com a forma de organização de poder:

3. Segundo Jaime Pinsky, os escribas tinham prestígio por estarem a serviço
do faraó e não apenas porque sabiam escrever e contar. Atualmente, o
domínio da escrita e da leitura influencia ou determina o prestígio de um
indivíduo? Podemos dizer que as pessoas que têm o controle político nas
sociedades contemporâneas também dominam a escrita e a leitura?
Na sociedade brasileira, há uma grande diferenciação social entre os que têm domínio da leitura e da escrita e os que não têm. Ser letrado é sinal de status, refletindo-se sobre as remunerações pagas para funções em que o domínio fluente da leitura e da escrita é exigido. Quem tem
um diploma superior tem ainda maior prestígio, diferenciando-se do restante da sociedade.

aproximadamente. Nesta foto de 2004, observam-se a parede
norte, com a pintura do rei Aí conduzindo um ritual funerário,
e a parede leste, com a múmia de Tutancâmon puxada pelos
cortesãos. Tebas, Vale dos Reis, Egito.

DE

Todos os membros do governo eram entendidos como “olhos”, “boca” e “ouvidos” do faraó,
ou seja, como pessoas que apenas cumpriam as ordens dadas, sem serem autônomas.

 Tumba de Tutancâmon construída entre 1346 a.C. e 1337 a.C.,

HA

2. Por que podemos afirmar que a estrutura política e social do antigo Egito
estava a serviço do faraó?

François Guénet/akg-images/
Album/Fotoarena

Espera-se que os estudantes compreendam, com base no texto, os elementos envolvidos na
estrutura de poder centralizada no faraó. Em seguida, devem esquematizá-los, ligando-os, por
exemplo, por meio de flechas, ou em um formato de pirâmide, para indicar a gradação de poder, como no modelo a seguir:
Faraó > ministros > nomarca (autoridade regional) > prefeitos/vereadores da aldeia > escriba
> homem comum

Jaime Pinsky

A centralização administrativa supõe uma máquina eficiente que faça com que as ordens emanadas do faraó
cheguem a todo o reino. A própria palavra faraó significa “casa grande”, sede da administração, de onde tudo emana
e para onde tudo converge. Acredita-se que o rei, pessoalmente, dirigia tudo, não sendo seus ministros senão sua
extensão, seus olhos, boca e ouvidos, sem autonomia para criar ou conceber. Havia a figura do primeiro-ministro, que
ocupava espaços que o rei, eventualmente, deixasse vazios, por falta de vontade ou talento para governar.
A autoridade regional era o nomarca (não confundir com monarca), espécie de governador que administrava o
nomo, em número de quarenta, espalhados pelo Egito. Cada aldeia podia eleger o seu líder local e um conselho,
composto por representantes de diferentes categorias. A autonomia desses “prefeitos” e “vereadores” variou muito
ao longo da história egípcia, mas deve ter sido sempre limitada pela presença de funcionários do governo central que
vinham sempre fiscalizar campos, conferir rebanhos, orientar construções ou transmitir normas, de modo a permitir a
manutenção de ligação estreita entre o poder central e o mais obscuro dos habitantes. O executor material das ordens
reais era o escriba. Era ele o funcionário do poder central, responsável concreto pela articulação entre as ordens dadas
e sua execução. […] O escriba não era, pois, prestigiado por saber escrever e contar, mas, sim, pelo fato de essas
atividades estarem a serviço do faraó, do poder central, fonte da autoridade e do poder.
PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. 13. ed. São Paulo: Atual, 1994. p. 74-76.

Com base no texto de Jaime Pinsky e no que você aprendeu sobre o tema, reflita sobre as questões a
seguir, registrando as respostas no caderno. Ao final, sob a orientação do professor, participe de um debate
com a turma.

Roteiro de trabalho
1. Monte um esquema visual identificando os responsáveis pela estrutura política do antigo Egito. No início do
esquema, escreva a palavra faraó; em seguida, conecte-o aos demais funcionários. No final do esquema,
estará o “homem comum”.
2. Por que podemos afirmar que a estrutura política e social do antigo Egito estava a serviço do faraó?
3. Segundo Jaime Pinsky, os escribas tinham prestígio por estarem a serviço do faraó e não apenas porque
sabiam escrever e contar. Atualmente, o domínio da escrita e da leitura influencia ou determina o prestígio
de um indivíduo? Podemos dizer que as pessoas que têm o controle político nas sociedades contemporâneas também dominam a escrita e a leitura?
4. Hoje em dia, nos regimes políticos democráticos, deve existir uma nítida separação entre o governante e o
Estado. Em sua opinião, como podemos identificar essa separação? Você considera que ela é importante
para fortalecer a participação política e ampliar a cidadania?
90
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4. Hoje em dia, nos regimes políticos democráticos, deve existir uma nítida separação entre o governante e o
Estado. Em sua opinião, como podemos identificar essa separação? Você considera que ela é importante
para fortalecer a participação política e ampliar a cidadania?
É esperado que os estudantes entendam que, no mundo contemporâneo, em muitas sociedades, como no Brasil, existe uma separação
entre Igreja e Estado, não havendo uma religião oficial. O governante também não se confunde com o próprio Estado, uma vez que há
uma Constituição que o organiza, sendo o governante submetido a ela.

A habilidade EM13CHS103 será trabalhada nessa atividade com base na sistematização dos elementos que constituíram o modelo político do Egito antigo.
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Contempla-se também a habilidade (EM13CHS401) por meio da análise das relações sociais do Egito Antigo.
Espera-se que o estudante identifique os jogos de poder e a divisão social existente.
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EM13CHS401
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Observe atentamente a imagem a seguir e responda às questões do Roteiro de trabalho. Em seguida, reúna-se em grupo para discutir as respostas apresentadas, com especial atenção à questão 4, que constitui ponto de
partida para uma significativa reflexão.
Getty Images

A atividade tem por objetivo mostrar as formas de organização do trabalho na sociedade
egípcia. Espera-se que o aluno compreenda
que esses trabalhadores eram os responsáveis
pelas funções que sustentavam o Império, apesar de não terem prestígio social. Assim, esse
ensinamento pode colaborar para a valorização
de todas as formas de trabalho presentes na
sociedade contemporânea.
A imagem é dividida por sete linhas horizontais, compondo sete quadros isolados.
Cada um deles mostra uma tarefa de trabalho do Egito faraônico. Porém, quando vistos
em conjunto, temos um retrato dos principais
trabalhos de base daquela sociedade.

Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
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 Reprodução em madeira, publicada na Alemanha em 1879, retratando atividades realizadas durante a 5
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Habilidade (EM13CHS401)
Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais
e sociedades com culturas distintas
diante das transformações técnicas,
tecnológicas e informacionais e das
novas formas de trabalho ao longo
do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.

Página 92

Roteiro de trabalho
1. Que atividades econômicas estão representadas na imagem?
Na imagem, são representados agricultores, construtores, comerciantes e pastores.

2. Indique que grupo social se dedicava às tarefas apresentadas na imagem, considerando a estrutura e a
hierarquia social dos egípcios.
Os homens comuns eram responsáveis por essas tarefas.

3. Os trabalhadores retratados na imagem poderiam ser estrangeiros escravizados? Justifique sua resposta.
Não eram as tarefas mais usuais realizadas pelos cativos, que poderiam trabalhar em construções, nas minas ou mesmo no espaço doméstico. As atividades agrícolas e artesãs eram realizadas por camponeses e artesãos.

4. Imagine como seria representar, na forma de imagem, as atividades econômicas mais relevantes atualmente.
No caderno ou em uma folha avulsa, faça um desenho contendo pelo menos sete atividades que, na sua
opinião, seriam representativas da região onde você vive.
Espera-se que os estudantes identifiquem atividades econômicas relevantes, como as que envolvem o trabalho manual, a construção civil,
a limpeza de ambientes internos e das ruas, os serviços de transporte público. É importante também sensibilizar os estudantes visando
ampliar sua observação da realidade, de modo que reconheça no próprio ambiente escolar e no seu entorno a existência dos trabalhadores. Dessa forma, um conhecimento maior sobre a cidade em si pode ser construído com o debate sobre a produção central da região: se
ela se destina ao comércio, à indústria, à produção campestre ou ao turismo, por exemplo.

A atividade contempla a habilidade EM13CHS106 ao tratar das diversas formas de trabalho egípcio com o apoio
da análise de uma imagem gráfica.
A habilidade EM13CHS401 é trabalhada nessa atividade ao comparar as diversas formas de trabalho basais da
sociedade egípcia com a contemporânea.
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Capítulo 4

A GRÉCIA ANTIGA: A FORMAÇÃO DA PÓLIS

Roteiro de trabalho
1. Que atividades econômicas estão representadas na imagem?
2. Indique que grupo social se dedicava às tarefas apresentadas na imagem, considerando a estrutura e a
hierarquia social dos egípcios.

A Grécia Antiga vai se caracterizar como outro modelo de sociedade que se diferencia do Egito Antigo e das cidades mesopotâmicas. Deve-se também considerar
que não há propriamente um conjunto territorial comum que una a Grécia nesse
período, e sim um conjunto de cidades-Estado que se caracterizam por falar o grego.
O quadro e o mapa podem ajudar no encaminhamento do debate, pois o
mapa mostra a distribuição desigual do povo grego e discorre sobre aspectos que
diferenciavam uma pólis da outra, como governante, crença, território e direitos.

3. Os trabalhadores retratados na imagem poderiam ser estrangeiros escravizados? Justifique sua resposta.
4. Imagine como seria representar, na forma de imagem, as atividades econômicas mais relevantes atualmente. No caderno ou em uma folha avulsa, faça um desenho contendo pelo menos sete atividades que, na
sua opinião, seriam representativas da região onde você vive.

GRÉCIA ANTIGA: A FORMAÇÃO
DA PÓLIS
Os gregos antigos não habitavam uma porção de território delimitada, como
ocorre na atualidade; gregos eram todos aqueles que falavam a língua grega.
Entre os historiadores, há inúmeros debates sobre a noção de identidade grega, isto é, um sentimento comum que os unisse. As pesquisas, até hoje, revelam que havia, de fato, o reconhecimento de uma cultura grega comum, mas
não de unidade territorial, como a que conhecemos nos dias atuais, graças à
organização de Estados-nações. O vasto território dominado em certo período
pelos gregos, que se estendia aos atuais territórios de Itália, Espanha, França e
Turquia, baseava-se na organização política das chamadas cidades-Estado. As
mais importantes, por sua opulência e força imperial, foram Atenas e Esparta.
Com base na história dessas duas cidades, vamos refletir sobre como a cultura
grega criou uma forma de organização social e política cujos princípios e práticas ainda têm impacto na atualidade.

Atenas

Corel

Atenas
Ao tratar desta cidade-Estado, é importante discutir o processo que levou à
criação da democracia ateniense. É necessário considerar que se trata de um modelo
específico de democracia, que não se confunde com o que vivemos nas sociedades
do presente. Há uma estrutura social que garante aos cidadãos as condições necessárias para exercer a democracia direta, sendo o mundo do trabalho destinado aos
escravos, que não eram cidadãos e, por isso, não tinham direitos políticos.

 Vaso grego do século V a.C.

Nele, vê-se um escravo
levando uma caixa para uma
jovem mulher que calça suas
sandálias.
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Atenas foi a cidade fundadora da democracia, embora esse conceito tivesse
significado bastante diferente do que usamos no presente. Além de praticar o
comércio marítimo, Atenas produzia azeite, vinho, trigo e cevada. Entre os séculos
IX a.C. e VI a.C., a cidade foi governada por uma aristocracia. Até o século VII
a.C., o poder concentrava-se nas mãos do rei. Depois disso, o governo ficou sob
a responsabilidade dos arcontes, grupo de nove conselheiros oriundos de famílias
aristocráticas proprietárias de terras (conhecidos também como eupátridas, termo
que significa “filhos de bons pais”), que compunham a camada mais alta da sociedade ateniense.
A partir de 594 a.C., várias reformas foram implementadas, ampliando a participação popular nas decisões políticas. Com as reformas instituídas por Sólon,
legislador ateniense, coube à assembleia popular de cidadãos – a Eclésia – maior
poder de decisão, e todos os cidadãos ganharam o direito de participar dela.
A sociedade ateniense era formada por três grupos sociais: os cidadãos atenienses, os metecos (estrangeiros, em geral) e os escravos. O fundamento da cidadania
consistia na riqueza, proveniente da terra. Portanto, possuir terras era condição
essencial para ser um cidadão. As famílias mais ricas viviam na cidade, dedicando-se
à política, à filosofia e a práticas esportivas, enquanto suas terras eram trabalhadas
pelos escravizados. Já os cidadãos mais modestos eram artesãos, donos de pequenas oficinas, ou proprietários de pequenos lotes de terras, onde trabalhavam com a
família e alguns escravos. A participação desses cidadãos em assembleias políticas
era muito mais limitada, uma vez que não gozavam da ociosidade dos cidadãos
mais ricos.
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PARE e PENSE
1. A democracia ateniense incluía a maior parte da população ou se restringia a
um grupo?
A democracia ateniense era restrita apenas aos cidadãos, portanto, uma parcela pequena da sociedade. Cidadão era aquele que possuía terra, riquezas e escravos; logo, era aquele que desfrutava
de ociosidade e dispunha de tempo para participar da política. Para ser cidadão, era necessário
também ter nascido em Atenas e ser filho de mãe e pai atenienses livres desde o nascimento.

 A Acrópole de Atenas, na Grécia, com o Partenon. Foto de 2014.
Além da Eclésia, havia a Bulé, ou o Conselho dos 500, composta de 500 cidadãos
atenienses (cada tribo tinha 50 representantes). Reuniam-se na Ágora (praça pública) e
tinham como função básica tomar as providências relativas às decisões da
Eclésia, além de preparar sua agenda. Também administravam as finanças
e supervisionavam os funcionários.
Dentre as instituições centrais e os espaços públicos de Atenas, podemos destacar: a Acrópole, que ficava na parte alta da cidade e servia
1. A democracia ateniense incluía a
como santuário religioso; o Areópago, conselho de magistrados que
maior parte da população ou se
restringia a um grupo?
também se reunia na parte alta da cidade; o Partenon (monumento de
mármore feito em homenagem à deusa Atena); e a Ágora, já citada,
2. O que distinguia um cidadão de
que, embora fosse o local do mercado, era sobretudo um espaço públium escravo em Atenas?
co destinado ao encontro dos cidadãos.

PARE e PENSE

Esparta

2. O que distinguia um cidadão de um escravo em Atenas?
De Agostini via Getty Images

O cidadão era obrigatoriamente filho de pai e mãe atenienses que nasceram livres. Tinham direitos
políticos que os escravos não podiam ter, sendo sua principal tarefa dedicar-se ao mundo do trabalho, enquanto os cidadãos se dedicavam à política.

Diferentemente de Atenas, a cidade-Estado de Esparta situava-se em uma região
de terras férteis e boas pastagens. Ela foi fundada e ocupada no século IX a.C. pelos dórios. A população conquistada, chamada de hilota, foi transformada em serva do
Estado. Os espartaciatas, por sua vez, eram cidadãos que gozavam de plenos direitos e recebiam terras do Estado para serem cultivadas pelos hilotas. Tratava-se de
um Estado bastante militarizado, que conseguiu conquistar cerca de um terço da
Grécia. Em Esparta, todos os homens deviam ser guerreiros. Desde a infância eram
criados com esse propósito, sendo submetidos a condições árduas e regras rigorosas. A noção de hierarquia era também bastante rígida: por exemplo, um jovem não
podia desrespeitar uma pessoa mais velha ou discordar dela. Além disso, ao longo
de toda a sua vida, deveria prestar serviços militares ao Estado.
Destacava-se em Esparta a presença dos hoplitas, soldados fortemente armados. Conforme Paul Cartledge:
O que Esparta compartilhou com todas as outras cidades importantes do início da
Grécia foi a adoção do equipamento militar e da formação dos hoplitas para a luta.
Por volta de 600 a.C., o mais tardar, a falange de guerra hoplita, de fileiras maciças de
uma infantaria munida de armas pesadas, se tornara a norma na Grécia Continental.
As batalhas ocorriam nas terras agrícolas, das quais cada cidade dependia para uma
existência autônoma.
CARTLEDGE, Paul (org.). Grécia antiga. 2. ed. São Paulo: Ediouro, 2009. p. 104.
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 Torso em mármore de Leônidas,
general espartano, de 480 a.C.
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A cidade era governada pela Gerúsia, um conselho composto de 28 homens
com mais de 60 anos, oriundos de famílias poderosas. Eles eram eleitos por uma
assembleia de cidadãos. Assim, tratava-se de um governo aristocrático com poder
bastante centralizado.
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ESPARTA
Em comparação com a cidade ateniense, o cidadão exercia um papel social distinto em Esparta. É importante ressaltar que os cidadãos precisavam prestar serviços militares e que a rigidez das normas, do governo e da relação entre os
cidadãos refletia isso.
Página 95

Atenas e Esparta: guerra e conquista
Atenas e Esparta: guerra e conquista
A Grécia antiga, formada por um conjunto de cidades, não era considerada uma
nação conforme o conceito originado na Idade Moderna. Muitas dessas cidades eram
colônias dominadas pelo poder imperial de cidades-Estado, como Atenas e Esparta.
Durante vários séculos, formaram-se colônias gregas em diferentes regiões. Atenas e Esparta, as duas maiores forças econômicas e militares gregas, detinham o
poder sobre o maior número delas, como se pode observar no mapa da página 96.
Esparta começou a expandir suas fronteiras no século VIII a.C., conquistando comunidades próximas. Os habitantes de alguns desses povoados ficaram conhecidos
como periecos (moradores do entorno), categoria social que tinha certa autonomia
e não podia ser escravizada. Os periecos dedicavam-se ao artesanato e ao comércio
e deviam prestar serviços militares. Em outras regiões, como na Messênia, a população tornou-se hilota, e cada trabalhador messênio deveria fornecer metade de sua
produção agrícola ao seu senhor espartano.
Em Atenas, constituíram-se colônias desde o século VIII a.C. O auge do imperialismo ateniense, no século V a.C., foi também o período de maior concentração
de riquezas e de afirmação da democracia. As cidades conquistadas que se transformavam em colônias eram fonte de enriquecimento para a cidade dominadora.
Em alguns casos, sua população tornava-se serva ou era obrigada a pagar pesadas
taxas e tributos ou, então, a fornecer navios para a guerra. Ao mesmo tempo, uma
colônia poderia ser entreposto comercial e fornecedora de produtos agrícolas escassos em alguns períodos. Isso acontecia, por exemplo, com o trigo, muitas vezes
insuficiente para a maioria da população ateniense.
As colônias sofriam ainda dominação cultural, já que só podiam cultuar os mesmos
deuses que seus colonizadores; também a língua predominante deveria ser o grego.
A autonomia das colônias e sua identidade local eram restringidas de diversas formas.
No século IV a.C., por exemplo, Atenas proibiu seus aliados de cunhar moedas próprias
com símbolos locais. Outra forma de colonização foi criada pelos atenienses a partir do
século V a.C.: as clerúquias. Tratava-se de colônias que serviam como postos militares
estratégicos, usados como base para as forças do Exército de Atenas. Cada cleruco,
cidadão ateniense que vivia na colônia, recebia uma faixa de terra para seu sustento e
o de sua família.
Quando se tratava de inibir movimentos rebeldes, valiam as mesmas regras para todas as colônias. A cidade costumava ser evacuada e ocupada por cidadãos atenienses,
as propriedades eram confiscadas e os líderes da rebelião, mortos. Exemplo disso é um
decreto de cerca de 450 a.C., que nomeava Aqueloio como próxeno (cargo equivalente
às atuais representações consulares entre países), ou seja, um representante de Atenas
nas colônias. Leia o trecho de um documento a esse respeito:
Se alguém matar Aqueloio ou um de seus filhos em uma das cidades que os
atenienses governam, a cidade pagará uma multa de cinco talentos, como se um
ateniense tivesse que morrer, e contra essa pessoa deverá ser feita a vingança, como
se um ateniense tivesse morrido.
Apud JONES, Peter V. (org.) O mundo de Atenas. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 247.

Siete_vidas/Shutterstock

Atenas e Esparta possuíam colônias a partir das quais obtinham riquezas. Assim
disputavam tanto os domínios coloniais quanto a supremacia do comércio. Isso
colocava as duas maiores forças econômicas e políticas em constante tensão, que
acabou resultando em um longo conflito: a Guerra do Peloponeso. O conflito iniciou-se em 431 a.C., com um combate entre Atenas e Corinto, aliada de Esparta.
Ao invadir uma região ou cidade inimiga, atenienses e espartanos tinham como
objetivo torná-la seu domínio. Para enfraquecer os rivais, ofereciam ajuda militar
a todas as cidades que se rebelassem contra a outra cidade-Estado dominante.
Por exemplo, em 428 a.C., quando a cidade de Mitilene se rebelou contra os atenienses, recebeu a promessa de ajuda dos espartanos. No entanto, os revoltosos
foram dominados pelos atenienses antes que os espartanos chegassem. Os homens adultos foram condenados à morte, e mulheres e crianças seriam vendidas
como escravas. Na última hora, porém, os atenienses decidiram punir somente os
organizadores da revolta.

 Ruínas em sítio arqueológico na
ilha de Delos, na Grécia, 2014.
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A Guerra do Peloponeso terminou somente em 404 a.C., quando foi reconhecida a supremacia espartana.
A guerra entre Atenas e Esparta pode ser vista como mais um exemplo de busca de hegemonia e disputas por
interesses econômicos.

Página 96

PARE e PENSE

O poderio militar de Atenas se ampliou com a formação da Liga de Delos, em
478 a.C., após a vitória sobre os persas nas batalhas de Salamina e Plateias. A aliança
punha fim à ameaça persa dos imperadores Dario, o Grande (521 a.C.-486 a.C.), e
Xerxes (485 a.C.-465 a.C.). Com isso, cresceu o número de cidades aliadas a Atenas,
uma vez que esta interveio militarmente, contribuindo para a expulsão dos inimigos
de algumas delas.
Após uma reunião na ilha de Delos com representantes de várias cidades, decidiu-se
criar a liga sob liderança ateniense. Todas as cidades deveriam depositar uma quantia
em dinheiro aos cuidados de Atenas ou enviar navios, que ficariam sob a guarda de
funcionários atenienses. Os recursos seriam utilizados em futuros ataques contra os
persas. Contudo, aos poucos a aliança reforçou o poder imperial de Atenas, que passou
a exercer seu domínio sobre as aliadas e a ditar regras. Durante o governo de Péricles
(461 a.C.-429 a.C.), no auge da democracia, muitos cidadãos tinham a convicção de
que o sucesso do regime político advinha das riquezas adquiridas pelo
domínio imperial. Após a criação da Liga de Delos e com parte dos recursos por ela levantados, foram reconstruídas as muralhas de Atenas,
PARE e PENSE
erigidos o Partenon e outros templos, além de ginásios e teatros.
Os conflitos entre Atenas e Esparta foram longos e envolveram ou1. Que razões teriam motivado a
tras cidades-Estado gregas, o que resultou em uma prolongada crilonga guerra entre Atenas e Esse política e econômica na região. Em meados do século IV a.C., a
parta?
expansão do Império da Macedônia atingiu as cidades gregas, que,
fragilizadas e divididas, foram derrotadas pelas forças desse novo impé2. Pode-se afirmar que a guerra
rio, liderado por Filipe II (382 a.C.-336 a.C.) e, posteriormente, por seu
contribuiu para a fragilização do
filho, Alexandre (356 a.C.-323 a.C.). Sob o comando de Alexandre, o
domínio das cidades de Atenas
domínio macedônico se estendeu para a Pérsia, o Egito, a Ásia Menor
e Esparta?
e porções do território europeu (veja no mapa a seguir).

A guerra entre as duas cidades-Estado foi motivada pela hegemonia que Atenas passou a ter com
a criação da Liga de Delos, que ampliou a supremacia e a força econômica de Atenas. Assim, seus
avanços políticos, militares e econômicos colocaram Esparta em situação de alerta e depois de
disputa.

Carlos Vespúcio

1. Que razões teriam motivado a longa guerra entre Atenas e Esparta?

A COLONIZAÇÃO GREGA DO SÉCULO V a.C.
23° L

Esparta
Esparta

Trácia

Cidades da Liga
Liga do Peloponeso
Atenas
Império Ateniense no
século V a.C. – antes da
Guerra do Peloponeso

2. Pode-se afirmar que a guerra contribuiu para a fragilização do domínio das
cidades de Atenas e Esparta?

Macedônia

Mar de
Mármara

Maroneia

Antípolis
I. Tasos

40° N

Colônias
Potideia
I. Lemnos

Épiro
Tessália

I. Corfu

Mar Egeu
Histlaia

Queroneia

Delfos

A guerra travada entre Atenas e Esparta culminou em um gasto muito grande de recursos e de
perda de poder militar, em razão da morte de soldados. Essa disputa, portanto, facilitou a invasão
macedônica, que encontrou pouca resistência nas principais cidades-Estado gregas.

Acaia

Tebas
Plateia

Élis

Tegea
Mar Jônico

Atenas

Caristos

I. Samos

I. Andros

Epidauro
I. Delos

Peloponeso
Mesena
Pilos

IMPÉRIO
PERSA

Cálcis
Erétria

Salamina

Corinto

Olímpia

Mitilene

I. Esciros

I. Eubeia

Etólia

I. Cafalônia

I. Naxos

Esparta

Metona

I. Rodes
I. Citera

Mar Mediterrâneo
I. Cárpatos
0

57 km

Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2003. p. 16.
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ROMA: A FORMAÇÃO DE UM IMPÉRIO
Roma originou-se de uma integração de povos de diferentes origens: latinos, sabinos, etruscos e gregos. Entre
os séculos VIII e VI, foi governada por uma monarquia etrusca, transformando-se depois em República Romana.
Discuta com os alunos como o próprio processo de formação da República Romana já trazia consigo o sentido de
expansão militar e uma cultura que se constitui com base em várias culturas diferentes.

A República Romana (509 a.C.-27 a.C.)
No estudo sobre Roma, percebemos também uma estratificação social, que dividia o poder político, econômico
e territorial de forma desigual. No caso da república romana, há patrícios, clientes, plebeus e escravos.
Essas classificações, depois de categorizadas, podem ser comparadas com a organização social de outros povos
já estudados, como os egípcios e os gregos. Em Roma, entretanto, a estratificação social foi questionada com a
Primeira Secessão da Plebe, que reivindicava maior participação política. Os plebeus que participavam também das
campanhas militares e recebiam terras, como recompensa pelas conquistas, passaram cada vez mais a exigir seus
direitos políticos, como veremos no capítulo, fazendo de Roma também uma sociedade peculiar no que se refere
à relação de conflitos que se estabeleceram no campo da política.
Até mesmo a reforma agrária teve espaço em Roma. Um discurso de Tibério
Graco sobre a reforma agrária justifica a redistribuição de terras por merecimento
decorrente das guerras que soldados e camponeses travaram por Roma.

A história da Roma antiga começa por volta do século VIII a.C., com a integração, ao
longo de séculos, entre povos de diferentes origens (latinos, sabinos, etruscos e gregos),
que estabeleceram assentamentos em toda a península Itálica, no território que hoje
corresponde à Itália. O fim do Império Romano ocorreu em 476 d.C., quando o último
imperador foi deposto por Odoacro, líder dos povos germânicos que, havia tempos,
trabalhava a serviço de Roma. Entre a fundação da cidade e o fim do império passaram-se cerca de 1 200 anos – período bastante longo para que as formas de organização
da sociedade e da vida política se transformassem
profundamente. Por meio do entendimento dessas
ETRUSCOS NA PENÍNSULA ITÁLICA
mudanças, compreenderemos aspectos fundamena
tais da vida em sociedade no Ocidente.
15° L
Etruscos
Entre os séculos VIII a.C. e VI a.C., Roma foi
Cidades etruscas
governada por uma monarquia etrusca, povo de
origem pouco conhecida que habitava a região da
península Itálica e possuía características culturais
Volterra
Arezzo
grega e oriental. A prosperidade romana e de seus
M
ar
Perúgia
Adr
domínios estava relacionada ao desenvolvimenPopulônia
iátic
Orvieto
o
to da agricultura em terras férteis da região e ao
Vulci
crescimento do comércio em virtude da posição
Care
I. Córsega
estratégica da cidade, próximo à foz do rio Tibre
com o mar Tirreno – porta de entrada para o mar
Mediterrâneo.
Durante a monarquia etrusca, o rei conduzia
I. Sardenha
a administração pública, era o chefe religioso e
40° N
também representava a justiça. O Senado ou o
Conselho de Anciãos era composto dos patres,
Mar Tirreno
membros da elite romana que tinham funções legislativas e podiam vetar decisões do rei. Já à Cúria
(assembleia), composta de cidadãos, cabia o papel
de confirmar as leis propostas.
I. Sicília
Ainda não havia um império, mas a monarquia
etrusca já havia estendido seu poder sobre parte
da península Itálica, submetendo outras cidades e
0
105 km
ÁFRICA
povos ao seu domínio, como se pode observar no
Com base em: DUBY, Georges. Atlas historique mondial. Paris: Larousse, 2003. p. 22.
mapa ao lado.

Carlos Vespúcio

ROMA: A FORMAÇÃO DE
UM IMPÉRIO

A República romana (509 a.C.-27 a.C.)
Em 509 a.C., o rei etrusco foi deposto e se estabeleceu uma República, sob
controle das elites romanas, os chamados patrícios. Em latim, a palavra patriciu
refere-se aos descendentes dos patres, isto é, os senadores. Desfrutando de direitos
políticos, os patrícios eram os cidadãos romanos proprietários de terra e de gado
(pecus), este último uma das mais importantes formas de riqueza. Tanto era assim
que o dinheiro era chamado de pecúnia. Além da pecuária, as produções de vinhas, trigo e oliveiras estavam na base da economia romana. Essa produção agrícola costumava se organizar em pequenas propriedades, que ficavam sob o cuidado
de camponeses, escravos e clientes.
Os clientes eram homens que viviam sob as ordens de famílias patrícias e lhes
deviam obrigações econômicas e pessoais. O patrício era protetor do cliente, que,
por sua vez, devia seguir as orientações políticas de seu patrono e trabalhar para
ele, com base em um compromisso de fidelidade (fides). Havia ainda os plebeus,
que eram livres, mas não participavam da vida política, ou seja, não tinham direitos
como cidadãos. Camponeses, artesãos e comerciantes constituíam esse grupo. A
palavra plebeu se refere a plebs, um grupo desqualificado de pessoas. Por fim,
havia os escravos, que, nesse período, eram em grande parte estrangeiros derrotados
em guerra. A partir do século V a.C., em meio a uma crise econômica, muitos campoAS PRIMEIRAS SOCIEDADES HUMANAS
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Que os animais selvagens que viviam por toda a Itália tinham pelo menos suas tocas, seus
covis e as cavernas onde se abrigavam; os homens, que por ela combatiam e morriam, nada
tinham, a não ser o ar e a luz, mas eram obrigados a andar errantes cá e lá, com suas mulheres
e filhos sem um lar, sem uma casa onde pudessem viver; de sorte que os comandantes (dizia
ele) mentem ordinariamente, quando, para encorajar os soldados, os exortam a combater
valentemente pelas suas sepulturas, templos e altares e de seus predecessores: não há um só
de tantos burgueses romanos pobres que possa mostrar um altar doméstico, uma sepultura
dos seus antepassados; vão os pobres homens à guerra combater e morrer para os prazeres,
a riqueza e a superfluidade de outros; falsamente são chamados de senhores e dominadores
do mundo, quando na verdade não têm uma só polegada de terra que lhes pertença.
PLUTARCO, Tibério Graco, IX.

Página 100
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d e p e nd e nt e s d o s p at r í c io s na s o c ie d ad e

I o a n Pa na i te/ S h u tters to c k

1. A t é q u e p o nt o o s c l ie nt e s e r am
r o m ana?

propunha uma nova divisão de terras pú blicas ocupadas ilegalmente
em favor dos cidadãos pobres, que pagariam uma renda ao E stado. O
objetivo dele era que extensões de terra que passassem de determinado
limite fossem doadas ao E stado, para serem arrendadas aos mais pobres. T ibério propô s, ainda, que o rendimento do T esouro fosse utilizado para financiar
a reforma agrária. Os senadores não conseguiram impedir a aprovação da lei, mas
G raco acabou sendo assassinado.
E m 122 a.C ., seu irmão, C aio G raco, propô s uma ampliação das reformas criadas
por T ibério. E le apresentou um projeto de lei – L ei F rumentária – que garantiria a
venda de trigo a baixo preço para os cidadãos romanos e elaborou projetos de construções pú blicas e colonização em áreas distantes para acomodar a população urbana
desprovida de terra. As disputas em torno da propriedade privada e da riqueza dividiram o poder em R oma. C aio também foi assassinado. A aristocracia preocupava-se
em manter seus privilégios e suas terras. A plebe, por sua vez, lutava por reformas.
Nesse cenário de crise, o poder pessoal de lideranças militares e políticas começou a ser fortalecido. Ao mesmo tempo, as instituições políticas romanas se
enfraqueciam. E m 107 a.C ., o cô nsul e general C aio M ário promoveu uma reforma
militar, abolindo a exigência de renda para participar do E xército. E sse ato tornou-se
voluntário e fonte de remuneração e enriquecimento, com a pilhagem das regiões
conquistadas. F ormou-se um elo entre soldados e generais, que fez esmorecer a
fidelidade a R oma.
E m 8 2 a.C ., a L ei V aléria transformou o general S ila em ditador, para legislar e reorganizar a R epú blica. No entanto, ele não obteve êxito em restituir ao S enado o prestígio
e a força de outros tempos. Ampliou-se a guerra civil e ocorreram revoltas de escravos – como as comandadas por E spártaco (em 73 a.C . e em 71 a.C .) –, além de vários
conflitos externos. C om essas disputas, diversos generais, entre eles Pompeu e C rasso,
 E státua de C ésar, que foi
conclamado ditador vitalício.
procuraram criar uma nova ordem em R oma. F oi nesse contexto que se destacou J ú lio
C ésar, um patrício que discursava em favor das massas e tinha aspirações políticas desde
jovem. F ormou-se assim um pacto secreto entre C rasso, J ú lio C ésar e Pompeu, que, em
60 a.C ., constituíram o Primeiro T riunvirato.
O pacto garantia o comando militar da G ália a J ú lio C ésar, de R oma a Pompeu, e do
E gito e da Á sia M enor a C rasso. E m 52 a.C ., após a morte de C rasso, o S enado transformou Pompeu em cô nsul ú nico, destituindo J ú lio C ésar. E m 49 a.C .,
C ésar pô s seu exército em marcha contra o exército de Pompeu. E le saiu
9:,;#<#9;=>;
vitorioso e foi proclamado ditador vitalício. Pompeu fugiu de R oma e foi,
posteriormente, assassinado no E gito. E m 44 a.C ., C ésar foi assassinado
a punhaladas no próprio S enado pelos defensores do republicanismo,
1. A t é q u e p o nt o o s c l ie nt e s e r am
contrariados com a continuidade de seu modelo ditatorial.
d e p e nd e nt e s d o s p at r í c io s na s o c ie d ad e r o m ana?
M arco Antô nio, general de C ésar, L épido e Otávio formaram então o S egundo T riunvirato, desta vez por força de lei. A guerra civil
2. Q u e l u gar o c u p av am o s p l e b e u s
persistiu, e os três ditadores não conseguiram instaurar a paz. Otávio
ne s s a s o c ie d ad e ? C o m o e l e s c o ne M arco Antô nio tornaram-se inimigos, e seus exércitos entraram em
s e gu ir am am p l iar s e u s d ir e it o s ?
luta. Otávio saiu vitorioso em uma batalha naval em 27 a.C ., recebendo o título de Augusto e transformando-se em imperador de R oma.
3 . C o m o a e x p ans ã o m il it ar e as
F oi considerado p r i n cep s (primeiro cidadão) pelo S enado. I naugurac o nq u is t as gar ant iam a R o m a
va-se assim o período imperial, que conservou as instituições republim ais r iq u e z as ?
canas, mas possibilitou ao imperador coordenar toda a vida política.

A ligação entre patrícios e clientes era de dependência mú tua: o patrício protegia o cliente, que
não era detentor de grande fortuna; enquanto este pagava essa proteção com trabalho e favores
pessoais.

2. Q u e l u gar o c u p av am o s p l e b e u s ne s s a s o c ie d ad e ? C o m o e l e s c o ns e gu ir am am p l iar s e u s d ir e it o s ?
O s plebeus eram homens livres, como camponeses, artesãos e comerciantes, mas que não participavam da vida política e não eram vistos como cidadãos. O s plebeus conseguiram mais direitos, pois
participavam do ex ército romano; logo, alguns conseguiram terras e certo poder. E stes formaram
lideranças plebeias para lutar pelos direitos por meio da recusa de participação militar e depois diretamente em assembleias legislativas.

3 . C o m o a e x p ans ã o
r iq u e z as ?

m il it ar e as c o nq u is t as gar ant iam

a R o m a m ais

#$#%&'()*+#,+&-.+#/01#-2324516#72328
No período do império, que começou em 27 a.C ., R oma expandiu seus
domínios por grande parte do mundo conhecido pelos europeus. Aos povos dominados era concedida cidadania parcial, sendo reprimida qualquer rejeição à supremacia romana. Os aliados deveriam pagar tributos e fornecer tropas militares
ao E xército de R oma. E ssa expansão, no entanto, já havia sido iniciada antes do
período imperial. Ainda no século I I I a.C ., R oma havia conquistado as regiões da
atual I tália central e meridional. O próximo passo consistia em conquistar a S icília, a C órsega e a S ardenha, pontos militar e comercialmente estratégicos. E ssas
regiões estavam sob o domínio dos cartagineses – povo herdeiro da cultura
!""
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C om as conquistas de novos territórios, os romanos escraviz avam aqueles que não concordavam com a dominação e os vendiam e impunham
impostos sobre os outros. Além disso, era ex igido que parte do povo conquistado compusesse o ex ército romano, deix ando-o mais forte e, portanto, mais capaz de conquistar novos territórios e fortalecer ainda mais a R epú blica.

$,$-./0123$'3.453$6!7$4898:"7;$<898=
As G uerras Pú nicas marcaram a expansão romana primeiro na Á frica e depois em toda a Península ibérica.
E ssa longa marcha, como mostra a figura do boxe, foi feita com elefantes, o que demonstra uma característica
muito marcante do povo romano: a assimilação da cultura dos povos conquistados. Os animais africanos foram
logo incorporados ao exército romano para sua nova conquista, como afirma a pesquisa do I nstituto de H istória
da U niversidade F ederal do R io de J aneiro:
Na 2 a G uerra P ún ica, a presença de elefantes nas tropas de Aníbal, sua façanha de atravessar os Alpes com estes
imensos e pesados animais e a grave ameaça da tomada de R oma pelos cartagineses marcaram o imaginário romano.
Assim, entre os romanos, houve a forte associação entre Á frica e elefante, constituindo sua representação social, que
serviu para classificar e definir a “ alteridade” africana e colocá-la num contex to familiar.
B U S TAM ANTE , R .M . da C . A construção romana das representações sociais da Á frica através das moedas.
R . M useu Arq. E tn. S upl., S ão P aulo, n.1 8 : 6 9 -7 7 , 2 0 1 4 .

Pode-se perceber que a forma colonial romana difere em muito da ateniense, ao dar mais liberdade aos colonizados e não exercer uma dominação cultural que sufocasse as culturas locais. Na realidade, era R oma, muitas
vezes, que importava a cultura dos dominados. E ssa estratégia pode ser discutida do ponto de vista da eficácia
de incorporar o colonizado, aprender com ele, dar-lhe certa autonomia e, assim, criar maior unidade social.

1. Q ue motivações fizeram R oma ampliar seus domínios durante o império?
A busca pela hegemonia motivou as ex pansões romanas: enriquecimento e aumento do ex ército,
por meio da cobrança de impostos e leis que ex igiam o serviço militar, possibilitando as guerras
de conquista.

Ph o to d i s c
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locais. Para evitar inimigos, utilizava-se uma
estratégia de cooptação, com a concessão
da cidadania romana a membros das elites
dos povos dominados. Durante o período
imperial, houve um fluxo muito grande de
estrangeiros para R oma, uma vez que os povos dominados podiam ser escravizados e levados para lá. Além disso, as populações vinculadas ao império passaram a circular nos
domínios romanos. C om isso, a influência
de outras culturas, sobretudo a grega, fez-se
cada vez mais presente. Bibliotecas inteiras e
muitas obras de arte foram levadas da G récia para R oma. O pensamento filosófico, a
oratória, a poesia, o teatro e o conhecimento
científico gregos foram fortemente incorpo O C oliseu é uma das mais sofisticadas construções romanas, símbolo da
rados à cultura romana. V ários intelectuais,
grandiosidade daquele império. C onstruído entre os anos 70 d.C . e 8 0 d.C .,
oradores e dramaturgos, como Plauto, C ípossuía muitas galerias, rampas, escadas e infraestrutura de arena. E ra um
cero e L ucrécio, absorveram o pensamento
dos locais onde ocorriam as lutas entre gladiadores. R oma, 2010.
grego.
E m 27 a.C ., o general Otávio transformou-se em imperador
de R oma sob o título de Augusto, inaugurando a fase imperial.
Nesse período, conferiram-se grandes poderes ao imperador,
pois se esperava, dessa forma, conquistar maior estabilidade,
$%&'()($'*+'
uma vez que as guerras nunca cessavam. Assim, ele concentrava
todo o poder, embora continuassem a existir os órgãos civis.
1. Q u e m o t iv aç õ e s fi z e r am R o m a
Não havia um critério oficial para a sucessão: o imperador indiam p l iar s e u s d o m í nio s d u r ant e
cava seu sucessor, que poderia ser um general de sua confiança
o im p é r io ?
ou um filho.
2. A t é q u e p o nt o o p r o c e s s o d e d o C omo podemos observar no mapa da página seguinte, term inaç ã o im p e r ial t e v e im p ac t o
ritórios da Á frica, da península I tálica, da G ália, da G ermâ nia,
d o p o nt o d e v is t a d a c u l t u r a?
da G récia e do Oriente foram dominados pelos romanos. Ainda
H o u v e im p o s iç ã o c u l t u r al ?
hoje, em muitos desses lugares, marcas dessa ocupação podem
ser encontradas, como ruínas de construções, teatros e outros
elementos dessa cultura.

E

sta foto, de 2008 , mostra as ruínas do teatro
romano de Orante, em V aucluse, na F rança,
construído no século I d.C .

C a m i lle Mo i renc

Página 103

2. Até que ponto o processo de dominação imperial teve impacto do ponto de
vista da cultura? H ouve imposição cultural?
O I mpério R omano cresceu em conhecimento e tecnologia ao incorporar a cultura dos povos conquistados.
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Do auge à crise do império
Não é fácil explicar as razões da queda do Império romano e certamente não se pode falar em uma única determinação.
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Essa atividade tem como objetivo refletir
sobre a organização social e política romana e
também desenvolver a leitura crítica e a interpretação de documentos históricos. Os estudantes devem avaliar seu entendimento sobre
as camadas sociais romanas e as estratégias
para que ascendessem ao poder. Espera-se que
os estudantes percebam que esses métodos
empregados podem propiciar a mudança de
grupo social, o que era permitido em Roma.
Esse aprendizado, portanto, colabora para o
entendimento de que as relações entre os indivíduos e suas classes podem mudar, inclusive
na atualidade, e para a discussão de estratégias
eticamente adequadas para se obter isso.

HA

DE

B I LI DA

B I LI DA

DE

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).

LER DOCUMENTOS

HA

BNCC

Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão de ideias filosóficas
e de processos e eventos históricos,
geográficos, políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.

EM13CHS101 EM13CHS103
BNCC

BNCC

Leia os dois documentos a seguir sobre a história romana e depois siga as instruções do Roteiro de trabalho.
Os grupos sociais na visão do jurista Gaio, século II a.C.
Pedro Paulo Abreu Funari

A principal diferença entre as pessoas, quanto ao direito, é esta: todos os homens são ou livres ou escravos.
Os homens livres subdividem-se, por sua vez, em nascidos livres e libertos ou forros. São nascidos livres os que assim
nasceram; são libertos os que foram alforriados. Os libertos são de três tipos: cidadãos romanos, cidadãos latinos ou não
cidadãos.
Está determinado pela Lei Élia Sêntia que os escravos que, a título de pena, tiverem sido encarcerados pelos seus
senhores, ou marcados por ferro em brasa, ou tenham sido punidos por um delito cometido, ou entregues ao combate
contra animais selvagens ou como gladiadores ou na prisão e que, depois, tenham sido alforriados pelos seus próprios
donos ou por alguém mais, terão eles, tornando-se livres, a mesma condição dos estrangeiros que não são cidadãos
romanos. São chamados estrangeiros não cidadãos aqueles que, tendo combatido, no passado, o povo romano e tendo
sido vencidos, renderam-se a nós [...].
Aquele que possua três características, a saber: tenha mais de trinta anos, seja escravo de um senhor pelo Direito
Romano e tenha sido alforriado de maneira justa e legítima [...] torna-se o forro cidadão romano; mas, se falta uma dessas
condições, tornar-se-á cidadão latino apenas (Institutas, cap. 1, versículos 9-17).
FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Roma: vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1993. p. 29-30.

A busca do voto segundo Cícero (106 a.C.-43 a.C.)
Pedro Paulo Abreu Funari

Para ganhar o favor popular, o candidato deve conhecer os eleitores por seu nome, elogiá-los e bajulá-los, ser generoso, fazer propaganda e levantar-lhes a esperança de um emprego no governo [...].
A generosidade é um tema amplo. Talvez sua renda privada não possa atingir todo o eleitorado, mas seus amigos
podem ajudá-lo a agradar a plebe. Ofereça banquetes e providencie que seus amigos façam o mesmo, procurando atingir
os eleitores ao acaso e o eleitorado específico de cada tribo [...].
Quanto a sua imagem, espalhe que você fala bem, que os coletores de impostos e a classe média gostam de você,
que os nobres o estimam, que os jovens se amontoam a sua volta, assim como os clientes que você já defendeu, e que
veio gente do campo e de cidades do interior, até Roma, explicitamente para apoiar a sua campanha. Faça com que os
eleitores falem e pensem que você os conhece bem, que se dirige a eles pelo nome, que sem parar e conscienciosamente
procura seu voto, que você é generoso e aberto, que, mesmo antes do amanhecer, sua casa está cheia de amigos, que
todas as classes são suas aliadas, que você fez promessas para todo mundo e que as cumpriu, realmente, para a maior
parte das pessoas.
Sua campanha, na medida do possível, deve levantar contra seus adversários suspeitas negativas, apropriadas a suas
personalidades, envolvendo crimes, vícios e corrupção [...].
Lembre-se que esta é Roma, uma cidade composta de uma multidão de povos, cheia de falsidades, enganações e
vícios de todo tipo, na qual você deve suspeitar, a todo momento, a arrogância, o insulto, o olho gordo, o desdém, o ódio
e a importunação. É necessário, penso, muito bom senso e destreza para um só indivíduo conseguir evitar antagonismos,
boatos e armadilhas e adaptar-se a uma tal variedade de personalidades, pontos de vista e interesses. (Cícero, Notas
sobre as eleições, versículos 41, 50, 52, 54, apud P. Mackendrick, The Roman mind at work, p. 178-179).
FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Op. cit., p. 26.

Roteiro de trabalho
1. Registre em seu caderno as ideias principais de cada um dos documentos.
2. De que maneira Cícero, autor do segundo documento, relaciona o processo eleitoral às características da
cidade?
3. Há relação entre a conduta eleitoral na Roma antiga e o que ocorre nas campanhas feitas para grandes
multidões e centros urbanos na atualidade? Explique.

AS PRIMEIRAS SOCIEDADES HUMANAS
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O primeiro texto é de autoria do jurista romano Gaio, que viveu no século II. O fragmento
expõe suas ideias centrais sobre as divisões dos extratos sociais romanos, diferenciando os homens livres dos escravos.
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O segundo texto é de autoria de Quinto Túlio Cícero, irmão do famoso escritor,
orador e político da Roma antiga. Trata-se de um fragmento do manual que ele
redigiu para o irmão durante sua candidatura, ensinando-o como deveria conquistar
votos. Além dos verbos no imperativo, bem característicos desse gênero, podemos observar no texto um tom de
intimidade ao explicitar as ações a serem tomadas.
A atividade será feita no caderno, individualmente, mas sua correção pode ser elaborada de forma mais dinâmica.
Os estudantes podem ser divididos em grupos e apresentar suas respostas aos colegas. Assim, poderão completá-las
com aquilo que aprenderam com outro integrante da turma. Cada grupo pode, então, eleger um orador representativo para ler as primeiras três respostas. A quarta questão pode ser feita com base em um debate entre os grupos.

Roteiro de trabalho
1. Registre em seu caderno as ideias principais de cada um dos documentos.
No primeiro documento, Gaio diferencia pessoas livres de escravas. Entre as livres, o autor destaca os nascidos livres, os libertos e os
forros. Novamente, o grupo dos libertos é subdividido em cidadãos romanos, cidadãos latinos e não cidadãos. No segundo documento,
Cícero descreve os procedimentos de um candidato para tornar-se vitorioso nas eleições, ou seja, agradar aos diferentes setores sociais,
promover-se e difamar adversários.
A primeira frase dos dois textos serve de tópico frasal, ou seja, de resumo do que será discutido, assim pode ser grifada pelos estudantes.

2. De que maneira Cícero, autor do segundo documento, relaciona o processo eleitoral às características da
cidade?
O autor caracteriza Roma como uma “multidão de povos”, ou seja, uma cidade heterogênea. Assim, o candidato deve tentar agradar a
todos, da plebe aos nobres.

3. Há relação entre a conduta eleitoral na Roma antiga e o que ocorre nas campanhas feitas para grandes
multidões e centros urbanos na atualidade? Explique.
Espera-se que os estudantes compreendam as estratégias usadas em Roma para conquistar votos, como o oferecimento de banquetes,
o uso de linguagem intimista para se referir aos eleitores e até a difamação dos opositores. Espera-se que, depois, eles façam a mesma
análise das últimas campanhas eleitorais: como nos comícios, nos debates televisionados, nas falas dos políticos sobre os adversários nas
redes sociais e na linguagem utilizada por eles ao se dirigirem ao povo. Assim, os estudantes poderão concluir se houve implementação
de novos métodos de convencimento popular, se essas estratégias permanecem as mesmas e qual delas tem maior eficácia.
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A atividade desenvolve a habilidade EM13CHS101 por meio da análise de diversos textos que compõem narrativas distintas sobre o mundo romano. Espera-se que o estudante forme sua opinião de maneira autônoma sobre
o tema com base na leitura e discussão com a sala.
Também será contemplada a habilidade EM13CHS103, pois o estudante estudará o processo político eleitoral
e escravocrata de Roma. Espera-se que ele levante hipóteses sobre essa sociedade com a leitura de diversos textos
que abordam essa temática.
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Ao findar o capítulo, espera-se que os estudantes tenham compreendido o processo de
RELEITURA
constituição das primeiras sociedades humanas,
que se formaram também em cidades e impérios organizados em diferentes classes sociais.
Esse processo deve pôr em destaque o próprio
conceito de sociedade, que envolve um conjunLER, ASSISTIR, NAVEGAR
to de interações sociais e disputas relacionadas
à obtenção de riquezas e poder. Seus modos
de produção, divisão de trabalho, estratificação
social e relações entre indivíduos e classes foram apresentados para exemplificar essa análise.
Mais do que isso, espera-se que os estudantes
tenham construído comparações com o seu entorno para conseguirem compreender melhor a
realidade em que vivem e sistematizarem as relações sociais intrínsecas a ela, chegando assim
a perceber que sua trajetória como indivíduos
está também marcada pelo contexto histórico e
pela sociedade em que vivem. Desse modo, serão capazes de averiguar as raízes
históricas que produzem relações e práticas ainda presentes para poderem também
fazer uma leitura crítica e propor mudanças.
EM13CHS102

EM13CHS306

BNCC

BNCC

Para finalizar o capítulo, reúna-se em grupo para debater as questões do Roteiro de trabalho. Em seguida,
destaquem pelo menos um aspecto discutido em grupo para compartilhar com a turma. Vocês podem organizar
uma pequena apresentação em formato eletrônico para fortalecer as conclusões a que chegaram.

Roteiro de trabalho

1. O que teria feito os seres humanos deixarem de viver em grupos nômades e seminômades para se tornarem
sedentários?

2. O que significou se constituir em um grupo social com regras e uma estrutura de poder normatizada?

3. O que as experiências dos grupos humanos da Antiguidade, organizados em comunidades e cidades,
podem nos propor como reflexão sobre a vida em sociedade?

4. Que aspectos das sociedades apresentadas neste capítulo vocês acreditam que de alguma forma estão
presentes na sociedade em que vivemos? E com quais aspectos vocês consideram que houve ruptura, pois
não fazem mais parte de nossa sociedade?

Divulgação

A GUERRA do fogo. Direção de Jean-Jacques Annaud. França/Canadá, 1982. (100 min).
Trata-se de um grupo que vive na Pré-História e vai em busca de uma chama de fogo, encontrando-se com
outro grupo que se apropriou de avanços tecnológicos e dominou a produção do fogo.

Divulgação

GLADIADOR. Direção de Ridley Scott. Estados Unidos, 2000. (155 min).
O imperador Marco Aurélio revela seu desejo de deixar o trono para Máximo, o comandante
do Exército romano, e não para seu filho, Cômodo. Depois dessa revelação, Cômodo mata
o pai, assume o império e ordena a morte de Máximo, que consegue fugir e viver como
escravo e gladiador do Império Romano.

Divulgação

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Roma: vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1993.
(História em documentos).
O autor analisa vários aspectos da sociedade da Roma antiga, como educação, religião,
trabalho, lazer e família. O livro é composto dos seguintes capítulos: “Os homens e o sobrenatural”, “Vida pública e vida política”, “As classes e o trabalho”, “A cidade e as diversões”,
“Casa e casamento”, “Da escola ao exército”, “Os cuidados do corpo e da alma”, “O tempo
passou e o mundo acabou”.

SPARTACUS. Direção de Stanley Kubrick. Estados Unidos, 1960. (185 min).
Spartacus, personagem principal, lidera uma revolta de escravos. No enredo do filme, ainda
são abordados temas relacionados à estrutura política e social romana, como a corrupção e
a desumanidade no tratamento dos escravos.

LABORATÓRIO de Arqueologia Romana Provincial (Larp).
Projeto ciberarqueológico que recria sítios arqueológicos da Roma antiga em 3D.
Disponível em: http://www.larp.mae.usp.br/. Acesso em: 18 jun. 2020.
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Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.
Habilidade (EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os
impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos
naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do
planeta (como a adoção dos sistemas
da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre
outros).

Roteiro de trabalho
1. O que teria feito os seres humanos deixarem de viver em grupos nômades e seminômades para se tornarem
sedentários?
A domesticação de animais e das plantas possibilitou a criação da agricultura e pecuária, ampliando a produção de alimentos e a população dos grupos. Estabeleceu-se uma maior diversificação social e também uma divisão social do trabalho.

2. O que significou se constituir em um grupo social com regras e uma estrutura de poder normatizada?
A constituição de regras, criadas e fiscalizadas por um governo, permitiu às primeiras vilas crescerem em número de habitantes e expandirem seus domínios, além de se dividirem em diferentes grupos sociais. Ocorre uma relação de dominação do grupo mais poderoso sobre
os demais, que passam a servi-lo. Era necessário administrar os excedentes de produção, regular o comércio, promover a construção de
canais de irrigação e outras obras de uso coletivo e garantir a segurança dos assentamentos.

3. O que as experiências dos grupos humanos da Antiguidade, organizados em comunidades e cidades, podem
nos propor como reflexão sobre a vida em sociedade?
Podem ser realizadas diferentes reflexões, evidenciando-se que em todos os casos existia uma disputa pelas riquezas e pelo poder, o que
inclui o domínio das terras, fonte de produção das riquezas. Há também uma divisão em grupos sociais distintos, havendo uma relação de
dominação de um sobre outro. Verifica-se também a grande força que a cultura exerce sobre essas comunidades, sendo ela uma forma
de impor o domínio sobre um povo.

4. Que aspectos das sociedades apresentadas neste capítulo vocês acreditam que de alguma forma estão
presentes na sociedade em que vivemos? E com quais aspectos vocês consideram que houve ruptura, pois
não fazem mais parte de nossa sociedade?
Resposta pessoal. Vale aproveitar as diferentes respostas para promover um debate e diálogo entre os alunos sobre as diferentes visões,
desenvolvendo-se assim argumentos para concordar ou discordar das ideias.
AS PRIMEIRAS SOCIEDADES HUMANAS
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A habilidade EM13CHS102 foi desenvolvida nessa atividade por meio da discussão sobre como as circunstâncias
histórico-sociais, como o cooperativismo, possibilitaram o sedentarismo da população.
A habilidade EM13CHS306 foi trabalhada na atividade mediante a comparação entre as primeiras civilizações
humanas em relação ao uso do solo, o que possibilitou o desenvolvimento social.
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EM13CHS102

EM13CHS306
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Para finalizar o capítulo, reúna-se em grupo para debater as questões do Roteiro de trabalho. Em seguida,
destaquem pelo menos um aspecto discutido em grupo para compartilhar com a turma. Vocês podem organizar
uma pequena apresentação em formato eletrônico para fortalecer as conclusões a que chegaram.

O material indicado aos alunos serve para complementar a teoria já trabalhada, suscitar novas reflexões e aprofundar os aspectos, principalmente, sociais das
civilizações estudadas.

Roteiro de trabalho
1. O que teria feito os seres humanos deixarem de viver em grupos nômades e seminômades para se tornarem
sedentários?
2. O que significou se constituir em um grupo social com regras e uma estrutura de poder normatizada?
3. O que as experiências dos grupos humanos da Antiguidade, organizados em comunidades e cidades,
podem nos propor como reflexão sobre a vida em sociedade?
4. Que aspectos das sociedades apresentadas neste capítulo vocês acreditam que de alguma forma estão
presentes na sociedade em que vivemos? E com quais aspectos vocês consideram que houve ruptura, pois
não fazem mais parte de nossa sociedade?

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

A apresentação do filme A guerra do fogo em sala de aula pode contribuir para
que os alunos criem teorias a respeito dos fatores que levaram à sedentarização,
da importância do desenvolvimento tecnológico e da apropriação da natureza
para a sobrevivência do grupo.

Divulgação

A GUERRA do fogo. Direção de Jean-Jacques Annaud. França/Canadá, 1982. (100 min).
Trata-se de um grupo que vive na Pré-História e vai em busca de uma chama de fogo, encontrando-se com
outro grupo que se apropriou de avanços tecnológicos e dominou a produção do fogo.

Divulgação

GLADIADOR. Direção de Ridley Scott. Estados Unidos, 2000. (155 min).
O imperador Marco Aurélio revela seu desejo de deixar o trono para Máximo, o comandante
do Exército romano, e não para seu filho, Cômodo. Depois dessa revelação, Cômodo mata
o pai, assume o império e ordena a morte de Máximo, que consegue fugir e viver como
escravo e gladiador do Império Romano.

Divulgação

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Roma: vida pública e vida privada. São Paulo: Atual, 1993.
(História em documentos).
O autor analisa vários aspectos da sociedade da Roma antiga, como educação, religião,
trabalho, lazer e família. O livro é composto dos seguintes capítulos: “Os homens e o sobrenatural”, “Vida pública e vida política”, “As classes e o trabalho”, “A cidade e as diversões”,
“Casa e casamento”, “Da escola ao exército”, “Os cuidados do corpo e da alma”, “O tempo
passou e o mundo acabou”.

SPARTACUS. Direção de Stanley Kubrick. Estados Unidos, 1960. (185 min).
Spartacus, personagem principal, lidera uma revolta de escravos. No enredo do filme, ainda
são abordados temas relacionados à estrutura política e social romana, como a corrupção e
a desumanidade no tratamento dos escravos.

LABORATÓRIO de Arqueologia Romana Provincial (Larp).
Projeto ciberarqueológico que recria sítios arqueológicos da Roma antiga em 3D.
Disponível em: http://www.larp.mae.usp.br/. Acesso em: 18 jun. 2020.
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O livro Roma, de Pedro Paulo Funari, especialista em arqueologia e estudioso
da Roma Antiga, traz um conjunto de documentos que possibilita aos estudantes
mergulharem com maior profundidade no estudo da sociedade romana em seus
mais diferentes aspectos. Uma possibilidade é organizar grupos e selecionar um
trecho do livro que destaque um determinado aspecto da sociedade romana e
promover um debate com a exposição e troca de ideias sobre os vários trechos
escolhidos entre os estudantes.

Já os filmes Gladiador e Spartacus podem ser trabalhados individualmente ou juntos, uma vez que ambos tratam
da escravidão. Assim, podem ser realizadas discussões sobre a possibilidade de conseguir a libertação, ou comparações
entre a escravidão romana e a grega, ou ainda entre a escravidão do mundo antigo e a moderna.
O site do Larp pode ser transformado em elemento de pesquisa ou em um projeto interdisciplinar com educação
artística, explorando a arquitetura romana.
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ENEM
1. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver
com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios: as pirâmides de Gizé, as
tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo.
O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois
a. significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes
populacionais que trabalhavam nesses monumentos.
b. representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho
nos canteiros faraônicos.
c. significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas
riquezas, construindo templos.
d. representava a possibilidade de o faraó organizar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem
em obras públicas, que vieram a engrandecer o Egito.
e. significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em
crenças e superstições.
2. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os
regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo
bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias.

1.

A

2.

A

3.

C

4.

E

CARDOSO, C. F. A cidade-Estado clássica. São Paulo: Ática, 1985.

Nas cidades-Estado da Antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela
adoção do seguinte critério para a participação política:
a. controle da terra.
b. liberdade de culto.
c. igualdade de gênero.
d. exclusão dos militares.
e. exigência da alfabetização.
3. O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder.
A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual,
assim como do jogo político.
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado).

Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a Ágora tinha por função:
a. agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade.
b. permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados.
c. constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade.
d. reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra.
e. congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias.
4. A Lei das Doze Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não
pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor; ou vendê-lo como escravo “do outro lado do Tibre” – isto é,
fora do território de Roma.
CARDOSO, C. F. S. O trabalho compulsório na Antiguidade. Rio de Janeiro: Graal, 1984.

A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma antiga, pois possibilitou que os plebeus
a. modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio.
b. exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores.
c. conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios.
d. ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos.
e. reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis.

AS PRIMEIRAS SOCIEDADES HUMANAS
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Referências bibliográficas complementares
BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. Tradução: David Jardim. Rio de
Janeiro: Harper Collins Brasil, 2016.
Essa coletânea de mitos gregos agrupa as principais histórias de deuses e heróis, que ajudam a explicar as
relações sociais daquele povo.
FUNDAÇÃO MUSEU DO HOMEM AMERICANO (Fumdham). Disponível em: http://fumdham.org.br/. Acesso
em: 17 ago. 2020.
A fundação é uma sociedade cultural-científica sem fins lucrativos que visa preservar o Parque Nacional Serra
da Capivara e promover pesquisas biológicas e arqueológicas na região.
MUSEU TUTANKHAMON. Disponível em: http://museuegipcioerosacruz.org.br/museu-tutankhamon/
Acesso em: 10 abr. 2021
O Museu Tutankhamon disponibiliza conteúdos relacionados com a cultura egípcia. Além da visita presencial,
o museu disponibilizou uma visita virtual pelas suas dependências, por meio da qual é possível conhecer o
seu acervo.
REVISTA DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA. São Paulo, n.18: 69-77, 2014. Suplemento.
Os artigos publicados neste suplemento foram apresentados no I Simpósio do Larp Representações da romanização no mundo provincial romano, em 2013. Todos os textos tratam de Roma e discutem do imperialismo
à vida doméstica daquela população.
VERNANT, J. P. Origens do pensamento grego. São Paulo: Difel, 1977.
Neste livro, o pesquisador explica como o conceito de razão perpassa todo o desenvolvimento da população
grega, opondo-a aos mitos religiosos e tentando explicar a origem da pólis.
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5

ANTROPOCENO
E OS LIMITES DO
CAPITALISMO

Neste capítulo são problematizadas as dinâmicas
predatórias de produção e consumo das sociedades
capitalistas, de modo que os estudantes repensem sua
própria relação cultural com o consumismo, ou seja, com
o desejo de acumulação irrestrita de mercadorias e com
a hierarquização social baseada nos bens e produtos
consumidos, posicionando-se diante das consequências
ambientais provocadas por esse modelo de organização
social. Com base nessa perspectiva, o capítulo tem como
enfoque a articulação entre as reflexões de intelectuais
indígenas sobre a sociedade capitalista e o debate contemporâneo em torno do conceito de “Antropoceno”.
Esse termo é utilizado por alguns cientistas naturais para
designar uma nova marcação geológica que teria se
iniciado com a Revolução Industrial e que se caracteriza
por aceleradas transformações que ocorrem no “sistema
Terra” em decorrência de ações humanas.
Esse assunto vem ocupando cada vez mais a agenda
política e midiática, em escala local e global, em razão
da ocorrência mais frequente de fenômenos naturais
extremos – furacões, ciclones, enchentes, secas, entre
outros – que atingem populações rurais e urbanas em
diferentes países, afetando de modo mais drástico as
regiões pobres, que têm mais dificuldades de infraestrutura para lidar com catástrofes. Isso mostra que eventos
relacionados às mudanças climáticas também provocam
o aumento da pobreza e das desigualdades sociais na
população de diferentes países.
Ao longo do capítulo busca-se compreender por
que a Revolução Industrial vem sendo apontada como
marco divisório para a classificação desse novo período, embora outros cientistas naturais escolham a
Revolução Neolítica, por exemplo, para essa datação.
As razões apresentadas geralmente dizem respeito à
intensificação no uso dos recursos naturais por populações humanas em sociedades capitalistas e ao crescente desenvolvimento tecnológico para aumentar a
produção e a circulação de mercadorias em escalas
cada vez maiores (local, regional, nacional e global).
São muitos os efeitos produzidos, entre os quais, pode-se mencionar que isso (1) elevou o consumo de
energia, especialmente de combustíveis fósseis, como
o carvão e o petróleo, que aumentou a concentração
de gás carbônico [CO2] na atmosfera; (2) intensificou
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o uso de metais como ferro e alumínio, cuja extração mineral produz grande quantidade de resíduo
sólido e aumenta a poluição de rios; (3) estimulou o
aumento de consumo de produtos industrializados
cujo tempo de vida é cada vez menor, aumentando
assim a produção de lixo, que muitas vezes não é
reciclado ou reaproveitado; (4) avançou sobre territórios de florestas para expandir os locais de produção
industrial, envolvendo a própria agricultura, que se
mecanizou e passou a utilizar mais produtos químicos
em plantações, geralmente do tipo monocultura, o
que provoca a poluição de rios e lençóis freáticos
pela ação de agrotóxicos, aumenta o lançamento de
CO2 por causa da derrubada de florestas e diminui
a biodiversidade de fauna e flora pela destruição de
habitat naturais, entre outros.
Ocorre que os ecossistemas funcionam de maneira integrada, de forma que a alteração no modo de
funcionamento em um dos seus componentes impacta
a operação de todos os outros. Assim, demonstra-se,
neste capítulo, ao menos dois pontos que seriam importantes os estudantes identificarem.
• Fenômenos distantes de nós cujos efeitos produzidos podem nos alcançar. O desmatamento que
ocorre na Amazônia causa impacto não só sobre
quem vive na floresta, mas também sobre quem
mora longe dela, como São Paulo. O derretimento das calotas polares, por exemplo, provoca o
aumento do nível dos oceanos e isso tem um impacto negativo nas cidades litorâneas, inclusive
em cidades brasileiras que, embora estejam bem
longe do Ártico, sentem seus efeitos.
• Desigualdade socioambiental acentuada por esse
fenômeno, e que poderia ser resumida da seguinte forma: as vítimas das mudanças climáticas não
são necessariamente quem dá causa a elas. Populações com modos de vida que respeitam o meio
ambiente, muitas vezes, precisam suportar os
efeitos danosos – até mesmo catastróficos – de
ações cometidas por outras populações, especialmente as que se encontram em países capitalistas
desenvolvidos.

Para tratar das ações humanas em sociedades capitalistas responsáveis pela entrada da Terra nesse novo
momento geo-histórico, o Antropoceno, são apresentados no decorrer do capítulo pontos de vista de observadores externos, analistas que fazem parte de outras
sociedades cujos modos de vida não são capitalistas.
Geralmente, são os cientistas ocidentais que se dirigem
até as sociedades indígenas para investigar os modos de
pensar e agir desses povos. Assim, invertem-se os termos da relação, cuja condição passa a ser de analisadores. Desse modo, é possível acessar a reflexão indígena
sobre o “povo da mercadoria”, como Davi Kopenawa,
pensador yanomami, define as populações ocidentais
capitalistas. O ponto de vista externo tende a aumentar
nossa capacidade de estranhamento e crítica e, assim,
busca-se potencializar a reflexão em torno de fenômenos que fazem, cada vez mais, parte de nosso cotidiano.
É interessante perceber como as afirmações de Davi
Kopenawa e Ailton Krenak coincidem com os resultados de pesquisas recentes desenvolvidas por cientistas
naturais sobre as relações imbricadas entre humanos
e não humanos. Se no capítulo 2 vimos que há uma
relação intrínseca entre indivíduo e sociedade, o mesmo
acontece na relação entre sociedade e ambiente. Fomos
acostumados a pensar natureza e cultura/civilização em
termos de oposição, mas o que se observa o tempo
todo é que existem imbricamentos, conexões, entre o
natural e o social. A entrada no Antropoceno só tornou
isso ainda mais evidente.
Na abertura deste capítulo há sete imagens: quatro
ligadas a consumo (fotos 1, 2, 3 e 5) e três (foto 6 e char-

ges 4 e 7) ao impacto das mudanças climáticas. Assim
os estudantes são convidados a refletir sobre algumas
questões: “Qual é a ligação entre os dois tipos de imagem?”. Dito de outra forma: “Qual é a relação entre o
contentamento de um jovem pela aquisição de um novo
modelo de celular, que se torna obsoleto a cada novo
lançamento anual feito pelo fabricante, e a poluição
industrial ou desmatamento?”; “O que o aumento do
consumo tem a ver com as mudanças climáticas?”. A
imagem 4 traz uma charge de Laerte, da “grande ficha”
que vai cair. Indica que a ficha ainda não caiu, expressão
idiomática para se referir ao fato de que nem todo mundo entendeu o que está acontecendo. Muitos cientistas
dizem que é mesmo complicado, cognitivamente, ter a
dimensão desses fenômenos, pela sua dimensão/escala
tão abrangente. É difícil entender que o ser humano
tenha se tornado um agente geológico, até porque essa
declaração de poder é acompanhada, ao mesmo tempo
– e paradoxalmente –, de uma impotência, como diz o
filósofo Bruno Latour (2020): ficamos aterrados com tal
constatação, e imaginamos que não temos o que fazer.
Daí a importância de técnicas e instrumentos que nos
ajudem a aperfeiçoar nossa descrição, para identificar os
principais agentes responsáveis pelo fenômeno (aqueles
que dão causa a ele) e suas vítimas (populações que
sofrem seus efeitos). Um exercício de compreensão do
fenômeno nos leva a questionar se podemos falar em
“ações humanas”, de modo geral e abstrato, que provocam tamanhos impactos no clima, ou se precisamos
refinar a descrição para entender a especificidade dessas
ações e a quais sistemas sociais elas estão vinculadas.
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Objetivos do capítulo
1. Compreender o que significa o novo período geológico designado Antropoceno e o impacto das ações antrópicas dos últimos dois séculos na configuração do clima.
2. Problematizar as dinâmicas de consumo nas sociedades contemporâneas e posicionar-se criticamente contra a
predação ambiental provocada pelo sistema de produção global.
3. Identificar e analisar os principais efeitos das transformações no clima em populações rurais e urbanas de diferentes regiões do planeta.
4. Refletir sobre esses efeitos: se são igualmente distribuídos entre as populações, ou se há desigualdades que,
por sua vez, levam a exigências de reparações, em termos de justiça socioambiental ou justiça climática.
5. Refletir sobre ações que o poder público e a sociedade civil podem desenvolver para combater fenômenos
como o aquecimento global e outros relacionados às mudanças climáticas.

Temas contemporâneos transversais (TCT):
•
•
•

Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras
Educação para o consumo
Educação em Direitos Humanos

ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO
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1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
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Co m p et ê n c ias es p ec í f ic as das Ciê n c ias Hu m an as e So c iais A p lic adas da B N CC
1 . Analisar processos políticos, econô micos, sociais, ambientais e culturais nos â mbitos local, regional, nacional
e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de naturez a científica.
2 . Analisar e utiliz ar interpretações sobre a dinâ mica da V ida, da Terra e do C osmos para elaborar argumentos,
realiz ar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do U niverso, e fundamentar e
defender decisões éticas e responsáveis.
3 . Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a naturez a (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econô micos e socioambientais, com vistas à proposição
de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável
em â mbito local, regional, nacional e global.
5 . I dentificar e combater as diversas formas de inj ustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos,
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os D ireitos Humanos.
6 . P articipar do debate pú blico de forma crítica, respeitando diferentes posições e faz endo escolhas alinhadas ao ex ercício da cidadania e ao seu proj eto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
As c o m p et ê n c ias 1 e 3 serão trabalhadas conj untamente neste capítulo em diferentes momentos, especialmente, na seção N ar r at iv as , que propõem uma análise sobre o modo de vida das sociedades capitalistas
com base em observadores ex ternos, assim os estudantes poderão compreender melhor as relações entre
diferentes grupos, povos e sociedades com a naturez a. Na seção L er c an ç ã o essas habilidades também são
desenvolvidas por meio da análise de um gênero tex tual (a letra da canção) e da reflex ão sobre o impacto
socioambiental dos padrões de consumo humanos – aspecto reforçado pela atividade de P es q u is a. A
destruição dos ecossistemas em virtude do avanço de grandes proj etos de infraestrutura e produção econô mica, assim como a poluição em larga escala dos solos, águas e ar, engendram muitas situações de inj ustiça
ambiental e violação dos D ireitos Humanos discutidas nas seções P o n t o de v is t a e no tex to T r ag é dias o u
c r im es am bien t ais , trabalhando concretamente a c o m p et ê n c ia 5 . A seção R eleit u r as visa incentivar os
estudantes a imaginar soluções para os problemas apresentados, participando do debate pú blico de forma
crítica, respeitando diferentes posições, o que os levará a trabalhar a c o m p et ê n c ia 6 .
A c o m p et ê n c ia 2 está envolvida em diversos momentos do capítulo. Ao propor um estudo sobre o Antropoceno, as dinâ micas de consumo promovidas pelo capitalismo e seus impactos na naturez a, o capítulo
promove a consciência dos estudantes sobre a relação entre o ser humano e a naturez a.
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*+,-./0123+4+.5+306+6-7.1+8+,9+:.;2.<6.=+6>.?+306+6V ocê vai ler agora um trecho do livro A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, no qual o líder indígena Davi Kopenawa Y anomami analisa a relação de predação que a sociedade ocidental estabelece com a
natureza, mostrando as diferenças em comparação com o modo de vida dos povos ameríndios. Após a leitura,
reú na-se em grupo para discutir as questões do R o t e i r o d e t r a b a l h o . Por fim, compartilhem com a turma as
reflexões de vocês.
Omama:
No começo, a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. L á eram tão
nome dado ao demiurgo
poucos quanto nós agora na floresta. M as seu pensamento foi se perdendo cada
da cosmologia yanomami;
vez mais numa trilha escura e emaranhada. S eus antepassados mais sábios, os que
O m am a criou e a quem deu suas palavras, morreram. D epois deles, seus filhos e
criador do mundo.
netos tiveram muitos filhos. C omeçaram a rej eitar os diz eres de seus antigos como
Haixopë:
se fossem mentiras e foram aos poucos se esquecendo deles. D errubaram toda a
palavra dita quando alguém
floresta de sua terra para faz er roças cada vez maiores. O mama tinha ensinado a
se surpreende positivamenseus pais o uso de algumas ferramentas metálicas. M as j á não se satisfaz iam mais
te ao receber uma nova
com isso. P useram-se a desej ar o metal mais sólido e mais cortante, que ele tinha
informação.
escondido debaix o da terra e das águas. Aí começaram a arrancar os minérios do
solo com voracidade. C onstruíram fábricas para coz ê-los e fabricar mercadorias
em grande quantidade. E ntão, seu pensamento cravou-se nelas e eles se apaix onaram por esses obj etos como se
fossem belas mulheres. I sso os fez esquecer a belez a da floresta. P ensaram: “ Haix o p ë ! Nossas mãos são mesmo
habilidosas para faz er coisas! S ó nós somos tão engenhosos! S omos mesmo o povo da mercadoria! P odemos ficar
cada vez mais numerosos sem nunca passar necessidade! V amos criar também peles de papel para trocar! ” . E ntão
fiz eram o papel de dinheiro proliferar por toda parte, assim como as panelas e as caix as de metal, os facões e os
machados, facas e tesouras, motores e rádios, espingardas, roupas e telhas de metal. E les também capturaram a
luz dos raios que caem na terra. F icaram muito satisfeitos consigo mesmos. V isitando uns aos outros entre suas
cidades, todos os brancos acabaram por imitar o mesmo j eito. E assim as palavras das mercadorias e do dinheiro se
espalharam por toda a terra de seus ancestrais. É o meu pensamento. P or quererem possuir todas as mercadorias,
foram tomados de um desej o desmedido. S eu pensamento se esfumaçou e foi invadido pela noite. F echou-se para
todas as outras coisas. F oi com essas palavras da mercadoria que os brancos se puseram a cortar todas as árvores,
a maltratar a terra e a suj ar os rios. C omeçaram onde moravam seus antepassados. Hoj e j á não resta quase nada
de floresta em sua terra doente e não podem mais beber a água de seus rios. Agora querem faz er a mesma coisa
na nossa terra. [ ...]
M as os brancos são gente diferente de nós. D evem se achar muito espertos porque sabem fabricar multidões de
coisas sem parar. C ansaram de andar e, para ir mais depressa, inventaram a bicicleta. D epois acharam que ainda era
lento demais. E ntão inventaram as motos e depois os carros. Aí acharam que ainda não estava rápido o bastante e
inventaram o avião. Agora eles têm muitas e muitas máquinas e fábricas. M as nem isso é o bastante para eles. S eu
pensamento está concentrado em seus obj etos o tempo todo. Não param de fabricar, sempre querem coisas novas.
E assim, não devem ser tão inteligentes quanto pensam que são. Temo que sua ex citação pela mercadoria não tenha
fim e eles acabem enredados nela até o caos. J á começaram há tempos a matar uns aos outros por dinheiro, em
suas cidades, e a brigar por minérios ou petróleo que arrancam do chão. Também não parecem preocupados por
nos matar a todos com as fumaças de epidemia que saem de tudo isso. Não pensam que assim estão estragando a
terra e o céu e que nunca vão poder recriar outros. S uas cidades estão cheias de casas em que um sem-nú mero de
mercadorias fica amontoado, mas seus grandes homens nunca as dão a ninguém. S e fossem mesmo sábios, deveriam pensar que seria bom distribuir tudo aquilo antes de começar a fabricar um monte de outras coisas, não é? [ ...]
Q uando eu era j ovem e visitei pela primeira vez a cidade de M anaus e depois B oa V ista, aqueles amontoados de
mercadorias empoeiradas me deix avam confuso. P erguntava a mim mesmo por que raz ão tamanha quantidade de
ferros de machado e redes, fabricados havia tanto tempo, ficavam envelhecendo assim, atulhados sobre tábuas até
mofar, sem ser distribuídos para ninguém. S ó bem mais tarde entendi que os brancos tratam suas mercadorias como
se fossem mulheres por quem estão apaix onados. S ó querem pegá-las para depois ficar de olho nelas com ciú me.
Acontece a mesma coisa com seus alimentos, que sempre empilham em suas casas. Q uando pedimos, nunca os dão
sem antes nos faz er trabalhar para eles. Nós não somos gente que recusa comida a visitantes! [ ...]
A comida dos brancos não tem um valor tão grande quanto eles pretendem! C omo a nossa, ela desaparece assim
que é engolida e acaba virando fez es! S uas mercadorias também não são tão preciosas quanto eles diz em. É só o pavor
que eles têm de sentir falta delas que os faz aumentar seu valor. U ma vez velhos e cegos, dará mesmo dó vê-los ainda
agarrados a elas! M as, quando morrerem, vão ter de largar todos esses obj etos de qualquer j eito! Aí vão abandoná-los
quer queiram quer não e seus parentes não vão parar de se desentender para pegá-los. I sso tudo é ruim! [ ...]
Nós, habitantes da floresta, só gostamos de lembrar dos homens generosos. P or isso temos poucos bens e estamos
satisfeitos assim [ ...] . Não queremos arrancar os minérios da terra, nem que suas fumaças de epidemia acabem caindo
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O livro A queda do céu, publicado em português em 2015, foi originalmente
publicado em francês e lançado em 2010. É fruto de mais de trinta anos de interlocução entre o xamã, liderança e intelectual yanomami, Davi Kopenawa, e o
antropólogo francês Bruce Albert. Nele Davi Kopenawa relata como se tornou
xamã e como se deu o encontro com os brancos pela expansão de grandes
projetos (construção de estradas, extração de madeira, exploração mineral por
meio do garimpo, principalmente) e as consequências terríveis para seus parentes,
muitos mortos depois desse contato, especialmente por causa das epidemias – já
que indígenas são mais vulneráveis à ação de vírus e bactérias que acometem os
brancos – e dos conflitos violentos com madeireiros, fazendeiros e garimpeiros.
O próprio antropólogo conheceu Davi Kopenawa quando estava sendo aberta a
avenida Perimetral Norte pelo governo da ditadura civil-militar, entre 1973 e 1976.
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Após a transcrição de várias horas de entrevistas, ao longo de diversos encontros durante anos, foi organizado
o livro que nos permite conhecer o pensamento indígena e sua visão sobre nós, definidos como “povo da mercadoria”, devido a nossa relação objetificada com a natureza, tomada apenas como fornecedora de matérias-primas
ou “recurso”, negando a mutualidade dos seres, a interdependência das relações entre humanos e não humanos,
que existem de fato e que os modos de vida indígenas captariam melhor.
Kopenawa descreve como o modo de vida dos brancos engendra catástrofes contínuas, destruindo o mundo de
outras populações, ao mesmo tempo que começa a destruir o mundo dos próprios brancos, que se torna inabitável
pela escassez prolongada de recursos superexplorados, pela poluição, pela exposição a desastres, entre outros.
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Nesta atividade, a habilidade EM13CHS102 será trabalhada por meio da leitura
e análise do texto narrativo, que nos permite identificar melhor a matriz conceitual
de nossa própria sociedade, ou seja, a forma de pensar e agir das sociedades capitalistas, especialmente o modo de vida associado à modernidade, em comparação
com as narrativas desenvolvidas por outros grupos – no caso em discussão, os
indígenas. A habilidade EM13CHS302 é igualmente desenvolvida na medida em
que os estudantes são incentivados a refletir por meio das questões propostas no
Roteiro de trabalho sobre os impactos econômicos e socioambientais de cadeias
produtivas em sociedades modernas capitalistas, que levam à superexploração de
recursos naturais, em contraste com modos de vida de outras sociedades, como
as dos indígenas, mais sustentáveis desse ponto de vista. Na continuidade desse
movimento, trabalha-se também a habilidade EM13CHS303, pois tanto o texto
quanto as questões, associados às imagens da seção de abertura, permitem identificar e debater o modelo de consumismo acelerado por trás da cultura de massa.
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Roteiro de trabalho
1. Segundo o texto, qual é o custo por viver em uma sociedade na qual as
mercadorias determinam o valor das pessoas?
Com “o pensamento concentrado em objetos o tempo todo”, há sempre o risco de ver
aumentar as disputas em torno dos recursos naturais (madeira, minérios, terra, água, entre
outros) para a produção incessante de mercadorias e a hierarquização das pessoas baseada
em bens e mercadorias a que elas têm ou não acesso. Essas disputas podem resultar em
desfechos violentos, com agressões, mortes e ameaças. Além disso, há destruição do meio
ambiente, muitas vezes de forma irreversível, porque não se pode recriar o céu e a terra, uma
vez destruídos, como diz Kopenawa.

BNCC

Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.
Habilidade (EM13CHS302)
Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à
exploração de recursos naturais e às
atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise,
considerando o modo de vida das
populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas
agroextrativistas e o compromisso
com a sustentabilidade.
Habilidade (EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria
cultural e das culturas de massa no
estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais,
com vistas à percepção crítica das
necessidades criadas pelo consumo
e à adoção de hábitos sustentáveis.

2. Para Kopenawa, qual é a consequência da competição por produzir e
consumir cada vez mais?

sobre nós! Queremos que a floresta continue silenciosa e que o céu continue claro, para podermos avistar as estrelas quando
a noite cai. Os brancos já têm metal suficiente para fabricar suas mercadorias e máquinas; terra para plantar sua comida;
tecidos para se cobrir; carros e aviões para se deslocar. Apesar disso, agora cobiçam o metal de nossa floresta, para fabricar
ainda mais coisas, e o sopro maléfico de suas fábricas está se espalhando por toda parte. Os espíritos do céu que chamamos
hutukarari ainda estão segurando seu peito longe de nós. Porém, mais adiante, depois que eu e os outros xamãs morrermos,
talvez sua escuridão desça sobre nossas casas e, então, os filhos de nossos filhos não verão mais o sol.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 407-420.

Em continuação à primeira questão, as consequências podem ser o aumento das disputas
violentas, a destruição às vezes irreversível do meio ambiente (pensemos nos recursos fósseis,
na destruição da camada de ozônio, por exemplo), no aumento de epidemias (“fumaças de
epidemias”, como diz Davi Kopenawa) e no aumento das desigualdades sociais entre os que
podem acessar as novas mercadorias e os que ficam excluídos do seu acesso.

Roteiro de trabalho
1. Segundo o texto, qual é o custo de viver em uma sociedade na qual as mercadorias determinam o valor
das pessoas?
2. Para Kopenawa, qual é a consequência da competição por produzir e consumir cada vez mais?
3. Na opinião de vocês, será que há recursos naturais suficientes para manter o desejo infinito de nossa sociedade por tantos e novos produtos?
4. O que vocês acham que deveria ser feito para que as pessoas refletissem sobre o tema apresentado no texto
e começassem a mudar sua forma de relacionar-se com o consumo e com o próprio desejo de consumir?

O aviso de Davi Kopenawa Yanomami

Shaun Curry/AFP

3. Na opinião de vocês, será que há recursos naturais suficientes para manter
o desejo infinito de nossa sociedade por tantos e novos produtos?
Resposta pessoal. Pela leitura de Davi Kopenawa, além do que apontam os cientistas, os
recursos naturais são limitados. Há um problema matemático, da ordem de uma equação
irresolúvel, quando se tem recursos limitados por um lado e desejo de uso ilimitado, por
outro. É comum cientistas dizerem que seria necessário mais de um planeta ante os impactos do capitalismo, por exemplo: para absorver o gás carbônico em excesso lançado
pela produção industrial. Mas só há uma Terra. A filósofa Debora Danowski (2020) define
o fenômeno como “não há mundo suficiente” para o capitalismo.
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A queda do céu refere-se a um evento previsto na cosmologia yanomami
que acontecerá quando o último xamã morrer; aí o céu desabará porque não
haverá mais comunicação com os espíritos da floresta que o seguram, uma
vez que a própria floresta já não existirá, consumida pelo desejo desmedido
de produção de mercadoria.
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Nascido por volta de 1956 no norte da Amazônia brasileira, no Alto Rio Toototobi (AM), Davi
Kopenawa Yanomami é uma das mais destacadas e importantes vozes na luta pela garantia dos direitos
indígenas no Brasil. Durante a infância, presenciou o avanço dos brancos sobre o território de seu povo
e a dizimação de seus parentes pelas epidemias trazidas pelos forasteiros. Sobrevivente da expansão
do garimpo e das estradas abertas na região, Davi Kopenawa Yanomami é hoje um xamã guardião da
cultura de seu povo e desde 2004 preside a associação Hutukara, que representa a maioria dos Yanomami no Brasil. Em 1986, recebeu o prêmio Right Livelihood (tão importante quanto o prêmio Nobel),
a convite da ONG Survival International, e, em 1988, o prêmio Global 500 das Nações Unidas, ambos
pelo reconhecimento de sua contribuição na defesa do meio ambiente e da vida dos povos da floresta.
O texto selecionado na seção Narrativas é parte do longo depoimento proferido pelo pensador indígena yanomami, registrado no livro A queda do céu pelo antropólogo Bruce Albert. Nele,
conhecemos mais sobre a cultura desse povo e compreendemos como os Yanomami percebem a
sociedade ocidental: o “povo da mercadoria”. Pela narrativa mítica, o xamã fala sobre o desenvolvimento da sociedade capitalista e analisa as consequências do modo de vida ocidental, destacando
os impactos e os efeitos ambientais que, ao longo das muitas décadas vivendo na floresta, ele
percebe acontecer ao seu redor. Desmatamento incontrolável, destruição mineral e avanço de
epidemias são alguns dos exemplos das consequências do peculiar hábito ocidental de desejar
o empilhamento infinito de mercadorias.
Mas, para além das diferenças e particularidades que o pensador indígena observa na comparação
entre “nós” e “eles”, Kopenawa também lança o alerta: as florestas e os rios do “povo da mercadoria” estão acabando, e nossa sociedade não hesita em invadir ainda mais os territórios dos povos
das florestas. Se essa situação persistir, e nada mais restar, ele diz, o céu não aguentará a pressão no
mundo e ficará prestes a desabar. “A queda do céu”, nas palavras yanomamis, significa o abismo no
qual estamos a ponto de nos precipitar. Esse é o jeito indígena de expressar a ideia de que é preciso
dar um basta ao modo como sempre vivemos, pois o planeta não suportará mais.
As palavras míticas de Davi Kopenawa Yanomami sobre o modo como a sociedade
ocidental se organizou e se expandiu, nesse sentido, são uma outra maneira de
contar uma história que conhecemos bem: a da expansão capitalista, desde a
Revolução Industrial até a globalização.
Para navegar
Conheça um pouco mais sobre os Yanomami, moradores da Floresta Amazônica, na região de fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Na página criada pelo
Instituto Socioambiental, você vai encontrar várias informações sobre a língua,
a história e o modo de vida desse povo. Veja o link disponível em: https://pib.
socioambiental.org/pt/Povo:Yanomami. Acesso em: 11 jul. 2020.

 O xamã Davi Kopenawa Yanomami, em Londres, Inglaterra, 2009.
ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO
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4. O que vocês acham que deveria ser feito para que as pessoas refletissem
sobre o tema apresentado no texto e começassem a mudar sua forma de relacionar-se com o consumo e
com o próprio desejo de consumir?
Sugere-se que pequenos grupos sejam formados entre estudantes que se sentam próximos, para levantar algumas possibilidades.
Caso precisem de estímulos para refletir, pode-se pensar em ações informativas que alcancem um grande número de pessoas,
como as campanhas educativas. Pode-se objetar e dizer que campanhas do tipo não alcançam os principais desmatadores, produtores de gás carbônico e outros poluidores, que são as grandes empresas industriais. Isso implicaria pensar se outra forma de
produção de bens de consumo é possível. Pode-se pensar também no papel que consumidores, então, podem ter nessa mudança,
e/ou o que o Estado nos níveis municipal, estadual e federal poderiam fazer, em termos de incentivos de boas práticas, punição
dos crimes ambientais, etc.
ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO
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H istoricamente, as grandes navegações e a conquista da América possibilitaram
às nações europeias a exploração de recursos naturais em proporções nunca vistas.
F oi a partir da espoliação de minério pelo extrativismo e da produção agrícola baseada no trabalho escravo em larga escala no Novo M undo que os principais países
colonizadores acumularam as riquezas necessárias para fazer, no solo do velho continente, uma transformação profunda em seus meios de produção de mercadorias.
S e até o século X V I I I predominaram os métodos mais artesanais e de baixa escala na produção de bens manufaturados, no século seguinte, a R e v o l u ç ã o I n d u s t r i a l transformou radicalmente a forma ocidental de produzir. A transição de um
modo de produção para outro foi destacadamente marcada pelo desenvolvimento
técnico no manejo do ferro, pela composição de grandes maquinários e pelo domínio da energia à base do vapor, gerada como resultado da combustão de carvão ou
de outros combustíveis naturais.
A I nglaterra foi o epicentro dessa transformação, mas em poucas décadas a
produção industrial se estendeu para outros países, proporcionando expansão econô mica nos moldes capitalistas àqueles que são até hoje considerados os mais ricos
e desenvolvidos.

R i c a rd o F u na ri / B ra zi l Ph o to s / L i g h tR o c k et v i a G etty I m a g es

Neste tópico pode-se compreender por quais meios as sociedades ocidentais
transformaram-se no “povo da mercadoria”. A R evolução I ndustrial foi um ponto
de inflexão importante: ali se aprimorou o domínio do ferro, o que aumentou
a exploração mineral, e a produção de energia pela queima de carvão para as
máquinas a vapor, iniciando o consumo exponencial de combustíveis fósseis, que
se estendeu com o uso massivo de petróleo e gás no século X X . I sso fez disparar
a taxa de emissão de gás carbô nico na atmosfera num curto intervalo de tempo,
sem que houvesse capacidade de reabsorção pelas florestas e algas. O modo de
vida dos europeus e estadunidenses na transição do século X I X para o século X X
anunciava que ele era insustentável, por exigir mais recursos naturais do que o
“sistema T erra” é capaz de repor.
E sse processo foi intensificado, ao longo do século X X , com a exportação
desse modo de vida (produção e consumo acelerados de mercadoria) para outros países do globo por meio do colonialismo da primeira metade do século
passado e, depois, com o contínuo desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, numa dinâ mica que
se consagrou chamar de globalização.
Pode-se constatar nas ú ltimas décadas uma expansão de práticas econô micas de produção, distribuição e consumo de mercadorias, que tendem à uniformização – por exemplo: consumo dos mesmos produtos, mesmas marcas,
em diferentes países/ sociedades –, mas que nunca chega a se completar, seja pelas desigualdades que não só não
são evitadas como promovidas ao longo do caminho, seja por resistências locais, sobretudo de ordem cultural, de
sociedades que não se adaptam completamente a essa lógica.
As imagens propostas nesta seção permitem evidenciar a contradição do fenô meno (tendência à uniformização v er s us desigualdades/ diferenças). Assim, as duas fotos de meninas com as bonecas Barbie, uma da Alemanha,
em 1994, e outra da C hina, em 2011, fortalecem o argumento de uma uniformização. J á a série de fotos sobre o
consumo semanal de alimentos em uma família na Alemanha, no S udão, e na T urquia, evidencia práticas culturais
distintas (pela forma como se compõe a dieta alimentar) e desigualdades sociais (pela facilidade ou não do acesso à
terra para produzir ou ao mercado para consumir os alimentos industrializados). A série de fotos sobre brinquedos
de crianças no Brasil, L íbano, C hina e H aiti permite uma discussão da mesma ordem.
Antes de responder às questões da seção P a r e e p e n s e , seria interessante desenvolver mais essa reflexão sobre semelhanças e diferenças, uniformização e singularidades, nas práticas de produção e consumo entre os grupos, segundo
a região/ país, a classe social, o gênero, entre outros fatores, para compreender melhor o funcionamento do fenô meno.
E
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m 2015, em V itória (E S ), vagões
vindos de M inas G erais carregam
minério de ferro até o porto de
T ubarão, também no E spírito
S anto, de onde será exportado.

Á

rea de mineração em
M ariana (M G ) em 2017, dois
anos após o rompimento da
Barragem do F undão, um dos
maiores desastres ambientais
do mundo ocorrido em 2015.
Na época, a lama de rejeitos
deixou vítimas e alterou o
ecossistema ao longo do
rio Doce.
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Peter Menzel

O paradoxo apontado acima pode estimular outra reflexão sobre sociedades de abundâ ncia e sociedades de escassez. S ociedades capitalistas como a dos E stados U nidos são, muitas vezes, descritas como sociedades da abundâ ncia
pelo enorme mercado de bens disponíveis para o consumo de seus habitantes, apesar das desigualdades de acesso
que continuam existindo. J á as sociedades de caçadores e coletores, como as sociedades indígenas da Amazô nia – os
Y anomami são um exemplo –, são vistas como sociedades de escassez, pela oferta limitada de bens à disposição de seus
membros. No entanto, há um paradoxo: as sociedades ditas de abundâ ncia produzem escassez o tempo todo, seja pelo
esgotamento das matérias-primas, seja pela expiração do prazo de validade de seus produtos, enquanto as sociedades
ditas de escassez provêm todas as suas necessidades conservando os recursos que utilizam para reprodução da vida e
mantendo-os abundantes ao longo do tempo.
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 Alimentos para o consumo

p r o v o c ad as p e l a R e v o l u ç ã o I nd u s t r ial ?

As mudanças ocorreram principalmente na produção e circulação de mercadorias. Houve um desenvolvimento de novas técnicas de produção com a invenção de máquinas a vapor que consumiam
carvão e, a partir daí, a criação de novas máquinas que, com o tempo, passaram a funcionar à
base de eletricidade ou outros combustíveis fósseis. Na sequência, houve o desenvolvimento dos
transportes, a invenção do transporte sobre trilhos (trem), sobre rodas (automóvel) e aéreo (avião),
ao lado do transporte marítimo e fluvial (navios) que continuou a passar por modificações também.
Tudo isso permitiu maior circulação de bens (mercadorias), serviços e pessoas, indo de par com um
maior consumo de energia (sobretudo as não renováveis), e o crescimento do consumo.

 Alimentos para o consumo de

uma família de seis pessoas,
durante uma semana, em
um campo de refugiados na
província de Darfur, no S udão.
F oto de 2013.

Peter Menzel

1. Q u e m u d anç as f o r am

de uma família de
seis pessoas durante uma
semana, em I stambul,
na T urquia. F oto de 2013.

Peter Menzel
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 Alimentos para o consumo de uma
família de quatro pessoas, durante
uma semana, em Bargteheide, na
Alemanha. F oto de 2013.
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2. Explique por que, na atualidade, os mesmos produtos industrializados podem ser encontrados em
países tão distantes uns dos outros.
Produtos iguais podem ser encontrados em regiões diferentes do grupo pela continuidade do processo destacado na resposta acima: os veículos
de transportes de mercadorias não deixaram de incorporar novas técnicas que permitem um deslocamento mais rápido entre regiões distantes.
O que caracteriza o fenômeno como “grande aceleração”, como lembra o texto. É interessante notar que o desenvolvimento de técnicas de
transporte é acompanhado também por desenvolvimento técnico de comunicação, para facilitar o comércio de mercadorias.
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Reúna-se com o seu grupo de trabalho. Encontrem na internet a canção “Hoje”, da banda capixaba Dead Fish,
e a escutem com a ajuda da letra transcrita abaixo. Depois, sigam as atividades propostas.
Sugestão de links para ouvir a música:
•
•

Roteiro de trabalho
1. Quais conexões vocês encontram entre a música “Hoje” e as discussões
feitas até aqui envolvendo os assuntos deste capítulo?
Nos textos anteriores, Davi Kopenawa falou em “desejo desmedido” por mercadorias, ao
se referir à sociedade ocidental, e vimos como o avanço da Revolução Industrial, que alguns
historiadores dividem e classificam por etapas, intensificou a produção, a circulação e o consumo de bens que demandam a utilização de grande quantidade de energia não renovável
(e, portanto, destruição do meio ambiente), para serem descartados meses depois. Na letra
da canção, a voz do narrador ou do eu-lírico constata a continuação dessas práticas entre os
membros da sociedade em que vive. Prova disso, são os versos “ser cidadão é consumir” ou “a
felicidade agora é ter”. O narrador/eu-lírico mostra como nossos valores mais prezados estão
associados à mercadoria: “a liberdade vem embalada em plástico, é colorida e tem gosto de
isopor”. No entanto, ele lembra ao longo de toda canção que isso tem custo e que “vamos
pagar”, verso que reaparece diversas vezes.

Hoje
Pros que pensam que estão no auge dos tempos
E a arrogância faz seu sangue mudar de cor.
Com a insensibilidade de um colonizador
Fizeram tudo mudar e não conseguem perceber
Que ser cidadão é consumir, uma imagem vale mais que mil caráteres.
O príncipe presidente ser tornou, “laissez-faire, laissez-passer”!!
Hoje, vamos pagar!!
Estamos fingindo!
Vamos sofrer! Casas vazias!!
Terceiro mundo!!
Vamos
Pois a fraternidade se tornou uma gangue
A felicidade agora é Ter.
A liberdade vem embalada em plástico, é colorida e tem gosto de isopor
Personalidade agora é criticar
A economia continua para alguns e a honestidade contém CFC, devo sorrir!!
Eu tenho e você não!!
Hoje!! Vamos pagar!!
Estamos fingindo!!
Vamos sofrer!! Elitização!!
Terceiro mundo!! Vamos sofrer!
Ser racional é Ter um ego enorme, progresso significa tecnologia.
Se estamos no auge dos tempos, por que tanta angústia?
Mantenha seu orgulho e vamos cantar, já estamos condenados e pra que se preocupar? Pois nossa atitude é
biodegradável, a história não poupará em nos condenar.
DEAD FISH. Hoje. In:

. Sonho médio. Rio de Janeiro: Deck, 1999. 1 CD. Faixa 9.

Roteiro de trabalho
1. Que conexões vocês encontraram entre a música “Hoje” e as discussões feitas até aqui envolvendo os
assuntos deste capítulo?
2. Quais são as mercadorias tidas como principais objetos de desejo entre seus amigos e familiares?
3. Quais objetos as pessoas que vocês conhecem mais usam para se valorizar e se comparar?
4. Por que a letra da música relaciona o consumo com o fato de as pessoas acharem que “estão no auge dos
tempos”?
5. Que relações vocês poderiam estabelecer entre a letra da música acima e o texto do pensador indígena Davi
Kopenawa Yanomami? Compare essa letra com o seguinte trecho: “Mas os brancos são gente diferente de
nós. Devem se achar muito espertos porque sabem fabricar multidões de coisas sem parar. Cansaram de
andar e, para ir mais depressa, inventaram a bicicleta. Depois acharam que ainda era lento demais. Então
inventaram as motos e depois os carros. Aí acharam que ainda não estava rápido o bastante e inventaram
o avião. Agora eles têm muitas e muitas máquinas e fábricas. Mas nem isso é o bastante para eles. Seu
pensamento está concentrado em seus objetos o tempo todo. Não param de fabricar, sempre querem
coisas novas.”.
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Nesta seção o trabalho de reflexão vem apoiado pelos versos de uma canção
da banda de rock Dead Fish que integra o álbum Sonho médio. A produção
musical do grupo criado em Vitória, Espírito Santo, em 1999, está muito ligada
à crítica à sociedade de consumo e às desigualdades sociais. Foi proposto um
roteiro de trabalho que mostra como a letra da música “Hoje” articula-se com
os temas das seções anteriores. Antes de passar às questões, pode-se fazer a
leitura em voz alta dos versos, para observar a repetição de alguns termos e
expressões, como “vamos pagar!” e “vamos sofrer!”, que podem ser significativos na transmissão de ideias ensejada pela obra. Primeiro a música deve ser
ouvida para, depois, ser feita uma leitura em voz alta de cada metade da letra
por pessoas diferentes.
Ao propor uma conexão da letra da canção neste Roteiro de trabalho com
o texto lido e debatido na seção Narrativas, busca-se o aprofundamento da
compreensão sobre diferenças entre modos de vida de sociedades modernas capitalistas e sociedades indígenas, algo que se pode observar com muita frequência
no Brasil, o que permitirá aos estudantes identificar contextos e refletir sobre a
pertinência de oposições dicotômicas, envolvendo populações indígenas, rurais e
urbanas, e seus modos de vida, o que é proposto pela habilidade EM13CHS105.
Tanto o formato quanto o conteúdo da letra da canção sugerida para a reflexão
possibilitam o desenvolvimento concreto da habilidade EM13CHS106, ao utilizar
uma linguagem que combina suportes textual, musical e digital, provocando uma
reflexão ao mesmo tempo crítica e ética sobre os impactos do modo de viver dos
seres humanos, pautado no consumo exacerbado – conteúdo, aliás, da habilidade
específica EM13CHS303, igualmente trabalhada aqui –, causados ao meio ambiente, a outras populações e a nós mesmos, que passamos a lidar com os efeitos
da poluição e a ocorrência de desastres ambientais.

BNCC

Habilidade (EM13CHS105)
Identificar, contextualizar e criticar
tipologias evolutivas (populações
nômades e sedentárias, entre outras)
e oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual
etc.), explicitando suas ambiguidades.
Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
Habilidade (EM13CHS303)
Debater e avaliar o papel da indústria
cultural e das culturas de massa no
estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais,
com vistas à percepção crítica das
necessidades criadas pelo consumo
e à adoção de hábitos sustentáveis.

2. Quais são as mercadorias tidas como principais objetos de desejo entre seus amigos e familiares?
Resposta pessoal. Pode-se estimular os estudantes a refletir sobre os objetos que eles têm em casa, no quarto, e a relembrar o que os
pais e /ou eles compraram recentemente. Daí seria interessante continuar a refletir se o que foi comprado é um bem durável ou não, se foi
comprado para repor um objeto antigo, de que material (matéria-prima) são constituídos esses bens recém-adquiridos por eles (estudantes) ou por sua família, onde foram produzidos e como chegou até a casa deles, o que, por sua vez, supõe respostas a outras perguntas:
“Foi feita entrega em domicílio?”; “Foram comprar diretamente na loja?”; “Que veículo/transporte utilizaram para isso?”.
ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO
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3. Quais objetos as pessoas que vocês conhecem mais usam para se valorizar e se comparar?
Aqui se trata de estimular a reflexão sobre o consumo entre os amigos e, se possível, refletir se isso não está associado à socialização,
conceito abordado no Capítulo 2. Seria interessante estimular também uma reflexão sobre mudanças históricas nas práticas de consumo:
será que a geração dos pais deles consumia os mesmos bens da mesma forma que os amigos à época? Pode-se também estimular a
reflexão sobre a necessidade do consumo (o que é essencial?; como podemos defini-lo?) e continuar reflexões sobre a “descartabilidade”
das mercadorias. É possível ainda encaminhar a discussão para as formas sociais de criação de desigualdades entre as pessoas com base
nos objetos que elas consomem, ponderando sobre os efeitos da correlação entre marcas de luxo ou bens mais caros com o status das
pessoas na sociedade.

4. Por que a letra da música relaciona o consumo com o fato de as pessoas acharem que “estão no auge dos
tempos”?
Uma resposta possível é que em sociedades ocidentais observa-se com frequência a associação de valor positivo à posse de mercadorias.
Como diz o narrador em um dos versos “felicidade é ter”. Além disso, a visão histórica que toma o desenvolvimento de tecnologias em
direção ao progresso sempre posiciona o contemporâneo (aquele que tem acesso à invenção/mercadoria mais recente) como na posição
superior. O tempo atual é sempre superior/melhor ao tempo passado. Outro caminho possível de resposta é o de problematizar o etnocentrismo da sociedade capitalista, que tende a ver-se como superior às outras sociedades em razão das conquistas e dos desenvolvimentos
tecnológicos no processo de produção de suas mercadorias.

5. Que relações vocês poderiam estabelecer entre a letra da música e o texto do pensador indígena Davi Kopenawa Yanomami? Compare essa letra com o seguinte trecho: “Mas os brancos são gente diferente de nós.
Devem se achar muito espertos porque sabem fabricar multidões de coisas sem parar. Cansaram de andar
e, para ir mais depressa, inventaram a bicicleta. Depois acharam que ainda era lento demais. Então inventaram as motos e depois os carros. Aí acharam que ainda não estava rápido o bastante e inventaram o avião.
Agora eles têm muitas e muitas máquinas e fábricas. Mas nem isso é o bastante para eles. Seu pensamento
está concentrado em seus objetos o tempo todo. Não param de fabricar, sempre querem coisas novas.”.
O narrador/eu-lírico da canção afirma em um momento – referindo-se aos membros de sua sociedade ocidental – que “progresso significa tecnologia”. É o contínuo desenvolvimento da técnica, com a invenção de novos objetos e mercadorias, que marca o desejo do ser
humano ocidental, que é justamente o que afirma Kopenawa no trecho destacado, em que os brancos parecem obcecados por fabricar
coisas novas, tendo o “pensamento concentrado em seus objetos o tempo todo”.

PESQUISA
Esta seção dá continuidade à reflexão iniciada no tópico Um mundo ligado
pelas mercadorias, com o desdobramento da análise para práticas de consumo
dos próprios estudantes e suas famílias, identificando os modos pelos quais eles
se integram (ou não) a esses processos econômicos que visam expandir mercados
de produção, distribuição e consumo de mercadorias em larga escala.
Os estudantes poderão relacionar evidências e compor argumentos sobre os efeitos
de curto e longo prazo sobre o meio ambiente que o modo de consumir dominante em sociedades capitalistas modernas pode provocar, problematizando hábitos e
práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos
em áreas urbanas e rurais, contemplando a habilidade EM13CHS301. Além disso, a
habilidade EM13CHS104 será desenvolvida, na medida em que a reflexão se funda
em objetos da cultura material que fazem parte de seu cotidiano e de suas famílias.

Roteiro de trabalho
1. Quais foram os objetos, serviços e bens mais mencionados nos blocos de
anotações de toda a turma?
Sugere-se que uma síntese ou sistematização seja feita pelo professor ou por um dos estudantes, no quadro, por exemplo, e que essa quantificação demandada seja, se possível,
transformada em porcentagem também.
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Habilidade (EM13CHS104)
Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a
identificar conhecimentos, valores,
crenças e práticas que caracterizam
a identidade e a diversidade cultural
de diferentes sociedades inseridas no
tempo e no espaço.
Habilidade (EM13CHS301)
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas
e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas,
e elaborar e/ou selecionar propostas
de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate
à poluição sistêmica e o consumo
responsável.

2. Dos objetos anotados, há algum sem o qual é impossível viver? Qual(is)?
Podem surgir controvérsias na definição do que é essencial. Sugere-se registrá-las, no quadro, por exemplo, para continuar a reflexão
proposta neste Roteiro de trabalho.

3. De quais objetos vocês mais cuidam, temendo perdê-los ou quebrá-los? De quais bens vocês sentem ciúmes
e não emprestam para ninguém?
Aqui se trata de perceber os critérios utilizados pelas pessoas, que podem variar segundo sua socialização, para atribuir valor a coisas,
objetos, bens. Sugere-se aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre o que é valor, as dificuldades de objetivá-lo por meio
de um preço, o que envolve a transformação – quase metafísica – do qualitativo em quantitativo, e como suas definições podem variar
entre pessoas, grupos, sociedades e culturas.
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4. Quais objetos vocês sempre desejam trocar por versões mais novas? E
quais têm há muito tempo?

EM13CHS104 EM13CHS301
BNCC
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Agora, faça um exercício individual. Junte duas folhas em branco dobradas ao meio e, em seguida, em cada
uma das faces de meia página, escreva um dia da semana (de segunda-feira a domingo). Esse será seu bloco de
anotações diárias sobre consumo. Na semana que se seguirá, diariamente, anote nele tudo o que você consumiu,
tanto aquilo que precisava mesmo comprar quanto aquilo que não era tão necessário. Anote o que comeu, quais
produtos de higiene e beleza usou, quais roupas vestiu, o que utilizou para seu entretenimento e distração, se ganhou algum presente e quais meios de transporte usou. Tente anotar o máximo de elementos que puder.

A questão permite refletir sobre como produtos tornam-se descartáveis, obsoletos, ultrapassados muito rapidamente. Sugere-se refletir se sempre foi assim com outras gerações, a dos
pais, por exemplo.

Roteiro de trabalho
1. Quais foram os objetos, serviços e bens mais mencionados nos blocos de anotações da turma?
2. Dos objetos anotados, há algum sem o qual é impossível viver? Qual(is)?
3. De quais objetos vocês mais cuidam, temendo perdê-los ou quebrá-los? De quais bens vocês sentem ciúmes
e não emprestam para ninguém?
4. Quais objetos vocês sempre desejam trocar por versões mais novas? E quais têm há muito tempo?

5. Dos objetos indicados, quais vocês buscam consumir em modelos ou marcas mais baratos? E por quais preferem pagar mais caro?

5. Dos objetos indicados, quais vocês buscam consumir em modelos ou marcas mais baratos? E por quais
preferem pagar mais caro?
6. Como vocês percebem se algo apresenta mais ou menos qualidade?
7. De quais objetos vocês conhecem a procedência? Onde eles foram fabricados?
8. Quando esses objetos não têm mais utilidade, o que acontece com eles? São descartados ou ficam em
casa? Caso sejam descartados, onde são jogados: no lixo comum ou em locais específicos para o descarte
de material reciclável?

Não se deve perder de vista a classificação dos bens em duráveis (eletrodomésticos, por exemplo) e não duráveis (alimentos, por exemplo) no momento de reflexão coletiva sobre as respostas dadas. O modo como os estudantes respondem a essa pergunta pode indicar onde eles
alocam os valores mais importantes.
Mais uma vez, isso permite uma reflexão sobre a fonte do valor. Seria interessante perceber se
eles alocam valor no tipo de matéria-prima, ou no tempo de trabalho investido na sua produção, ou se no seu caráter exclusivo, ou na sua impossibilidade de reprodução/escassez, etc.

Fla
vio
M

6. Como vocês percebem se algo apresenta mais ou menos qualidade?

orae
s

ANTROPOCENO: A NOVA ERA
DA HUMANIDADE?
Os alertas feitos pelos líderes dos povos da floresta, como Davi Kopenawa Yanomami, sobre as consequências do modo de vida capitalista,
baseado em produção e consumo ilimitados, há décadas ressoam
junto a dados e evidências de que estaríamos prestes a enfrentar
uma grande crise ambiental.
Diante das mudanças climáticas provocadas pela aceleração
da ação humana na Terra, e que parecem ter alterado para sempre as marcas geológicas do planeta, especialistas das mais diversas áreas vêm debatendo a possibilidade de termos entrado
em uma nova marcação geológica, posterior ao Holoceno, iniciado há 12 mil anos. Dos mais de 4 bilhões de anos geológicos
do planeta, estaríamos agora vivendo no Antropoceno.
Proposto pela primeira vez pelo químico Paul Crutzen, o termo Antropoceno tem sido cada vez mais utilizado, não só nas
discussões das ciências naturais, mas também nas das ciências humanas. Há ainda muitas controvérsias sobre qual seria a marca inicial
do Antropoceno, e os cientistas naturais debatem se ele teria começado
com o controle humano sobre a agricultura, há cerca de 8 mil anos; na
era das grandes conquistas e navegações do século XV; com a Revo-  Davi Kopenawa Yanomami na Feira Literária
lução Industrial, iniciada entre os séculos XVIII e XIX; ou com o fim da
Internacional de Paraty (Flip), em 2014.
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7. De quais objetos vocês conhecem a procedência? Onde eles foram fabricados?
A resposta a essa questão permite avaliar o grau de conhecimento de que dispõem os estudantes sobre a cadeia de produção dos bens
que eles consomem. Sugere-se aproveitar o momento para refletir como esse conhecimento pode ajudar o consumidor a privilegiar a
compra de produtos que venham de empresas que respeitem mais o meio ambiente, por exemplo.

8. Quando esses objetos não têm mais utilidade, o que acontece com eles? São descartados ou ficam em
casa? Caso sejam descartados, onde são jogados: no lixo comum ou em locais específicos para o descarte
de material reciclável?
As respostas a essas questões permitem tratar do problema da destinação dos chamados resíduos sólidos nas cidades e seu difícil tratamento,
seja pela falta de triagem, seja pela falta de destinação quando não são reciclados, pois muitos deles, especialmente os de plástico, não se
degradam facilmente na natureza, se não forem reaproveitados.
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Quando Paul Crutzen, químico de atmosfera, lançou o termo "Antropoceno", ele estava em busca de um nome novo para designar um fenômeno
inédito na geo-história do planeta, particularmente observável de seu campo
de especialização (o estudo da atmosfera): havia uma concentração sem precedentes de gás carbônico no ar, que cientistas já vinham acompanhando nas
últimas décadas, cuja trajetória tendia a crescer exponencialmente na virada
para os anos 2000.
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Agora, faça um exercício individual. Junte duas folhas em branco dobradas ao meio e, em seguida, em cada
uma das faces de meia página, escreva um dia da semana (de segunda-feira a domingo). Esse será seu bloco de
anotações diárias sobre consumo. Na semana que se seguirá, diariamente, anote nele tudo o que você consumiu,
tanto aquilo que precisava mesmo comprar quanto aquilo que não era tão necessário. Anote o que comeu, quais
produtos de higiene e beleza usou, quais roupas vestiu, o que utilizou para seu entretenimento e distração, se ganhou algum presente e quais meios de transporte usou. Tente anotar o máximo de elementos que puder.

Roteiro de trabalho
1. Quais foram os objetos, serviços e bens mais mencionados nos blocos de anotações da turma?
2. Dos objetos anotados, há algum sem o qual é impossível viver? Qual(is)?
3. De quais objetos vocês mais cuidam, temendo perdê-los ou quebrá-los? De quais bens vocês sentem ciúmes
e não emprestam para ninguém?
4. Quais objetos vocês sempre desejam trocar por versões mais novas? E quais têm há muito tempo?
5. Dos objetos indicados, quais vocês buscam consumir em modelos ou marcas mais baratos? E por quais
preferem pagar mais caro?
6. Como vocês percebem se algo apresenta mais ou menos qualidade?
7. De quais objetos vocês conhecem a procedência? Onde eles foram fabricados?
8. Quando esses objetos não têm mais utilidade, o que acontece com eles? São descartados ou ficam em
casa? Caso sejam descartados, onde são jogados: no lixo comum ou em locais específicos para o descarte
de material reciclável?

ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO

P6_CHS_A_cap5_AL_108a131.indd 117

Fla
vio
M

Os alertas feitos pelos líderes dos povos da floresta, como Davi Kopenawa Yanomami, sobre as consequências do modo de vida capitalista,
baseado em produção e consumo ilimitados, há décadas ressoam
junto a dados e evidências de que estaríamos prestes a enfrentar
uma grande crise ambiental.
Diante das mudanças climáticas provocadas pela aceleração
da ação humana na Terra, e que parecem ter alterado para sempre as marcas geológicas do planeta, especialistas das mais diversas áreas vêm debatendo a possibilidade de termos entrado
em uma nova marcação geológica, posterior ao Holoceno, iniciado há 12 mil anos. Dos mais de 4 bilhões de anos geológicos
do planeta, estaríamos agora vivendo no Antropoceno.
Proposto pela primeira vez pelo químico Paul Crutzen, o termo Antropoceno tem sido cada vez mais utilizado, não só nas
discussões das ciências naturais, mas também nas das ciências humanas. Há ainda muitas controvérsias sobre qual seria a marca inicial
do Antropoceno, e os cientistas naturais debatem se ele teria começado
com o controle humano sobre a agricultura, há cerca de 8 mil anos; na
era das grandes conquistas e navegações do século XV; com a Revo-  Davi Kopenawa Yanomami na Feira Literária
lução Industrial, iniciada entre os séculos XVIII e XIX; ou com o fim da
Internacional de Paraty (Flip), em 2014.
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Como para os cientistas naturais a Terra funciona como um “sistema”, em que
a ação de cada elemento repercute em outro, modificações na atmosfera estão
ANTROPOCENO: A NOVA ERA
DA HUMANIDADE?
ligadas em termos de causa e efeito com outras mudanças, em outros elementos do sistema que, escapando à regulação (equilíbrio homeostático), tendem a
produzir eventos climáticos extremos: secas, inundações, tempestades, ciclones,
furacões, aumento brusco ou queda forte de temperatura, dentre outros. Ora, a
concentração de gases de efeito estufa na atmosfera era resultado da ação humana, segundo todas as evidências. Sua curva de crescimento acompanha a curva
de crescimento da produção industrial. Ao mesmo tempo geólogos de diferentes
especialidades foram constatando que essas mudanças ocasionadas pela ação humana já começavam a se inscrever
nos estratos geológicos da Terra, como lembra o astrofísico da Universidade de São Paulo (USP) Amâncio Friaça, em
vídeo sugerido para exibição. Isso é a prova de que a ação humana teria se tornado uma força telúrica/geológica
de mesma dimensão/escala que outras, como o movimento das placas tectônicas.
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O estudo dessa nova época inaugurada pelos humanos exige uma investigação interdisciplinar. É um fenômeno que só pode ser bem compreendido com a combinação de saberes das ciências naturais e humanas, porque
ele próprio evidencia que sociedade e cultura nunca estiveram desacopladas da natureza, não são domínios
exclusivos como se convencionou pensar – e os filósofos René Descartes e Immanuel Kant tiveram um papel
importante em separar o que sempre esteve junto. O que torna esse fenômeno especialmente importante para
estudo é que seus efeitos não são nada desprezíveis. O que está em jogo é nada mais, nada menos, do que a
própria sobrevivência da espécie humana, e a existência e a distribuição de outras formas de vida no planeta, de
outras espécies animais e vegetais.
ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO

253

É interessante perceber como as conclusões de diferentes cientistas naturais e sociais aproximam-se do que
intelectuais indígenas afirmam há algumas décadas. Esses últimos são observadores refinados da “mutualidade do
ser”, o imbricamento de relações que caracterizam um “sistema”, como vimos na seção Narrativas, por meio da
leitura de um trecho do livro de Davi Kopenawa. No Livro do Estudante, há uma sugestão para se conhecer o site
do Museu do Amanhã, sediado na cidade do Rio de Janeiro, no qual existe material pedagógico sobre mudanças
climáticas e o Antropoceno.
A entrevista com o geólogo britânico Colin Waters [disponível em: https://museudoamanha.org.br/pt-br/entrevista-colin-waters. Acesso em: 23 ago. 2020] é um exemplo nesse sentido. Para uma consulta de análises combinadas
de cientistas naturais e sociais acerca do fenômeno, também pode ser interessante o acesso do canal Os mil nomes
de Gaia [disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC1JupPNldYNtUAm4hO3ZDsw. Acesso em: 23 ago.
2020] com uma série de conferências proferidas por palestrantes de diferentes áreas do conhecimento, no evento
internacional de mesmo nome que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 2014. Há ainda uma síntese sobre diagnóstico científico do problema e propostas de solução política que o jornal Nexo organizou [disponível em: https://
pp.nexojornal.com.br/perguntas-que-a-ciencia-ja-respondeu/2020/O-clima-est%C3%A1-mudando-mais-rapidamente-do-que-conseguimos-imaginar. Acesso em: 23 ago. 2020.)
Quatro imagens dessa seção evocam a Amazônia. Duas delas retratam grandes projetos de infraestrutura, (1) a hidroelétrica de Belo Monte, em Altamira, Pará, e (2) um campo de extração de petróleo em Urucu,
Amazonas. Uma terceira mostra um mercado flutuante num rio amazônico com alimentos industrializados,
ilustrando o alcance dos processos de distribuição e consumo de mercadorias, como visto em seções anteriores.
Uma quarta, tirada em Manaus, traz a floresta representada num quadro de pintura, evocativo do novo espaço
reservado para floresta no meio de uma zona industrial: uma ilustração simbólica do passado em contraste
com o presente.
Este tópico se encerra com uma reflexão sobre configurações sociais específicas que historicamente impulsionaram ações que deram causa à entrada nesse novo período geológico. Como os modos de vida de
sociedades urbanas capitalistas são muito distintos dos indígenas e camponeses, por exemplo, sugere-se não
ignorar as particularidades do fenômeno e as desigualdades que ele reproduz, inclusive desigualdade ambiental (as vítimas das catástrofes naturais nem sempre são as responsáveis por elas), o que ficará mais claro
nas próximas seções.

PARE e PENSE

Alex Silva/Estadão Conteúdo

Página 122
 Às 16 horas, o dia vira noite na cidade de São

Paulo (SP) em 19 de agosto de 2019, fenômeno
em que a chegada de uma frente fria se conjugou
com a fumaça de queimadas provenientes
das regiões amazônicas, no Norte e Centro-Oeste, que, naquele ano, registraram recorde
de desmatamento em suas áreas de expansão
agrícola.

 Em Paris, na França, em 2019,

estandes das grandes marcas de luxo
disputam a atenção dos consumidores.

Reprodução/Twitter

Espera-se que o estudante perceba que Antropoceno é o nome dado a uma nova marcação
geológica para caracterizar a época em que a ação humana na Terra, com o desenvolvimento
do capitalismo, se tornou uma força geológica da mesma magnitude que a ação das placas tectônicas, por exemplo, pois pode provocar mudanças de grande escala e de modo irreversível na
atmosfera, nos oceanos, nos solos e subsolos, no clima. Em outros termos, é como se os seres
humanos tivessem se tornado um agente geológico. Daí a utilização do prefixo “antropos”. Uma
ressalva: veremos na continuidade do capítulo que há propostas de renomeação desse marco,
porque se referir ao “humano” como agente geológico é muito abstrato e não leva em conta
as diferenças que as ações humanas podem ter em diferentes sociedades, ao longo do tempo e
espaço. O impacto geológico causado pelas ações humanas em sociedades camponesas africanas
ou indígenas da Amazônia não é o mesmo daquele causado pelas ações humanas em sociedades
capitalistas, por exemplo.

Anita Pouchard Serra/Bloomberg via Getty Images

1. Tendo como base o que leu, como você definiria o Antropoceno?

 Na Índia, depois de grande parte das indústrias suspenderem as atividades durante a quarentena de contenção da Covid-19 em 2020,

moradores de Jalandhar se reúnem para fotografar os picos de montanhas do Himalaia, que havia décadas não podia ser visto por conta
da poluição local.

PARE e PENSE
1. Tendo como base o que leu, como você definiria o Antropoceno?
2. Qual é a importância do conceito de Antropoceno para a defesa do meio ambiente?
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2. Qual é a importância do conceito de Antropoceno para a defesa do meio ambiente?
O conceito evidencia as consequências da ação para a alteração/destruicão do meio ambiente de forma irreversível, como o aumento da temperatura global, associada a outros fenômenos como concentração de gás carbônico na atmosfera, acidificação dos oceanos, desertificação,
desmatamento em áreas de floresta tropical, contaminação das águas dos rios, dentre outros que levam à inviabilização da vida em diferentes
regiões, o que concretamente significa: extinção de espécies, esgotamento de recursos naturais que dificultam a própria reprodução da vida
entre humanos, aumento de doenças causadas pela poluição, epidemias, etc.
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Capítulo 5

Entretanto, controvérsias podem continuar existindo sobre a classificação.
Que nome descreve melhor o fenômeno? Antropoceno, formado pelo prefixo
anthropos ganhou uma consagração rápida entre os cientistas naturais, mas os
cientistas sociais, atentos às diferentes configurações que as relações humanos-sociedade-ambiente podem assumir, preferem sair da generalidade desse prefixo e
encontrar um termo mais específíco, que leve mais em conta a particularidade do
fenômeno. Assim, o historiador francês Jérôme Baschet, no excerto reproduzido
no Livro do Estudante, afirma que Capitaloceno corresponderia melhor à descrição
dos sistemas sociais responsáveis por nos fazer entrar nesse novo período, o das
sociedades com imperativo de produção e consumo incessantes.

Reprodução/Twitter
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A origem do conceito de Antropoceno remete ao prefixo Anthropos,, que significa "humano" e indica a correlação entre as ações humanas e seu rastro sobre a Terra. E, nesse sentido, a palavra antropoceno seria a representação da ideia de uma “época dos humanos”.
Mas há pesquisadores que questionam esse termo e sugerem adaptações, como o historiador francês Jérôme Baschet, no texto a seguir. Após a leitura do texto, reúna-se em grupo
para refletir sobre ele e então sigam as orientações do Roteiro de trabalho.
Jérôme Baschet

[...] Mas não podemos parar por aí; é preciso olhar dois séculos mais atrás para dar ao Antropoceno seu verdadeiro
nome: Capitaloceno. O fato é que este novo período geológico não foi provocado pela espécie humana em geral,
mas por um sistema histórico específico. A principal característica deste sistema, o capitalismo, é que o grosso da
produção deve atender, acima de qualquer coisa, a exigência de geração de lucro sobre o dinheiro investido (o capital). Ainda que as configurações sejam variáveis, o mundo está organizado em função das necessidades imperiosas
da economia. O resultado disto é uma ruptura civilizacional com toda experiência humana anterior: à medida que o
interesse privado e o individualismo competitivo se tornam valores supremos, a obsessão pela pura quantidade e a
tirania da urgência não fazem mais do que conduzir o ser humano ao esvaziamento do ser. Disso também resulta,
sobretudo, uma compulsão produtivista mortífera que é a própria origem da superexploração dos recursos naturais,
da desorganização acelerada do sistema vivo e do desequilíbrio climático.
BASCHET, Jérôme. Covid-19: o século XXI começa agora. Disponível em: https://n-1edicoes.org/017. Acesso em 19 abr. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Dividam a classe em dois grandes grupos: o primeiro deve reunir os alunos que consideram o termo Antropoceno mais adequado, e o segundo, os que escolheram o termo Capitaloceno.
2. Cada grande grupo deve se reunir e formular, por escrito e de forma concisa, argumentos que justifiquem
a escolha do termo.
3. Em seguida, organizem um debate em que cada grupo apresenta os argumentos elaborados. Ao final da
apresentação dos dois grupos, todos os alunos podem escolher se permanecem no grupo original ou se foram convencidos a mudar de grupo, isto é, se passaram a acreditar que o outro termo seria mais adequado.
Lembrem-se: não é uma competição para ver quem “ganha mais adeptos”, mas uma forma de refletir sobre os
dois conceitos e refletir sobre os argumentos apresentados.

Reprodução/YouTube

Tragédias ou crimes ambientais?
Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, Minas Gerais, Brasil, 5 de novembro de 2015. Primeiro ouve-se um
estouro, depois, outro ruído maior, contínuo. Tinha início um dos maiores rompimentos de barragem da história
da humanidade: 62 milhões de metros cúbicos de
rejeitos da megaindústria de mineração local foram
despejados no vale do rio Doce, alterando todo o
ecossistema e a possibilidade de vida ao seu redor.
Em sua margem, indígenas do povo Krenak, moradores da região, choravam diante do desastre e se
perguntavam: “Por que o homem branco matou nosso rio, por quê? Por quê?”.
Em 2019 foi a vez de os indígenas do povo Pataxó Hã-Hã-Hãe chorarem por mais um rio morto
pela lama da mineração: o rio Paraopeba, em Brumadinho, também no estado de Minas Gerais, onde o
colapso da barragem que continha rejeitos de minério
de ferro causou a morte e o desaparecimento de mais  Assista ao vídeo Krenak – vivos na natureza morta, de 2017, para
conhecer a experiência desse povo indígena. Disponível em:
de 250 pessoas.
https://www.youtube.com/watch?v=4ng52AN3bmI. Acesso em:
14 maio 2020.

ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO
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Classificar, dar nome aos fenômenos, não é uma ação ingênua. Ela produz
efeitos de conhecimento e de poder. Da mesma forma, criar um novo marco na
história geológica e escolher qual será o ponto divisório não é uma ação anódina.
Seria interessante então começar esta seção com um debate em torno das dificuldades de classificações nas ciências humanas e naturais. Para criar uma nova
marcação geológica e nomeá-la, os cientistas precisam levantar uma série de
razões para justificar seu ato. No tópico anterior foi sugerida a exibição do vídeo
com um depoimento curto do astrofísico Amâncio Friaça, no qual ele afirma que
os impactos da ação humana desde a Revolução Industrial foram de tal proporção que, ainda que os humanos desaparecessem da Terra hoje, e suas atividades
cessassem, as alterações provocadas por eles ficariam registradas nos estratos
geológicos dos diferentes continentes. Esse é o tipo de fenômeno que por sua
dimensão e efeitos duradouros que produz justifica a marcação de uma ruptura.
De fato, vimos que a composição da atmosfera foi radicalmente alterada nos
últimos dois séculos com a produção industrial e que isso já alterou a regulação
climática em diferentes regiões de forma irreversível. Esse tipo de prova e efeito
é o que justifica a nova periodização.
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Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).

A proposta de reflexão sobre a forma como nomear o novo período
geo-histórico de mudanças geológicas causadas por ações antrópicas permite,
Habilidade (EM13CHS306)
mais uma vez, que os estudantes aprofundem sua compreensão sobre uma maContextualizar, comparar e avaliar os
triz conceitual da sociedade em que estão inseridos, modernidade e capitalismo,
impactos de diferentes modelos soidentificando suas especificidades em comparação com outras configurações socioeconômicos no uso dos recursos
ciais. Assim, percebendo as consequências particulares do capitalismo para alterar
naturais e na promoção da sustentabio funcionamento do “sistema Terra”, que é aquilo que sustenta a terminologia
lidade econômica e socioambiental do
“Capitaloceno”, os estudantes novamente relacionam evidências e compõem
planeta (como a adoção dos sistemas
da agrobiodiversidade e agrofloresargumentos para avaliar qual nominação pode ser mais rentável em termos de
tal por diferentes comunidades, entre
conhecimento do que outra, o que contempla a habilidade EM13CHS103. Isso
outros).
é feito no Roteiro de trabalho de forma comparativa, quando se sugere que
diferentes grupos de estudantes justifiquem argumentativamente por que optam
por um termo e não por outro; o que possibilita a eles contextualizar, comparar e avaliar impactos de diferentes
modelos socioeconômicos no uso de recursos naturais e na promoção da sustentabilidade, trabalhando igualmente
a habilidade EM13CHS306.

Roteiro de trabalho
1. Dividam a classe em dois grandes grupos: o primeiro deve reunir os alunos que consideram o termo
Antropoceno mais adequado, e o segundo, os que escolheram o termo Capitaloceno.
Pode-se propor uma discussão sobre os elementos que estão em jogo no ato de classificar e nomear, como mencionado anteriormente.
Seria interessante pedir aos estudantes que pensem nas diferenças que a utilização de um ou outro nome provoca. Por exemplo: Antropoceno, por meio do prefixo “Anthropos” apela-se para uma universalidade, mas apagam-se as diferenças, que é o centro da preocupação
dos que defendem o termo “Capitaloceno”.

ANTROPOCENO E OS LIMITES DO CAPITALISMO
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2. Cada grande grupo deve se reunir e formular, por escrito e de forma concisa, argumentos que justifiquem
a escolha do termo.
Sugere-se pedir aos estudantes que elaborem justificativas que mobilizem o que foi discutido nas seções anteriores deste capítulo: aceleração da produção e consumo de mercadorias, com o desenvolvimento de novas tecnologias de transporte e comunicação, que, de fato,
pressionam para uma uniformização das práticas econômicas em diferentes países, destruindo culturas locais com outros modos de vida.
A globalização dessas práticas pode justificar o uso de um termo mais universal. Por outro lado, culturas locais, com outras configurações
sociais continuam existindo e manifestando diferenças, o que justificaria argumentar que essa uniformização pretendida pela globalização
não é tão completa, sendo necessário aos cientistas sociais atentarem para essas diferenças. Esses são alguns pontos que podem ajudar
os estudantes na escolha dos argumentos.

3. Em seguida, organizem um debate em que cada grupo apresenta os argumentos elaborados. Ao final
da apresentação dos dois grupos, todos os alunos podem escolher se permanecem no grupo original
ou se foram convencidos a mudar de grupo, isto é, se passaram a acreditar que o outro termo seria
mais adequado
Mais uma vez, propõe-se deixar claro que nenhuma classificação é perfeita. Toda nominação envolve perdas e ganhos para efeitos de
conhecimento.

Reprodução/Twitter
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A origem do conceito de Antropoceno remete ao prefixo Anthropos,, que significa "humano" e indica a correlação entre as ações humanas e seu rastro sobre a Terra. E, nesse sentido, a palavra antropoceno seria a representação da ideia de uma “época dos humanos”.
Mas há pesquisadores que questionam esse termo e sugerem adaptações, como o historiador francês Jérôme Baschet, no texto a seguir. Após a leitura do texto, reúna-se em grupo
para refletir sobre ele e então sigam as orientações do Roteiro de trabalho.
Jérôme Baschet

[...] Mas não podemos parar por aí; é preciso olhar dois séculos mais atrás para dar ao Antropoceno seu verdadeiro
nome: Capitaloceno. O fato é que este novo período geológico não foi provocado pela espécie humana em geral,
mas por um sistema histórico específico. A principal característica deste sistema, o capitalismo, é que o grosso da
produção deve atender, acima de qualquer coisa, a exigência de geração de lucro sobre o dinheiro investido (o capital). Ainda que as configurações sejam variáveis, o mundo está organizado em função das necessidades imperiosas
da economia. O resultado disto é uma ruptura civilizacional com toda experiência humana anterior: à medida que o
interesse privado e o individualismo competitivo se tornam valores supremos, a obsessão pela pura quantidade e a
tirania da urgência não fazem mais do que conduzir o ser humano ao esvaziamento do ser. Disso também resulta,
sobretudo, uma compulsão produtivista mortífera que é a própria origem da superexploração dos recursos naturais,
da desorganização acelerada do sistema vivo e do desequilíbrio climático.
BASCHET, Jérôme. Covid-19: o século XXI começa agora. Disponível em: https://n-1edicoes.org/017. Acesso em 19 abr. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Dividam a classe em dois grandes grupos: o primeiro deve reunir os alunos que consideram o termo Antropoceno mais adequado, e o segundo, os que escolheram o termo Capitaloceno.
2. Cada grande grupo deve se reunir e formular, por escrito e de forma concisa, argumentos que justifiquem
a escolha do termo.
3. Em seguida, organizem um debate em que cada grupo apresenta os argumentos elaborados. Ao final da
apresentação dos dois grupos, todos os alunos podem escolher se permanecem no grupo original ou se foram convencidos a mudar de grupo, isto é, se passaram a acreditar que o outro termo seria mais adequado.
Lembrem-se: não é uma competição para ver quem “ganha mais adeptos”, mas uma forma de refletir sobre os
dois conceitos e refletir sobre os argumentos apresentados.

Reprodução/YouTube

Tragédias ou crimes ambientais?
Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, Minas Gerais, Brasil, 5 de novembro de 2015. Primeiro ouve-se um
estouro, depois, outro ruído maior, contínuo. Tinha início um dos maiores rompimentos de barragem da história
da humanidade: 62 milhões de metros cúbicos de
rejeitos da megaindústria de mineração local foram
despejados no vale do rio Doce, alterando todo o
ecossistema e a possibilidade de vida ao seu redor.
Em sua margem, indígenas do povo Krenak, moradores da região, choravam diante do desastre e se
perguntavam: “Por que o homem branco matou nosso rio, por quê? Por quê?”.
Em 2019 foi a vez de os indígenas do povo Pataxó Hã-Hã-Hãe chorarem por mais um rio morto
pela lama da mineração: o rio Paraopeba, em Brumadinho, também no estado de Minas Gerais, onde o
colapso da barragem que continha rejeitos de minério
de ferro causou a morte e o desaparecimento de mais  Assista ao vídeo Krenak – vivos na natureza morta, de 2017, para
conhecer a experiência desse povo indígena. Disponível em:
de 250 pessoas.
https://www.youtube.com/watch?v=4ng52AN3bmI. Acesso em:
14 maio 2020.
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Por alterar a regulação do “sistema Terra”, o modo de vida de sociedades capitalistas, baseado em produção e consumo incessantes de mercadorias industrializadas,
causa a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos, como
secas, inundações, furacões, ciclones. Em outros termos, desastres e catástrofes
naturais de grande amplitude passam a acontecer regularmente, deixando de ser
excepcionais e integrando o cotidiano. Organizações internacionais passaram a
reconhecer a existência de “refugiados climáticos” nos últimos anos e, no Brasil,
estamos acostumados a ver, a cada ano, populações despejadas, expulsas, por
deslizamento de terras e enchentes em áreas urbanas (o que acontece em razão
do desmatamento, do aumento do regime de chuvas e do precário acesso à moradia, que leva muitas pessoas a ocupar encostas de morros), queimadas em áreas
florestais, secas em áreas rurais, entre outros. Argumenta-se que alguns desses
fenômenos existem há muito tempo, mas o problema é que a força e a frequência
com que passaram a ocorrer não encontram precedentes no histórico traçado de
suas manifestações.

Junto a isso, há os crimes ambientais, tal como definem muitas legislações
penais, inclusive a brasileira, para tratar de atos ou omissões cometidos por culpa
[negligência] ou dolo [quando se tem a intenção de agir ilicitamente] que provocam danos ao meio ambiente e às
populações que dele dependem para viver. Um dos casos mais notórios de recente memória no Brasil foi o rompimento da barragem de rejeitos minerais da empresa Samarco, em dezembro de 2015, em Mariana (MG), considerado
o maior crime ambiental da história do Brasil, pela quantidade de produtos tóxicos lançada no leito do Rio Doce e
seus afluentes, afetando todo o ecossistema regional, além das inúmeras mortes provocadas, de pessoas, animais
e plantas que foram submergidos pela lama. Muitas pessoas perderam parentes e suas casas, além de terem de
abandonar o local. O fotógrafo Christian Cravo fez o registro das ruínas que a lama deixou no município. Suas
fotos têm grande poder evocativo, demonstrando como a lama soterrou muitas histórias de vida que só podemos
agora imaginar pelos objetos pessoais deixados para trás e inevitavelmente enlameados. Vinte e cinco fotos dele
estão disponíveis para exibição gratuita em seu site. Disponível em: http://www.christiancravo.com/ensaio_fotos.
aspx?id=28. Acesso em: 23 ago. 2020.
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A destruição do Rio Doce e seus afluentes afetou diretamente a continuidade do modo de vida (inviabilizando-o) da comunidade indígena Krenak, assim como o rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro
de 2019, destruiu parte do território dos indígenas Pataxó Hã-Hã-Hãe. No vídeo que se refere ao primeiro
episódio da série Krenak – Vivos na natureza morta, cujo endereço encontra-se no Livro do Estudante, pode-se
acompanhar os diferentes depoimentos de membros do povo Krenak, que discorrem sobre como a morte do
Rio Doce impactou diretamente seu modo de vida: não podem mais pescar, não podem mais retirar as plantas
de suas margens para fabricar remédios, não podem mais nadar e não podem mais desenvolver seus rituais
que utilizam a água sagrada do rio. Ou seja, o desastre inviabilizou as condições de reprodução da vida material e simbólica entre os Krenak. Pelo que eles dizem, pode-se compreender a abrangência dos problemas
causados por esse crime ambiental.
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Por meio desta atividade complementar, os estudantes são estimulados a
identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas sobre impactos
das mudanças climáticas no cotidiano de diferentes grupos populacionais no
Brasil, expressas em diferentes linguagens (da escrita acadêmica em relatórios
de pesquisa ao testemunho oral em depoimentos audiovisuais). Trabalham concretamente a habilidade EM13CHS101 de forma combinada com a habilidade
EM13CHS304, uma vez que se trata de investigar impactos socioambientais
das ações e projetos promovidos por instituições governamentais, empresas e
indivíduos, tanto os que geram consequências ruins quanto os que apontam
para soluções ao problema da predação dos recursos naturais.
Para que os estudantes identifiquem a amplitude das tragédias e crimes ambientais no Brasil e as populações por eles afetadas, recomenda-se a exibição do
documentário O amanhã é hoje (23 min 11 s), produzido por um conjunto de organizações não governamentais que atuam na área socioambiental e de direitos humanos. O vídeo encontra-se disponível em: https://www.oamanhaehoje.com.br/.
Acesso em: 23 ago. 2010. Segue um trecho da apresentação.

Habilidade (EM13CHS101)
Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas
em diversas linguagens, com vistas
à compreensão e à crítica de ideias
filosóficas e de processos e eventos
históricos, geográficos, políticos,
econômicos, sociais, ambientais e
culturais.
Habilidade (EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.

O documentário O Amanhã é hoje – o drama de brasileiros impactados pelas mudanças climáticas diz a que veio:
mostrar que os impactos do clima já alcançaram todos os brasileiros, estejam na cidade, no campo ou na floresta.
Nada nem ninguém escapa. Gente de todos os cantos do Brasil, nossas cidades e florestas. A economia, a saúde
e nossos sonhos de futuro. Seis brasileiros, de cinco estados, contam como as mudanças climáticas impactaram suas
vidas. A jovem indígena que tornou-se brigadista voluntária depois de um incêndio florestal sem precedentes; a pequena agricultora que enfrentou seis anos de seca; a comunidade caiçara centenária obrigada a mudar de território
em razão da força do mar; o comerciante que viu seu negócio ser destruído pelas chuvas e deslizamentos que ceifaram
centenas de vidas no Rio de Janeiro; o produtor de ostras penalizado pelo aumento da temperatura do mar; a mulher
que perdeu dois carros, em uma cidade litorânea, para as ressacas que avançam na costa brasileira.
O AMANHÃ é hoje. Documentário, Brasil 2018, 23min11s. Produção: Thais Lazzeri. Roteiro: Laura Toledo Dauden e Thais Lazzeri.
Disponível em : https://www.oamanhaehoje.com.br/. Acesso em: 17 jul. 2020.

São exibidos, portanto, os depoimentos de seis pessoas de diferentes regiões do país que sofreram diretamente
com a ocorrência de fenômenos extremos ocasionados por mudanças climáticas. Na página estão disponíveis para
consulta dois estudos de especialistas no tema, o do professor de economia da Universidade de São Paulo (USP),
Ricardo Abramovay, intitulado “A Amazônia precisa de uma economia do conhecimento da natureza” [disponível
em: https://www.oamanhaehoje.com.br/assets/pdf/Relatorio_a_Amaz%C3%B4nia_precisa_de_uma_economia.pdf]
e outro elaborado por Carlos Souza, pesquisador do Imazon, e José Marengo, climatologista do INPE
[https://bit.ly/3uKmJmq]. Acesso em: 14 abr. 2021. Esses dois relatórios podem servir de material de apoio bibliográfico.
A proposta é que os estudantes se inspirem no documentário para elaborar uma reportagem, por escrito e/ou
em vídeo, investigando os impactos de um crime ambiental ou evento extremo causado pelas mudanças climáticas
(ressaca marítima, seca, inundação, queimadas, poluição de rios ou lago, entre outros) para uma comunidade do
entorno da escola, ou situada em algum bairro da cidade em que vivem. Se for possível ir a campo, os estudantes
podem fazer entrevistas com as vítimas, pessoas afetadas pelo evento, munidos de um questionário prévio. Pode-se
utilizar o material lido e visualizado ao longo de todo o capítulo para a construção das questões. É possível também
fazer um registro das histórias de vida: como as pessoas entrevistadas foram morar no local, quais projetos em
andamento foram interrompidos pela tragédia, as principais perdas enumeradas por elas, as soluções propostas
pelo poder público, entre outras. Assim, pode-se:
• procurar uma associação das vítimas ou centro comunitário que ajude no acesso às pessoas que podem ser
entrevistadas;
• observar se existem iniciativas como museus ou memoriais comunitários para contar a história da tragédia/crime;
• procurar saber antes se as pessoas já deram depoimentos, onde eles se encontram, se estão arquivados ou
publicados em alguma parte, para evitar repetição de perguntas;
• procurar saber se as pessoas percebem mudança no comportamento do clima nos últimos anos: a temperatura, o regime de chuvas, a qualidade do ar, por exemplo;
• entrevistar órgãos públicos – secretarias municipal e estadual de meio ambiente, autarquias federais (Ibama,
Icmbio), autarquias estaduais – e atores privados, se estiverem implicados no evento, para registrar o outro
lado, e presentes na reportagem.
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• procurar um especialista no assunto; se na cidade houver algum campus de universidade ou instituto de pesquisa, pode-se entrevistar um/a pesquisador/a de lá;
O ideal é que as entrevistas com os diferentes atores sejam realizadas pessoalmente. Mas, se convier melhor a
uma das partes, podem ser realizadas por telefone ou e-mail.
Depois, os grupos que participaram do projeto podem definir detalhes da edição, como o tamanho que gostariam de dar à reportagem, que fotos ou desenhos devem integrar o material produzido e os meios de divulgação:
site da escola, blogs, jornais locais, entre outros possíveis.
Se não for possível ir a campo, pode-se fazer uma pesquisa documental, com base em arquivos de jornal de
circulação local, regional ou nacional, sobre um evento climático que se tornou histórico e marcou o município ou
o estado. E, com base nesses dados, mapear e coletar relatos sobre o impacto da tragédia e/ou crime, entre livros,
relatórios ou outros documentos já publicados.
Página 125

UM PENSADOR INDÍGENA
Ailton Krenak participou da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, durante a Assembleia Nacional Constituinte, responsável
pela redação do Capítulo VIII – “Dos Índios” no Título VIII “Da Ordem Social”, da
Constituição Federal de 1988. Seu discurso para os deputados constituintes em 4
de setembro de 1987 foi acompanhado de um gesto de pintar o rosto de preto, em
sinal do luto, pelas mortes e agressões cometidas por ruralistas descontentes com a
fixação dos novos direitos territoriais concedidos aos índios pela Constituição.

UM PENSADOR INDÍGENA
Conheça os pensamentos de Ailton Krenak apresentados em uma entrevista concedida por ele ao jornal
Estado de Minas em 2020, no período em que o mundo debatia a relação entre globalização e a disseminação pandêmica de Covid-19.
“O modo de funcionamento da humanidade entrou em crise”,
opina Ailton Krenak
Bertha Maakaroun

Pergunta: No início do livro Ideias para adiar o fim do mundo, o senhor introduz uma
discussão que parte da indagação: Somos mesmo uma humanidade? O senhor poderia
responder a esta provocação, particularmente mais intrigante nestes tempos de pandemia:
somos uma humanidade?
Resposta: Eu penso que essa pergunta fica em suspenso. Vivemos esta experiência de isolamento social, como está sendo definida a experiência do confinamento, em que o mundo inteiro
tem de se recolher. Ao mesmo tempo, assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do mundo, ao ponto de na Itália os corpos serem colocados em caminhões para
incinerar, sem sequer ser identificados. Essa dor, talvez ajude as pessoas a responder a essa pergunta. Nós nos acostumamos com a ideia de que somos uma humanidade. Embora a ideia tenha
sido naturalizada, ninguém mais presta atenção ao sentido do que venha mesmo ser humano. É
como se tivéssemos várias crianças brincando que, por imaginar essa fantasia da infância, continuassem a brincar por tempo indeterminado. Viramos adultos, estamos devastando o planeta,
cavando um fosso gigantesco de desigualdades entre povos e as sociedades. De modo que há
uma sub-humanidade que vive uma grande miséria, sem chance de sair dela. Isso também foi
naturalizado. [...] E veja agora esse vírus, um organismo do planeta, responder a essa alienação
dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha, essa
fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta sobre o seu preço.
Veja que esse vírus está discriminando essa humanidade. Ele não mata pássaros, ursos, nenhum
outro ser, apenas humanos. Apenas a humanidade está sendo discriminada. Quem está em pânico são os povos humanos, o modo de funcionamento deles entrou em crise. Consolidaram
esse pacote que é chamado de humanidade, que vai sendo descolada de uma maneira absoluta
desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade,
nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda
consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos
pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou
na América Latina. Esta é a sub-humanidade: caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe,
então, uma humanidade que integra um clube seleto, vamos dizer, bacana. E tem uma camada
mais rústica e orgânica, uma sub-humanidade, que fica agarrada na terra. Eu não me sinto parte
dessa humanidade. Eu me sinto excluído dela. [...]

Além de liderança política, Ailton Krenak é um intelectual indígena e vem,
desde o final dos anos 1980, intervindo no debate público, criticando o modelo
de desenvolvimento econômico adotado pelos sucessivos governos brasileiros,
predatório dos recursos naturais e promotor de violações de Direitos Humanos
contra diversas comunidades indígenas do país. Um apanhado de suas intervenções e ideias pode ser consultado no livro organizado por Sergio Cohn (2015),
que apresenta uma coleção de suas entrevistas e discursos. Mais recentemente o
povo Krenak tornou-se uma das vítimas do rompimento da barragem de rejeitos
da mineradora Samarco, pertencente à empresa Vale, em Mariana (MG). Foi proposta a exibição do primeiro episódio da série intitulada Krenak – Vivos na natureza morta, produzida pelo canal de televisão Futura, que mostra o
impacto desse crime ambiental na reprodução da vida material e simbólica da comunidade indígena.
Agora o objetivo é conhecer melhor seu pensamento, por meio da leitura de uma entrevista sua ao jornal O
Estado de Minas, em 3 de abril de 2020, no contexto de publicação de seu mais novo livro O amanhã não está à
venda, em formato digital, pela editora Companhia das Letras, na sequência de Ideias para adiar o fim do mundo,
lançado em 2019.
Pergunta: Filosoficamente, como interpreta a pandemia que acomete o mundo?

Resposta: Estamos há muito divorciados desse organismo vivo que é a Terra. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando
órfãos, não só os que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas todos. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas tomam conta e submetem o planeta: acabam com florestas, montanhas,
transformam tudo em mercadorias. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de
que somos a humanidade e nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde
tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu
consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos
pelas mesmas corporações, que são os donos da grana. Agora, já imaginou que esse organismo,
o vírus, possa também ter se cansado da gente e nos “desligado”? Sabe como faz isso? Tirando o
nosso oxigênio. Dizem que a Covid-19, quando evolui para os pulmões, se não tiver bomba, aparelho para alimentar de oxigênio, a pessoa morre. Quantas máquinas dessa vamos ter de fazer?
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Na entrevista, Krenak põe em questão a categoria “humanidade” utilizada em sociedades ocidentais. Para ele, ela
não contempla todos os grupos, pois índios, quilombolas e aborígenes estão excluídos dela por uma razão que pode
parecer estranha ao leitor: esses grupos ainda permanecem colados à Terra. Já a “humanidade” concebida pelos ocidentais descolou-se do planeta pelo modelo civilizatório que adotou. Isso quer dizer em outros termos que as sociedades
ocidentais capitalistas não levam em conta as possibilidades materiais que o planeta oferece para reprodução do seu
modo de vida. Observa-se um descolamento porque a civilização ocidental explora recursos naturais para além do que
a Terra consegue oferecer e repor. Os indígenas, quilombolas e aborígenes seriam os que ainda reproduzem um modo
de ser e estar no mundo atento às possibilidades de renovação da vida no planeta.
A crítica à categoria ocidental de humanidade feita por Krenak já aparece no seu livro Ideias para adiar o fim do
mundo, cujo posfácio foi escrito pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Ali, Viveiros de Castro lembra que
Krenak problematiza a expressão “uma humanidade”. Tanto os termos “uma” quanto “humanidade” são problemáticos. Primeiro, porque são vários os modos de viver em sociedade dos humanos, depois porque “humanidade”
tende a considerar que os humanos relacionam-se apenas entre si, quando, na verdade encontram-se numa rede
de interdependência com não humanos o tempo todo. É justamente no apagamento dessa interdependência que
está o problema – Krenak diz que os ocidentais estão divorciados da Terra. Aí estaria uma das causas responsáveis
pela nossa entrada no Antropoceno.
Sugere-se uma leitura dessa entrevista combinada com a exposição/projeção no quadro de alguns trechos dela
e de outros depoimentos de Krenak, como os da coletânea mencionada anteriormente, que podem contribuir para
a compreensão do pensamento de Krenak pelos estudantes.
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Muitas iniciativas promovidas por organizações da sociedade civil, que existem
há anos, em escalas nacional e internacional, estimulam os governos a adotar
políticas públicas que reduzam a emissão de gás carbônico, tais como: redução
de queimadas e desmatamento, reflorestamento, transformação da matriz energética para utilização de fontes renováveis, adoção de práticas agroecológicas
na produção de alimentos, relocalização de sítios de produção industrial, adoção de práticas de consumo que envolvam mais o circuito local e demandem
menos frete, redução do uso de carros, entre outras. Porém, estudiosos indicam
que as medidas tomadas pelos Estados têm sido tímidas, mesmo após os compromissos firmados durante uma reunião em Paris, em dezembro de 2015, a
chamada 21a Conferência das Partes, ou COP 21. O problema é que não resta
muito tempo para agir contra as mudanças climáticas e evitar o pior, segundo
cientistas que integram o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC,
na sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa constatação
levou, por exemplo, muitos jovens a se manifestarem em diferentes países do
mundo no segundo semestre de 2019. [Ver, entre outros: https://bit.ly/3edIapA.
Acesso em: 10 abr. 2021.].
Esta seção permite a realização de um balanço dos custos socioambientais
impostos pelo “povo da mercadoria”, segundo a terminologia de Davi Kopenawa,
e da sustentabilidade desse modo de vida em curto e longo prazo, com enormes
consequências para a reprodução da vida material e simbólica das populações
humanas. Isso é feito com base nos limites apontados por dois intelectuais indígenas brasileiros, o que permite aos estudantes identificar o protagonismo político
e cultural dos povos indígenas do Brasil contemporâneo na formulação de um
problema que nos atinge a todos enquanto espécie. O exercício comparativo permite a contextualização e avaliação dos diferentes modelos socioeconômicos em
conflito e seus efeitos na sustentabilidade socioambiental, que atende à habilidade
EM13CHS306, retomando o conteúdo da matriz conceitual da modernidade e do
capitalismo (habilidade EM13CHS102), ao relacionar evidências e compor argumentos com base em uma série de dados produzidos, apresentados e discutidos
em seções anteriores (habilidade EM13CHS103).
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Nadia Sussman/Bloomberg via Getty Images

Caminhos congestionados, filas para compras, vitrines repletas de produtos. Essas são cenas comuns para o
“povo da mercadoria”, conforme mencionou Davi Kopenawa Yanomami no início do capítulo. Mas quais custos
desse modo de vida já começam a ser cobrados?
Para refletir melhor sobre essas questões, na página seguinte sugerimos um vídeo de Davi Kopenawa Yanomami sobre mudanças climáticas para você assistir, bem como a leitura de um texto com reflexões de Ailton Krenak.
Depois, siga o Roteiro de trabalho.

 Consumidoras admiram os produtos expostos na vitrine de um shopping center em um bairro de classe alta da
Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images

cidade do Rio de Janeiro (RJ), em 2015.

 Consumidores aguardam a abertura de supermercado em um dia de liquidação, em 2017, na cidade do
Rio de Janeiro (RJ).
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Nesta seção, as imagens propostas para reflexão, uma retratando o consumo
de luxo, outra, o consumo de massa, e uma terceira, um congestionamento em
uma grande cidade, fazem parte de nosso imaginário sobre o modo de vida
ocidental. Estamos acostumados com essas paisagens, mas, de acordo com a
opinião de observadores externos à nossa sociedade de produção e consumo
capitalista, que pertencem a outros grupos, com modos de vida distintos do nosso,
é que a reprodução da nossa forma de vida tende a inviabilizar a existência dela
própria e de outras. Essa constatação, como vimos, é compartilhada por alguns
cientistas naturais que definem o atual momento geo-histórico como Antropoceno, que propicia o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos que
afetam diferentes populações em todas regiões do planeta, provocando uma
desigualdade também ambiental: nem sempre as vítimas das catástrofes são os
atores que lhe deram causa. Além disso, regiões pobres, vulneráveis à ocorrência
desses fenômenos, enfrentam mais dificuldades infraestruturais para contornar
ou superar suas consequências. Vimos muito concretamente como isso impacta
cotidianamente muitas pessoas inclusive em nosso país, estado e/ou município.
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Este capítulo encerra-se com mais um depoimento de Davi Kopenawa em
vídeo e o excerto de uma entrevista de Ailton Krenak.
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Habilidade (EM13CHS102)
Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.
Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os
impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos
naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do
planeta (como a adoção dos sistemas da
agrobiodiversidade e agroflorestal por
diferentes comunidades, entre outros).

Roteiro de trabalho
Para finalizar nossa discussão, reúna-se com os colegas de turma e repensem as perguntas que levantamos logo
no início do capítulo:
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1. Qual é o custo de viver em uma sociedade em que as mercadorias determinam o valor das pessoas?
Entre os vários custos a apontar, pode-se falar dos desastres ambientais. Se a produção, a distribuição e consumo das mercadorias permanecer no mesmo ritmo ou continuar acelerando, isso significa que o gasto de matéria-prima e energia continuará elevado, acima da
capacidade de reposição da Terra, aumentando a destruição do meio ambiente. Com isso, diferentes sociedades vão conviver com maior
frequência com tragédias. Fenômenos extremos como furacões, enchentes, secas, entre outros, passam a ocorrer com mais regularidade.
Os desastres passam a fazer parte do cotidiano.

2. Qual é a consequência de estarmos produzindo e consumindo cada vez mais?
A consequência é aumentar ainda mais a escassez dos recursos naturais e, assim, intensificar a disputa – tornando-a violenta – em torno
da sua posse, para continuar produzindo e consumindo em ritmo acelerado. Em muitas situações, isso significa apoderar-se de recursos
que se encontram em territórios de populações camponesas ou indígenas – também chamadas de nativas ou autóctones, a depender do
país. A corrida em torno desses recursos geralmente aumenta os conflitos com essas populações, que passam a sofrer com a poluição
dos rios, desmatamento, extinção de espécies para caça e pesca, afetando duramente seus modos de vida, como vimos nos textos recomendados para leitura e nos vídeos sugeridos para exibição. Nesse sentido, vale relembrar os depoimentos dos indígenas Krenak sobre
destruição do Rio Doce após o crime ambiental em Mariana (MG). Vale também lembrar que as ações de apreensão desses recursos, por
envolver a posse da terra, pode levar à expropriação violenta das terras dessas populações.

3. Reflita novamente: Será que há recursos naturais suficientes para manter esse nosso desejo infinito por
tantos e novos produtos?
No capítulo, vimos que os recursos naturais são finitos, o que coloca o problema de sua escassez, diante de uma demanda muito elevada,
como é o caso nas sociedades capitalistas. Além disso, consomem-se em pouco tempo recursos que levam milhares, às vezes milhões, de
anos para serem produzidos pela natureza, a exemplo do petróleo e metais. Espera-se que, entre outros aspectos, os estudantes possam
observar que estamos diante de uma contradição irresolúvel: entre “desejo desmedido” e “excitação pela mercadoria”, de um lado, como
diz Kopenawa ao se referir aos brancos, e o fato de existir uma só Terra com capacidade reduzida de processar todos os impactos das
ações humanas em curso. Como diria o filósofo e antropólogo Bruno Latour, o problema é que não temos um “planeta B”; só este mesmo
em que nos cabe viver.
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Divulgação

ACOSTA, Alberto. O bem viver – uma oportunidade para imaginar outros mundos. Rio de
Janeiro: Autonomia Literária /Elefante, 2016.
Neste livro, o economista Alberto Acosta, personagem central na inclusão dos direitos da
natureza na Constituição do Equador, disserta sobre o conceito latino-americano de “bem
viver”, que fundamenta diversos debates sobre novas possibilidades de organização da nossa
sociedade.

Divulgação

VEIGA, José Eli da. O Antropoceno e a ciência do sistema Terra. São Paulo: Editora 34, 2019.
Escrito por um dos principais nomes no debate sobre desenvolvimento sustentável, o livro
propõe um rearranjo do debate sobre o Antropoceno no qual as ciências naturais estejam
integradas às ciências humanas.

BRASIL, um país em chamas. Roteiro: Claudio Angelo e Paulo Barreto.
Brasil, 2018. Disponível em: https://youtu.be/8-eTY3qL8bg. Acesso em:
11 jul. 2020.
No minidocumentário, acompanhamos os resultados dos desmatamentos e
queimadas recentes na Amazônia. Nele, são apresentados ainda os riscos
que o desequilíbrio ambiental pode provocar no sistema de chuvas e na regulação da temperatura em todo o território brasileiro.

Reprodução

A HISTÓRIA das coisas. Direção de: Louis Fox. Estados Unidos, 2007. (21 min).
Neste documentário feito com recursos de animação, acompanhamos as questões e os
limites do sistema econômico mundial. Seu objetivo é provocar a percepção da íntima correlação entre o consumismo e o colapso ambiental como resultado da superprodução de
manufaturas.

Reprodução

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Disponível em: http://www.observatoriodo
clima.eco.br/. Acesso em: 10 jul. 2020.
No website, uma coalizão de organizações da sociedade civil, voltada à discussão sobre mudanças climáticas, acompanha notícias, pesquisas e ações
relacionadas ao cenário ambiental do Brasil e do mundo.

INSTITUTO AKATU. Disponível em: https://www.akatu.org.br/. Acesso em:
10 jul. 2020.
Ao navegar por esse endereço eletrônico, você acompanha dicas e publicações sobre como criar formas mais conscientes e menos predatórias de
consumo, nas quais a responsabilidade socioambiental é um valor mais
importante do que o consumismo.

Reprodução

Nesta seção estão indicados dois livros, dois documentários e dois sites. Em
relação aos livros, um deles, o de Alberto Acosta, trata de um conceito muito
utilizado pelos movimentos sociais de populações indígenas na América Latina,
o de “bem viver”. É a realização da crítica ao modo de viver colonial e capitalista com base no ponto de vista ameríndio, que ofertaria saídas aos impasses
apresentados pelo Antropoceno. Já o livro de José Eli da Veiga traz um balanço
de pesquisas em diferentes áreas das ciências naturais que mostram os desafios
em termos de políticas públicas a serem adotadas pelos Estados nos próximos
anos. Essas sugestões estão na continuidade do método proposto no capítulo
de conciliar epistemologias diferentes – a ameríndia e a das ciências naturais – e
fomentar soluções para o debate público.

O documentário Uma história das coisas desenvolve temas discutidos no tópico
Um mundo ligado pelas mercadorias, ao descrever o modo como produtos
industrializados integram o cotidiano de populações em diferentes partes do mundo, por meio da expansão dos
mercados de consumo. Já o minidocumentário Brasil: um país em chamas articula-se bem no tópico Tragédias ou
crimes ambientais, trazendo especialmente o caso das queimadas e desmatamento na Amazônia, que só fizeram
crescer nos últimos anos.
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O site do Observatório do Clima traz tabelas, gráficos e relatórios que divulgam pesquisas recentes, inclusive
com base em dados gerados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês),
citado na seção Releitura. O site apresenta dados que podem apoiar a reflexão proposta no tópico Antropoceno:
a nova era da humanidade?. Por fim, o site do Instituto Akatu traz informações sobre consumo consciente, do que
se trata e como aplicá-lo, o que pode ser útil para a reflexão ensejada no Roteiro de trabalho da seção Pesquisa.
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Referências bibliográficas complementares
COHN, Sérgio. Encontros Ailton Krenak. Rio de Janeiro: Azougue, 2015.
Este livro apresenta uma coletânea de 13 entrevistas e um depoimento (Discurso para Assembleia Nacional
Constituinte em 1987). Os 14 documentos cobrem um período de trinta anos da atuação política e intelectual
de Ailton Krenak, entre 1984 e 2013. Pela leitura, acompanha-se o desenvolvimento da articulação dos povos
indígenas no Brasil com a criação de um movimento social inédito na história brasileira, iniciada com a redemocratização. Por meio das entrevistas, pode-se compreender como se organizou historicamente a pauta de
defesa do meio ambiente e direitos das populações autóctones.
CRAVO, Christian. Mariana (s/d). Disponível em http://www.christiancravo.com/ensaio_fotos.aspx?id=28. Acesso
em: 17 jul. 2020.
Um mês após o rompimento da barragem de rejeitos minerais em Mariana (MG), Christian Cravo foi até o distrito
de Bento Rodrigues registrar durante três dias os efeitos causados pela onda de lama que devastou os bairros.
O fotográfo optou por retratar objetos pessoais que ficaram para trás com a fuga das pessoas. Ao realizar esse
recorte, os objetos enlameados nos vários retratos evocam histórias de vida interrompidas pelo crime ambiental.
CUNHA, Bruno; PEREIRA, Joana. O clima está mudando mais rapidamente do que conseguimos imaginar. Nexo
Políticas Públicas, 29 jun. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3e12QAZ. Acesso em: 10 abr. 2021.
Este artigo faz parte de uma série, Perguntas que a ciência já respondeu, organizada pelo portal de notícias
Nexo Políticas Públicas. Nele, os autores se propõem a responder a quatro perguntas sobre evidências científicas já estabelecidas em torno das mudanças climáticas e das consequências já em ação para nosso cotidiano
e nossa economia, terminando com um balanço tanto das ações já propostas em acordos multilaterais, como
o da COP-21 de Paris, quanto de outras que precisam ser implementadas, segundo a ciência, para evitar a
ocorrência de maiores desastres.
DANOWSKI, Débora. Não tem mais mundo para todo mundo. [Entrevista a Marina Amaral]. Agência Pública,
2020. Disponível em <https://apublica.org/2020/06/nao-tem-mais-mundo-pra-todo-mundo-diz-deborah-danowski/>. Acesso em: 17 jul. 2020.
Nesta entrevista, a filósofa Débora Danowski, que estuda as relações entre humanos e não humanos e cenários
de colapso ecológico, responde a questões sobre como a pandemia do novo coronavírus de 2020 está associada
ao intenso movimento global de produção e circulação de mercadorias e pessoas. Ela reflete sobre a resistência
de Estados e mercados adotarem políticas de combate a mudanças climáticas, no limite do negacionismo, em
alguns casos, e como esse ciclo é insustentável.
LATOUR, Bruno. Onde aterrar: Como se orientar politicamente no Antropoceno. Rio de Janeiro: Bazar do
Tempo, 2020.
A proposição do filósofo e antropólogo Bruno Latour é que precisamos “aterrar” ou “aterrizar” novamente.
Trata-se de provocação para descrever algo que Ailton Krenak menciona: o divórcio de certas populações humanas da Terra. Segundo Latour algumas sociedades, como a estadunidense, agem como se não pertencessem
a um planeta, como se dele estivessem descoladas e pudessem reproduzir sua vida material e simbólica sem
levar em consideração a interdependência com as outras formas de vida humanas e não humanas ali presentes.
Esse descolamento ou divórcio, embora imaginado, é factualmente inexistente, e é onde se encontra a raiz do
problema que o autor busca tratar ao longo de vinte capítulos curtos, que funcionam como textos de intervenção.
O AMANHÃ é hoje. Produção: Thais Lazzeri. Roteiro: Laura Toledo Dauden e Thais Lazzeri. Brasil, 2018
(23 min 11 s). Disponível em: https://www.oamanhaehoje.com.br/. Acesso em: 17 jul. 2020.
Este documentário busca, por meio da história de seis pessoas, de diferentes classes sociais e regiões do país,
mostrar como o impacto causado pelas mudanças climáticas é vivido atualmente por algumas pessoas no
Brasil, com efeitos graves para suas trajetórias, como perda da moradia, do local de trabalho, do território de
parentes, ou por efeitos colaterais na saúde, entre outros. Mostra também as dificuldades que os entrevistados
encontraram para recriar seus modos de vida.
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VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Posfácio. In: KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo:
Companhia das Letras, 2019.
Eduardo Viveiros de Castro é um dos antropólogos brasileiros com produção intelectual mais traduzida e lida
em países estrangeiros. Especialista no estudo de sociedades indígenas amazônicas, e mais particularmente na
descrição de suas categorias de pensamento, ele mostra como a filosofia ameríndia, ao colocar no centro de
suas preocupações a mutualidade dos seres, antecipa muitas das descobertas mais recentes das ciências naturais sobre as relações entre humanos e não humanos. Nesse posfácio, o autor demonstra como o pensamento
político e intelectual de Krenak aponta nessa direção há anos e constitui uma fonte importante para a mudança
necessária na forma como os ocidentais organizam suas sociedades contemporaneamente.
WATERS, Colins. Há 70 anos entramos no Antropoceno. [Entrevista com Colin Waters]. Observatório do amanhã (s/d). Disponível em: https://museudoamanha.org.br/pt-br/entrevista-colin-waters. Acesso em: 17 jul. 2020.
Nesta entrevista para o Observatório do amanhã, centro de pesquisa e extensão do Museu do Amanhã, o
geólogo britânico Colin Waters responde a algumas questões tratadas neste capítulo, como o surgimento da
nomenclatura, a controvérsia sobre a datação inicial do período, a especificidade de alguns modelos de desenvolvimento econômico na criação dos impactos ambientais, entre outras.

262

Capítulo 1

6

AS SOCIEDADES
HUMANAS E O
MEIO AMBIENTE

6

AS

ESPECÍFIC

6

DA ÁR EA

BNCC

Altemar Alcantara/semcom

MPETÊNC
I
CO

ESPECÍFIC

5

BNCC

DA ÁR EA

MPETÊNC
I
CO

AS

AS

DA ÁR EA

DA ÁR EA

MPETÊNC
I
CO

ESPECÍFIC

3

BNCC

AS

AS

AS

MPETÊNC
I
CO

ESPECÍFIC

1

BNCC

AS

AS

AS SOCIEDADES
HUMANAS E O MEIO
AMBIENTE

A

s três imagens desta abertura revelam problemas ambientais bastante conhecidos: a poluição das
águas, os deslizamentos de terra e as enchentes estão presentes nos noticiários da imprensa e,
todo ano, provocam mortes e prejuízos materiais, enquanto as autoridades públicas são questionadas sobre esses problemas, sem que sejam capazes, na maioria dos casos, de resolvê-los.
Você sabe explicar a causa desses problemas? Sabemos que eles são provocados pela “ação humana”, mas
o que isso significa exatamente? Será que todos os seres humanos são igualmente responsáveis pelas enchentes, pela deterioração das águas dos rios e pelos desabamentos de casas nas encostas de áreas urbanas? Ou
podemos dizer que a origem desses problemas está relacionada a formas específicas de organização social, à
gestão política e ao tipo de atividade econômica de uma região ou país?
Toda ação humana gera um impacto no meio ambiente. Quando, por exemplo, tomamos banho ou nos
alimentamos, consumimos determinados recursos naturais e transformamos o ambiente ao redor. Chamamos
isso de ação antrópica (antro = homem), pois ela difere das transformações decorrentes de fatores naturais,
como o movimento das marés e das placas tectônicas. Nem sempre nossas ações acarretam impactos graves ou
prejudiciais ao meio ambiente, afinal, os seres humanos, como todas as espécies vivas, fazem parte da natureza.
No entanto, o desenvolvimento das sociedades humanas, especialmente nos últimos dois séculos, tem provocado alterações significativas no planeta, como as frequentes enchentes em áreas urbanas, a poluição das águas
e da atmosfera e a contaminação do solo por agrotóxicos.

Roberto Casimiro/Fotoarena/AE

Neste capítulo propõe-se o reconhecimento de fenômenos naturais e de ações humanas que podem provocar
impactos e alterações no meio ambiente e, com base na análise desses processos, estimular reflexões sobre as
potenciais consequências na dinâmica da natureza e na qualidade de vida das pessoas. Dessa forma, abre-se também a oportunidade de problematizar a organização das sociedades como fator de equilíbrio ou de desequilíbrio
ambiental dependendo do contexto, assim como a busca de alternativas que reduzam os impactos nocivos das
atividades humanas sobre o meio ambiente.
São apresentados elementos que permitem delimitar de modo técnico e até jurídico o conceito de impacto
ambiental, além de uma abordagem que instiga os estudantes a identificar e correlacionar as diversas variáveis que
compõem a questão ambiental no Brasil e no mundo. Nesse sentido, o reconhecimento das características da paisagem, por exemplo, deixa de ser um mero exercício descritivo e passa a ser entendido como uma etapa analítica
das interações sociedade-natureza. Assim, a relevância dos fenômenos relativos à dinâmica do relevo, dos solos
e do clima é amplificada quando considerados em associação com os processos de ocupação humana do espaço
geográfico e de exploração econômica dos recursos naturais.
As atividades de pesquisa levam os estudantes a conhecer aspectos do modo de vida de diferentes comunidades
tradicionais brasileiras, que enfrentam grandes desafios para preservar suas tradições e condições de sobrevivência,
mas que fornecem contrapontos para que eles pensem sobre os constantes impactos nocivos ao meio ambiente,
que decorrem da organização das sociedades urbano-capitalistas.
Os estudantes também são instigados a refletir sobre a viabilidade do desenvolvimento sustentável, levando-os,
por exemplo, a conhecer posicionamentos e propostas de governantes e órgãos internacionais ligados à questão
ambiental, com o objetivo de promover formas efetivas de preservação dos biomas e, ao mesmo tempo, obter
meios sustentáveis para o desenvolvimento econômico dos países.
O debate sobre a mitigação dos impactos ambientais negativos é realizado com base em ações e iniciativas postas
em prática em diferentes partes do planeta. O capítulo apresenta ainda atividades que favorecem a comparação
entre formas distintas de se produzir no campo, evidenciando as premissas da agroecologia como uma alternativa
sustentável para a obtenção de alimentos e matérias-primas, uma vez que reduzem os impactos causados ao meio
ambiente e contribuem para o desenvolvimento sociocultural e econômico da população.

 Poluição no rio Amazonas, próximo à cidade de Manaus (AM),

Manu Dias/GOVBA

em 2019. Máquina retira lixo acumulado no rio.

O QUE
 Deslizamento de terra no bairro de Lobato, Salvador (BA),
no dia 27 de abril de 2020, após fortes chuvas.

VAMOS

ESTUDAR

Neste capítulo, vamos refletir sobre as relações entre as sociedades humanas e
o planeta e identificar o que são alterações naturais, isto é, aquelas geradas pela
própria dinâmica do ambiente, e as que constituem ações antrópicas e têm causado
impactos preocupantes e catastróficos no Brasil e no mundo. Para começar, vamos
ler os depoimentos apresentados a seguir.

 Alagamento da marginal Tietê, Ponte das Bandeiras, Zona Norte da cidade de São Paulo, provocado por fortes chuvas.
132

Foto de 10 de fevereiro de 2020.
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Por fim, é proposta a releitura das consequências da urbanização de São Paulo,
demonstrando os efeitos negativos de um planejamento urbano que beneficia
uma pequena parcela da sociedade em detrimento da qualidade ambiental e de
vida da maior parcela da população.
Ao longo do capítulo, a leitura cartográfica é promovida por meio da análise
de mapas temáticos variados, contribuindo para o aprimoramento da capacidade
de avaliar a localização e a extensão dos fenômenos representados, bem como a
distribuição e conexão entre eles. O conteúdo do capítulo fornece a oportunidade
de explorar representações cartográficas como fontes de informações geográficas
que, tematicamente contextualizadas e articuladas com textos, imagens, gráficos
e tabelas, contribuem para o entendimento de que a cartografia compõe um
gênero de linguagem adequado para compreender o mundo.
As atividades de pesquisa também se apresentam como uma estratégia metodológica fundamental para a compreensão dos fenômenos estudados, pois
contribuem para a ampliação do repertório conceitual e factual dos estudantes,
fomentam a análise crítica das fontes secundárias de informação e permitem
empregar procedimentos que possibilitam o levantamento de dados primários
vinculados à realidade da qual são parte em seu respectivo município ou lugar de
vivência, propiciando a reflexão sobre suas atitudes como cidadãos.
A seção de abertura do capítulo apresenta três imagens que mostram as consequências da ocupação humana em ambientes distintos: um rio, uma encosta
e uma área de várzea. A análise cuidadosa das imagens, além de possibilitar a
apreensão técnica dos elementos constitutivos dos contextos apreciados, promove
a sensibilização para o tema tratado. A abordagem da abertura do capítulo favorece questionamentos que podem incentivar os estudantes a refletir sobre sua
própria realidade, a manifestar seus conhecimentos prévios e a levantar hipóteses
como: “Os problemas retratados em cada imagem resulta da interação entre quais
fenômenos naturais e sociais?”; “Como poderiam ser resolvidos ou atenuados
esses problemas?”; “Há lugares próximos à escola em que podem ser observadas
características parecidas com as retratadas nas imagens?”.
Convém mediar as colocações da turma, incentivando o respeito entre as
diferentes opiniões. Durante o desenvolvimento do capítulo, pode-se relembrar
as ideias iniciais, remetendo às imagens e às discussões realizadas no momento
de sua análise.
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Objetivos do capítulo
1. Entender as dinâmicas naturais de transformação das paisagens, diferenciando os fenômenos naturais e consequências da ação antrópica.
2. Compreender as formas de interação entre sociedade e meio ambiente e
exploração excessiva de recursos naturais, bem como os possíveis impactos
ambientais.
3. Identificar ações que contribuam para a preservação do meio ambiente e
iniciativas alinhadas com o conceito de desenvolvimento sustentável.
4. Desenvolver procedimentos investigativos para levantar dados e procedimentos de leitura e interpretação de textos jornalísticos, filmes, imagens, mapas,
gráficos e tabelas, bem como para produzir representações cartográficas
(bloco-diagramas).

Temas contemporâneos transversais (TCT):
• Ciência e tecnologia
• Educação ambiental
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Competências gerais da BNCC

BNCC

1, 2, 4, 7, 10

Competências específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional
e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos
e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando
diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.
3. Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição
de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável
em âmbito local, regional, nacional e global.
5. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos,
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
6. Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
Para o desenvolvimento da competência 1, propõe-se a análise de processos que resultam da relação entre o desenvolvimento das sociedades humanas em diferentes tempos e dinâmicas ambientais, destacando não só as consequências, mas as possíveis ações para a redução dos impactos negativos no meio ambiente, explorando, por exemplo, casos em que a relação
sociedade-natureza ocorre com relativa harmonia, como é comum em comunidades tradicionais, ou casos
de êxito na promoção de atividades sustentáveis. Esses aspectos serão tratados na atividade de Pesquisa
sobre as comunidades tradicionais, pois os estudantes deverão buscar subsídios em diferentes fontes para
analisar os desafios encontrados nessas comunidades tanto no que diz respeito à reprodução cultural quanto
à manutenção de modos de vida não inseridos e vulneráveis à expansão da lógica de produção capitalista.
O desenvolvimento de habilidades e conteúdos compreendidos pela competência 3 será promovido por
meio de abordagens que instigam a reflexão sobre a apropriação e o uso dos recursos naturais pelas sociedades capitalistas. Na seção Narrativas, os estudantes poderão analisar situações vividas por diferentes
grupos socioeconômicos em áreas urbanas, que revelam um cenário de grande desigualdade no acesso às
condições de moradia, sobretudo, em áreas de risco.
O suporte para trabalhar a competência 5 se dá pela análise dos diferentes contextos em que ocorre
a relação sociedade-natureza e pela problematização crítica sobre a exploração predatória dos recursos
naturais, a promoção de valores éticos e vitais para a preservação ambiental e a redução dos problemas
socioambientais que decorrem das atividades econômicas não sustentáveis. A seção Releitura vai ao
encontro dessas ideias, pois possibilita aos estudantes avaliar como a ocupação do espaço geográfico gera
problemas ambientais e sociais.
A competência 6 indica a necessidade de explorar a política como instrumento que permite às pessoas
explicitar e debater ideias, abrindo caminho para o respeito a diferentes posicionamentos em uma dada
sociedade. Nesse sentido, o capítulo proporciona em diferentes momentos, como na seção Pesquisa, a
oportunidade para que os estudantes reconheçam os aspectos que compõem a realidade que vivenciam no
dia a dia e reflitam sobre o papel que têm na sociedade.

AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE
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A ação dos
seres humanos
sobre o planeta
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Os perigos de morar em áreas de risco
Os depoimentos abaixo foram extraídos de uma pesquisa realizada, em 2013, com idosos que viviam em uma
área de risco, à beira do córrego Imbiussu-Serradinho, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ao
final de cada relato, entre parênteses, há uma sigla que tem por objetivo preservar o anonimato do morador,
identificando apenas o código numérico da entrevista (P1, P14, etc.), o sexo (M ou F) e a idade. Reúna-se com os
colegas para fazer a leitura em voz alta desses depoimentos, procurando manter a oralidade registrada na forma escrita das entrevistas. Depois, com base nos depoimentos e nas imagens de abertura do capítulo, reflitam
sobre as questões propostas no Roteiro de trabalho. Para encerrar, compartilhem com a turma as respostas
que vocês elaboraram.

• No último século, os índices
de urbanização cresceram

10 vezes.

A cidade de São Paulo é o
maior centro urbano do país.

Por que antes de nós mudar para cá, deu uma enchente que a água veio assim. Os bombeiro, ajudando... Todo foi
socorrido a barco [...]. Sempre que chovia alguém tinha que ficar cuidando, até o dia que deu essa última enchente,
que levou tudo o que a gente tinha. À noite a gente dormiu no colégio, eles fizeram comida e muita roupa que arrumaram... Porque nós ficou, todo mundo... oitocentas e poucas família. Perdeu tudo. (P1 – F, 61 anos)

• Efeitos antropogênicos são bem
exemplificados pela história das
comunidades bióticas, que deixam
restos em sedimentos de lagos.
• Os efeitos documentados incluem
modificação do ciclo geoquímico
em grandes sistemas de água
potável e ocorrem em sistemas
distantes de fontes primárias.
• Muitos rios urbanos se
assemelham a esgotos
a céu aberto, pois recebem
toneladas de resíduos de
fontes artificiais de poluição.

50%

Nesta seção propõe-se uma análise de trechos de depoimentos coletados
durante uma pesquisa em áreas de risco no município de Campo Grande (MS).
Essas narrativas50%
fornecem uma base importante para avaliar a situação precária que
afeta parte da população que, pela lógica da urbanização brasileira, fortemente
vinculada
à especulação imobiliária, acabou sendo segregada espacialmente e
25%
excluída de serviços públicos e infraestruturas adequadas para viver com dignidamilhão
de. Ao tratar1,2de
casos como esses, pode-se problematizar o fato de que a gestão
160
urbana que empurra pessoas de baixa renda para áreas de risco não compromete
apenas a vida delas, que são obviamente as mais prejudicadas, e sim a de toda a
população da cidade, de maneiras variadas. Para que os estudantes compreendam
essa questão, uma alternativa é propor uma análise sobre como a ocupação das
áreas de várzea pode acelerar o assoreamento dos rios pela supressão das matas
ciliares, promovendo a contaminação do solo e das águas pela falta de coleta e
tratamento de esgoto e, assim, impactar a qualidade e o custo de tratamento da
água que abastece todo o município.
80% da água

utilizada no mundo não é
tratada nem coletada.
• Uma a cada 3 pessoas no
mundo não tem acesso a
água potável.

De 30% a 50%

[...]

da superfície terrestre já
foi transformada pela ação
humana.

Lá problema era negócio da enchente só né? Porque você num... num ficava tranquila porque... quando virava o
tempo você não sabia se ocê dormia ou ficava cuidando o tempo... E ainda bem que aquela vez que deu aquela enchente, deu de dia né, porque se fosse à noite nós ia morrer tudo afogado... porque pegou todo mundo de surpresa,
porque ninguém sabia. (P4 – F, 65 anos)

• Áreas úmidas costeiras também
são afetadas pelos humanos,
o que já resultou na perda de

[...]
Se eu tivesse lá eu... sei lá se eu num tivesse morrido afogado. (P5 – M, 66 anos)
VASCONCELOS, Dalila Castelliano; COELHO, Angela Elizabeth Lapa. Vivendo o risco de enchentes: relatos de moradores de Campo Grande/MS.
Revista Psico-USF, Bragança Paulista, v. 18, n. 2, p. 299-308, maio/ago. 2013. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v18n2/v18n2a13.pdf. Acesso em:10 maio 2020.

dos mangues
pelo mundo
afora.

Roteiro de trabalho

A humanidade está
exaurindo recursos
minerais e energéticos
como os combustíveis
fósseis, que foram
gerados ao longo de
centenas de milhões
de anos.

1. Que aspectos vocês destacariam desses depoimentos, levando em conta que as pessoas ouvidas pelas
pesquisadoras vivenciaram a experiência de ter a casa atingida por enchentes? O que mais lhes chamou a
atenção?
2. Vocês já viveram situações semelhantes, envolvendo algum tipo de risco de morte provocado por enchentes, deslizamentos de terra ou contaminação da água dos rios? Caso não tenham vivenciado nada parecido,
relatem para o grupo como imaginam que seria viver uma situação assim.
3. Na opinião de vocês, os fenômenos retratados nas imagens apresentadas são provocados por ações antrópicas ou por eventos naturais?

• No Brasil há
cerca de

4. No estado em que vocês vivem, é comum os municípios enfrentarem problemas relacionados a enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra? Quais são os impactos das enchentes na vida das pessoas que
moram nesses municípios? Quais outros impactos ambientais vocês observam no lugar onde moram?

plataformas
de extração de
petróleos em águas
profundas.

5. Vocês acham que eventos como as enchentes poderiam ser evitados ou minimizados? Quais seriam as
ações necessárias para isso e quem seriam os responsáveis por elas: os moradores locais, os habitantes do
município, o poder público ou a iniciativa privada?
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de indivíduos, uma
média de 1 animal
por família média.

• Mais de
da
água potável acessível é
utilizada pela humanidade.
Estima-se que cerca de

E aí as enchente, em casa nunca tinha entrado, mas o último ano que nós mudou, entrou também na nossa casa,
né? Então a gente ficou correndo o risco de, como fala? De vida, né? Porque na beira do rio, né? (P14 – F, 58 anos)
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• Um dos fatores que
contribuem para o aumento
da emissão de gases
de efeito estufa é a
atividade pecuária
bovina. Em 2015, a
população bovina
correspondia a

BNCC

Habilidade (EM13CHS301)
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas
e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas,
e elaborar e/ou selecionar propostas
de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate
à poluição sistêmica e o consumo
responsável.
Habilidade (EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.
Habilidade (EM13CHS503)
Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.),
suas principais vítimas, suas causas
sociais, psicológicas e afetivas, seus
significados e usos políticos, sociais
e culturais, discutindo e avaliando
mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.

• A indústria da
pesca remove
mais de
da produção
primária dos
oceanos.

• Em grandes cidades, como
Recife, o avanço da urbanização e a
crescente demanda por moradia têm
resultado em ocupações precárias
sobre áreas de manguezais.

• O Aquífero Guarani é um dos
maiores reservatórios de água
doce do planeta. Possui

MT

GO

MS

de quilômetros quadrados.
Localiza-se no subsolo de
oito estados brasileiros
e se estende por Argentina,
Paraguai e Uruguai.

Paraguai

Argentina

MG

SP

PR
SC

RS

Uruguai

O conteúdo trabalhado também favorece uma reflexão sobre a oralidade mantida nos registros das entrevistas. A análise desses registros permite a comparação
de diferentes tipos de entrevistas (estruturada, semiestruturada, questionários,
transcrições), destacando a importância desses procedimentos de realizar investigações com abordagens diversas em Ciências Humanas.
É pertinente ainda comparar a narrativa que se encontra nesta seção com
as imagens que compõem a abertura do capítulo, pois elas apresentam outras
situações de risco decorrentes da ocupação inadequada do espaço geográfico.
Após a realização das atividades propostas no Roteiro de trabalho, pode-se
realizar uma roda de conversa para ouvir todas as respostas e fazer uma sistematização das ideias levantadas pelos estudantes. Isso pode ser realizado com base
nos registros pontuais que se encontram na lousa, solicitando, depois, que os
estudantes elaborem um texto explicativo com base nessas ideias.
A habilidade EM13CHS301 será trabalhada nesta atividade por meio da problematização de hábitos e práticas individuais e coletivas observadas nas cidades,
propondo aos estudantes que pensem em ações que possam contribuir para a
minimização dos impactos ambientais e em alternativas para ocupação de áreas de
risco. Outro aspecto abordado nesta atividade está relacionado com os impactos
socioambientais decorrentes de instituições governamentais e de indivíduos, e que
contempla a habilidade EM13CHS304. Por fim, a habilidade EM13CHS503 será
trabalhada por meio da reflexão sobre as diferentes formas de violência sofridas
pela população que ocupa as áreas de risco, propondo meios para relacionar a
falta de moradia digna nas cidades com a ocorrência de situações de violência,
além de abrir ensejo para a avaliação de mecanismos que visem o enfrentamento
desse tipo de problema.

Roteiro de trabalho
1. Que aspectos vocês destacariam desses depoimentos, levando em conta que as pessoas ouvidas pelas
pesquisadoras vivenciaram a experiência de ter a casa atingida por enchentes? O que mais lhes chamou
a atenção?
Resposta pessoal. No entanto, espera-se que os estudantes destaquem as perdas materiais e de vidas humanas que a cheia do rio pode
gerar. Também merece destaque a rapidez com que as enchentes podem ocorrer, o que se reflete na afirmação de um dos entrevistados
de que a cheia inesperada teria provocado mais mortes se tivesse ocorrido à noite.
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2. Vocês já viveram situações semelhantes, envolvendo algum tipo de risco de morte provocado por enchentes,
deslizamentos de terra ou contaminação da água dos rios? Caso não tenham vivenciado nada parecido,
relatem para o grupo como imaginam que seria viver uma situação assim.
Incentive os estudantes a refletir sobre as situações, recorrendo, até mesmo, a notícias veiculadas pela mídia, que mostram como as
pessoas que vivem nessas condições podem ser afetadas.

3. Na opinião de vocês, os fenômenos retratados nas imagens apresentadas são provocados por ações antrópicas ou por eventos naturais?
Os estudantes poderão mencionar causas relacionadas a atividades humanas, a exemplo do descarte irregular do lixo nas ruas, que
contribui para a formação de enchentes, ou do desmatamento de encostas como um fator que tende a aumentar a ocorrência de deslizamentos de terra. Eles podem ainda argumentar que, em determinadas ocasiões, os fenômenos naturais se manifestam de maneira muito
intensa, dificultando ações preventivas contra seus efeitos. Aproveite a questão para discutir a interação entre as atividades humanas e
os fenômenos naturais, porque, mesmo quando um fator prevalece ou se destaca em relação ao outro, a realidade se processa por meio
da conjugação de variáveis de origens naturais e sociais.

4. No estado em que vocês vivem, é comum os municípios enfrentarem problemas relacionados a enchentes,
enxurradas e deslizamentos de terra? Quais são os impactos das enchentes na vida das pessoas que moram
nesses municípios? Quais outros impactos ambientais vocês observam no lugar onde moram?
Resposta pessoal. Incentive os estudantes a investigar a realidade da vizinhança onde vivem e do entorno da escola para obter elementos
que os ajudem a refletir sobre as questões propostas e também para dar significado aos conteúdos estudados, teoricamente, por meio do
reconhecimento de sua importância na dinâmica prática do universo vivido.

5. Vocês acham que eventos como as enchentes poderiam ser evitados ou minimizados? Quais seriam as
ações necessárias para isso e quem seriam os responsáveis por elas: os moradores locais, os habitantes do
município, o poder público ou a iniciativa privada?
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos expressem, entre as ideias apresentadas, a valorização da busca por alternativas que conduzam a uma sociedade mais justa, conferindo a todos a oportunidade de residir em áreas seguras, e a importância da preservação
ambiental, que deve ser vista como prioridade.
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TRANSFORMAÇÕES E IMPACTOS
AMBIENTAIS

Andre Dib/Pulsar Imagens

Os conteúdos apresentados no capítulo são discutidos com base em uma
abordagem geossistêmica, de modo que os estudantes possam compreender a
conexão e as interações entre fenômenos de origens diversas, considerando a
relação entre diferentes escalas geográficas. Dessa forma, evidencia-se a distinção entre fenômenos naturais e antrópicos ao mesmo tempo que são propostos
caminhos para a análise das consequências que a sociedade e o meio ambiente podem sofrer. Para demarcar a abrangência das transformações promovidas
pela ação antrópica, reafirma-se o conceito de Antropoceno, trabalhado no
Capítulo 5 – Antropoceno e os limites do capitalismo.

Bem-vindo ao Antropoceno

 Área derrubada e queimada
para abertura de pastagem
na Floresta Nacional de
Roraima, causando grande
impacto nos ecossistemas
locais, 2019.

TRANSFORMAÇÕES E IMPACTOS
AMBIENTAIS
Para compreender os impactos ambientais gerados pelos seres humanos, precisamos considerar o
planeta Terra como um sistema, isto é, um conjunto
de partes interdependentes que interagem para formar um todo. Isso significa que, para entendermos
uma paisagem (modificada ou não pela ação humana), devemos levar em conta as conexões entre a
natureza, a ação das sociedades humanas e a esfera
cósmica ou astronômica.
Tais conexões variam de acordo com as diferentes interações desses elementos. Terremotos e
erupções vulcânicas, por exemplo, são resultado
de movimentos das placas tectônicas, que também geram as variadas formas do relevo terrestre. A erosão, por sua vez, é um processo natural
resultante da interação de fenômenos atmosféricos e hidrológicos na litosfera, mas que pode ser intensificado por atividades humanas quando não se adotam medidas mitigadoras, ou seja, capazes de evitar os
processos de desgaste e transporte de sedimentos do solo. Por outro lado, a oscilação das marés é a consequência da interação entre elementos da esfera cósmica,
especialmente as forças gravitacionais exercidas pela Lua e pelo Sol.
Portanto, há mudanças ambientais provocadas por fatores naturais, sem nenhuma
interferência antrópica, como erupções vulcânicas, maremotos e terremotos. Esses
eventos podem gerar consequências como a alteração da composição do ar e da
qualidade da água, além de devastar áreas urbanizadas ou com vegetação, alterando
paisagens e acarretando prejuízos econômicos e a perda de vidas humanas. Mas, na
longa história da Terra, em uma escala de tempo de milhões de anos, o vulcanismo
e o tectonismo foram responsáveis pela formação das diferentes feições do relevo
terrestre e integram as dinâmicas do planeta, ou seja, o geossistema.
As transformações no meio ambiente decorrentes da atividade humana podem
modificar as características naturais dos lugares, causando impactos ambientais.
Veja o que afirma a legislação brasileira a esse respeito:
Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração
das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam:
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas;
III – a biota;
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V – a qualidade dos recursos ambientais.
BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Resolução Conama no 001/86,
de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: http://www2.mma.gov.br/port/
conama/res/res86/res0186.html. Acesso em: 8 maio 2020.

É atribuição do Ministério do Meio Ambiente (MMA) garantir que a exploração
dos recursos naturais seja feita de maneira ecologicamente equilibrada, além de elaborar e implementar ações voltadas à preservação. Nesse artigo, a noção de impacto
pode ser negativa ou positiva. Imagine duas situações: na primeira, uma indústria
descarta os efluentes (esgoto) direto no rio; na segunda, um indústria promove a
recuperação de uma área com espécies nativas. Em ambas ocorreu impacto ambiental, no entanto, na primeira, ele foi negativo, pois provocou a alteração química
da água desse rio, enquanto, na segunda, o impacto foi positivo, pois contribuiu
para restabelecer a biota do lugar.
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O ser humano deixa marcas cada vez maiores na Terra. Mas será que isso o torna um agente geológico como os
asteroides que colidiram com o planeta ou os vulcões que recobriram os céus de nuvens?
Se a história geológica da Terra fosse condensada nas 24 horas de um dia, o homem moderno só surgiria quando
faltassem três segundos para a meia-noite. À primeira vista seria um obscuro coadjuvante numa movimentada trama
de mais de 4,5 bilhões de anos. Mas esse modesto personagem revolucionou o seu roteiro: sobreviveu a glaciações,
espalhou-se da África para outros continentes, tomou conta do mundo e interferiu em praticamente todos os ecossistemas.
Sua influência hoje é tamanha que já se discute se o Homo sapiens merece uma época geológica só para si, o
Antropoceno – a “idade recente do homem”. Se confirmada, a era dos impactos humanos poria o antropoide de 200
mil anos numa dimensão geofísica comparável à dos asteroides que dizimaram a vida terrestre ou à dos supervulcões
cujas erupções cobriram de nuvens os céus do planeta.[...]
ARAIA, Eduardo. Bem-vindo ao Antropoceno. Portal Terra, 10. nov. 2011, Ciência,
Disponível em: https://www.revistaplaneta.com.br/bem-vindo-ao-antropoceno/. Acesso em: 22 jul. 2020.
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As transformações ambientais podem, ainda, ser resultado
de diferentes forças, em geral caracterizadas como transformações naturais (sem a interferência humana) ou antrópicas
(relacionadas à ação humana).
Fenômenos naturais, como o vulcanismo e o tectonismo, são
resultantes do movimento das placas tectônicas (fragmentos da
litosfera), que podem se chocar (movimento convergente), se
afastar (movimento divergente) ou ainda se deslocar unilateralmente, produzindo atrito entre as placas envolvidas. Em todos
os movimentos, a parte rígida da litosfera que está localizada
superficialmente se deforma, ou seja, são geradas dobras, enrugamentos ou rompimentos (falhas tectônicas) do material rochoso. Esses fenômenos ocorrem no interior da litosfera e provocam
mudanças na superfície terrestre, por isso são chamados de processos endógenos (internos) de transformação do relevo.
Ao mesmo tempo ocorrem processos erosivos (exógenos),
resultado de fenômenos atmosféricos (vento, chuva, variação de
temperatura) e hidrológicos (rios, lagos, mares e oceanos), que
modelam a superfície terrestre, contribuindo para a formação do
relevo.

Vulcões, terremotos e tsunamis

Francisco Negroni/AFP

Vulcões, terremotos e tsunamis

 O vulcão Calbuco, a cerca de 900 km de Santiago, no

Chile, entrou em erupção em 2015. O lançamento de
uma nuvem de cinzas afetou atividades econômicas da
região, como a agropecuária e a piscicultura, e obrigou
a evacuação de cerca de 6,5 mil pessoas que viviam
a 20 km de distância do vulcão. A nuvem provocada
pelo Calbuco chegou a ser vista nos estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina.

Ulet Ifansasti/Getty Images

Dimas Ardian/Getty Images

Entre os agentes endógenos de transformação da litosfera, os vulcões e os terremotos são os fenômenos mais conhecidos e recorrentes na geoesfera. Eles são o resultado do tectonismo, isto é, do movimento das placas tectônicas que formam
os grandes blocos rígidos que compõem a crosta terrestre.
O choque entre essas placas provoca a movimentação da superfície, por exemplo, com a formação de cadeias montanhosas, vales
e depressões, ou com o rebaixamento ou o soerguimento
de partes da crosta terrestre. Esse fenômeno pode ser
PARE e PENSE
sentido como um tremor da superfície, que denominamos terremoto. Mas o choque pode causar também a
1. As ações antrópicas visam à manutenção dos
erupção de material geológico em fusão, isto é, o apareecossistemas? Justifique sua resposta.
cimento das lavas vulcânicas.
Quanto aos maremotos, eles são resultado da mo2. Por que podemos afirmar que há impactos
vimentação abrupta das placas tectônicas em regiões
negativos e positivos para o meio ambiente?
oceânicas – mais especificamente, no assoalho oceâniPense em exemplos para cada uma das sico. Estes, por sua vez, podem gerar imensas ondas de
tuações.
água e afetar o litoral: são os chamados tsunamis.

 Praia devastada pelo tsunami de
2004, que atingiu a Tailândia.
Na primeira foto, observa-se a
destruição causada pela onda;
na segunda, pode-se observar a
recomposição da vegetação dez
anos depois, em 2014.
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O tectonismo e o vulcanismo são fenômenos decorrentes da movimentação das placas tectônicas. Uma das consequências mais importantes do
tectonismo é a transformação do relevo por meio de processos de dobramento, rebaixamento ou soerguimento de camadas rochosas. Esses processos podem se estender por milhões de anos, mas conseguimos percebê-los
por meio de abalos sísmicos (terremotos) e, eventualmente, pela ocorrência
de tsunamis. O vulcanismo consiste no processo de erupção de material
incandescente (lava, gases, cinzas), proveniente do interior da Terra, para a
atmosfera e a camada superficial da litosfera. A atividade vulcânica pode
dar origem a novas ilhas e provocar rápidas transformações na paisagem,
quando as erupções são súbitas e intensas. O excerto a seguir apresenta uma
breve explicação da teoria que nos explica como ocorrem os movimentos
das placas tectônicas:

A Terra é um planeta dinâmico. Se fosse fotografada do espaço a cada século, desde a sua formação até hoje,
e estas fotos compusessem um filme, o que veríamos seria um planeta azul se contorcendo com os continentes ora
colidindo, ora se afastando entre si.
Atualmente, acreditamos que a litosfera terrestre é fragmentada em cerca de uma dúzia de placas que se movem
por razões não muito bem compreendidas, mas cujo motor situa-se no manto. Placas são originadas nas dorsais
meso-oceânicas e ao se chocarem provocam o mergulho da placa mais densa sob a outra e o seu consequente
retorno ao manto. A constatação da existência das placas tectônicas deu uma nova roupagem às antigas ideias de
Deriva Continental, explicando satisfatoriamente muitas das grandes feições geológicas da Terra, como as grandes
cordilheiras de montanhas, como os Andes, e respondendo a questões, por exemplo, sobre as concentrações dos
sismos e vulcões atuais ou sobre as rochas que já estiveram no fundo dos oceanos e estão hoje no topo de grandes
cadeias montanhosas, como nos Himalaias. A Tectônica Global ou Tectônica de Placas é a chave para a compreensão
da história geológica da Terra e de como será o futuro do planeta em que vivemos [...]
TASSINARI, Colombo Celso. Gaeta Tectônica global.
In: TEIXEIRA, Wilson (org.) Decifrando a Terra. 2.ed.
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.
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As transformações ambientais podem, ainda, ser resultado
de diferentes forças, em geral caracterizadas como transformações naturais (sem a interferência humana) ou antrópicas
(relacionadas à ação humana).
Fenômenos naturais, como o vulcanismo e o tectonismo, são
resultantes do movimento das placas tectônicas (fragmentos da
litosfera), que podem se chocar (movimento convergente), se
afastar (movimento divergente) ou ainda se deslocar unilateralmente, produzindo atrito entre as placas envolvidas. Em todos
os movimentos, a parte rígida da litosfera que está localizada
superficialmente se deforma, ou seja, são geradas dobras, enrugamentos ou rompimentos (falhas tectônicas) do material rochoso. Esses fenômenos ocorrem no interior da litosfera e provocam
mudanças na superfície terrestre, por isso são chamados de processos endógenos (internos) de transformação do relevo.
Ao mesmo tempo ocorrem processos erosivos (exógenos),
resultado de fenômenos atmosféricos (vento, chuva, variação de
temperatura) e hidrológicos (rios, lagos, mares e oceanos), que
modelam a superfície terrestre, contribuindo para a formação do
relevo.

1. As ações antrópicas visam à manutenção dos ecossistemas? Justifique
a sua resposta.

2. Por que podemos afirmar que há impactos negativos e positivos para
o meio ambiente? Pense em exemplos para cada uma das situações.

 O vulcão Calbuco, a cerca de 900 km de Santiago, no

Chile, entrou em erupção em 2015. O lançamento de
uma nuvem de cinzas afetou atividades econômicas da
região, como a agropecuária e a piscicultura, e obrigou
a evacuação de cerca de 6,5 mil pessoas que viviam
a 20 km de distância do vulcão. A nuvem provocada
pelo Calbuco chegou a ser vista nos estados do Rio
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ra, os vulcões e os terremotos são os fenômenos mais conhecidos e recorrentes na geoesfera. Eles são o resultado do tectonismo, isto é, do movimento das placas tectônicas que formam
os grandes blocos rígidos que compõem a crosta terrestre.
O choque entre essas placas provoca a movimentação da superfície, por exemplo, com a formação de cadeias montanhosas, vales
e depressões, ou com o rebaixamento ou o soerguimento
de partes da crosta terrestre. Esse fenômeno pode ser
PARE e PENSE
sentido como um tremor da superfície, que denominamos terremoto. Mas o choque pode causar também a
1. As ações antrópicas visam à manutenção dos
erupção de material geológico em fusão, isto é, o apareecossistemas? Justifique sua resposta.
cimento das lavas vulcânicas.
Quanto aos maremotos, eles são resultado da mo2. Por que podemos afirmar que há impactos
vimentação abrupta das placas tectônicas em regiões
negativos e positivos para o meio ambiente?
oceânicas – mais especificamente, no assoalho oceâniPense em exemplos para cada uma das sico. Estes, por sua vez, podem gerar imensas ondas de
tuações.
água e afetar o litoral: são os chamados tsunamis.

Dimas Ardian/Getty Images

Na maior parte das vezes, a ação antrópica prejudica os ecossistemas em virtude da exploração
predatória de matérias-primas para atender o consumo excessivo de mercadorias nas sociedades
capitalistas ou do descarte irregular de resíduos sólidos ou efluentes. No entanto, há ações humanas que possibilitam, sim, a manutenção dos ecossistemas. Práticas produtivas voltadas para a
subsistência de comunidades tradicionais são exemplos de intervenções antrópicas que, em geral,
preservam as condições de regeneração natural do meio ambiente. Técnicas produtivas comerciais
pautadas em técnicas sustentáveis também podem contribuir para a preservação ambiental. O ser
humano ainda pode adotar medidas como a criação de unidades de conservação para impedir a
destruição de determinados ecossistemas.

Vulcões, terremotos e tsunamis

Francisco Negroni/AFP

 Praia devastada pelo tsunami de
2004, que atingiu a Tailândia.
Na primeira foto, observa-se a
destruição causada pela onda;
na segunda, pode-se observar a
recomposição da vegetação dez
anos depois, em 2014.

AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE

P5_CHS_A_cap6_AL_132a160.indd 137

137

02/09/2020 12:55

No contexto estudado, a ideia de impacto remete a mudanças no meio ambiente. E nem toda mudança pode ser considerada negativa.
Quando reflorestamos ou recuperamos áreas degradadas ou promovemos a reciclagem de materiais descartados, causamos impactos positivos no ambiente ou minimizamos impactos negativos. No entanto, na maior parte das situações, os impactos ambientais causados pelos
seres humanos são negativos. Isso acontece por causa do desmatamento, da poluição da atmosfera, de solos e rios, da extração predatória
de recursos naturais, etc.
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Observe a figura a seguir, que ilustra, em corte longitudinal, as diferentes formas de relevo da cordilheira dos
Andes. Esses cortes verticais permitem ver as linhas de terreno, os perfis de camadas de minérios e as áreas aterradas, por exemplo.
Vertente
ocidental

Zona
interandina

Vertente
oriental

Serra alta
(4 000 m-6 000 m)

PESQUISA

Serra média
(2 300 m-4 000 m)
Serra baixa
(500 m-2 300 m)

Selva alta
(400 m-1 000 m)

Costa
(0-500 m)

Osvaldo Sequetin

Para a construção do modelo proposto, os estudantes poderão utilizar diferentes materiais, como argila, papelão e material reutilizável, como caixas e
embalagens. O importante é que representem as informações do perfil e da superfície terrestre nas situações propostas pela atividade. Também será oportuno
encontrar a localização das duas feições geomorfológicas com o auxílio de um
atlas escolar. Os estudantes poderão observar o movimento das demais placas
tectônicas, comparando o mapa de placas tectônicas com a localização de vulcões
e das áreas com maior incidência de tectonismo.

Selva baixa
(< 400 m)

Disponível em: https://www.ufmg.br/copeve/site/arquivos/Provas/1999/geo99.pdf. Acesso em: 12 jul. 2020.

Através da linha de corte, é possível observar tanto as formas de relevo como as rochas que o embasam. Vale
ressaltar que essas rochas são cristalinas, ou seja, foram dobradas pela ação do tectonismo ao longo de milhares
de anos.
Esse tipo de imagem é chamado de bloco-diagrama, uma representação visual que ilustra fenômenos de
maneira tridimensional – é o que se denomina terceira dimensão virtual. Esse recurso é bastante importante na
cartografia, pois permite representar os fenômenos tal como ocorrem na superfície e, ao mesmo tempo, mostrar
as características do terreno em perfil.

Roteiro de trabalho
1. Faça uma pesquisa no site do Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Nele você vai encontrar informações
sobre a estrutura interna da Terra e o ciclo das rochas. Assista também ao vídeo produzido pela DW
Brasil (agência de notícias alemã) sobre os movimentos das placas tectônicas, que geram diferentes
feições geomorfológicas, isto é, formas de relevo. Os respectivos endereços eletrônicos são estes:
• CPRM. Disponível em: www.cprm.gov.br. Acesso em: 12 jul. 2020.
• DW Brasil. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/entenda-como-as-placas-tect%C3%B4nicas-se
-movem/av-19527459. Acesso em: 20 ago. 2020.
2. Com base nessa pesquisa, elabore dois blocos-diagramas em forma de maquetes, uma para representar o que ocorre com o relevo e o embasamento rochoso no encontro de placas convergentes,
como no encontro da placa de Nazca e da placa Sul-americana, e outro para representar o que
ocorre com o relevo quando as placas são divergentes, como é o caso das placas Sul-americana e
Sul-africana na formação da cadeia Mesoceânica.
3. Em qual das duas representações ocorre o dobramento da crosta?
4. Em qual das duas situações você deverá representar o processo de subducção? Por quê?
5. Converse com os colegas e reflita sobre a importância de conhecer a dinâmica da litosfera com base no
tectonismo e no vulcanismo para compreender as características do relevo.
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Bordas divergentes

Bordas convergentes

Duas placas oceânicas

Duas placas oceânicas

Zona de expansão

Fossa

Fossa

Zona de subducção

Bordas convergentes

Bordas conservativas

Placas
continentais

Duas placas continentais ou oceânicas

Zona de metaforismo

Placa oceânica e continental

Zona de subducção

Falha

Zona de terremoto

Nesta atividade, a habilidade EM13CHS106 poderá ser trabalhada por
meio da construção do bloco-diagrama, que é um recurso da linguagem cartográfica, gráfica e iconográfica bastante utilizado nas escolas e em diversos
meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um recurso para a transmissão
de conhecimentos dentro e fora da escola. O bloco-diagrama é uma forma de
comunicar informações simultâneas sobre a superfície terrestre e sobre seu
perfil geológico, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento espacial
de quem elabora e de quem lê esse tipo de material.
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Com base na pesquisa, elabore dois blocos-diagramas em forma de maquetes:
uma para representar as transformações nas camadas rochosas que dão forma
ao relevo como consequência do encontro de placas tectônicas convergentes,
como ocorre entre as placas de Nazca e Sul-americana; e outra para representar
os efeitos no relevo decorrentes dos movimentos divergentes entre placas tectônicas, como é o caso das placas Sul-americana e Sul-africana.
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Carlos Vespúcio
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BNCC

Habilidade (EM13CHS106)
Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
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Roteiro de trabalho
3. Em qual das duas representações ocorre o dobramento de camadas da crosta?
Na primeira (encontro das placas de Nazca e Sul-americana).

4. Em qual das duas situações você deverá representar o processo de subducção? Por quê?
No encontro das placas de Nazca e Sul-americana (primeira situação), pois a placa de Nazca é empurrada para o manto, passando por
um processo de subducção.

5. Converse com os colegas e reflita sobre a importância de conhecer a dinâmica da litosfera a partir do tectonismo e do vulcanismo para compreender as características do relevo.
Espera-se que os estudantes mencionem que o tectonismo e o vulcanismo podem dar origem a novas formas de relevo (que, posteriormente, são modeladas pelos agentes responsáveis pelo intemperismo e pela erosão). O tectonismo promove a formação de cordilheiras
por meio de processos de dobramentos em bordas de placas tectônicas e também de depressões por intermédio de processos que envolvem a formação de falhas e fraturas em camadas da litosfera e o deslocamento de blocos rochosos. Já o vulcanismo pode dar origem a
montanhas em superfícies continentais ou a ilhas em superfícies oceânicas.
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Intemperismo:
processo de alteração
física e química das rochas.
Friável:
que se fragmenta facilmente.

Agentes exógenos de transformação do relevo

A litosfera, em contínua interação com a hidrosfera e a atmosfera, está constantemente passando por processos erosivos, isto é, pela transformação dos materiais
rochosos em partículas menores, os sedimentos. A erosão, por sua vez, pode ser
entendida como um processo que ocorre em três estágios distintos: o primeiro é o
intemperismo; o segundo, o transporte; e o terceiro, a deposição.

Impactos ambientais no solo

Camadas do solo
O Camada de restos de plantas
e animais na superfície do solo.
Camadas
superficiais

Osvaldo Sequetin

Os solos apresentam porosidades diferentes, dependendo do tamanho dos grãos
que os compõem. Essa característica faz o solo conter, além de sedimentos minerais e
matéria orgânica, ar e água, o que o torna um material friável e permeável.
Assim como as rochas, os solos estão natural e continuamente expostos aos
processos de intemperismo e erosão. No entanto, com a ocupação e a intervenção
antrópica, vêm sofrendo impactos ambientais que podem ser irreversíveis. A desertificação, o surgimento de ravinas e voçorocas, bem como a contaminação dos
solos e das águas subterrâneas, são alguns dos efeitos da ocupação e do uso de
recursos naturais que podem causar impactos ambientais negativos.

A Primeiro horizonte mineral do
solo, mais escuro, por conter
mais húmus que os horizontes
B e C.
B Horizonte formado por partes
bastante desagregadas da
rocha-mãe, estando abaixo do
horizonte A.

Nas próximas páginas, os estudantes vão interpretar as imagens para compreender aspectos relacionados ao clima, ao relevo, à vegetação e ao solo. Além
de propiciar a compreensão de fenômenos naturais que influenciam na diferenciação da paisagem na superfície da Terra, as imagens servem de parâmetro para
os estudantes analisarem as características das paisagens com as quais interagem
no dia a dia.
Página 140

C Horizonte formado por partes
pouco desagregadas da rocha-mãe, com a presença de
materiais que ainda estão se
transformando em solo.

Camadas
subsuperficiais

Impactos ambientais nos solos

R Rocha-mãe que, submetida
ao intemperismo, se desagrega
e se decompõe, dando origem
ao solo.

Esse conteúdo pode ser explorado com base na leitura compartilhada dos textos. Os conceitos e informações apresentados podem estimular questionamentos
e reflexões entre os estudantes, abrindo espaço para o aprofundamento dessa
abordagem. Mais uma vez, a leitura das imagens com o auxílio das respectivas
legendas deve ser entendida como uma estratégia importante para que os estudantes se apropriem dos fenômenos tratados. Desse modo, eles poderão identificar nas imagens, por exemplo, os
fatores naturais responsáveis pela modelagem de diferentes formas de relevo.
Ao debater com eles os problemas que causam impactos nos solos com o apoio da leitura das imagens que
retratam os efeitos da degradação do solo, é importante enfatizar como a ação humana pode intensificar fenômenos naturais, como a velocidade do escoamento superficial das águas pluviais e, consequentemente, os processos
erosivos. Essa é mais uma oportunidade de os estudantes confrontarem o estudo teórico com os conhecimentos
prévios obtidos por meio da vivência de realidades locais. Tanto em áreas urbanas como em áreas rurais é necessário
adotar medidas para evitar problemas ambientais relacionados ao solo.
Os materiais intemperizados são geralmente reorganizados, em profunda interação com a biosfera, dando origem aos solos. Como resultado da degradação (intemperismo) das diferentes rochas, em
conjunção com a matéria orgânica, constituem-se camadas superficiais, que ocorrem na superfície de
todos os continentes e apresentam características específicas, de acordo com a rocha que as originou
(rocha-mãe). Os solos têm porosidade variável, dependendo de sua composição mineral e do tempo de
sua formação. Além da rocha-mãe, que pode ser ígnea, metamórfica ou sedimentar, as características
do clima e do relevo também interferem em suas características.
Com base em: https://boaspraticasagronomicas.com.br/artigos/tipos-de-solo/. Acesso em: 11 jul. 2020.
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1. Como os fenômenos naturais contribuem para a transformação do relevo?
O movimento das placas tectônicas é o que determina a origem de novas formações do relevo, que
posteriormente são modeladas pelos processos exógenos, ou seja, aqueles que ocorrem na parte
externa da litosfera. São exemplos de processos exógenos os fenômenos que provocam a alteração
das rochas e dão forma ao relevo por meio da ação de agentes como a chuva, o vento, a ação das
ondas do mar, o deslocamento de geleiras, a amplitude térmica, a ação de agentes biológicos e as
reações químicas.

 Solapamento (terras caídas) na

margem do rio Solimões,
São Paulo de Olivença (AM), 2014.

Fapepi
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Silvan Wick-Ecology/Alamy/Fotoarena

Página 142

Gilbués, no sul do Piauí, 2013.
O processo de desertificação
consiste na perda de nutrientes
do solo, tornando-o infértil. Esse
fenômeno pode estar associado
ao processo de salinização
(concentração de sais minerais),
que prejudica a fertilidade do
solo. Sobretudo em áreas de
clima árido ou semiárido, a
desertificação ocorre por forças
naturais. No entanto, ações
humanas podem intensificar esse
processo, majoritariamente pela
adoção de métodos incorretos
na agricultura. Para evitar isso, é
preciso realizar o correto manejo
dos solos, empregando práticas
de irrigação que não sejam
prejudiciais ao meio de plantio.

2. Como as ações humanas impactam de forma negativa na fertilidade
do solo?
Quando desmatamos ou realizamos atividades agrícolas sem levar em consideração técnicas de
proteção do solo e de redução dos processos erosivos, podem ocorrer ravinas e voçorocas. Esses
fenômenos provocam a retirada do horizonte O (ou zero) do solo, que é justamente a camada rica
em matéria orgânica e, portanto, fundamental para a fertilidade do solo. Quando essa camada é
retirada, o solo pode demorar milhares de anos para restabelecer naturalmente sua fertilidade.
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 Processo de desertificação em

O assoreamento é resultado do acúmulo de sedimentos na
calha de um curso d’água, foz, baía, lago ou braço de mar. Esse
fenômeno é causado pela intensificação da erosão, provocada
pela retirada das matas ciliares, pela prática da monocultura, pelos
garimpos predatórios, por construções não autorizadas ou ainda
pelo descarte inadequado de resíduos.
As consequências diretas da degradação das bacias hidrográficas são enchentes pluviais, queda na qualidade da água, impedimento do transporte fluvial, impactos na fauna aquática e na
pesca.
Movimento de massa, deslizamento, escorregamento, ruptura
de talude, queda de barreiras – esses nomes, entre outros, referem-se aos movimento de descida de solos e rochas sob o efeito da
gravidade, geralmente potencializado pela ação da água.
No Brasil, esse fenômeno é bastante comum, pelas características do relevo, dos solos, do clima e da ocupação, principalmente
em áreas urbanas.
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1. Como os fenômenos naturais
contribuem para a transformação do relevo?
2. Como as ações humanas impactam de forma negativa a fertilidade do solo?
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A POLUIÇÃO NO PLANETA

Neste tópico são apresentadas as diferentes formas de poluição que afetam
a atmosfera, as águas e os solos, abordando temas que costumam despertar
o interesse dos estudantes. A participação ativa da turma em posicionamentos
argumentativos, relatos de casos e levantamento de dúvidas deve ser estimulada
como forma de explorar as múltiplas possibilidades de abordagem que o conteúdo propicia. Ao tratar de como as atividades antrópicas resultam na poluição dos
ambientas naturais, é importante problematizar as diferentes escalas geográficas
em que as consequências e os fenômenos são percebidos. A análise dos fenômenos em diferentes escalas e na relação entre elas é fundamental para os alunos
compreenderem a realidade de forma articulada e contextualizada, propiciando
a identificação de como as ações humanas interferem no âmbito local, regional
e global.

Inpe

A POLUIÇÃO DO PLANETA

Você já se perguntou se ainda é possível encontrar lugares no planeta que não
tenham sofrido impactos ambientais? É muito difícil acreditar nessa possibilidade,
uma vez que a atmosfera, camada de gases que envolve o planeta, recebe toneladas de gases e partículas poluentes todos os dias. Além disso, as dinâmicas
existentes em todo o sistema da Terra acarretam a contaminação dos diferentes
componentes. Imagine que a atmosfera em determinado lugar esteja poluída. A
água conduzirá os poluentes pela chuva, que os carregará por rios, mares, solos, até
os lençóis freáticos, podendo contaminar todo o sistema.
As correntes e massas de ar transportam a poluição atmosférica para diversas
regiões, provocando problemas, como as chuvas ácidas, que ocorrem em escala
regional, e outros de impactos ambientais tanto locais como planetários.
Um dos impactos regionais decorrentes da poluição atmosférica são as chamadas chuvas ácidas. Os gases emitidos na atmosfera, como o óxido de enxofre, reagem com as partículas de água e formam os ácidos sulfúrico e sulfuroso, enquanto o nitrogênio, ao reagir, forma os ácidos nítrico e nitroso. Esses
compostos, quando se precipitam em forma de chuva, causam inúmeros danos
ambientais, como a morte de peixes e outros seres vivos, prejudicando a fertilidade dos solos (acidificação) e a cobertura vegetal. Gases e partículas poluentes
são levados pelas massas de ar, resultando em chuvas ácidas em locais distantes
das fontes poluidoras.
Em nível local, ocorrem ilhas de calor, um fenômeno no qual se verifica elevação de
temperatura apenas na área de um grande município. São provocadas, em geral, pela
concentração de partículas provenientes de automóveis e do calor presente em edificações, calçadas e asfaltamento.

 Esta sequência de mapas mostra o crescimento da área em vermelho, entre 2002 e 2007, indicando o aumento da superfície urbana impactada

por ilhas de calor. OLIVEIRA, Silva Bruno. Ilhas de calor em centros urbanos. São Paulo: Inpe, [s.d.]. p. 9. Disponível em: http://www.dsr.inpe.br/vcsr/
files/16a-Ilhas_de_calor_em_centros_urbanos.pdf. Acesso em: 12 jul. 2020.
AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE

P5_CHS_A_cap6_AL_132a160.indd 143

143

02/09/2020 12:55

HA

HA

HA

B I LI DA

LER NOTÍCIA

DE

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

LER NOTÍCIA

EM13CHS106 EM13CHS202 EM13CHS304
BNCC

BNCC

BNCC

Leia a notícia a seguir, sobre um fenômeno que escureceu o céu de São Paulo em plena tarde. Em seguida,
reúna-se em grupo para responder às questões do Roteiro de trabalho.
Radar a laser do Inep registrou a nuvem de fuligem que enegreceu São Paulo

BNCC

Alex Silva/Estadão

Inep

 Imagem da cidade de São Paulo, às 15 horas do dia 19 de agosto de 2019, em meio a uma nuvem de fuligem.

Chuva negra sobre São Paulo
“Os ventos fizeram o rio de fumaça vindo da região Norte se curvar
em direção ao Sudeste. Além da fuligem, monóxido e dióxido de carbono, ozônio, óxido nitroso e metano se juntaram às nuvens trazidas por
uma frente fria, o que acabou formando o smog, mistura de fumaça
e neblina“, explicou o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) Saulo Ribeiro de Freitas.
Uma equipe do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP)
analisou a água negra da chuva que caiu no fim do domingo e confirmou a
presença de reteno, substância considerada um marcador de queimadas.

 Imagem de satélite que mostra a pluma de

fuligem, vista de 3 mil metros de altitude,
na madrugada do dia 19 de agosto de 2019.

RADAR a laser do Inep registrou a nuvem de fuligem que enegreceu São Paulo. Tecmundo, 22 ago. 2019. Disponível em:
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/145189-radar-laser-inep-registrou-nuvem-fuligem-enegreceu-paulo.htm. Acesso em: 10 abr. 2020.

Roteiro de trabalho

1. De que maneira a expansão das áreas urbanas pode interferir no clima local?

2. Com base na leitura da notícia, destaquem os trechos que evidenciam o uso de conhecimentos científicos
da Química para explicar o fenômeno smog, observado em São Paulo em agosto de 2019.

3. Reflitam sobre a importância do uso de tecnologia na cartografia dinâmica e de suas contribuições para os
estudos científicos. Depois, elaborem argumentos que justifiquem seu uso.

144

CAPÍTULO 6

P5_CHS_A_cap6_AL_132a160.indd 144

L I DA

Habilidade (EM13CHS106)

A análise da notícia apresentada nesta seção, da imagem articulada à leitura do mapa
e da imagem de satélite pode promover o
debate sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento técnico-científico, que permitem
o reconhecimento da evolução dos processos
de uso e ocupação do espaço geográfico e o
monitoramento do avanço do desmatamento
em áreas de vegetação natural para subsidiar
políticas de preservação ambiental.
A atividade favorece o desenvolvimento
da habilidade EM13CHS106, ao solicitar aos
estudantes que utilizem diferentes representações cartográficas para levantar dados sobre
o espaço geográfico. A habilidade EM13CHS202 também é contemplada ao
promover a reflexão sobre a importância dos conhecimentos científicos para a
tomada de decisões econômicas, políticas e ambientais de forma mais assertiva.
Mobiliza ainda aspectos da habilidade EM13CHS304 ao tratar de informações
que fomentam o debate sobre os impactos socioambientais e favorecem a formação ética e crítica acerca dessas questões.
Enquanto se discute se São Paulo ficou às escuras no meio da tarde por conta de uma frente fria ou por causa das
queimadas, um radar de laser que permite o sensoriamento remoto ativo da atmosfera para a detecção de poluentes
registrou, já no último domingo (18), uma nuvem comprida e densa (ou, como os pesquisadores chamam, uma pluma
de material particulado) a mais de três mil metros de altitude. A observação foi feita por uma equipe do Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) por meio do sistema LIDAR (Light Detection And Ranging, ou Detecção de
Luz e Medição de Distâncias).
O funcionamento do sistema baseia-se na emissão de luz que as partículas presentes no ar refletem. A imagem é capturada por um telescópio e
posteriormente analisada. Isso possibilita identificar o tipo de partícula e a
distância da superfície em que ela se encontra.
Segundo o professor Eduardo Landulfo, há 20 anos trabalhando com
o LIDAR, a pluma de poluição foi produzida por queimadas ocorridas nas
regiões Centro-Oeste e Norte (entre Paraguai e Mato Grosso), abrangendo trechos da Bolívia, Mato Grosso do Sul e Rondônia.
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Roteiro de trabalho
1. De que maneira a expansão das áreas urbanas pode interferir no clima local?
Pelo adensamento urbano e os altos índices de edificação observados nas cidades, temos a
ocorrência das ilhas de calor, ou seja, áreas com temperaturas mais elevadas por causa da
retenção do calor por materiais como o concreto e o asfalto.

Utilizar as linguagens cartográfica,
gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais
de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais,
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
Habilidade (EM13CHS202)
Analisar e avaliar os impactos das
tecnologias na estruturação e nas
dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias,
de informações, de valores éticos e
culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais,
ambientais, econômicas e culturais.
Habilidade (EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.

2. Com base na leitura da notícia, destaquem os trechos que evidenciam
o uso de conhecimentos científicos da Química para explicar o fenômeno smog, observado em São Paulo
em agosto de 2019.
Além da fuligem, monóxido e dióxido de carbono, ozônio, óxido nitroso e metano se juntaram às nuvens trazidas por uma frente fria, o
que acabou formando o smog, [...] confirmou a presença de reteno, substância considerada um marcador de queimadas.

3. Reflitam sobre a importância do uso de tecnologia na cartografia dinâmica e suas contribuições para os
estudos científicos. Depois, elaborem argumentos que justifiquem seu uso.

Nesse momento, é importante estimular os estudantes a pensar sobre a importância da cartografia e do uso de imagens de satélite,
radares e mapas temáticos para a compreensão de fenômenos espaciais, que remetem a conceitos da cartografia dinâmica, e sobre a
importância dos institutos de pesquisa e universidades para o desenvolvimento científico do país.
AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE
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Mapa dos impactos ambientais
Mapa dos impactos ambientais
O mapa a seguir representa as áreas de maiores incidências de chuva ácida no mundo, além de mostrar
outros impactos ambientais gerados pela sociedade
contemporânea, como áreas com derramamentos
de petróleo, resíduos de tanques de navios petrolí-
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feros, localização de pontos onde ocorreram acidentes e testes nucleares. Observe que as áreas que mais
apresentam problemas relacionados à poluição correspondem àquelas que são mais industrializadas e
povoadas.
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Baseado em: ÍSOLA, Leda; CALDINI, Vera Lúcia de Moraes. Atlas Geográfico Saraiva. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.174.

Como exemplo de impacto ambiental em escala
global, podemos citar o aquecimento atmosférico global, que consiste no aumento gradativo das
médias de temperaturas atmosféricas. Isso pode
acarretar mudanças climáticas significativas, como
a intensificação do El Niño/La Niña, o aumento da
extensão de áreas desérticas, ou mesmo a intensidade de chuvas e períodos de seca.
O aquecimento global é resultado da intensificação de outro fenômeno, o efeito estufa, que é
natural e essencial para manter a temperatura da
atmosfera, pois garante as condições adequadas
para a existência de vida no planeta.

Daulon/Shutterstock

O mapa apresentado neste tópico pode ser problematizado com base nos
fenômenos representados. Ao discutir, por exemplo, as taxas de emissão de CO2
que ocorrem nos países como a principal causa da intensificação do efeito estufa
e, consequentemente, do aquecimento global, é importante ressaltar os efeitos
negativos que podem decorrer desse processo, como as alterações climáticas extremas que acontecem em diversas partes do planeta. Também merecem destaque
os impactos ambientais resultantes do derramamento de petróleo, sobretudo os
casos ocorridos na costa brasileira em 2019.

A atividade propõe o levantamento de dados e informações em diferentes
fontes, a sistematização desses dados e a análise das informações, o que pode
fomentar o debate entre as causas dos desastres naturais e dos impactos negativos
causados no meio ambiente em diferentes escalas de abordagem.
A proposta visa desenvolver a habilidade EM13CHS304, pois demanda a análise dos impactos ambientais e
socioeconômicos decorrentes do vazamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro, propondo a reflexão de como
o poder público e a sociedade civil se articularam para resolver o problema.
Leia a notícia a seguir sobre o andamento das investigações e das medidas tomadas para minimizar os danos
causados pelo vazamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro em 2019
 Esquema ilustrativo do efeito estufa, mostrando

como ocorrem a retenção e a dispersão do calor.
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Pandemia interfere na recuperação de áreas atingidas por óleo no Nordeste
Cidades do litoral foram prejudicadas pelo desastre ambiental e acumulam
perdas com a quarentena
Desde o início da pandemia de Corona vírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março, os esforços de diferentes setores se voltaram para o combate à Covid-19. Até a chegada da doença ao Brasil, uma
das crises em andamento era a do vazamento de óleo, que poluiu todos os estados do nordeste e parte do sudeste.
Desde agosto de 2019, quando as primeiras manchas foram identificadas, mais de 1000 pontos foram atingidos ao
longo de 2.000 quilômetros do litoral, do Maranhão ao Rio de Janeiro. Dez meses depois, ainda não se sabe quem
causou a contaminação e, em meio à pandemia, é perceptível a desaceleração dos esforços para minimizar os impactos sociais, ambientais e econômicos [...]
THOMAS, Jennifer Ann. Pandemia interfere na recuperação de áreas atingidas por óleo no nordeste. In: Veja, 10 jun. 2020.
Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/impacto/pandemia-interfere-na-recuperacao-de-areas-atingidas-por-oleo-no-nordeste/
https://veja.abril.com.br/blog/impacto/pandemia-interfere-na-recuperacao-de-areas-atingidas-por-oleo-no-nordeste/. Acesso em: jul. 2020.

Roteiro de trabalho
1. Faça uma pesquisa em sites de notícias, jornais, revistas e periódicos de universidades para coletar informações sobre os efeitos desse vazamento de óleo no Nordeste brasileiro. Sistematize os dados mais relevantes
e apresente os resultados por meio de um mapa conceitual.
Além da coleta de dados, os estudantes podem ser estimulados a analisar o posicionamento de cientistas, autoridades e pessoas afetadas
pelas causas e formas de enfrentamento do problema ambiental.

2. Identifique os impactos provocados por esse vazamento de óleo na economia e no meio ambiente.
Os estudantes poderão identificar os danos ao meio ambiente que se relacionam com a contaminação da água, a poluição da faixa de
areia e os impactos na fauna marinha, por exemplo. Em relação aos impactos econômicos pode-se mencionar: a redução da atividade
turística e a restrição às atividades pesqueiras, das quais muitas comunidades retiram seu sustento.

3. Quais foram os agentes envolvidos na contenção do óleo?
Os estudantes poderão citar a ajuda de ONGs, associação de moradores, pescadores e voluntários da sociedade civil.

4. Em grupos, conversem sobre as ações que poderiam ser tomadas para reduzir os danos provocados pelos
vazamentos de petróleo. Apresentem aquelas que, na opinião do grupo, seriam as mais eficientes.
É interessante incentivar o debate, deixando que os estudantes levantem hipóteses e argumentem para defender seu ponto de vista,
deixando claro que todos devem ser ouvidos e respeitados independentemente de suas opiniões.
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Grande parte da energia solar que atinge a superfície da Terra é absorvida pelos diferentes materiais e se transforma em calor,
que é “devolvido” ao espaço sideral. Mas parte dele é retido pelos
gases da atmosfera, o que garante seu aquecimento e evita que o
sistema terrestre apresente altas amplitudes térmicas, mantendo a
temperatura média em 15ºC. No entanto, o aumento de emissões
de gases de efeito estufa (principalmente gás carbônico) provenientes de atividades humanas eleva sua concentração na atmosfera,
prejudicando a liberação de calor para fora dela. Assim, parte do
calor fica retido, intensificando o efeito estufa e, consequentemente, interferindo na temperatura média do planeta.
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Porque os gases poluentes são transportados pelas massas de ar e, por isso, circulam por toda a
atmosfera.

2. Caracterize os impactos ambientais provocados pela poluição
ambiental.

DE

1. Por que podemos afirmar que, de modo geral, todo o planeta está
comprometido com a poluição atmosférica?
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1. Por que podemos afirmar que,
de modo geral, todo o planeta
está comprometido com a poluição atmosférica?
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Leia a seguir um artigo de opinião sobre a importância de pesquisas científicas para a compreensão das mudanças climáticas. Em seguida, reúna-se com os colegas para responder às questões do Roteiro de trabalho.
Como a ciência do clima tem contribuído para salvar vidas?

Zanone Fraissat/Folhapress

Bruno Cunha e Joana Portugal

2. Caracterize os impactos ambientais provocados pela poluição ambiental.
Entre os impactos ambientais gerados pela poluição atmosférica, podem ser citados: a chuva ácida,
que se caracteriza pelo aumento da acidez da água das chuvas como resultado de reações químicas com o dióxido de enxofre e que provoca estragos em monumentos, na fachada de prédios e
na cobertura vegetal, além de oferecer risco de contaminação de corpos d’água e de camadas do
solo. Outro exemplo é o aquecimento global, que consiste no aumento da temperatura média da
atmosfera como resultado da intensificação do efeito estufa por meio da emissão crescente de gases
como CO2 e metano.

 A foto acima (São Paulo/SP), de 2015, dá uma amostra da emissão de gases por automóveis na grande cidade. Dados apontam
para queda de 5,5% nas emissões globais de CO2 durante a pandemia da Covid-19, em 2020.

As mudanças climáticas são um dos maiores desafios globais, uma vez que envolvem ações coordenadas em
diversas dimensões, tais como a ciência, o meio ambiente, a economia e a política.
A ciência está em busca constante de respostas e caminhos para proteger a vida na Terra. A pesquisa é coordenada pela comunidade científica por meio de milhões de pessoas e uma ampla variedade de ferramentas, modelos e
análises. Dada a forma como o método científico é conduzido, isto é, definindo o problema e as hipóteses, realizando
experimentos replicáveis, definindo conclusões e refinando resultados, cientistas e pesquisadores devem registrar suas
descobertas em um artigo científico. Artigos científicos possuem regras próprias e são publicados em revistas científicas
com mais ou menos credibilidade, a depender da qualidade da revisão por pares (checagem da robustez do estudo por
especialistas) e de quantas vezes são citados pela comunidade (fator de impacto).
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Habilidade (EM13CHS103)

Roteiro de trabalho
1. Qual é a importância do método científico para a realização de uma pesquisa?
O método científico consiste em uma série de procedimentos que garantem a validade dos
resultados da pesquisa. Por meio do método científico o pesquisador levanta o problema (pergunta) a ser investigado, elabora hipóteses, realiza experimentos ou constatações que são
generalizadas e pode chegar a conclusões.

Habilidade (EM13CHS306)
Contextualizar, comparar e avaliar os
impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos
naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do
planeta (como a adoção dos sistemas
da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre
outros).
Grande parte da energia solar que atinge a superfície da Terra é absorvida pelos diferentes materiais e se transforma em calor,
que é “devolvido” ao espaço sideral. Mas parte dele é retido pelos
gases da atmosfera, o que garante seu aquecimento e evita que o
sistema terrestre apresente altas amplitudes térmicas, mantendo a
temperatura média em 15ºC. No entanto, o aumento de emissões
de gases de efeito estufa (principalmente gás carbônico) provenientes de atividades humanas eleva sua concentração na atmosfera,
prejudicando a liberação de calor para fora dela. Assim, parte do
calor fica retido, intensificando o efeito estufa e, consequentemente, interferindo na temperatura média do planeta.

B I LI DA

EM13CHS103 EM13CHS306
BNCC

BNCC

Leia a seguir um artigo de opinião sobre a importância de pesquisas científicas para a compreensão das mudanças climáticas. Em seguida, reúna-se com os colegas para responder às questões do Roteiro de trabalho.

Os estudantes poderão apresentar diferentes argumentos, como o fato de 97% da comunidade científica defender essa tese, ou a relação entre o aumento da emissão dos gases de efeito
estufa e o aumento da temperatura.

Como a ciência do clima tem contribuído para salvar vidas?

Zanone Fraissat/Folhapress

Bruno Cunha e Joana Portugal

3. Na opinião de vocês: como a ciência pode ser capaz de explicar o mundo
ao nosso redor? Vocês conhecem exemplos de pesquisas científicas que
ajudam a sociedade a se desenvolver? Quais?
Resposta pessoal. No entanto, os estudantes podem argumentar utilizando o próprio aquecimento global; poderão citar exemplos relacionados a avanços de aparatos tecnológicos na
petroquímica, na medicina, etc.

B I LI DA

DE

LER ARTIGO DE OPINIÃO

2. Caracterize os impactos ambientais provocados pela poluição
ambiental.

DE

2. Citem ao menos um argumento dos autores do artigo de opinião que
legitime a tese de que o aquecimento global está relacionado a atividades
econômicas.

PARE e PENSE
1. Por que podemos afirmar que,
de modo geral, todo o planeta
está comprometido com a poluição atmosférica?

HA

A habilidade EM13CHS103 é desenvolvida nesta seção por meio da proposição
de que os estudantes selecionem evidências e componham argumentos para explicar como o autor legitima a tese do aquecimento global antrópico. Além disso,
os estudantes precisam se apropriar dos dados informados para compreender
como a ciência pode explicar a realidade. A análise de um fenômeno específico
também contribui para o desenvolvimento da habilidade EM13CHS306, tendo
em vista que contextualiza uma situação e propõe a avaliação dos impactos ambientais decorrentes dele.

Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).

HA

Esta atividade promove o levantamento de dados por meio da análise de um
artigo de opinião que expressa a importância da ciência para a compreensão da
realidade, apontando como os recursos tecnológicos nos ajudam a compreender
fenômenos naturais comuns em nosso cotidiano.

 A foto acima (São Paulo/SP), de 2015, dá uma amostra da emissão de gases por automóveis na grande cidade. Dados apontam
para queda de 5,5% nas emissões globais de CO2 durante a pandemia da Covid-19, em 2020.

As mudanças climáticas são um dos maiores desafios globais, uma vez que envolvem ações coordenadas em
diversas dimensões, tais como a ciência, o meio ambiente, a economia e a política.
A ciência está em busca constante de respostas e caminhos para proteger a vida na Terra. A pesquisa é coordenada pela comunidade científica por meio de milhões de pessoas e uma ampla variedade de ferramentas, modelos e
análises. Dada a forma como o método científico é conduzido, isto é, definindo o problema e as hipóteses, realizando
experimentos replicáveis, definindo conclusões e refinando resultados, cientistas e pesquisadores devem registrar suas
descobertas em um artigo científico. Artigos científicos possuem regras próprias e são publicados em revistas científicas
com mais ou menos credibilidade, a depender da qualidade da revisão por pares (checagem da robustez do estudo por
especialistas) e de quantas vezes são citados pela comunidade (fator de impacto).
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4. De acordo com o texto, o aquecimento global está altamente ligado às ações humanas. Logo, é nossa
responsabilidade revertê-lo. Apresentem uma ação que poderia ser colocada em prática por vocês a fim de
começar a mudar essa situação.
Os estudantes poderão propor a redução no uso de veículos particulares, o uso da bicicleta como meio de transporte, além de apresentar
ideias relacionadas ao uso de fontes energéticas limpas, ou ainda, propor a valorização da ciência para a criação de mecanismos/ técnicas/
aparatos que possam reverter o fenômeno.
Página 148

Poluição das águas e dos solos
A leitura do texto pode ser feita de forma compartilhada. Assim, cada estudante
pode ler um trecho e pedir a um colega que explique o que entendeu sobre a
leitura. Essa estratégia contribui para o envolvimento de todos na interpretação
das informações apresentadas.

Poluição das águas e dos solos
Os resíduos sólidos geram um líquido tóxico e poluente chamado chorume. Quando ocorre o descarte inadequado do lixo, o chorume chega aos cursos d’água,
infiltra-se no solo e atinge o lençol freático, contaminando e poluindo todos esses componentes. Quando o lixo
é queimado, os poluentes são lançados na atmosfera e,
posteriormente, também chegam ao solo e aos recursos
hídricos pelo ciclo da água. Apesar da existência de legislação que obrigue o descarte adequado dos resíduos,
no Brasil, boa parte deles ainda é descartada de forma
inadequada, acarretando impactos ambientais negativos.
Osvaldo Sequetin

A poluição pode ser entendida como toda ação ou
omissão do homem que, pela descarga de material ou
energia no ambiente natural (águas, ar, solo), causa
um desequilíbrio nocivo, de curto, médio ou longo
prazo, provocando impactos ambientais negativos ao
meio ambiente.
Todas as atividades humanas geram resíduos, desde lavar louça e cozinhar até extrair recursos minerais,
fundamentais para a geração de energia e para a produção industrial e agropecuária. Esses resíduos podem
ser sólidos ou efluentes (líquidos ou gasosos).

A coleta de lixo
No Brasil, 12% do lixo nem sequer é coletado. Do restante, pouco mais da metade tem destinação correta.
Dos 57 milhões de toneladas de lixo gerados no país a cada ano, 88% são coletados, o restante é deixado
nas ruas ou em terrenos baldios e acaba por entupir bueiros e poluir rios e córregos urbanos.

Pode-se problematizar o gráfico do consumo de água no Brasil (página 150)
por meio do questionamento sobre as atividades que mais consomem água, e
também sobre as maneiras de reduzir esse consumo. É fundamental estimular
a troca de ideias entre os estudantes para que não apenas reflitam sobre como
os cidadãos podem contribuir para o uso racional da água em suas atividades
corriqueiras, mas também sobre a importância da economia de água no desenvolvimento das atividades econômicas que geram produtos e serviços por
eles consumidos.
Por se tratar de um texto que sintetiza os conteúdos tratados até o momento
e insere a ideia de impactos decorrentes da demanda por recursos, é importante problematizar cada trecho em articulação com conteúdos já trabalhados em
outros momentos. A Atividade complementar também pode contribuir para
o aprofundamento das discussões propostas.

Veja como são descartados os resíduos coletados:
Lixão
Sem o menor controle, o lixo é atirado
em valas a céu aberto, atraindo insetos,
urubus e outros animais

Para diminuir o impacto nos
lençóis freáticos, o chorume
é remanejado para a parte de
cima do aterro

19,3%

Nos lixões, o
chorume, que é
o resíduo líquido
do lixo, penetra
no solo e atinge
o lençol freático

Aterro
23,9%
controlado
O lixão é coberto com terra e grama, e o lixo que
continua a chegar é disposto sobre uma manta de
plástico. Também pode ter sistema de captação e
queima do metano

56,8%

Aterro sanitário
É o modelo de aterro adequado. Nele, o lixo é compactado em blocos de 4 metros de altura, intercalados por
duas camadas, uma de plástico e outra de argila.

O chorume é canalizado e levado à rede de
esgoto ou a estações de tratamento.
Fonte: Relatório Panorama Abrelpe (Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), 2009.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Nesta atividade os estudantes devem interpretar um texto jornalístico e diferentes mapas apresentados no Atlas.
Ao demandar a análise da distribuição das diferentes culturas e ao conectar a relação do aumento da produção de transgênicos com os respectivos impactos ambientais, a atividade contempla a habilidade EM13CHS206.
Plantio de transgênicos dispara no agronegócio dos países da América do Sul

Por trás da expansão das lavouras de soja, milho e algodão geneticamente modificadas, está o aumento do uso
de agrotóxicos, de contaminação e doenças
São Paulo – As áreas agrícolas com lavouras geneticamente modificadas, os chamados transgênicos, dispararam
nos países da América do Sul. E o Brasil está na dianteira da produção transgênica. Em 2019, o país já tinha 96
milhões de hectares plantados de soja, 15,8 milhões de hectares de milho e 1,4 milhão de hectares de algodão – somadas, as áreas equivalem à extensão da Colômbia [...]
Os dados são do Atlas do Agronegócio Transgênico no Cone Sul – Monocultivo, resistência
e propostas do povo, lançado recentemente na Argentina pela Aliança Biodiversidade, plataforma que reúne 13
organizações e movimentos da região que atuam em defesa da biodiversidade. [...]
O Atlas discute em profundidade a questão socioeconômica e ambiental. O cultivo transgênico é um dos pilares do
agronegócio predatório, que concentra terra e aumenta conflitos no campo e nem por isso resolvem a questão da fome,
pelo contrário. Sem contar que os agrotóxicos utilizados nessas lavouras contaminam lençóis freáticos e aquíferos. E que
ainda pouco se sabe sobre os efeitos da interação desses genes modificados com o ambiente.
E também reúne histórias de resistências e luta pela defesa da biodiversidade e da saúde. Afinal, esse incremento
está diretamente associado ao aumento do número de casos de diversos tipos de câncer e malformações congênitas,
entre outros problemas graves.
274

Capítulo 6

Entre elas, a das Mães de Ituzaingó, em Córdoba, na Argentina. A jornada contra a contaminação começou em
2002, quando começaram a perceber que a leucemia que matou seus filhos e as malformações que vitimaram tantas
outras crianças tinham relação com os agrotóxicos despejados sobre as lavouras e sobre suas casas. No começo elas
mapearam as doenças que aconteciam no bairro e, sem respostas do poder público, intensificaram o movimento
contra as pulverizações de glifosato.
Em 2006, exames de sangue realizados na população do bairro de Ituzaingó detectaram a presença de agrotóxicos no
sangue de 23 das 30 crianças. Da população de 5 mil habitantes em 2008, 200 tinham câncer. Surgiram também denúncias
do crescente número de alergias respiratórias e cutâneas, espinha bífida, malformações renais, problemas de osteogênese
e doenças neurológicas.
Apesar das dificuldades, elas conquistaram junto às autoridades uma medida de precaução que proibia fumigações em áreas próximas a suas casas, atrair pesquisas científicas e inspirar outros movimentos sociais.
Em 2016, depois de três anos de luta, afugentaram a Monsanto da cidade de Malvinas Argentinas, província
de Córdoba. A multinacional desmontou sua planta de “acondicionamento” de sementes de milho transgênico,
destinada à produção de biocombustíveis e alimentos, que estava sendo construída desde 2012.
OLIVEIRA, Cida. Plantio de transgênicos dispara no agronegócio dos países da América do Sul.
In: Rede Brasil Atual. Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2020/07/
plantio-de-transgenicos-dispara-na-agricultura-dos-paises-da-america-do-sul/.
Acesso em: jul. 2020.

Roteiro de trabalho
Pode-se sugerir a leitura integral da notícia aos estudantes. Para isso, basta recomendar o acesso ao texto
por meio do link que consta na fonte. Além da interpretação do texto, é importante para o aprofundamento
da abordagem a análise de diferentes mapas e gráficos apresentados no Atlas del agronegocio transgénico en
el Cono Sur (disponível para download em: http://www.biodiversidadla.org/Atlas. Acesso em: 24 ago. 2020).
O Atlas está em espanhol, mas é de fácil leitura. Ainda assim, há ferramentas de tradução disponíveis na
internet que podem ser úteis para a solução de eventuais dúvidas com a língua estrangeira. Oferece recursos
visuais ricos para avaliar dados sobre o uso de transgênicos, agrotóxicos e políticas públicas dos países, assim
como aspectos sociais relacionados a questões ambientais no campo.
1. A partir da leitura do mapa apresentado no Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur (página 19),
quais são os cultivos mais representativos nos países do cone sul? Qual é o maior produtor?
Soja, milho e algodão. O maior produtor é o Brasil.

2. Em sua opinião, o aumento do cultivo de transgênicos no Brasil é positivo ou negativo para o país? Elabore
argumentos que considere os aspectos ambientais e sociais para justificar sua resposta.
Resposta pessoal. No entanto, é esperado que os estudantes identifiquem as questões relacionadas ao meio ambiente, como a monocultura, que reduz a biodiversidade; o uso de agrotóxicos; o uso intensivo de água, entre outros. Quanto aos aspectos econômicos,
eles podem citar problemas associados a concentração fundiária, doenças, etc. Os estudantes também poderão argumentar que,
graças ao uso de insumos, há mais alimentos sendo produzidos, ideia que é posta por terra quando são analisados outros mapas do
referido Atlas.
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B I LI DA

PARE e PENSE
1. Quais são os problemas ambientais provocados pelo descarte de
resíduos sólidos?
2. Por que o modelo de desenvolvimento econômico atual pode
provocar danos irreversíveis ao
meio ambiente?

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

PESQUISA

DE

O descarte irregular de resíduos sólidos pode gerar diversos danos ao meio ambiente e aos seres
humanos. O chorume gerado pela decomposição do lixo, por exemplo, é altamente tóxico e pode
contaminar o solo, lençóis freáticos, rios e lagos. Para os seres humanos, o lixo quando é descartado
de forma inadequada atrai insetos, ratos e outros animais que podem disseminar doenças. O gás
metano, que também é gerado com a decomposição do lixo orgânico, pode provocar explosões, se
não existirem mecanismos para a extração segura do material.

HA

1. Quais são os problemas ambientais provocados pelo descarte de resíduos sólidos?

ção entre crescimento econômico e preservação ambiental; de outro,
uma nova perspectiva, conhecida como bem viver, baseada em um
modelo diferente de sociedade e desenvolvimento, tendo como princípios a solidariedade e a distribuição justa de riquezas e recursos
naturais.
O debate acerca das questões socioambientais é amplo e complexo. Entretanto, o cidadão do século XXI não pode deixar de considerar esses aspectos, pois um dos principais temas políticos deste século
está relacionado ao necessário redimensionamento das relações entre o ser humano e o meio natural, e o que está em risco é a própria
continuidade da vida humana e de outras espécies.

HA

PARE e PENSE

EM13CHS302 EM13CHS501 EM13CHS606
BNCC

BNCC
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A seguir, vamos refletir sobre os povos e as culturas tradicionais e suas relações com o meio ambiente. Esses
grupos possuem formas próprias de organização social e convivem em equilíbrio com os territórios que habitam.
Por isso, desenvolveram práticas e ensinamentos que, transmitidos de forma oral e pelo trabalho, ensinam às novas
gerações a importância de preservar recursos naturais, como florestas e rios, porque sua sobrevivência depende
do equilíbrio entre o ser humano e a natureza.
No Brasil, há inúmeros povos tradicionais, como indígenas, quilombolas, caiçaras, seringueiros, ribeirinhos,
jangadeiros, entre outros. Para conhecer melhor alguns deles, vamos realizar uma pesquisa. Reúna-se em grupo
e, depois, acompanhe o Roteiro de trabalho. Para saber mais sobre a luta dos povos indígenas e dos povos e
das comunidades tradicionais em busca de reconhecimento e direitos, assistam aos vídeos propostos e pesquisem
diferentes fontes.

Roteiro de trabalho
1. Façam um levantamento sobre quais são os povos tradicionais que vivem no estado
ou região em que vocês moram. Para isso, perguntem aos professores ou a familiares
e pesquisem também nos seguintes sites:
• Povos Indígenas no Brasil: Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Página
_principal. Acesso em: 1 jul. 2020.
• Instituto Socioambiental. Disponível em: https://www.socioambiental.org/
pt-br. Acesso em: 31 jul. 2020.
• Instituto Eco Brasil: http://www.ecobrasil.eco.br/noticias-rodape/1272comunidadesou-populacoes-tradicionais. Acesso em: 20 jul. 2020.

2. Por que o modelo de desenvolvimento econômico atual pode provocar
danos irreversíveis ao meio ambiente?
Porque o modelo capitalista pautado no consumo exacerbado contribui para o aumento na demanda
por recursos naturais e na geração de resíduos.

• Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: https://www.mma.gov.br/desenvolvimento
-rural/terras-ind%C3%ADgenas,-povos-e-comunidades-tradicionais. Acesso em: 1 jul. 2020.
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• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/
portal/populacoestradicionais. Acesso em: 1 jul. 2020.
• Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/. Acesso em: 20 jul. 2020.
• Portal Geledés. Disponível em: https://www.geledes.org.br/resistencias-dos-quilombos-brasil-2/. Acesso
em: 1 jul. 2020.
2. Após terem feito o levantamento, organizem-se em sala de aula, para que cada grupo pesquise um desses povos. A pesquisa pode ser complementada com consulta a outros sites e livros sobre o tema, ou ainda por meio
do contato com o povo tradicional escolhido pelo grupo. Caso seja possível, gravem entrevistas com pessoas da
comunidade.
3. Aprofundem-se na pesquisa sobre o grupo escolhido. Busquem informações como o local onde vivem, quantas
pessoas o integram, qual é a história da comunidade e as principais características culturais, econômicas e sociais.
Identifiquem também como eles se relacionam com o ambiente ao redor e se têm enfrentado problemas para
garantir o direito de viver conforme seus valores e práticas culturais.
AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE
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HA
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PESQUISA

PARE e PENSE
1. Quais são os problemas ambientais provocados pelo descarte de
resíduos sólidos?
2. Por que o modelo de desenvolvimento econômico atual pode
provocar danos irreversíveis ao
meio ambiente?

Essa proposta busca levar os estudantes a entrar em contato com a realidade
dos diferentes povos e comunidades tradicionais. É importante conversar com eles
para definir a divisão de temas de acordo com seus interesses. Para envolvê-los
ainda mais na proposta, pode-se incentivar o levantamento das comunidades
tradicionais situadas no estado em que se localiza a escola.
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HA

ção entre crescimento econômico e preservação ambiental; de outro,
uma nova perspectiva, conhecida como bem viver, baseada em um
modelo diferente de sociedade e desenvolvimento, tendo como princípios a solidariedade e a distribuição justa de riquezas e recursos
naturais.
O debate acerca das questões socioambientais é amplo e complexo. Entretanto, o cidadão do século XXI não pode deixar de considerar esses aspectos, pois um dos principais temas políticos deste século
está relacionado ao necessário redimensionamento das relações entre o ser humano e o meio natural, e o que está em risco é a própria
continuidade da vida humana e de outras espécies.
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A seguir, vamos refletir sobre os povos e as culturas tradicionais e suas relações com o meio ambiente. Esses
grupos possuem formas próprias de organização social e convivem em equilíbrio com os territórios que habitam.
Por isso, desenvolveram práticas e ensinamentos que, transmitidos de forma oral e pelo trabalho, ensinam às novas
gerações a importância de preservar recursos naturais, como florestas e rios, porque sua sobrevivência depende
do equilíbrio entre o ser humano e a natureza.
No Brasil, há inúmeros povos tradicionais, como indígenas, quilombolas, caiçaras, seringueiros, ribeirinhos,
jangadeiros, entre outros. Para conhecer melhor alguns deles, vamos realizar uma pesquisa. Reúna-se em grupo
e, depois, acompanhe o Roteiro de trabalho. Para saber mais sobre a luta dos povos indígenas e dos povos e
das comunidades tradicionais em busca de reconhecimento e direitos, assistam aos vídeos propostos e pesquisem
diferentes fontes.

Roteiro de trabalho
1. Façam um levantamento sobre quais são os povos tradicionais que vivem no estado
ou região em que vocês moram. Para isso, perguntem aos professores ou a familiares
e pesquisem também nos seguintes sites:

Os momentos de apresentação dos podcasts proporcionam a socialização de
conhecimentos e devem ser aproveitados para avaliar as aprendizagens conquistadas pelos estudantes.

• Povos Indígenas no Brasil: Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Página
_principal. Acesso em: 1 jul. 2020.
• Instituto Socioambiental. Disponível em: https://www.socioambiental.org/
pt-br. Acesso em: 31 jul. 2020.
• Instituto Eco Brasil: http://www.ecobrasil.eco.br/noticias-rodape/1272comunidadesou-populacoes-tradicionais. Acesso em: 20 jul. 2020.
• Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: https://www.mma.gov.br/desenvolvimento
-rural/terras-ind%C3%ADgenas,-povos-e-comunidades-tradicionais. Acesso em: 1 jul. 2020.
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• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/
portal/populacoestradicionais. Acesso em: 1 jul. 2020.
• Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/. Acesso em: 20 jul. 2020.
• Portal Geledés. Disponível em: https://www.geledes.org.br/resistencias-dos-quilombos-brasil-2/. Acesso
em: 1 jul. 2020.
2. Após terem feito o levantamento, organizem-se em sala de aula, para que cada grupo pesquise um desses povos. A pesquisa pode ser complementada com consulta a outros sites e livros sobre o tema, ou ainda por meio
do contato com o povo tradicional escolhido pelo grupo. Caso seja possível, gravem entrevistas com pessoas da
comunidade.
3. Aprofundem-se na pesquisa sobre o grupo escolhido. Busquem informações como o local onde vivem, quantas
pessoas o integram, qual é a história da comunidade e as principais características culturais, econômicas e sociais.
Identifiquem também como eles se relacionam com o ambiente ao redor e se têm enfrentado problemas para
garantir o direito de viver conforme seus valores e práticas culturais.
AS SOCIEDADES HUMANAS E O MEIO AMBIENTE
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Para a elaboração dos podcasts, é importante que os alunos adotem uma
linguagem adequada a esse tipo de comunicação, que exige a apresentação de
ideias de forma organizada, concatenada, clara e acessível a todos os públicos.

BNCC

Habilidade (EM13CHS302)
Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e
socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração
de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo
de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais –, suas práticas
agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.
Habilidade (EM13CHS501)
Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas,
tempos e espaços, identificando processos que contribuem
para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a
convivência democrática e a solidariedade.
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Habilidade (EM13CHS606)
Analisar as características socioeconômicas da sociedade
brasileira – com base na análise de documentos (dados,
tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas
para enfrentar os problemas identificados e construir uma
sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o
protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.

BNCC

Habilidade (EM13CHS502)
Analisar situações da vida cotidiana,
estilos de vida, valores, condutas etc.,
desnaturalizando e problematizando
formas de desigualdade, preconceito,
intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos
Humanos, a solidariedade e o respeito
às diferenças e às liberdades individuais.

A pesquisa proposta incentiva os estudantes a entender a
relação do modo de vida das comunidades tradicionais com a
sustentabilidade. Explora a habilidade EM13CHS302 ao propor a
identificação, análise e avaliação dos desafios encontrados pelas
comunidades tradicionais para preservar sua cultura, compreendendo como o sistema econômico interfere em seu modo de vida
e contribui para intensificar disputas territoriais.
O estudo das questões indígenas pode contribuir com avaliação
crítica dos impactos econômicos e socioambientais da exploração
ilegal da floresta amazônica e da destruição dos ecossistemas brasileiros, contemplando mais uma vez a habilidade EM13CHS302.
A habilidade EM13CHS501 é trabalhada por meio da necessidade de os estudantes conhecerem a história e os desafios enfrentados pelas comunidades tradicionais, analisando seus valores, o que
contribui para a formação de sujeitos éticos, na medida em que se
incentiva a valorização da liberdade e da convivência democrática
entre as diferentes culturas.
A pesquisa também desenvolve a habilidade EM13CHS606,
ao propor aos estudantes o levantamento e a análise crítica de
dados, avaliando suas fontes e a validade das informações. Além
disso, tem como objetivo a criação de um produto que divulgue
as aprendizagens adquiridas, o que colabora para a empatia com
outras culturas.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Trabalho de campo
Ao conhecer o modo de vida de uma comunidade tradicional contribuímos para
o desenvolvimento da habilidade EM13CHS502, promovendo a solidariedade e o
respeito às diferenças e às liberdades individuais dos diferentes povos.
Caso os estudantes façam parte de uma comunidade tradicional, nesta atividade pode-se propor o levantamento de aspectos da própria realidade em
que estão inseridos. Se não for esse o caso e a escola estiver localizada em um
município onde existam comunidades tradicionais, a proposta de trabalho de
campo pode ser a visita a alguma dessas comunidades. Nesse caso, é importante
preparar o trabalho de campo de acordo com estas etapas:

Pré-campo
Antes do trabalho de campo, é importante preparar os estudantes para a
realização da visita, fazer combinados sobre o trajeto, definir horários e o meio
de transporte que será utilizado, além de acertar detalhes práticos e institucionais
com a equipe gestora e os demais professores envolvidos.
276
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A preparação dos alunos para a realização dos trabalhos é fundamental, pois parte desse processo pode
exigir a elaboração de apostilas com textos, imagens e atividades que gerem questões prévias que direcionem
o olhar da turma em campo. Os estudantes também poderão preparar, antecipadamente, um caderno de
campo para fazer os registros das observações, assim como fichas de organização de entrevistas semiestruturadas a serem aplicadas em integrantes da comunidade visitada – o que deve ser decidido com muito critério.
É importante orientá-los sobre como abordar os entrevistados ou pedir autorização para fotografar e gravar.
As questões da entrevista semiestruturada devem ser elaboradas com a colaboração dos estudantes, discutindo
quais questões podem contribuir para a ampliação de seus conhecimentos sobre a cultura e sobre como a comunidade se relaciona com o meio ambiente.

Pós-campo
Após a realização do trabalho de campo, é importante avaliar as informações levantadas pelos estudantes por
meio das entrevistas, analisando as respostas e mediando um debate que permita sistematizar informações e dados
levantados. Esse material poderá compor o conteúdo do podcast proposto na atividade.
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O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
É POSSÍVEL?
A leitura dos textos poderá ser conduzida de maneira compartilhada. Desse
modo, cada estudante deve ler um trecho deles, seguido de seus comentários,
professor, de tal modo que se promovam debates sobre as ideias emanadas com
base na leitura.

Caso não identifiquem nenhuma ação nesse sentido, proponha a troca de
ideias entre os estudantes para discutir maneiras de a população contribuir
ou cobrar do poder público a implantação de medidas de incentivo ao desenvolvimento sustentável e de minimização de eventuais problemas ambientais
que afetam a população do município.
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Freepik

• SALUTES, Bruno. Como fazer um podcast do zero: tutorial completo. Disponível
em: https://canaltech.com.br/software/como-fazer-um-podcast-do-zero-tutorial
-completo/. Acesso em: 14 jul. 2020.
7. Por último, organizem-se para criar uma sessão de apresentação dos podcasts desenvolvidos. Após ouvirem todos os trabalhos, façam uma roda de conversa para
partilhar o que aprenderam sobre o modo como os povos tradicionais escolhidos
por vocês lidam com o meio ambiente.

O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL É POSSÍVEL?
Pensar em um desenvolvimento econômico baseado no modelo
econômico atual, pautado na obsolescência planejada como forma
de promover o consumo, contraria a premissa do desenvolvimento
sustentável, marcada pela ideia de que temos de criar maneiras para
garantir a preservação dos recursos e do meio ambiente a fim de
possibilitar o sustento e satisfazer as necessidades das gerações do
presente e do futuro, começando pelas mais carentes.
O entendimento de que os recursos naturais devem ser preservados
é bastante recente. Foi na década de 1960 que começaram a surgir
diferentes movimentos que chamavam a atenção para a necessidade da
preservação ambiental, denunciando a insustentabilidade do modelo
de desenvolvimento econômico capitalista.
Foi somente em 1972, com fortes indícios de uma crise ambiental
que poderia alcançar proporções alarmantes, além da constatação do
risco de escassez de recursos ambientais fundamentais para a existência, que a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano,
dedicada a avaliar as relações entre a sociedade e o meio ambiente,
bem como a discutir estratégias com o propósito de minimizar os
impactos ambientais negativos. O evento ficou conhecido como Conferência de Estocolmo, pois foi realizada na capital da Suécia.
A conferência ficou marcada pelo embate entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, uma vez que estes reivindicavam
o direito de se desenvolver industrialmente, o que seria dificultado pelas
restrições elaboradas no encontro.
Uma das formulações criadas na conferência foi o conceito de ecodesenvolvimento, que propaga a ideia de crescimento não somente do ponto
de vista econômico, como também de um desenvolvimento capaz de gerar
bem-estar social para os diferentes grupos humanos, com base em seus anseios e respeitando suas especificidades.

 Durante a Conferência de Estocolmo, o jornal Estado de S. Paulo
divulgava, em 6 de junho de 1972, a iniciativa da ONU.
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Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em 1987, essa
comissão publicou um relatório intitulado Nosso futuro comum, que consolida o conceito de desenvolvimento sustentável, apoiado em políticas voltadas à promoção do crescimento econômico, e, ao mesmo tempo,
estimula a melhoria da qualidade de vida e busca garantir que as futuras gerações tenham acesso a recursos
naturais, como a água, por exemplo.
A partir de então, outras importantes conferências ocorreram. Uma delas se deu em 1992, no Rio de Janeiro
(RJ), e ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Em 2002, em Johanesburgo, na África do Sul, aconteceu a Rio +10,
cujo objetivo era fazer um balanço da conferência anterior. Constatou-se na ocasião que diversos problemas gerados pela globalização ainda persistiam, o que colocava em risco os sistemas democráticos vigentes. O documento
elaborado na Rio +10 visava apontar medidas que se mostrassem capazes de sanar problemas como a fome crônica, a falta de saneamento, o acesso à energia, o combate à intolerância e a proteção do meio ambiente.
Alguns autores criticam o modelo de desenvolvimento sustentável, ressaltando que muitos dos programas
implementados – na Amazônia, por exemplo – têm caráter rural e restrito e não atendem às aspirações das
populações envolvidas. Além disso, há
muitas empresas, especialmente transnacionais, que se apropriam do conceito
de sustentabilidade para agregar valor a
seus produtos, mas continuam operando na lógica capitalista de produção e
consumo de massa.
A Rio+20, realizada em 2012 na cidade do Rio de Janeiro (RJ), teve como objetivo a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável,
por meio da avaliação do progresso de
lacunas na implementação das decisões
adotadas pelas principais cúpulas ligadas
ao assunto e do tratamento de temas
novos e emergentes, como a economia
verde.
Essa ideia consiste no desenvolvimento
econômico alinhado a processos que tenham como metas: a redução do consumo de combustíveis fósseis (derivados de  Passeata realizada durante a Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento), em defesa do meio ambiente. Rio de Janeiro (RJ)
petróleo e carvão) e o aumento do uso de
1992.
fontes energéticas limpas e renováveis; a
eficiência na utilização de recursos naturais; a implementação de práticas e processos que visem à inclusão social e à erradicação da pobreza; investimentos e
valorização da agricultura verde; tratamento adequado do lixo com sistemas eficientes de reciclagem; e qualidade e eficiência nos sistemas de mobilidade urbana.
A economia verde recebeu críticas de diversos autores, para os quais essa ideia se prestaria a uma fachada
técnica, pois o relatório sobre ela incluía a anuência de que as emissões de carbono, a água e a biodiversidade
fossem passíveis de apropriação e negociação por contrato, constituindo-se assim em novas cadeias globais de
commodities.
Além da economia verde, indicou-se na Rio +20 o combate à pobreza como nova meta dos pilares econômico,
social e político dos países. Nesse evento assumiu-se o compromisso de investir em novos projetos de proteção
ambiental, mas estes ficaram, entretanto, muito aquém das reais necessidades de conter as mudanças climáticas,
o desmatamento e os riscos à biodiversidade.
Em 2015, realizou-se em Nova York a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. Nesse evento, todos os países da ONU
definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda com prazo para 2030.
PARE e PENSE
As conferências internacionais sobre meio ambiente são fundamentais para a adoção de estratégias com vistas a cumprir as prer• Levando em conta o balanço
rogativas definidas nesses encontros, obrigando o poder público
das conferências ambientais,
(União, estados e municípios) a criar leis e fiscalizar seu cumprimento.
pode-se dizer que o modelo
Ao mesmo tempo, elas influenciam as formas de produzir, pois é
de desenvolvimento sustentánecessário atender a exigências ambientais para que se possam covel está sendo eficaz?
mercializar produtos no mercado mundial.

5. Caso tenham conseguido entrevistar pessoas da comunidade ou selecionar material sobre elas já gravado
em áudio ou vídeo, utilizem-no em seu roteiro.
6. O episódio do podcast deve ter duração mínima de 5 minutos e máxima de
10 minutos. Se ainda tiverem alguma dúvida, sugerimos este tutorial para ajudá-los:

Estadão Conteúdo

Ao debater as ideias apresentadas pelo texto seria interessante compará-las
com o que tem sido feito no município onde a escola se localiza. Isso pode ser
feito buscando respostas para questões como: “O município tem coleta seletiva?”;
“Há iniciativas do poder público que visem reduzir os impactos ambientais, como
investimentos em transporte público limpo, revitalização e criação de Unidades
de Conservação?”; “Alguma iniciativa fomenta o desenvolvimento de projetos
ligados à sustentabilidade?”. Para obter essas respostas, os estudantes podem
fazer buscas no site da prefeitura ou até mesmo solicitar informações aos órgãos
da administração municipal.

4. Agora, escrevam um roteiro para ser gravado na forma de um podcast. Em seguida, organizem-se para
gravá-lo. Lembrem-se de que esse é um gênero que alcança um público significativo, com a possibilidade
de ampla divulgação de informações; assim, utilizem linguagem formal e estruturem bem as informações. Vocês podem, por exemplo, começar contando a história e a localização da comunidade escolhida,
para depois abordar como é a relação dela com o meio ambiente. Por último, falem dos problemas que
os membros dessa comunidade enfrentam na atualidade.

PARE e PENSE
1.

Levando em conta o balanço das conferências ambientais, pode-se
dizer que o modelo de desenvolvimento sustentável está sendo eficaz?
Não, porque as iniciativas ainda são incipientes e, muitas vezes, são utilizadas para vender mais
produtos (consumo de massa), o que contradiz a lógica da sustentabilidade.
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Redução dos impactos negativos
Com base nos exemplos descritos neste tópico, os estudantes podem ser incentivados a refletir sobre práticas
socioambientais que reduzam os impactos sobre o meio ambiente e colaborem para a melhoria da qualidade de
vida na região onde moram.

L I DA

Contextualizar, comparar e avaliar os
impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos
naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do
planeta (como a adoção dos sistemas da
agrobiodiversidade e agroflorestal por
diferentes comunidades, entre outros).

Antônio Rodrigues/Arquivo Diário do Nordeste

 Sistema agroflorestal em Juazeiro do Norte (CE), 2019.

LER TEXTO TÉCNICO

B I LI DA

B I LI DA

DE

Habilidade (EM13CHS306)

O objetivo desta atividade é analisar práticas
agroecológicas que tenham compromisso com
a sustentabilidade. Mais uma vez, o texto apresentado pode ser lido de forma compartilhada
e dialogada, dando abertura para a problematização de questões como: “O que é agroecologia?”; “Que técnicas de produção podem ser
aplicadas com o objetivo de reduzir os impactos
negativos ao meio ambiente?”. Essas questões
permitem identificar os conhecimentos prévios
e as hipóteses dos estudantes sobre o tema.

DE

Identificar, analisar e discutir as
circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais,
ambientais e culturais de matrizes
conceituais (etnocentrismo, racismo,
evolução, modernidade, cooperativismo/desenvolvimento etc.), avaliando
criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas
que contemplem outros agentes e
discursos.

tais backhaus/Shutterstock

Habilidade (EM13CHS102)

LER TEXTO TÉCNICO

HA
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EM13CHS102 EM13CHS306
BNCC

BNCC

Leia a seguir uma explicação sobre os sistemas agroflorestais, apresentada no
site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura. Em seguida, responda às questões do
Roteiro de trabalho.
Os sistemas agroflorestais agroecológicos e biodiversos [,] também conhecidos como SAF’s ou Agrofloresta, são sistemas produtivos que combinam culturas agrícolas com árvores florestais e frutíferas na mesma área,
buscando uma utilização mais eficiente dos recursos naturais como solo, água e energia. Podem ser desenhados
em diferentes arranjos de espécies, espaçamento e dinâmica de manejo, conforme o interesse do agricultor, as
condições locais de solo e clima, e disponibilidade de mecanização e mão de obra do agricultor. Dentro dessa
diversidade de opções, devem ser seguidos alguns princípios básicos comuns: a proteção e cobertura do solo; o
não uso de agrotóxicos; a ciclagem de nutrientes e a produção de matéria orgânica no sistema para melhoria da
saúde do solo e nutrição das espécies de interesse econômico; a sucessão ecológica ao longo do tempo, o manejo
da estratificação imitando a dinâmica de uma floresta natural, a realização periódica de podas e a exploração de
espécies econômicas de curto prazo (hortaliças, culturas anuais), médio prazo (banana, abacaxi, etc.) e de longo
prazo (café, palmitos, frutíferas, árvores madeireiras). Devido à alta biodiversidade, também é possível um incremento da renda do agricultor associando a criação de abelhas ao SAF.

A atividade contempla a habilidade
EM13CHS306 por meio da caracterização da
agroecologia, identificando seus pressupostos,
o que permite a comparação com outros modos
de produção e a avaliação dos impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos
recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da
agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades), o que contribui
para o desenvolvimento da competência EM13CHS102.
SISTEMAS agroflorestais agroecológicos e biodiversos para a região Sudeste. Embrapa. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-solucoestecnologicas/-/produto-servico/4667/sistemas-agroflorestais-agroecologicos-e-biodiversos-para-a-regiao-sudeste. Acesso em: 21 abr. 2020.

Roteiro de trabalho

1. Elabore uma lista dos princípios definidos pelos sistemas agroflorestais.

2. Na sua opinião, os sistemas agroflorestais podem reduzir os impactos da agricultura extensiva sobre o meio
ambiente? Justifique sua resposta.
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Roteiro de trabalho
1. Elabore uma lista dos princípios definidos pelos sistemas agroflorestais.
Os sistemas agroflorestais se baseiam na proteção do solo, na ciclagem de nutrientes, na produção de matéria orgânica e no não uso de
agrotóxicos. O modelo também valoriza o cultivo de diversas espécies.

HA

HA

B I LI DA

B I LI DA

DE

B I LI DA

DE

RELEITURA

DE

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que os sistemas agroflorestais são
bastante eficientes na redução dos impactos negativos ao meio ambiente (contaminação por
agrotóxicos, uso intensivo de água e nutrientes do solo).

HA

2. Na sua opinião, os sistemas agroflorestais podem reduzir os impactos da agricultura extensiva sobre o meio
ambiente? Justifique sua resposta.

EM13CHS103 EM13CHS301 EM13CHS304
BNCC

BNCC

BNCC

Reprodução/YouTube

Em grandes cidades de países pobres, pouco desenvolvidos ou com altos índices de desigualdade social, vivenciam-se problemas ambientais. O documentário Entre rios, dirigido por Caio Silva Ferraz (2011, 25 min), analisa os
desafios ambientais da cidade de São Paulo, construída entre três grandes rios.
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RELEITURA

Roteiro de trabalho
1. Quais são os principais problemas ambientais apresentados pelo documentário?
2. Esses problemas também podem ser percebidos na região onde vocês vivem? Caso haja outras questões
ambientais, indique-as.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR
CONFLITO das águas. Direção de Icíar Bollaín. Estados Unidos, 2010. (1h44).
Este drama narra a história de dois cineastas na Bolívia que pretendem recriar a chegada de
Cristóvão Colombo àquele território. Mas lá deparam com um assunto polêmico mais atual
e fonte de debates também no Brasil: a privatização dos recursos hídricos e a discussão
sobre sua preservação.

156

AILTON Krenak: o sonho de pedra. Direção de Marco Altberg. Brasil, 2017. (52 min).
Neste curta-metragem, é possível acompanhar a trajetória de Ailton Krenak, líder indígena
mineiro que se transformou em uma espécie de embaixador das culturas originais brasileiras. O filme traz imagens e depoimentos de Ailton em diferentes momentos de sua vida,
além de outros personagens que fazem parte de seu universo.
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Divulgação

3. Com base nos problemas identificados na região onde vocês vivem, escrevam um texto conjunto com uma
proposta de ações a serem desenvolvidas na escola, para discutir esses problemas ou propor soluções.

Divulgação

Nesta seção, a análise de um documentário contribui para a reflexão sobre
a maneira como ocupamos os espaços e como essa ocupação causa impactos
no meio ambiente e na sociedade. A atividade tem como objetivo perceber
como as políticas públicas, o planejamento urbano e as atitudes de cada cidadão contribuem para geração de diversos problemas ambientais, propondo
aos estudantes que reflitam sobre seu papel como protagonista na resolução
desses problemas.

Assista ao vídeo, que está disponível no link abaixo, e, em seguida, reúna-se com os colegas para realizar o Roteiro de trabalho.
• Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fwh-cZfWNIc. Acesso em: 4 maio 2020.
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Roteiro de trabalho
1. Quais são os principais problemas apresentados pelo documentário?
A ocupação urbana que gerou a poluição dos rios (decorrente da produção de esgoto e da falta de tratamento) e o problema das enchentes, que é gerado pela impermeabilização do solo.

2. Esses problemas também podem ser percebidos na região onde vocês
vivem? Caso haja outros problemas ambientais, indique-os.
Resposta pessoal. Os estudantes poderão apresentar problemas como ocupação de áreas
de mananciais ou áreas de proteção permanente, poluição dos rios e solo, desmatamento,
descarte de lixo de forma inadequada, poluição do ar, etc.

3. Com base nos problemas identificados na região onde vocês vivem, escrevam um texto conjunto com uma proposta de ações a serem desenvolvidas
na escola, para discutir esses problemas e propor soluções.
Resposta pessoal. Essa atividade apresenta a oportunidade de promover debates na escola,
convidando especialistas para conversar com os estudantes sobre as diferentes situações de
impactos ambientais no município. Podem ser convidados professores universitários, médicos,
ambientalistas, líderes comunitários, funcionários da prefeitura. Com base nesses encontros,
os estudantes podem sistematizar e propor ações que envolvam a comunidade escolar, o
poder público e a iniciativa privada para viabilizar os projetos.

HA

L I DA
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A habilidade EM13CHS103 será tratada, nesta seção, por meio da análise da
urbanização de São Paulo, o que exige dos estudantes a seleção de evidências e
a elaboração de argumentos sobre processos políticos, econômicos, sociais e ambientais, com base em dados e informações de diversas naturezas. A reflexão sobre
os projetos urbanísticos favorece o desenvolvimento da habilidade EM13CHS304,
por demandar a análise de políticas e práticas governamentais que impactaram
a cidade, tanto no aspecto ambiental como no socioeconômico. Já a habilidade
EM13CHS301 é contemplada mediante a problematização dos hábitos e práticas
adotadas pelos habitantes da cidade e a apresentação de ações que busquem
reduzir os impactos negativos e promovam a sustentabilidade.

BI

BNCC

Habilidade (EM13CHS103)
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos
a processos políticos, econômicos,
sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de
diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos,
documentos históricos e geográficos,
gráficos, mapas, tabelas, tradições
orais, entre outros).
Habilidade (EM13CHS301)
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas
e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas,
e elaborar e/ou selecionar propostas
de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate
à poluição sistêmica e o consumo
responsável.
Habilidade (EM13CHS304)
Analisar os impactos socioambientais
decorrentes de práticas de instituições
governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas
práticas, selecionando, incorporando
e promovendo aquelas que favoreçam
a consciência e a ética socioambiental
e o consumo responsável.

LER, ASSISTIR, NAVEGAR

Divulgação

Conflitos das águas e Sonho de Pedra são recursos audiovisuais que incentivam a reflexão sobre as questões
ambientais, permeadas por interesses políticos e econômicos.
O livro Desastres naturais: conhecer para prevenir possibilita discussões acerca da relação das atividades antrópicas e as causas dos impactos ambientais, explicando como ocorrem os fenômenos naturais e até que ponto a ação
humana interfere nesses fenômenos. Pode-se utilizar o documentário SER tão velho cerrado, para complementar
essas discussões trazendo-a para uma análise escalar mais próxima ao estudante.
O artigo Causa do aquecimento global: antropogênica versus natural rompe
com a visão dicotômica e simplista acerca do fenômeno, contribuindo para análises
críticas e pautadas no conhecimento científico.
O site da ONU apresenta o histórico de políticas internacionais para a preservação do meio ambiente e medidas mitigadoras.
Reprodução

SILVA, Robson Willians da Costa; PAULA, Beatriz Lima de. Causa do aquecimento
global: antropogênica versus natural. Revista Terrae Didatica, v. 5, n. 1, 2009. Disponível em:
http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/TED/article/view/8365. Acesso em: 14 jul. 2020.
Este artigo acadêmico discute, com base em um levantamento científico, as principais causas
do aquecimento global, com o intuito de minimizar respostas simplistas sobre esse tema
polêmico, como culpabilizar apenas o ser humano ou os ciclos climáticos do planeta.

Divulgação

NAÇÕES Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em: 14 jul. 2020.
No endereço eletrônico da ONU, você encontra a história dessa instituição em
sua busca pela preservação do meio ambiente. De modo cronológico, é possível
acompanhar os tratados, decretos e projetos elaborados pelo órgão na tentativa
de engajar todos os países em uma luta conjunta pela natureza.

Divulgação

SER tão velho cerrado. Direção de André D‘Elia. Brasil, 2018. (1h36).
Neste documentário, o cerrado é o protagonista, vítima de intenso desmatamento. A obra
propõe um diálogo entre a comunidade científica, agricultores familiares, grandes proprietários de terra e defensores do meio ambiente sobre a mesma região.
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TOMINAGA, Lídia Keiko; SANTORO, Jair; AMARAL, Rosangela do (org.). Desastres naturais:
conhecer para prevenir. São Paulo: Instituto Geológico, 2012.
Esta publicação, fruto de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), visa discutir
processos naturais ou induzidos pelo homem no estado de São Paulo, como erosões, inundações, temporais, entre outros.

ENEM

ENEM

1. C

3. A

2. E

4. E

1. As águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar três
caminhos: evaporação imediata, infiltração ou escoamento. A relação entre essas três possibilidades, assim
como das suas respectivas intensidades quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende de
vários fatores, tais como clima, morfologia do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica.
A preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado contribuindo para a:
a. decomposição do relevo.
b. redução da evapotranspiração.
c. contenção do processo de erosão.
d. desaceleração do intemperismo químico.
e. deposição de sedimentos no solo.
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Referências bibliográficas complementares
CHRISTOPHERSON, Robert W. Geossistemas: Uma introdução à geografia física. Tradução: Francisco Eliseu
Aquino (et al.). In: Revista Brasileira de Climatologia. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
Este livro apresenta as dinâmicas naturais que ocorrem na atmosfera, na hidrosfera, na litosfera, articulando os
processos naturais entre si e vinculados aos fluxos de energia solar.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Como os impactos ambientais têm afetado a economia mundial? In: Diálogos
na USP - Política e Meio Ambiente. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/como-os-impactos-ambientais-tem-afetado-a-economia-mundial/. Acesso em: 7 jul. 2020.
Entrevista com Elisabeth de Almeida Meirelles, professora da Faculdade de Direito (FD) da USP e especialista
em Direito Internacional Público e Direito Ambiental, e Wagner Costa Ribeiro, professor do Departamento de
Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. A entrevista discute aspectos políticos e econômicos que perpassam a
questão do aquecimento global.
ILHA das flores. Direção: Jorge Furtado. Produção: Giba Assis Brasil, Mônica Schmiedt e Nôra Gulart. Brasil:
Casa de Cinema de Porto Alegre, 1989. (13 min.)
O curta-metragem mostra o caminho de um tomate, desde sua produção até o descarte, evidenciando questões
ambientais e sociais, e também provocando a reflexão sobre as desigualdades sociais.
MINISTÉRIO do Meio Ambiente. Disponível em: https://www.mma.gov.br/biodiversidade/conservacao-de-especies/marco-legal-e-tratados.html. Acesso em: 24 ago. 2020.
O site do Ministério do Meio Ambiente apresenta um histórico dos marcos legais e dos tratados internacionais
em que o Brasil é signatário.
NEVES, Carlos Eduardo; MACHADO, Gilnei; HIRATA, Carlos Alberto; STIPP, Nilza Aparecida Freres. A importância
dos geossistemas na pesquisa geográfica: uma análise a partir da correlação com o ecossistema. In: Sociedade
& Natureza, v.26, n. 2, Uberlândia , maio/ago. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/sn/v26n2/19824513-sn-26-2-0271.pdf. Acesso em: 6 jul. 2020.
O artigo trata da importância dos geossistemas nos estudos geográficos, especialmente os da geografia física,
por contribuir para “humanizá-la”. São apresentados geógrafos importantes para o desenvolvimento da geografia e como eles utilizaram a teoria dos geossistemas para desenvolver seus estudos.
O Eco. Disponível em: https://www.oeco.org.br/reportagens/. Acesso em: 24 ago. 2020.
O site da ONG o Eco apresenta diversas reportagens que ilustram os impactos ambientais nas diferentes atividades econômicas, agricultura, mineração, produção energética, turismo, etc. em diferentes lugares do Brasil
e do mundo.
VEIGA, José Eli da; ZATZ, Lia. Desenvolvimento Sustentável, que bicho é esse? Campinas, SP: Autores Associados, 2008. (Armazém do Ipê).
O livro apresenta de maneira didática problemas ambientais urgentes, como o aquecimento global e a questão
da água, valorizando o conhecimento científico em abordagem que apresenta diferentes pontos de vista.
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