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I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada 
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada
Brasil!

II
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida”, no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Hino Nacional Brasileiro
Joaquim Osório Duque Estrada 

Cidade maravilhosa
Cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

Berço do samba e das lindas canções
Que vivem n'alma da gente...
És o altar dos nossos corações
Que cantam alegremente!

Cidade Maravilhosa
Cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

Jardim florido de amor e saudade,
Terra que a todos seduz...
Que Deus te cubra de felicidade
- Ninho de sonho e de luz.

Cidade Maravilhosa
Cheia de Encantos Mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

CIDADE MARAVILHOSA
Andre Filho





CONTATOS E/SUBE

Telefones: 2976-2294 / 2976-2315

materialcarioca@rioeduca.net

EDIGRÁFICA

EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO 

MIGUEL PAIXÃO

SUPERVISÃO GRÁFICA

MARCELO CRIVELLA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

TALMA ROMERO SUANE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REJANE PEREIRA FARIA DA COSTA

SUBSECRETARIA DE ENSINO

MARIA DE FÁTIMA CUNHA

ASSESSORA DA SUBSECRETARIA DE ENSINO

SIMONE CARDOZO VITAL DA SILVA

ASSISTENTE I  DA SUBSECRETARIA DE ENSINO

LINCOLN MARCO SALLES

ELABORAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA

GINA PAULA BERNARDINO CAPITÃO MOR

REVISÃO TÉCNICA LÍNGUA PORTUGUESA

GLAUCIO ASSAD PITANGA

ELABORAÇÃO MATEMÁTICA

SILVIA MARIA SOARES COUTO

REVISÃO TÉCNICA MATEMÁTICA

HAYDÉE LIMA DA COSTA

ELABORAÇÃO CIÊNCIAS

MÁRCIA DA LUZ BASTOS

REVISÃO TÉCNICA CIÊNCIAS

NÍVEA MUNIZ VIEIRA

ELABORAÇÃO GEOGRAFIA

CAYO TEIXEIRA PEDROTE

REVISÃO TÉCNICA GEOGRAFIA

TERESA VITÓRIA FERNANDES ALVES

ELABORAÇÃO HISTÓRIA

DANIELLE SOUZA COUTINHO

REVISÃO TÉCNICA HISTÓRIA

JOSÉ ZÉLIO THOMÉ DE CASTRO

REVISOR ORTOGRÁFICO



Prezado aluno, Prezada aluna,  

Bem-vindo(a) ao ano letivo de 2020. Desejo que este seja um ano

produtivo, de muita aprendizagem e crescimento. Para a nossa

cidade, será um ano especial, pois recebemos o título de Primeira

Capital Mundial da Arquitetura.

Nesse sentido, elaboramos o MATERIAL DIDÁTICO CARIOCA, no

qual você encontrará muitas histórias sobre a nossa cidade e

atividades variadas, planejadas totalmente para você, aluno(a)

carioca. A partir desse ano, o seu Material Didático Carioca será

composto por atividades de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,

Geografia e História.

Foi pensando em você, aluno(a) antenado(a) com as tecnologias

do seu tempo, que inserimos mais novidades no material, como o uso

de QR CODE. Aproveite e convide seus familiares a abri-los com você.

Esse, com certeza, será um ótimo momento para compartilhar saberes

em família!

Aproveite seu MATERIAL DIDÁTICO CARIOCA, invista no seu

desenvolvimento. Dedique-se, organize o tempo para estudar. Com

disciplina e entusiasmo, você pode construir um ano maravilhoso!

Receba meu abraço de incentivo.

TALMA  ROMERO SUANE

Secretária Municipal de Educação



ANOTE  AQUI PARA LEMBRAR...

QR CODE

Procure no seu celular um aplicativo leitor de QR Code e mire no

código. Ele irá direcioná-lo para o material que estiver estudando.

Caso o seu celular não tenha nenhum aplicativo com essa função,

baixe-o, gratuitamente, na sua loja de aplicativos.

Há várias definições para a palavra CARIOCA. Trazemos para vocês algumas delas:

1 - A palavra CARIOCA tem como origem duas palavras tupi:

KARI= branco; OKA = casa. Casa do branco.

homem branco; OKA = casa – Casa do branco

2 - Durante o Brasil Colonial, os nascidos na Capitania do Rio de Janeiro eram conhecidos por “carioca”,

devido ao rio Carioca - fornecedor de água potável à população.
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Prezados alunos! Prezadas alunas!

Bem-vindos e bem-vindas para mais um ano novo de muitos estudos! O ano mal

começou e já temos muito o que celebrar: a nossa cidade mais que maravilhosa, o nosso

Rio de Janeiro está em festa no auge dos seus 455 anos!

A composição deste material enfatiza a leitura, a literatura, as artes plásticas e

gráficas em diálogos, entre si, por meio de gêneros discursivos diversos. Reunimos letras

de canção, poema, crônica, textos imagéticos, tirinhas, reportagem, obras de arte, dentre

outros, que irão ampliar os seus conhecimentos de mundo e as suas habilidades de leitura,

fala, escrita e análise linguística.

Um ano de muitos aprendizados para vocês!

Rio de Janeiro: beleza natural, arquitetura e História!
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Na praia do Leme, a estátua de bronze 

homenageia Clarice Lispector.

No bairro de Santa Cruz, o Hangar do 

Zeppelin impressiona por sua grandeza. 
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Na rua Luís de Camões, no Centro do Rio, o Real Gabinete Português 

de Leitura é uma majestosa biblioteca e importante instituição cultural. 
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Valsa de uma cidade

Antônio Maria

Vento do mar e o meu rosto no sol a queimar, queimar

Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar

Rio de Janeiro, gosto de você

Gosto de quem gosta

Deste céu, deste mar, desta gente feliz

Bem que eu quis escrever um poema de amor

E o amor estava em tudo o que vi

Em tudo quanto eu amei

E no poema que eu fiz

Tinha alguém mais feliz que eu

O meu amor

Que não me quis

Olá! Vamos começar lendo com todos os nossos sentidos? Perceba a 

sonoridade e o ritmo da letra da canção a seguir.

Texto 1

Para ouvir a canção na voz de Rita Lee, acesse:

https://www.ouvirmusica.com.br/rita-lee/1998091/

1 – A letra da canção apresentada tem certo ritmo, harmonia e melodia de uma valsa, como

o título nos diz. Quanto à estrutura, responda:

a)  Quantas estrofes há na letra da canção?

__________________________________________________________________________

b)  Qual é o número de versos?

__________________________________________________________________________

c)  Em relação às combinações e repetições sonoras, quais rimas você conseguiu 

encontrar? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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2 - Qual é o lugar mencionado pelo eu lírico na letra da canção?

________________________________________________________________________

3 – Releia os dois primeiros versos “[...]Vento do mar e o meu rosto no sol a queimar,

queimar /Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar [...]”. Quais são os sentidos

dos elementos de coesão destacados?

_________________________________________________________________________

4 – No terceiro verso, como o eu lírico dialoga com o seu interlocutor?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

“[...] Gosto de quem gosta / Deste céu, deste mar, desta gente feliz [...]”

5 – Leia os dois versos acima para responder às questões abaixo.

a) Por que não podemos dizer que o eu lírico gosta de todos no Rio de Janeiro?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

b) Quem seria essa “[...] gente feliz [...]”?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c) Que efeito de sentido produz, no leitor, o uso da expressão “[...] desta gente feliz [...]” ?

_________________________________________________________________________

6 - No início da segunda estrofe, o que o eu lírico diz sobre fazer um poema?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Relembrando...
O “eu lírico” ou “eu poético” é  a voz que fala nas letras de 

canção e nos poemas, transmitindo sentimentos, desejos, 

sensações...M
u
ltiR

io
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7 – Comparar é procurar semelhanças ou diferenças entre dois ou mais seres ou objetos.

Transcreva uma comparação da segunda estrofe.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8 – Na segunda estrofe, a palavra “amor” apresenta dois sentidos possíveis. Quais são?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9 – O sentimento amoroso do eu lírico pelo objeto amado é correspondido? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10 – Após a análise da letra da canção, descreva os assuntos abordados em cada estrofe.

Primeira estrofe:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Segunda estrofe:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ESPAÇO
CRIAÇÃO

Agora, sua missão é fazer versos! Escreva um poema ou uma letra de

canção. Que tal utilizar o tema do sofrimento amoroso, tal como faziam os

poetas trovadores? Que tal pesquisar isso na Sala de Leitura de sua escola?

Quando seu texto estiver pronto, revise, leia ou cante com expressividade!

https://www.flickr.com/photos/54921011@N08/51458

00345

Trovador na 

Idade Média
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A natureza, a arquitetura e a História da Cidade Maravilhosa atraem

olhares do mundo inteiro por suas belezas e importâncias históricas. O

texto a seguir também vai falar sobre o Rio de Janeiro, tal como o texto

1, mas de uma forma diferente. Além disso, também vamos rever os

usos de alguns sinais de pontuação. Vamos à leitura!

Nireu Cavalcanti: uma história de paixão pela cidade

O arquiteto e pesquisador prepara mais um livro para ajudar a conhecer o Rio

O Globo

Nireu Cavalcanti é um apaixonado pela História do Rio e, consequentemente, um

apaixonado pela cidade.

— Sempre tive paixão pelo Centro da cidade — admite ele. — Somos privilegiados

por viver numa cidade que é a própria História do país, a história da formação de um povo,

da formação da brasilidade. Os baianos que me perdoem, mas o Rio de Janeiro tem uma

característica mais heterogênea do que a própria Bahia, só pelo fato de ter sido capital do

país desde 1763 até a segunda metade do século XX, e por abrigar um porto altamente

cosmopolita.

A ironia é que um professor tão ligado às raízes do Rio não é carioca. Alagoano de

Batatal, chegou aqui com 17 para 18 anos — está com 66 — para se desenvolver como

escultor, talento que trazia de Alagoas. Na dúvida entre cursar a faculdade de Belas Artes

ou a de Arquitetura, optou pela segunda. Não se lembra de, na escola, ainda em Alagoas,

ter se destacado nos estudos de História.

— Eu não era bom em nada. Eu era escultor! — reage.

Mas foi justamente no curso para tornar-se arquiteto que passou a se interessar pelo

assunto, destacando-se nas aulas de História da Cidade, História da Arquitetura, História

de Estilos, História da Arquitetura Brasileira...

— Quando me formei, vários professores me convidaram para ser seu auxiliar.

Ele especializou-se em Planejamento Urbano Regional e acabou fazendo doutorado

em História, quando elaborou uma tese que se transformou em seu livro mais famoso, “Rio

de Janeiro Setecentista”, cujo conteúdo ele descreve como “a vida e a construção da

cidade da invasão francesa até a chegada da corte”.

Conhece-se melhor a História do Rio com os livros de Nireu Cavalcanti. Ele é autor

de “Santa Cruz”, volume da coleção “Cantos do Rio”, editada pela Prefeitura, no qual, com

pesquisa documental, narra a História do bairro e de seus monumentos. Em “Crônicas —

Histórias do Rio Colonial”, ele traz uma coleção de artigos que escreveu para o “Jornal do

Brasil” em que trata dos costumes cariocas, com a leveza de um dos maiores cronistas da

cidade, o autor de “O Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis”, Luís Edmundo (1878-1961).

[...]

Nireu Cavalcanti espera lançar este ano mais um livro, “Conflito colonial”, no qual

aborda “pontos da História que não estão convencendo a mim”. O principal deles é a

versão consagrada de que a Corte portuguesa chegou aqui, em março de 1808, com 15 mil

pessoas.

Texto 2

M
u
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— Não eram nem 500 — contesta.

[...]

Parte da paixão de Nireu Cavalcanti pela cidade passa por pontos que o Rio nem

possui mais. [...]

Desafiado a escolher um ponto importante do Rio que não seja caracterizado pela

perda, Nireu Cavalcanti não titubeia: o Passeio Público.

— Na Colônia, nossos governantes não podiam ter a sua representação em espaços

públicos. A cidade do Rio não tinha estátuas, nem monumentos. Era despida. Isso só veio a

ser rompido pelo vice-rei Luís de Vasconcelos (1742-1809) na construção, em 1783, do

Passeio Público.

A Corte não permitia que fossem realizadas na cidade obras de grande porte. O

Campo de Santana era um descampado. A Casa do Governador era modesta. Nenhum

prédio podia ser chamado de palácio e nem tinha características que justificassem este

nome.

Sem pedir dinheiro à Coroa — até por que, se pedisse, a Coroa não daria — o vice-rei

construiu nosso primeiro parque público e espalhou por ele os até então inéditos estátuas e

monumentos. [...]

Texto adaptado, disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/nireu-cavalcanti-uma-historia-de-paixao-pela-cidade-

5480529?fbclid=IwAR3eD-ZdI_Zlu3l42ln5hTPbDqGWb3wfNKtlvIuwgYwDZ7l1NDPxoJsGXq4

“Nireu Cavalcanti: uma história de paixão pela cidade”

1 – Releia o título do texto, analise a metáfora e, em seguida, responda.

a) Que outro exemplo de metáfora o texto nos traz, no segundo parágrafo?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

“[...] Nireu Cavalcanti é um apaixonado pela História do Rio e, consequentemente, um

apaixonado pela cidade. [...]”

b) Além de ser comparado implicitamente a uma história de paixão, quem é Nireu Cavalcanti, 

de acordo com a leitura do texto?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

c) Em “[...] - Somos privilegiados por viver numa cidade que é a própria História do país [...]”

temos um fato ou uma opinião?
___________________________________________________________________________

2 – A ideia de causa está ligada ao acontecimento ou à origem de algo. A consequência é o

resultado de uma ação ou de uma determinada causa. Releia o trecho que traz essa relação

de causa e consequência.

Encontre, no trecho acima, e transcreva abaixo as relações de:

a) CAUSA _________________________________________________________________

b) CONSEQUÊNCIA _________________________________________________________
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3 – Leia os trechos, observe as palavras destacadas e responda.

“[...] Alagoano de Batatal, chegou aqui com 17 para 18 anos — está com 66 — para se

desenvolver como escultor, talento que trazia de Alagoas [...]”

“[...] Não se lembra de, na escola, ainda em Alagoas, ter se destacado nos estudos de

História. [...]”

a) No texto, a que lugares se referem as expressões “aqui” e “na escola”?

_________________________________________________________________________

b) Quais são os efeitos de sentido das palavras “para” e “ainda”?

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4 – O travessão (—) é um sinal de pontuação maior que o hífen e pode ser utilizado para

indicar a fala de uma personagem, para trazer uma explicação ou uma especificação,

dentre outras possibilidades. Explique os usos dos travessões a seguir:

a) “ [...] — Sempre tive paixão pelo Centro da cidade — admite ele.[...]” / “ [...] — Eu não

era bom em nada. Eu era escultor! — reage. [...]”

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b)“[...] chegou aqui com 17 para 18 anos — está com 66 — [...]“.

__________________________________________________________________________

c)“[...] Em “Crônicas — Histórias do Rio Colonial” [...]”.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

d) “[...]Sem pedir dinheiro à Coroa — até por que, se pedisse, a Coroa não daria — o vice-

rei construiu nosso primeiro parque público [...]” 

_________________________________________________________________________

5 – As aspas (“ ”) são também sinais de pontuação que destacam uma citação, a fala de

uma personagem ou palavras de uma outra língua. Além desses usos, costumamos utilizar

quando o sentido de uma palavra se torna mais afetivo, irônico... Observe o trecho e

explique as duas utilizações das aspas.

“[...] em seu livro mais famoso, “Rio de Janeiro Setecentista”, cujo conteúdo ele descreve

como “a vida e a construção da cidade da invasão francesa até a chegada da corte”. [...]”
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8 – Qual é o efeito de sentido das palavras, lidas juntas e destacadas, em “[...] Desafiado a

escolher um ponto importante do Rio que não seja caracterizado pela perda, Nireu

Cavalcanti não titubeia: o Passeio Público. [...]”?

__________________________________________________________________________

9 – De acordo com o texto, por que o Passeio Público, além de não ter sofrido uma perda, foi

um lugar considerado importante?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 – Com ajuda de um dicionário, reescreva as frases abaixo e troque a expressão e as

demais palavras sublinhadas por outras de sentidos aproximados.

a) “A Corte não permitia que fossem realizadas na cidade obras de grande porte.”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) “O Campo de Santana era um descampado.”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) “A Casa do Governador era modesta.”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

d) “Nenhum prédio podia ser chamado de palácio...”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 – A ironia é, em sentido mais geral, uma figura de linguagem em que as palavras utilizadas

produzem sentidos opostos ou contrários do que se diz. Como parte do efeito da ironia, é

comum acontecer o humor irônico, sarcasmo ou deboche. Reveja o trecho abaixo e explique

a ironia.

“[...] A ironia é que um professor tão ligado às raízes do Rio não é carioca. [...]”

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7 – Nos espaços abaixo, dê os sentidos dos elementos de coesão destacados em “[...] Mas

foi justamente no curso para tornar-se arquiteto que passou a se interessar pelo assunto,

destacando-se nas aulas de História da Cidade [...]”

a) “mas” ___________________________________________________________________

b) “no curso para tornar-se arquiteto _____________________________________________

11 – Releia o trecho “[...] o vice-rei construiu nosso primeiro parque público e espalhou por

ele os até então inéditos estátuas e monumentos. [...]”.

a) Volte ao texto e diga quem era o vice-rei.

___________________________________________________________________________
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b) De acordo com o trecho, diga quais foram as duas ações realizadas pelo vice-rei. Para

realizar essa atividade, observe os verbos.

___________________________________________________________________________

c) Agora, diga o sentido expresso dos elementos de coesão destacados no trecho.

___________________________________________________________________________

12 – Em “[...] até por que, se pedisse, a Coroa não daria [...]” qual é o efeito de sentido do

elemento de coesão em destaque?

___________________________________________________________________________

13 – Na comparação entre os textos 1 e 2, quais são as semelhanças e diferenças quanto ao

gênero, às formas de utilização da linguagem e aos assuntos abordados?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Texto 3

Texto adaptado, disponível em:  https://br.freepik.com/vetores-gratis/conjunto-
de-icones-da-aplicacao-plano_1577753.htm#query=musica&position=27

Você sabe o que é um código? O código é uma forma de comunicação

criada para ser de fácil leitura e entendimento. Os pictogramas, por exemplo,

são códigos que têm como finalidade representar ideias e objetos sem

utilizar palavras. Vamos conferir os pictogramas e a comunicação digital.

1 – Circule os 

pictogramas que 

você costuma 

utilizar.

2 – Sublinhe os 

pictogramas que 

você não conhece, 

mas vai pesquisar!
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5 – O que significam os pictogramas a seguir?

__________________                                      __________________

___________________                               ____________________

3 – Dê as finalidades dos pictogramas que você utiliza com frequência.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

https://pixabay.com/es/photos/jerogl%C3%ADfico-pictogramas-tumba-597658/

Você conhece os hieróglifos na imagem ao lado?

Que tal fazer uma pesquisa na Sala de Leitura de sua

escola? Que tal conversar sobre esse assunto com o

seu(sua) professor(a) de História? Inspire-se para

escrever um texto sobre essa fascinante e antiga

forma egípcia de comunicação! Não se esqueça de

revisar o seu texto!

Você já ouviu falar em uma figura de linguagem chamada metonímia?

Quando substituímos uma palavra por outra(s) ou uma palavra por uma

imagem, realizamos metonímias. Você sabia que é muito comum a presença

das metonímias visuais nos pictogramas?

4 – Que outros pictogramas você costuma ver no seu dia a dia?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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https://pixabay.com/pt/illustrations

https://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis

https://pixabay.com/pt/vectors/pessoa-

leitura-livro-pictograma-310799/
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Você sabia que, há milhares de anos, já havia diversos meios

comunicativos pela imagem: desenhos e outros sinais não verbais?

Esses registros nos mostram a existência de códigos anteriores à escrita

como conhecemos hoje. Agora, nós vamos ler um pouco sobre a

linguagem humana na História.

O nosso primeiro abecedário

Há mais de 2 000 anos antes de Colombo chegar à América, 

os olmecas já sabiam escrever

Por Lia Hama

Escavações realizadas no final dos anos 90 no México revelaram a primeira

evidência de escrita nas Américas. A descoberta foi baseada em glifos (pictogramas

gravados em pedra) encontrados num selo cilíndrico de cerâmica de 7 centímetros de

comprimento e em fragmentos de uma placa de pedra verde. Os artefatos estavam no sítio

arqueológico de San Andrés, perto de La Venta, na região do Golfo do México. Eles

mostram que os olmecas, uma das primeiras civilizações da Mesoamérica (região que

compreende o México e parte da América Central), já utilizavam a escrita em 650 a.C. –

cerca de 350 anos antes do que se imaginava até então. A descoberta foi feita por um trio

de arqueólogos americanos: Kevin Pope, da empresa Geo Eco Arc Research, de

Maryland; Mary Pohl, da Universidade Estadual da Flórida; e Christopher von Nagy, da

Universidade Tulane, em Nova Orleans. “Os olmecas foram uma das primeiras civilizações

na Mesoamérica, os primeiros a ter uma arquitetura monumental e grandes centros

urbanos. Seria estranho que eles também não tivessem usado a escrita”, afirmou Mary

Pohl ao anunciar a descoberta, em 2002.

Segundo os pesquisadores, a forma de comunicação dos olmecas provavelmente

deu origem à escrita de outras civilizações, como a dos maias. Na inscrição do selo de

cerâmica aparece um pássaro e sinais que saem de seu bico, que significam: “Rei 3 Ajaw”.

Para desvendar o prosaico significado, os pesquisadores fizeram associações dos

pictogramas olmecas com hieróglifos maias. Um dos caracteres designa a palavra “rei”. O

outro é uma data: 3 ajaw, ou o terceiro dia do “mês” ajaw, uma das subdivisões do “ano”

olmeca. Os povos da Mesoamérica possuíam dois calendários: um astronômico, de 365

dias, e um religioso, de 260. Os reis tinham o hábito de adotar como nome a data de seu

nascimento no calendário ritual. Pohl acredita que o selo seria utilizado para imprimir o

símbolo do Rei 3 Ajaw em vestimentas, para os súditos mostrarem lealdade ao monarca.

Texto adaptado, disponível em: https://super.abril.com.br/historia/o-nosso-primeiro-abecedario/

Texto 4

MultiRio
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1 – Retire do texto quem eram os arqueólogos americanos e onde trabalham.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2 – Qual foi a descoberta realizada pelo trio de arqueólogos americanos?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3 – O que mudou em relação ao surgimento da escrita, após a descoberta dos

pesquisadores?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4 – O que significa o uso das aspas no trecho “Os olmecas foram uma das primeiras

civilizações na Mesoamérica, os primeiros a ter uma arquitetura monumental e grandes

centros urbanos. Seria estranho que eles também não tivessem usado a escrita.”?

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6 – No segundo parágrafo, qual é o sentido da palavra “provavelmente”?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7 – Os pesquisadores descreveram as imagens do selo de cerâmica. O que eles viram?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8 – Qual foi a maneira utilizada pelos arqueólogos para traduzir a inscrição do selo de

cerâmica?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9 – A quem se refere a palavra “nosso” no título do texto?

________________________________________________________________________

10 – Qual é o tema do texto?

________________________________________________________________________

5 – Como sabemos que a descoberta dos arqueólogos é um fato com embasamento

científico?
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O fato está relacionado a um

acontecimento que pode ser comprovado

porque tem existência na nossa realidade

ou no mundo da narrativa ficcional. No texto

que você acabou de ler, a descoberta dos

arqueólogos é um fato!

A opinião é uma forma de pensar,

acreditar, ver ou crer, de acordo com

julgamento individual ou coletivo.

No texto 2, encontramos uma opinião

quando Nireu Cavalcanti diz que somos

privilegiados por morar na cidade do Rio

de Janeiro.

Você sabe o que é uma pesquisa de opinião? A pesquisa de opinião é uma maneira de

saber do que as pessoas gostam, como pensam ou como se comportam.

Em grupo, você vai fazer entrevistas anônimas, na escola, para saber se as pessoas

sabem diferenciar um fato de uma opinião. Anotem tudo que puderem!

Depois da coleta de dados, você poderá desenhar um gráfico.Converse com seu(sua)

Professor(a) de Matemática! Com a devida autorização, que tal colocar a pesquisa em um

mural da escola? Que tal rascunhar, escrever e revisar um relato dessa experiência?

Vamos recordar: fato e opinião!

Alguns Alfabetos 
Elisa Batalha

A invenção do alfabeto é uma revolução na história da escrita. Alfabetos são

sistemas de escrita puramente fonéticos, ou seja, cada símbolo representa um som (ou mais

de um). O alfabeto é um sistema totalmente abstrato, ou seja, uma convenção. Não há

ligação entre os significados e a representação gráfica do texto. Um mesmo alfabeto pode

ser adaptado e utilizado para quaisquer línguas. É um sistema simples e democrático porque

sua aprendizagem está ao alcance de todos. O primeiro alfabeto conhecido é o fenício, que

deu origem a quase todos os outros. [...]

http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=914&sid=7&fbclid=IwAR20n86q5SGe_j1Pz81qtm0YT5Rvorbt0ovqpOmxsnN

7-w7yk_8Dh-rLduo

Texto 5

1 – Diga, ao lado dos trechos, se são fatos ou opiniões:

a) “A invenção do alfabeto é uma revolução na história da escrita.[...]” __________________

b) “[...] O alfabeto é um sistema totalmente abstrato [...]” _____________________________

c) “[...] É um sistema simples e democrático [...]” ___________________________________

d) “[...] Um mesmo alfabeto pode ser adaptado e utilizado para quaisquer línguas.[...]”______

e) “[...] sua aprendizagem está ao alcance de todos.[...]” _____________________________
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Texto 6

1 - Como você descreve a imagem? O que há nela?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2 - Por que a imagem nos desperta ideias e sensações?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3 - Podemos dizer que a imagem seria um poema visual? Por quê?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Os discursos fazem os sentidos circularem entre nós. A linguagem da

poesia está em tudo: na natureza, na nossa alma... É através dela que

experimentamos o incrível universo das sensações. A poesia encanta o

nosso olhar e nos desperta os sentimentos mais belos e profundos... A

poesia nos torna mais humanos...
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5

Na língua dos pássaros uma expressão tinge 

a seguinte. 

Se é vermelha tinge a outra de vermelho. 

Se é alva tinge a outra dos lírios da manhã. 

É língua muito transitiva a dos pássaros.

Não carece de conjunções nem de 

abotoaduras.

E por não ser contaminada de contradições.

A linguagem dos pássaros 

só produz gorjeios. 

BARROS, Manoel de. Retrato Do Artista Quando Coisa. Rio de 

Janeiro: Record, 1998, p. 67

Texto 7

1 – “Tingir”, no dicionário, significa colorir algo

de mesma cor ou mudar a cor original. Qual é o

sentido da palavra “tinge” nos quatro primeiros

versos?

______________________________________

______________________________________
______________________________________

2 – “[...] É língua muito transitiva a dos

pássaros. / Não carece de conjunções nem de

abotoaduras. / E por não ser contaminada de

contradições. / A linguagem dos pássaros / só

produz gorjeios. [...]”

Pesquise, no dicionário, os sentidos das

palavras a seguir.

a) “Transitiva” 

______________________________

b) “Conjunções”  

______________________________

c) “Abotoaduras” 

______________________________

3 – Depois de ter lido e de ter

pesquisado os sentidos das palavras,

qual é o tema do poema?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________

d) “Contradições”____________________

e) “Gorjeios” _______________________

Como você notou, pela leitura do

poema, é possível fazer arte com as

palavras! Para que possamos ler,

escrever e falar cada vez melhor,

precisamos observar os sentidos das

palavras.

Você já ouviu falar nos sentidos

figurado e não figurado?

A conotação ou sentido figurado

é o uso mais poético, artístico de uma

palavra, ligado ao pensamento

particular de alguém (subjetivo).

A denotação ou sentido

dicionarizado (dicionário) ocorre

quando uma palavra é utilizada de

modo mais conhecido, mais habitual.

Manoel de Barros (1916 - 2014) foi um grande poeta brasileiro

que recebeu dois Prêmios Jabutis. Ele costumava utilizar uma

linguagem mais compreensível, falava das simplicidades do

cotidiano e sobre a natureza.
http://www.vermelho.org.br/admin/arquivos/

biblioteca/manoel-de-barros-300x26170890.jpg
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6 – De que formas o efeito de humor acontece na tirinha?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

https://www.flickr.com/photos/csaulit/5251901696

Viaje nas asas da interpretação e da imaginação... 

Você já conhece o sentido figurado e o não

figurado que as palavras podem ter. Em seu caderno,

primeiro escreva o que você está vendo na imagem

ao lado: cores, formas, símbolos... Depois, crie uma

história curta ou uma cena. Ao terminar, releia o que

escreveu, verifique a ortografia, a pontuação, a

concordância de gênero (masculino e feminino) e de

número (singular e plural). Se tiver alguma dúvida,

peça ajuda ao (à) seu (sua) Professor(a).

Quando seu texto estiver pronto, que tal fazer um

vídeo ou um áudio para narrar a sua história?
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Por falar em sentido figurado, a metáfora é uma figura de linguagem

que existe quando uma palavra ou expressão é comparada

implicitamente com outra(s), ou seja, não há um termo que faça a

comparação explícita. Realizar uma metáfora é transferir sentido!

1 – Pelo diálogo entre os personagem, o que está acontecendo? 

__________________________________________________________________________

2 – Em que quadrinho temos uma comparação implícita ou metáfora?

__________________________________________________________________________

3 – Como a metáfora é realizada? Quais palavras estão sendo comparadas implicitamente? 

__________________________________________________________________________

4 – O que significa a palavra “inefável”  e a que essa se refere?

__________________________________________________________________________

5 – O personagem entendeu a metáfora? Ele gostou e teve a explicação esperada? Explique.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Texto 8
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ACERCA DO AMOR 

Do amor só digo isto:

o sol adormece ao crepúsculo

no oferecido colo do poente

e nada é tão belo e íntimo.

O resto é business dos amantes

Dizê-lo seria fragmentar a lua inteira.

ELÍSIO, Filinto. In: APA, L.; BARBEITOS, A.; 

DÁSKALOS, M. A. (Orgs.) Poesia africana de língua 

portuguesa: antologia. Rio de Janeiro: Lacerda 

Editores, 2003. p. 171. 
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Filinto Elísio (1961) é um importante escritor, poeta, jornalista e

professor cabo-verdiano. Apaixonado pela Língua Portuguesa,

escreve sobre o amor e também está voltado para as questões

contemporâneas que cercam a humanidade.

Já aprendemos que realizar uma metáfora é transferir sentido...

Vamos falar mais sobre o amor e a imaginação? Que tal conhecer um

pouco sobre a poesia africana de Língua Portuguesa lendo um poema?

1 – O que significam as palavras “crepúsculo” e “poente”? Se precisar, utilize um dicionário.

__________________________________________________________________________

2 – A que palavra se refere ao termo em destaque em “[...] Dizê-lo seria fragmentar a lua

inteira. [...]”

__________________________________________________________________________

3 – O que significa a palavra de Língua Inglesa “business”? Que efeito de sentido essa

palavra assume no poema?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 – O que é o amor para eu lírico?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 – O texto 10 é uma pintura de Tarsila do Amaral. O que há em comum nos textos 9 e 10?

__________________________________________________________________________
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A tradição carioca da crônica

Marcelo Moutinho

Machado de Assis desconfiava que a crônica nasceu de um papo trivial entre

duas vizinhas. “Entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta, para debicar os sucessos

do dia”, relata. Reclamavam do calor que castigava a cidade. Do sol passaram à ceia de

ontem, e da ceia às ervas, às plantações, aos moradores do bairro. Conversa fiada, que o

próprio Machado ajudou a transformar em gênero literário.

Um gênero urbano. A crônica está umbilicalmente ligada à cidade. E, mais do

que qualquer outra, ao Rio de Janeiro. Foi no Rio que José de Alencar, João do Rio, Coelho

Neto e Rachel de Queiroz, entre outros, garimparam entre a crítica, a reportagem e o ensaio

essa forma tão singular de registro. Leve, subjetivo. Carioca. [...]

Texto adaptado, disponível em http://www.marcelomoutinho.com.br/artigos/a-tradicao-carioca-da-cronica/?fbclid=IwAR2PmVba-

0kytsaEU4y87Ag-6sKiw3GF3Y_YLf8zheVew9js1d60uuUOMYM

Texto 11

Iremos, agora, iniciar as nossas leituras e estudos sobre a crônica.

1 - De acordo com o olhar do cronista, responda às questões abaixo: 

a) Qual era a desconfiança de Machado de Assis? 

___________________________________________________________________________

b) Quem transformou a crônica em gênero literário? 

___________________________________________________________________________

c) Por que a crônica é um gênero urbano? 

___________________________________________________________________________

d) Qual é a conexão entre o Rio de Janeiro e a crônica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

https://ia.wikipedia.org/

wiki/File:Machado_de_

Assis_real_negro.jpg

https://pt.wikipedia.

org/wiki/Ficheiro:Jo

se_de_Alencar.jpg

https://pt.wikipedia.org/

wiki/Ficheiro:Jo%C3%

A3o_do_Rio_1921.png

https://pt.wikipedia.org/wi

ki/Ficheiro:Henrique_Max

imiano_Coelho_Neto.png

Conheça os autores citados no texto:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic

heiro:Rachel_de_Queiroz_-

_N%C3%A3o_me_deixes.png

Machado de Assis Coelho NetoJosé de Alencar Rachel de QueirozJoão do Rio
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1 – Que figura de linguagem temos em "Um carioca é um carioca [...]" ?

___________________________________________________________________________

2 – Para o cronista, no primeiro parágrafo, o que é ser carioca?

___________________________________________________________________________

3 – A onomatopeia é uma figura de linguagem em que a combinação de letras forma uma

palavra que tenta representar um determinado som. O que significa "kaput" na crônica?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Texto 12

Estado da Guanabara

Vinicius de Moraes

“[...] Um carioca é um carioca. Ele não pode ser nem um pernambucano, nem um mineiro,

nem um paulista, nem um baiano, nem um amazonense, nem um gaúcho. Enquanto que,

inversamente, qualquer uma dessas cidadanias, sem diminuição de capacidade, pode

transformar-se também em carioca; pois a verdade é que ser carioca é antes de mais nada

um estado de espírito. Eu tenho visto muito homem do Norte, Centro e Sul do país acordar

de repente carioca, porque se deixou envolver pelo clima da cidade e quando foi ver... kaput!

Aí não há mais nada a fazer. Quando o sujeito dá por si está torcendo pelo Botafogo, está

batendo samba em mesa de bar [...]

Pois ser carioca, mais que ter nascido no Rio, é ter aderido à cidade e só se

sentir completamente em casa em meio à sua adorável desorganização. Ser carioca é não

gostar de levantar cedo, mesmo tendo obrigatoriamente de fazê-lo, é amar a noite acima de

todas as coisas, porque a noite induz ao bate-papo ágil e descontínuo; é trabalhar com um ar

de ócio, com um olho no oficio e outro no telefone, de onde sempre pode surgir um programa;

é ter como único programa o não tê-lo; é estar mais feliz de caixa baixa do que alta; é dar

mais importância ao amor que ao dinheiro. Ser carioca é ser Di Cavalcanti. [...]

RESENDE, Beatriz (org.), VEIGA, Bruno (fotografias). Rio Literário: um guia apaixonado da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa 

da Palavra, 2005, p. 17. In: MORAES, Vinícius. Para viver um grande amor. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

4 – No início do segundo parágrafo, como é viver no Rio de Janeiro?

___________________________________________________________________________

5 – Como o cronista descreve sua visão do cotidiano de um morador do Rio de Janeiro?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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6 – O cronista faz referência ao renomado pintor modernista e carioca Di Cavalcanti. De

acordo com a crônica, o que significa "[...] Ser carioca é ser Di Cavalcanti [...]"?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Visite o site da MultiRio para saber por que o Rio de Janeiro foi

chamado de Estado da Guanabara. Converse com seu(sua)

Professor(a) de História!

Di Cavalcanti também retratou o cotidiano em suas pinturas e desenhos. Que tal fazer

uma pesquisa na Sala de Leitura sobre Di Cavalcanti? Converse com seu(sua) Professor(a)

de Língua Portuguesa!

Pesquisando na rede...

Você já sabe um pouco sobre a crônica. Vamos saber mais!

Você já deve ter ouvido falar que a palavra “crônica” tem como origem a Língua Grega.

Khrónos, em Grego, significa “tempo” e a crônica está ligada a um acontecimento, em um

certo tempo, do cotidiano. O cronista, por sua vez, observa ao redor e consegue extrair

da trivialidade a essência de uma crônica que escreverá. Ainda falando sobre tempo e a

crônica, vamos ler um lindo poema de Mário Quintana. Após ler, pesquise em um

dicionário as palavras que você não conhece. Boa leitura!

Crônica
Mário Quintana

Ah, essas pequenas coisas, tão quotidianas, tão prosaicas às vezes, de que se compõe

meticulosamente a tessitura de uma poema... Talvez a poesia não passe de um gênero de

crônica, apenas: uma espécie de crônica da eternidade.

CARVALHAL,Tania Franco. Mário Quintana: poesia completa em um volume. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2005, p. 336.

1 – O que o eu lírico está falando sobre crônica, poema e poesia?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Texto 13

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/8089-fus%C3%A3o-da-guanabara
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A crônica faz um cotidiano tão simples se tornar especial! Vamos ler mais crônicas! 

EU NÃO PASSARINHO

Convencionou-se que pessoas de boa índole gostam de natureza. Bom, eu gosto

muito de natureza, ainda que não seja a candidata ideal para me exilar num sítio ou numa

praia deserta por um tempo que exceda o período de férias. Além disso, tenho uma

relação pouco amistosa com passarinhos, logo com eles, os representantes oficiais da

vida ao ar livre. Se o quesito for esse, não sei se minha índole poderá ser bem avaliada.

Quando criança, os contos de fada tentaram me convencer da prestatividade dos

passarinhos. Quando a Gata Borralheira resolveu que iria ao baile no castelo do príncipe

mesmo sem ter um trapo decente para vestir, foram os passarinhos que a ajudaram a se

transformar numa Cinderela, providenciando tecidos coloridos e customizando as peças.

Eles praticamente inventaram a profissão de personal stylist.

No desenho da Branca de Neve, foram ainda mais prestigiosos. Conduziram a

mocinha, perdida na floresta, até a casa dos anões, que ela jamais encontraria sem um

GPS. E, depois, quando a bruxa malvada a envenenou com a maçã, foram eles que

correram até a mina e alertaram os anões para o que estava acontecendo. Twitter pra

quê?

Enquanto escrevo essa crônica, às 9 horas, escuto pássaros. É encantador, se

levarmos em conta que estou instalada no décimo andar de um prédio num bairro

movimentado da cidade. Como a rua é arborizada e há um parque quase em frente, a

passarinhada está garantida. Só que eles não começaram a cantar agora. Estão cantando

desde cedo. Bem cedo. Desde as quatro da manhã, para ser exata. Eu adoraria acordar

com o canto dos pássaros às quatro da manhã se tivesse que levantar para ordenhar

vacas, cortar lenha e assar o pão em minha casinha romântica instalada no cenário idílico

do campo, mas não levo uma vida romântica: me deixem dormir.

Também não preciso levantar às quatro da manhã para preparar o almoço das

crianças e então pegar três ônibus para chegar ao trabalho. Tivesse a vida sacrificada que

tantos têm, acordar com os passarinhos seria menos aflitivo do que acordar com um

estridente despertador. Mas não levo essa vida sofrida, o horário que devo sair da cama é

exatamente 06h50. Só que abro os olhos bem antes disso. Muito antes. Por obra e graça

você sabe de quem.

A primavera está chegando e isso é uma notícia alvissareira depois de um inverno

tão castingante. É o momento de recepcionar com alegria os inofensivos e belos cantantes

matinais, que tanta poesia conferem ao nosso cotidiano. Pena que eu não seja assim tão

nobre. Só gosto de passarinho em estampas, selos, quadros e fotos (mentira, mentira,

nem isso, só estou querendo angariar sua simpatia). Índole? Nota 7.

MEDEIROS, Martha. A Graça da Coisa. Porto Alegre: L&PM, 2013 , p.29-31.

Martha Medeiros (1961), poetisa e escritora com obra adaptada para o
cinema, teatro e televisão, é reconhecida como cronista de destaque.

Texto 14
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1 – Transcreva uma opinião da cronista do primeiro parágrafo.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2 – No trecho “[...] eu gosto muito de natureza, ainda que não seja a candidata ideal para

me exilar num sítio ou numa praia deserta por um tempo que exceda o período de férias.

[...]”, que elemento coesivo estabelece a relação de oposição?

_________________________________________________________________________

3 – Por que a índole da cronista não poderá ser bem avaliada no texto?

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4 – Para a cronista, o que significa a “prestatividade dos passarinhos”?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5 – Qual é o sentido da expressão de Língua Inglesa “personal stylist”, no segundo

parágrafo?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6 – Na opinião da cronista, no desenho da Branca de Neve, os passarinhos “foram ainda

mais prestigiosos” que na história da Cinderela. Por quê?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7 – Que evidência de informalidade aparece no final do terceiro parágrafo?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8 – No início do quarto parágrafo, a cronista cria uma expectativa no leitor que, em seguida,

é desfeita. Como isso acontece no texto?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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9 – Releia e diga quais relações de sentido estão ocorrendo em ‘[...] Como a rua é

arborizada e há um parque quase em frente, a passarinhada está garantida. [...]”

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10 – A gradação é uma figura de linguagem em que as ações expostas crescem ou

decrescem, expressando sentidos. Observe a gradação no trecho.

“[...] Só que eles não começaram a cantar agora. Estão cantando desde cedo. Bem cedo.

Desde as quatro da manhã, para ser exata. [...]”

Qual é o efeito de sentido dessa gradação no leitor?

_________________________________________________________________________

11 – Ao final do quarto parágrafo, a cronista dá uma ordem. Que ordem é essa e a quem

ela se dirige?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12 – Como é a vida da cronista em relação às pessoas mais sofridas?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

13 – De acordo com texto, uma vida sacrificada poderia ser aliviada. Como?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

14 – Em “[...] Por obra e graça você sabe de quem. [...]”, a que se refere a cronista?

_________________________________________________________________________

15 – “[...] Só gosto de passarinho em estampas, selos, quadros e fotos (mentira, mentira,

nem isso, só estou querendo angariar sua simpatia) ). Índole? Nota 7 .[...]”

a) Qual é a função dos parênteses no trecho?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b) Qual o efeito de sentido da repetição da palavra “mentira” nos parênteses?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c) O que significam as palavras “angariar” e “índole”?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Você percebeu que há intertextualidades na crônica que acabou de

ler e analisar? Vamos relembrar o que é intertextualidade? Quando uma leitura

nos faz lembrar de um outro texto de forma explícita ou implícita, dizemos que

há diálogos entre textos ou intertextualidades. Por exemplo: um poema pode

nos fazer lembrar de outro poema, de uma crônica, de uma pintura, de uma

letra de canção... Quanto mais lemos, mais intertextualidades encontramos.

Que tal voltar para a crônica lida e buscar as intertextualidades?

“ [...] Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das

vocações era escrever. E não sei por que foi essa que segui. Talvez porque para as outras

vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever o

aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. [...]”

LISPECTOR, Clarice in:  Pequenas descobertas do mundo. 1ª edição – Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p.04. 

16 – Transcreva da crônica um trecho em que o efeito de humor seja mais evidente para você.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Como se escreve e o que não pode faltar em uma crônica? 

Clarice Lispector utiliza a metalinguagem, ou seja, a escrita para falar sobre o ato de

escrever. Ela nos diz o que é necessário para escrever e que a escrita está ligada à vida...

Para escrever uma crônica, é necessário despertar o olhar para os acontecimentos que

estão ao nosso redor todos os dias. A crônica, assim, utiliza um episódio trivial e o

transforma em algo que vale a pena ser contado!

Vamos ler mais uma crônica?

EU, PASSARINHO

Celia Tamura

Fortes latidos vinham da sala, acompanhados por um farfalhar de asas e de

cortinas. Corri para ver o que era. Fofita latia sem parar, acuando um pobre passarinho

indefeso, que se debatia contra as persianas. Asas estendidas, tentava recuar o mais que

podia, para se defender de Fofita.

"Para, Fofita!" Gritei, o que era raro, deixando a cachorrinha com medo. Ela

então saiu de perto, enquanto eu me abaixava para recolher o pássaro com as mãos.

Texto 15
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Ele tremia. Eu mal podia acreditar que um ser tão pequeno pudesse tremer

tanto. Seu coração batia forte. Devia ter um coração do tamanho daquele corpinho de

filhote. Para que não temesse mais, rapidamente levei-o até a janela, estendendo os

braços, com uma mão espalmada sobre a outra. Queria que soubesse que eu não lhe faria

mal algum.

Olhei logo para o céu, esperando por uma explosão imediata de asas, ávidas

por liberdade. Aquele céu de um azul límpido, o céu mítico, característico da nossa capital

federal. Se eu pudesse, também queria voar, pensei. Mas não sou como você,

passarinho...

Quando dei por mim, percebi que a avezinha não voava. Ficara ali parada,

com suas garrinhas prendendo o meu dedo. Olhava fixamente para mim. Seus olhinhos

negros, azulados, diziam-me algo. Pareciam agradecer-me por não tê-los capturado. Talvez

não entendesse o porquê, o passarinho. Mas era certo que entendesse, sim. Só não

esperava que alguém compreendesse o valor da liberdade. Forte é quem, podendo

aprisionar, liberta, por amor, diziam-me os olhinhos redondos.

"E por que você não voa?" Perguntaram-me os olhinhos.

"Eu não sei voar", respondi, tímida.

"Então, veja como eu faço, e faça o mesmo, que você perderá o medo.”

No mesmo instante, o passarinho voou, para baixo, em direção a uma árvore.

Não era muito alta, e ficava num nível bem mais baixo que o daquele terceiro andar, em

que me encontrava. Não pude mais ver o bichinho, que se escondera em meio à copa

cerrada daquela pequena árvore florida. Seu voo foi como um mergulho veloz, de um peixe,

na água de um mar profundo. Durante o trajeto, nem precisou de suas asas. Depois do

primeiro impulso, fechou as asinhas, e mergulhou no ar, em linha reta, decidida.

Entendi o que o passarinho queria me dizer. Algum tempo depois, era eu

quem ganhava a liberdade. Tremendo de medo, arrisquei o primeiro voo. Minhas asas

doíam, lembrando-me o cativeiro. Tropeçava, ao querer voar, e caí inúmeras vezes.

Debatia-me, apavorada, sentindo a dor das asas quebradas, feridas.

Mas a dor não importava. O que importava era a liberdade. Com o tempo,

ensaiando voos, consegui expandir minhas asas, e voei. Hoje, consigo até mesmo

desenhar círculos no ar.
Texto adaptado, disponível em https://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/e00011.htm

1 – A narração da crônica muito se assemelha à linguagem do cinema. Logo na situação

inicial, parece que estamos sendo levados pela lente da câmera a observar imagens belas

em cenas poéticas. Qual cena mais chamou a sua atenção ou por quais cenas você ficou

encantado(a)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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2 – A cronista observa os acontecimentos ou os narra participando da história?

___________________________________________________________________________

3 – Quais são os personagens da crônica?

___________________________________________________________________________

4 – Qual é o sentido da palavra "farfalhar" no início do texto?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 – Como o passarinho é descrito no texto? Como a cadela poderia ser descrita? Leve em

consideração que ela se chama "Fofita".

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6 – A que personagens as palavras destacadas se referem?

"[...] Ela então saiu de perto, [...]“ / "[...] Ele tremia. Eu mal podia acreditar [...]”

___________________________________________________________________________

7 – Transcreva do quarto parágrafo uma descrição.

___________________________________________________________________________

8 – Por que o passarinho, de acordo com texto, não voou logo quando teve chance de

liberdade?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 – Releia os trechos presentes no clímax da narrativa:

"[...] E por que você não voa? Perguntaram-me os olhinhos.

"Eu não sei voar", respondi, tímida.

"Então, veja como eu faço, e faça o mesmo, que você perderá o medo." [...]"

a) Quais personagens estão dialogando? Como?

___________________________________________________________________________

b) O passarinho fala direta ou indiretamente na imaginação da cronista?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

c) Se o passarinho pode falar, mesmo que seja na mente da cronista, temos a presença de

uma figura de linguagem. Qual?

___________________________________________________________________________

10 – Que outra figura de linguagem aparece no trecho "[...] Seu voo foi como um mergulho

veloz, de um peixe, na água de um mar profundo. [...]"?

___________________________________________________________________________
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3 – De que forma o título “Poeminha do Contra” se relaciona com a mensagem que o eu lírico

nos transmite no fim do poema?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11 – Releia os dois últimos parágrafos e responda:

a) Os voos realizados pela cronista foram reais ou figurados?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) Que lição importante o passarinho ensinou para a cronista no desfecho?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12 – Quais são as semelhanças e diferenças que você percebeu entre as crônicas “Eu não

Passarinho” e “Eu, passarinho”?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Você sabia que as crônicas “Eu não Passarinho” e “Eu, passarinho”

fazem intertextualidades com o título do livro “Eu passarinho” e com poema

“Poeminha do contra” do grande poeta Mário Quintana?

Poeminha do Contra

Todos esses que aí estão

Atravancando meu caminho,

Eles passarão...

Eu passarinho!

QUINTANA, Mário, In: Caderno H, Mario 

Quintana: Poesia Completa, Editora Nova 

Aguilar, 2006, p. 257.

1 – A quem se refere o eu lírico em “[...] todos esses que 

aí estão[...]” ? 

_______________________________________________

_______________________________________________

2 - O que significa a expressão “atravancando meu

caminho”?

_______________________________________________

_______________________________________________

Mário Quintana (1906 - 1994) foi um ilustre poeta, tradutor

e jornalista. Dono de uma escrita sensível e de temáticas bem

atuais, buscou falar das simplicidades da vida cotidiana com

uma linguagem acessível e repleta de muita poesia.

Texto 16
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1 – O que cada personagem está fazendo nos três primeiros quadrinhos?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 – O que significam as palavras “clássico”, “psicodélico” e “customizar” na tirinha?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 – Aponte a causa e a consequência, em relação ao que a Joaninha sentiu, no terceiro

quadrinho.

__________________________________________________________________________

4 – Que marca de informalidade aparece na tirinha?

__________________________________________________________________________

5 – Compare as expressões do Caracol nos quadrinhos. Houve alguma mudança? Qual?

__________________________________________________________________________

6 – De que jeito o Caracol falou com a Joaninha no quadrinho final? Qual foi a reação dela?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7 – Que efeito de sentido tem a expressão “customizada ficava a sua avó!”?

__________________________________________________________________________

8 – Para você, qual é a finalidade de um cenário em uma tirinha?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A tirinha a seguir é um exemplo de metalinguagem, ou seja, a arte da tirinha fala de si mesma. 

Texto 17

http://bichinhosdejardim.com/coloridos/
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O cronista, tal como qualquer outro narrador, é o articulador da história que

conta. Ao narrar, descreve e envolve os personagens de acordo com os pontos

de vista escolhidos. O fotógrafo, assim como o articulador do texto, direciona o

seu olhar e registra a imagem de acordo com sua subjetividade, seu olhar e

sentimentos. Vamos ler agora uma crônica que fala da arte de fotografar!

O olhar fotográfico 
Thiago Theóphilo

Como num passe de mágica ou apenas uma interação entre ambiente e alma, a

fotografia surge de dentro. Falo de dentro porque a fotografia está dentro de cada um de nós.

Nosso olhar sempre será subjetivo à nossa interpretação, nossa opinião, nossa leitura da

situação, nossa história, nossa vida e, assim, nossa fotografia. Por que algumas pessoas

observam piamente tudo que acontece a sua volta e outras não? Na verdade, essas pessoas

ainda não foram picadas pelo mosquito da fotografia ou apenas não sentem o prazer de viver

cada momento de interação do ser com o ambiente.

Diariamente, vemos pessoas correndo de um lado para o outro, atrasadas ou

apenas cumprindo mais um dia na vida, e não olham o que acontece em redor de si mesmas.

Você passa diariamente na rua de sua casa e nunca observou que naquela esquina acontece

algo de diferente todo dia. Num dia é uma senhora calmamente tentando atravessar a rua no

outro um garotão muito feliz com sua namorada [...] todo dia naquele mesmo lugar

acontecem diferentes situações que poderiam ser registradas em um livro de histórias. Vou

além: Quantas vezes você parou para observar o pôr do sol esta semana? E a Lua? E a vista

da sua cidade? Vivemos como formigas num trajeto idêntico e sistemático diário?

A fotografia mudou meu olhar sobre a vida que levo. Sempre atento a tudo o

que me cerca, independentemente do lugar, sempre observo o que a natureza mostra ao

longo do dia. Porque como diz o camarada Lulu Santos: “Nada do que foi será do jeito que já

foi um dia...”. Então, como não observar as coisas como se as estivéssemos vendo pela

primeira vez? Tornei-me um observador da minha vida. Apenas aprendi a olhar para dentro de

mim. Pois, como falei no início, a fotografia está dentro de nós. Por isso, a fotografia sempre

será minha. Por mais que eu esteja com cem fotógrafos e registrando o mesmo local, cada

um vai fazer a foto do jeito único, do seu jeito de enxergar a vida.

E por que algumas pessoas fazem fotos excepcionais de situações nada

excepcionais? Porque, além de ser necessário estudar a técnica fotográfica e de ter um

equipamento que possa desenvolver toda essa técnica, elas colocam naquela fotografia o seu

olhar. O olhar fotográfico. Com muita paixão, com muita emoção, com carinho para registrar e

transmitir todo aquele pensamento e sentimento que enchia sua alma naquele momento.

Para os que amam a fotografia, para os que apenas gostam da fotografia e para

aqueles que com seu simples equipamento registra o seu dia a dia, apenas deixo um recado

do famoso fotógrafo Henri Cartier Bresson: “Fotografar... é colocar na mesma linha de mira, a

cabeça, o olho e o coração.“ Observe, veja, sinta e boas fotos.

Texto adaptado, disponível em https://olharsubjetivo.wordpress.com/2010/12/09/cronica-olhar-fotografico/

https://pixabay.com/pt/photos/telefone

-celular-telefone-celular-690091/
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1 – Qual o efeito de sentido da expressão "Fotografia vem de dentro“, no primeiro parágrafo?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2 – Como é o olhar do fotógrafo?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3 – De acordo com o texto, por que algumas pessoas não percebem o que está à sua volta?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4 – No segundo parágrafo, o cronista diz que é importante observar o nosso cotidiano com

mais atenção. Você já fez esse exercício de observação?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5 – Transcreva, do segundo parágrafo, o diálogo do cronista com o leitor.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6 – O que a fotografia mudou no cronista?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7 – Qual é a intertextualidade que o terceiro parágrafo traz?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8 – No trecho “[...] Então, como não observar as coisas como se as estivéssemos vendo pela

primeira vez? [...] " a quem o cronista faz esse questionamento?

____________________________________________________________________________

9 – Por que, segundo o texto, cada fotógrafo registra o mesmo local de forma diferente?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10 – No início do quarto parágrafo, o cronista faz uma pergunta e ele mesmo e a responde.

Como você reescreveria a resposta que ele deu, com as suas palavras?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Um olhar sobre o mesmo sempre poderá ser um outro olhar... O ilustre filósofo

Heráclito (século V a.C) disse que ninguém consegue atravessar o

mesmo rio duas vezes. Por que afirmou isso? Segundo ele, ao voltarmos

ao rio, as águas serão outras e aquele que o atravessou também...
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11 – No último parágrafo, qual é o recado do cronista para o leitor?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Texto 19

MÁQUINA FOTOGRÁFICA
Roseana Murray

A máquina fotográfica

do Armarinho Mágico

é bem diferente:

Não faz fotos de paisagens,

bichos ou gente.

Fotografias de sentimentos

é o que faz.

Para cada um, uma cor.

Só vou contar a primeira

fotografia,

não importa se é noite

ou dia,

o amor é sempre dourado.

O resto você inventa.
http://roseanamurray.com/site/index.php/poemas/

Texto 20

Como você aprendeu, a crônica tem como ponto de partida algum

acontecimento do nosso dia a dia. Agora, você vai escrever a sua crônica. Que tal fazer

fotografias do que está ao seu redor para começar a produzir o seu texto? Que tal contar

algo de bom que você tenha vivido? Vamos rascunhar porque são muitas as possibilidades...

Para escrever, você não poderá se esquecer de que vai fazer uma narração que se parece

com um bate-papo com o leitor. Pense no início, no meio e no final, criando, é claro, um

título! Ao terminar, revise seu texto! Combine com seu(sua) Professor(a) de Língua

Portuguesa!

1 – Comparando os textos acima, quais são as semelhanças e diferenças entre ambos?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 – Você gostou de um texto ou de ambos? Por quê?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Vamos encerrar o bimestre com chave de ouro! Iniciaremos a leitura investigativa de uma

obra de arte que atravessa os séculos por sua beleza artística e pela história que conta:

“Paisagem com Orfeu e Eurídice” (1648), do pintor francês Nicolas Poussin (1594 - 1665).
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Texto 21

Perguntas: Suas análises:

Como é a paisagem que você está vendo?

Que cores predominam na pintura?

O que temos no primeiro plano (parte da

frente da cena)?

O que há no plano de fundo (parte de trás

da cena)?

Há um personagem sentado, com um pano

vermelho no colo, segurando um

instrumento musical chamado “lira”. Quem

você supõe que ele seja? O que ele estaria

fazendo?
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Prezado aluno! Prezada aluna!

Bem-vindo e bem-vinda, mais uma vez, aos estudos! Estamos no segundo bimestre e,

como você já sabe, esse material didático de apoio, além de enfatizar, certamente ampliará

as suas habilidades de leitura, oralidade, escrita e análise linguística.

Continuaremos a buscar na arte literária, em outras expressões artísticas e em textos

não literários, formas de diálogo que, articulados, irão expandir, cada vez mais, a sua

formação intelectual e de conhecimento de mundo.

Muito sucesso nesta nova fase de estudos!
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Rio de Janeiro: beleza natural, arquitetura e História!

Canção do fico 

Minha cidade do Rio,

Meu Castelo de água e sol [...]

Minha terra de nascença

Terceira, pois foi aqui,

Em êxtase, alumbramento,

Que o mar e seus mundo vi [...]

ANDRADE, Carlos Drummond de In.: Quando o Brasil era moderno: 

Guia poético do Rio de Janeiro, o olhar modernista. HOLLANDA, 

Heloisa Buarque de. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p.102
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Fonte 

Wallace 

Bondinho

Beleza em 
Santa Cruz.
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Charme e 

encanto em 
Santa Teresa.

Imponência espetacular 

no Centro do Rio.

Glossário: alumbramento  - espírito, ilusão
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No bimestre que passou, iniciamos uma leitura investigativa da obra “Paisagem de

Orfeu e Eurídice” de Nicolas Poussin. Agora, voltaremos para a pintura, recordaremos o que
já sabemos para entendê-la um pouco mais!

1 – Agora que você já analisou e conhece a pintura, que sensações essa causa em você?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 – Você acha que a paisagem, como um todo, retrata a trágica morte de Eurídice? Por quê?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Na pintura, Orfeu e Eurídice acabaram de se casar. Ele está sentado tocando,

magistralmente, a sua lira, à beira do lago. Na mata, Eurídice acaba de ser morta pela

picada de uma serpente, mas Orfeu ainda não recebeu essa trágica notícia.

Imagine que você é um(a) famoso(a) pintor(a)! Com base no que você sabe sobre a

obra de arte de Poussin, planeje como você criaria a sua pintura. Quais seriam as

paisagens, os cenários, os personagens e as cores?

Elabore o seu planejamento, crie a sua obra e escreva uma narrativa curta sobre ela!

Solte a sua imaginação! Lembre-se de revisar o seu texto, quando terminar! Que tal expor o

seu trabalho na escola? Combine com seu(sua) Professor(a) de Língua Portuguesa!
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Orfeu e Eurídice

Orfeu adorava a esposa Eurídice, uma ninfa da floresta. Recém-casado, a maior felicidade

do filho de Apolo era tocar sua lira para a mulher. Sendo filho do deus da música, não era de

estranhar, realmente, que tivesse a mesma perícia do pai. Por onde quer que Orfeu andasse,

tocando o seu instrumento, tudo como que se paralisava, todos atentos, exclusivamente, ao som

que saía de seus talentosos dedos. [...]

Era tanta a paixão que a jovem nutria pela música do marido que às vezes o próprio Orfeu

deixava de lado a lira, enciumado da própria música.

Um dia, Eurídice estava passeando com suas amigas ninfas quando, separando-se delas,

entrou por uma vereda do bosque, onde gostava de caminhar. Sentado, com as costas apoiadas

a um tronco, estava o pastor Aristeu, entregue aos seus pensamentos. Percebendo que alguém

se aproximava, ergueu a cabeça.

— É ela, Eurídice! — disse Aristeu, que era apaixonado pela ninfa. Levantando-se com

rapidez, foi na direção da moça, tentando parecer que era um encontro casual. Eurídice, no

entanto, recuou alguns passos ao vê-lo, pois sabia dos sentimentos que o pastor nutria por ela.

[...]

Mas Eurídice não queria conversa. Por isso mesmo apertou mais o passo. Aristeu,

revoltado, lançou-se em seu encalço. [...]

A ninfa, percebendo que corria perigo, arremessou-se numa corrida para dentro da mata.

Enquanto fugia, sentia atrás de si os passos ligeiros de seu perseguidor. De repente, porém,

Eurídice aproximou-se perigosamente de uma serpente, que, assustada, acabou picando o seu

tornozelo. A ninfa caiu ao solo, com um grito de dor. Aristeu logo a alcançou, mas descobriu que

nada mais podia fazer para salvar a sua amada. A jovem, aos poucos, perdia a consciência,

ingressando no mundo das sombras.

Quando Orfeu recebeu a terrível notícia, sua alma cobriu-se de luto; sua lira, que até então

somente tocara acordes alegres, agora silenciara; a partir daí, nas raras vezes em que tocava,

tudo o que se ouvia eram sons tristes como um lamento. Não conseguindo mais viver sem sua

adorada Eurídice, Orfeu tomou uma decisão extrema: foi até Júpiter pedir que a trouxesse de

volta da mansão dos mortos.

— Não posso fazer nada sem a concordância de Plutão — disse o pai dos deuses,

convencido da dor do infeliz amante. — Tudo o que posso fazer é lhe ceder Mercúrio, que o

conduzirá até o reino de meu irmão. [...]

Abandonando tudo, Orfeu partiu na outra manhã, tendo apenas a companhia de Mercúrio.

Pela primeira vez desde a morte da esposa, o poeta mostrava-se um pouco animado, chegando

até a tirar alguns alegres acordes do seu instrumento. Porém, logo retornou à sua música

plangente, ao chegar à gruta que, segundo a tradição, dava acesso à morada dos mortos.

Sem medo algum, Orfeu começou a descer as profundezas do terrível abismo. Quanto

mais descia, maior era a escuridão, tanto que foi obrigado a acender um facho. Depois de muito

andar, avistou ao longe o brilho de algo tremeluzindo ao chão. Era o Estige, um dos rios [...] que

levam ao reino de Plutão. Ali estava ancorada uma barca, tendo ao lado e em pé Caronte, com

sua longa barba branca e seu olhar de poucos amigos.

Vamos, agora, conhecer a mítica história de Orfeu e

Eurídice que inspirou o artista francês Nicolas Poussin.

Texto 1
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Glossário: plangente – que chora, que se lastima, triste.

facho – farol, luz, lanterna.
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— O que quer aqui? — disse o velho, apalpando o visitante. — Você não tem a aparência

de um morto.

— Quero rever minha esposa, que desceu recentemente a este lugar — disse Orfeu, com

decisão. — Aqui está Mercúrio, que traz a autorização do próprio Júpiter.

— E como pensa que vai passar para a outra margem? Com seu corpo pesado irá levar a

pique a minha barca — disse Caronte, ameaçando o intruso com seu pesado remo.

— Vamos, toque logo [...]! — ordenou Orfeu, sem se impressionar com as ameaças do

velho senil. — Eu a manterei flutuando com os acordes de minha lira.

Intimidado com a vontade de Orfeu, Caronte desatou as amarras que prendiam a barca à

terra e, maravilha para seus cansados olhos, ela flutuou com mais leveza do que nunca sobre as

águas escuras do temível rio. Ao desembarcar. Orfeu acalmou com seus acordes a ira de

Cérbero — o monstruoso cão de três cabeças que guarda a entrada [...] -, de modo que ele veio

rastejando docilmente e lambeu com suas três línguas os pés do inesperado visitante. Depois,

Orfeu cruzou com vários condenados, que ao escutarem a melodia que saía das mãos do

músico cessaram por alguns momentos a sua faina. As danaides deixaram cair ao chão os seus

baldes de chumbo; Íxion deixou de girar a sua roda; e Sísifo abandonou o seu rochedo, que rolou

colina abaixo. Avançando sempre, Orfeu chegou, enfim, diante do trono de Plutão e de sua

esposa, Prosérpina. Ambos pareciam interessadíssimos naquele vivo que chegava ao seu reino

daquela maneira surpreendente.

— O que deseja aqui, visitante? — disse Plutão, brandindo seu tridente, como a

demonstrar que, ainda que apreciasse a música, não aprovava aquela invasão de seus domínios.

— Vim implorar a vocês, soberanos do mundo subterrâneo, que peçam às Parcas para

que reatem o fio partido da vida de minha esposa Eurídice, devolvendo-a à vida. Se não

puderem ou não quiserem fazê-lo, no entanto, que cortem também o fio de minha vida,

permitindo que eu aqui permaneça junto a ela.

Impressionado com a retórica e com a melodia de Orfeu, Plutão pediu a Mercúrio que

trouxesse a esposa do visitante. Impossível descrever a reação que se apoderou de Orfeu

quando viu novamente sua amada. Suas pernas tremiam: sua face convulsa era uma máscara

de todos os rostos que a emoção pode pintar: e sua voz, um grito como jamais se ouviu igual.

— Eurídice, você está viva! — disse o esposo à mulher morta. [...]

— Está bem, permito que você a leve de volta para a Terra — disse Plutão. com a

concordância de Prosérpina. — Porém, há uma condição. [...]

— Você deverá fazer o restante do trajeto sempre à frente de sua esposa, jamais voltando-

se para trás para olhar para ela. Se o fizer, imediatamente a perderá para sempre [...]

— Está bem, assim o farei — disse Orfeu, seguindo adiante, levando atrás de si Eurídice e

Mercúrio.

Refizeram, assim, todo o trajeto da descida, só que em sentido contrário. Por várias vezes,

Orfeu teve ímpetos de voltar-se para trás para ver se sua esposa ainda o acompanhava,

recebendo sempre sua admoestação:

— Não, Orfeu, não se vire!

O poeta já divisava nas alturas a cratera por onde ele e o deus mensageiro haviam

entrado.

— Veja, Eurídice, estamos quase chegando! — disse Orfeu, voltando-se inadvertidamente

para ela, a um passo da liberdade.

Nem bem seus olhos fixaram o rosto de sua amada, viu-a ser carregada de volta à

escuridão pelos braços de Mercúrio.
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— Espere, não, volte! — clamou Orfeu, devorando com os olhos a última imagem de

Eurídice, que, com os olhos esgazeados, lhe estendia inutilmente as mãos.

Um grande terremoto sacudiu a caverna, fazendo com que um imenso rochedo bloqueasse

para sempre o seu regresso ao reino das sombras. [...]

— Ai de mim! Por que fui olhar para trás no último minuto, faltando tão pouco! [...]

Mas nada mais havia a fazer. Eurídice estava longe dele, para sempre. [...] Deixando o

lugar, percorreu várias feiras, arrancando de sua lira acordes lúgubres e ao mesmo tempo de

uma beleza triste. Instalando-se numa floresta, na Trácia, Orfeu dedicou-se a tocar sua música,

alheio a tudo o mais. As mulheres de lá, no entanto, não cessavam de persegui-lo, em especial

um grupo de bacantes — sacerdotisas de Baco -, que tudo faziam para conquistar seu amor.

[...] Ele mostrava-se sempre irredutível, até que um dia, tomadas por um furor maligno, as

mulheres avançaram para ele, lançando lhe pedras e dardos, sem, no entanto, atingi-lo, pois

sua música o protegia.

— Abafem o som da música! — disse uma das bacantes [...]. Batendo seus tambores e

estalando seus címbalos, elas finalmente conseguiram abafar a música de Orfeu, tornando-o

vulnerável aos seus ataques. Uma chuva de pedras e dardos desceu, então, sobre o poeta, que

tombou morto sob implacável ataque. [...] A alma de Orfeu, no entanto, estava liberta, e tão logo

se viu livre de suas perversas algozes, o poeta correu para os braços de sua Eurídice, que o

aguardava no mesmo lugar onde ele a deixara.

FRANCHINI, A. S., SEGANFREDO, Carmen. As 100 melhores histórias da mitologia: deuses, heróis, monstros

e guerras da tradição greco-romana. 9 ed. — Porto Alegre :L&PM, 2007, p. 154-158.

Criada e contada pela força da oralidade e imaginação, uma narrativa

mítica é uma obra ficcional na qual as imagens simbólicas estão

relacionadas à crença, à cultura e à História dos povos antigos. No texto

mítico, percebemos a presença de heróis, deuses e semideus que

interferem no destino dos personagens. Como você percebeu, essas

características estão no mito de Orfeu e Eurídice que acabou de ler.

1 – Com a ajuda de um dicionário, busque os significados das palavras destacadas no texto.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 – Quais são os personagens do texto lido?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

https://pixabay.com



45

https://pixabay.com

3 – Que cenários ou lugares aparecem no mito?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4 – Qual é o foco narrativo que se apresenta na história?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 – De acordo com a situação inicial, de quem Orfeu herdou o dom da música?

___________________________________________________________________________

6 – Quando Orfeu tocava, o que acontecia?

___________________________________________________________________________

7 – Por que Orfeu deixava, às vezes, a lira de lado?

___________________________________________________________________________

8 – Qual o sentido que a palavra “exclusivamente” assume, ao final do primeiro parágrafo?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 – O conflito gerador é um elemento complicador que modifica uma situação anterior. O que

sucedeu quando Eurídice foi passear no bosque?

___________________________________________________________________________

10 – Quando Eurídice entrou na mata, o que aconteceu com ela?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11 – Em “[...] Um dia, Eurídice estava passeando com suas amigas ninfas quando,

separando-se delas, entrou por uma vereda do bosque, onde gostava de caminhar [...]”, quais

são os efeitos de sentido das expressões destacadas?

___________________________________________________________________________

12 – No trecho abaixo, vemos as palavras “mas” e “mais”. Qual é a diferença de sentido entre

ambas?

“[...] Mas Eurídice não queria conversa. Por isso mesmo apertou mais o passo [...]”

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13 – Que outro elemento coesivo com valor de oposição aparece no sexto e nono parágrafos?

___________________________________________________________________________
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14 – O que Orfeu sentiu após saber da trágica notícia?

___________________________________________________________________________

15 – Qual foi a decisão de Orfeu para dar fim ao sofrimento vivido?

___________________________________________________________________________

16 – O que convenceu Júpiter a deixar Orfeu ir ao mundo dos mortos?

___________________________________________________________________________

17 – Quem acompanhou Orfeu ao reino de Plutão?

___________________________________________________________________________

18 – De que forma Orfeu falou com Caronte para que ele o levasse até a sua amada?

___________________________________________________________________________

19 – O que aconteceu quando Orfeu chegou até a entrada das profundezas?

___________________________________________________________________________

20 – O que a música de Orfeu causou aos demais condenados no mundo inferior?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

21 – Além de ter ficado interessado na maneira como Orfeu entrou em seu reino, qual foi a

reação de Plutão?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

22 – Releia o trecho que contém uma parte do clímax – momento de maior tensão da

narrativa. Depois, diga quais são os efeitos de sentido dos elementos destacados.

“[...] Se não puderem ou não quiserem fazê-lo, no entanto, que cortem também o fio de

minha vida, permitindo que eu aqui permaneça junto a ela. [...]”

___________________________________________________________________________

23 – De acordo com o texto, escreva com suas palavras, a reação de Orfeu ao ver Eurídice 

no reino de Plutão.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

24 – Leia o trecho e responda às questões.

“[...] — Eurídice, você está viva! — disse o esposo à mulher morta. [...]”

a) Explique os usos dos travessões a seguir, respectivamente.

___________________________________________________________________________

https://pixabay.com
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b) Quando palavras de sentido contrários são usadas próximas, temos uma figura de

linguagem chamada antítese. Que palavras se opõem, quanto ao sentido, e aparecem no

trecho?

___________________________________________________________________________

25 – Retire do trecho a seguir: uma ordem e uma condição.

“[...] — Você deverá fazer o restante do trajeto sempre à frente de sua esposa, jamais

voltando-se para trás para olhar para ela. Se o fizer, imediatamente a perderá para sempre

[...]”

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

26 – Que palavras nos permitem entender que há uma ordem e uma condição?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

27 – Orfeu seguiu a condição imposta por Plutão? Explique.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

28 – O que aconteceu com Orfeu, depois que Eurídice regressou ao mundo dos mortos?

___________________________________________________________________________

29 – No desfecho, como as bacantes conseguiram fazer com que Orfeu ficasse

desprotegido? O que ocorreu depois disso?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

https://pixabay.com

O mito de Orfeu e Eurídice é uma história de amor muito bonita e interessante

que poderia continuar e ter um outro final, não é mesmo? Que tal visitar a Sala de

Leitura de sua escola e buscar mais livros que falem de mitologias? Que tal jogar o

jogo da memória de mitologia greco-romana, utilizando o QR Code acima?

Releia a narrativa com atenção nos mínimos detalhes, pesquise na Sala de

Leitura sobre os personagens mitológicos e observe as características de cada um,

os cenários e as falas. Que tal planejar uma continuação?! Sua missão será, então,

escrever! Que tal criar o seu caderno de contos? Use a imaginação para continuar a

história lida. Você sabia que existem outros personagens míticos que podem

contribuir para a sua nova versão?

Inspire-se! Não se esqueça de revisar o seu texto quando terminar! Depois de

tudo pronto, que tal juntar seus colegas para uma leitura coletiva? Converse com

seu(sua) Professor(a) de Língua Portuguesa! h
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Orfeu, o Negro do Carnaval 

Dadinho, Gilberto Gomes, Mocotó e 

Paulo Cesar Portugal

Hoje o amor está no ar

Vai conquistar seu coração

"Tristeza não tem fim, felicidade sim"

Sou Viradouro, sou paixão

[...]

Lá, onde a vida faz a prece

E o Sol brilhante desce para ouvir

Acordes geniais de um violão

É o reino de Orfeu, rei das cabrochas

Seduzidas pela sua inspiração

Eurídice, o verdadeiro amor

Do vencedor por aclamação geral

Da escola de samba do morro

Que vai decantar nos seus versos

A história do carnaval

É na magia do sonho que eu vou

Mitologia no samba, amor

É na magia do sonho que eu vou

Mitologia no samba, amor

Aí, o zumbido da fatalidade

Que atinge a cidade

Traz mais uma desilusão

Orfeu caiu no abismo da saudade

E voa para a eternidade

Levado pela ira da paixão

Tem no seu talento, reconhecimento

Num desfile magistral

O Grêmio do morro venceu

E o samba do negro Orfeu

Tem um retorno triunfal

Imagem do carro

alegórico Talento de

Orfeu, no desfile da

Viradouro, em 1998.

A narrativa que você leu inspirou artistas do mundo inteiro e aqui, no Rio, não foi

diferente! O G.R.E.S Unidos do Viradouro e o mestre do carnaval carioca, Joãosinho

Trinta, uniram o mito de Orfeu e Eurídice ao carnaval e isso deu samba em 1998!
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Joãosinho Trinta (1933 - 2011),

carnavalesco maranhense e

carioca de coração, foi e é

reconhecido por seus geniais e

inesquecíveis desfiles.

https://www.letras.mus.br/unidos-do-viradouro-rj/474149/

No site da MultiRio, Você poderá aprender

mais sobre mitologia greco-romana e ainda

acessar a jogos e flashcards muito divertidos!

De olho nas intertextualidades...
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Texto 2

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/busca?a=&ano=&dis=&tem=&cat=&col=&ser=&ord=RL&txt=mitologia&f=&pag=1
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1 – Na letra da canção, há palavras destacadas. Com a ajuda de um dicionário, busque os

sentidos que melhor se encaixem nos versos.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2 – O verso "Tristeza não tem fim, felicidade sim“ faz intertextualidade com a letra da canção A

felicidade de Tom Jobim. Encontre antíteses no verso destacado.

____________________________________________________________________________

3 – A que se referem as palavras destacadas no trecho“[...] Lá, onde a vida faz a prece [...]”?

____________________________________________________________________________

4 – A quem se refere o “vencedor”, na terceira estrofe?

____________________________________________________________________________

5 – Releia a quarta estrofe – o refrão – para responder às questões.

a) Como as rimas foram construídas?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b) Como o eu lírico chama o(a) seu(sua) interlocutor(a)? O que ele diz?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6 – Qual é a diferença de sentido da quinta estrofe para as estrofes anteriores?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7 – Qual é a importância do enredo para a letra da canção?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8 – De acordo com o enredo, qual foi o desfecho de Orfeu?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9 – A letra da canção se inspira no mito de Orfeu. Como o personagem Orfeu é caracterizado

no samba-enredo?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Gonçalves Dias (1823 – 1864) foi advogado, jornalista, etnógrafo

teatrólogo e crítico, sobretudo, um expoente poeta maranhense. Ícone

do romantismo brasileiro, destaca-se por suas obras lírica e indianista.

Como eu te amo

Gonçalves Dias 

Como se ama o silêncio, a luz, o aroma,

O orvalho numa flor, nos céus a estrela,

No largo mar a sombra de uma vela,

Que lá na extrema do horizonte assoma;

Como se ama o clarão da branca lua,

Da noite na mudez os sons da flauta,

As canções saudosíssimas do nauta,

Quando em mole vaivém a nau flutua,

Como se ama das aves o gemido,

Da noite as sombras e do dia as cores,

Um céu com luzes, um jardim com flores,

Um canto quase em lágrimas sumido;

[...]

Como se ama o calor e a luz querida,

A harmonia, o frescor, os sons, os céus,

Silêncio, e cores, e perfume, e vida,

Os pais e a pátria e a virtude e a Deus:

Assim eu te amo, assim; mais do que podem

Dizer-te os lábios meus, - mais do que vale

Cantar a voz do trovador cansada [...]
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DIAS, A. Gonçalves. Poesias. (organização de J. Norberto de 

Souza). Tomo I. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, [s/d], p.141.
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Como o eu lírico se revela no poema?

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Transcreva uma comparação do

poema.

______________________________

______________________________

______________________________ 

De qual imagem você mais gostou?

Se quiser, você pode escolher mais de

uma.

_______________________________

_______________________________

De que modo o amor é apresentado

no poema?

_______________________________

_______________________________

O poema romântico que você acabou de ler é, realmente, muito inspirador! Você agora

será poeta ou poetisa que escreverá sobre o amor... Que tal criar versos narrativos?

Abuse de sua criatividade e imaginação, crie em seu caderno e revise o seu texto! Que tal

ler o seu poema narrativo em um sarau de poesia organizado por você? Vai ser inenarrável

viver uma experiência poética! Combine com seu(sua) Professor(a) de Língua Portuguesa.

Texto 3

Glossário: assoma - acirra, desespera, embravece. aroma – odor, cheiro, perfume. nau – navio, barco. 
nauta – marinheiro, navegante  
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É urgente o amor

Eugénio de Andrade

É urgente o amor.

É urgente um barco no mar.

É urgente destruir certas palavras,

ódio, solidão e crueldade,

alguns lamentos,

muitas espadas.

É urgente inventar alegria,

multiplicar os beijos, as searas,

é urgente descobrir rosas e rios

e manhãs claras.

[...]

É urgente o amor, é urgente

permanecer.

Texto adaptado, disponível em ANGIUS, 

Fernanda; ANGIUS, Matteo. Mia Couto. O 

desanoitecer da palavra : estudo, seleccão de 

textos inéditos e bibliografia anotada de um autor 

moçambicano. Praia-Mindelo: Embaixada de 

Portugal, Centro Cultural Português, 1998, p.15.

Eugénio de Andrade (1923 -

2005) foi um reconhecido

poeta em sua terra natal,

Portugal, e no cenário literário

internacional. Tradutor e

escritor, recebeu vários

prêmios por obras dedicadas

ao gênero lírico.

Há infinitas formas de amar, não é mesmo? Continuaremos

falando sobre os gestos de amor e de outros bons sentimentos

tão necessários que podem se manifestar em nossas vidas...

https://pixabay.com https://www.flickr.com

1 – O poema trabalha com sentidos que se opõem. Quais são?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 - Que mensagem urgente o poema nos traz?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 - Como os sentidos das imagens, artes urbanas, relacionam-se com o poema?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Texto 5

Texto 6 Texto 7

Texto 8

https://pxhere.com

Diferentemente da pichação, 

que é considerada um 

ato de vandalismo, o grafite 

urbano é uma expressão 

artística que alcança um 

grande público para 

levá-lo à reflexão sobre 

o cotidiano que o cerca.  
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https://tirasarmandinho.tumblr.com

1 – Retire metáforas do quadrinho.

____________________________________________________________________________

2 – O que o menino está fazendo, no segundo quadrinho, com a gaiola? Por que ele fez isso?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3 – Por que as crianças, na tirinha, demonstram atitudes positivas?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4 – Relendo o último quadrinho, como os elementos não verbais e os verbais ajudam a

construir os sentidos da tirinha?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

http://www.projetoagua.org.brhttps://br.freepik.comhttps://www.al.sp.gov.br

Diga, com uma palavra, o que cada imagem significa para você. O que elas têm em comum

com o texto 9?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Texto 9

Agora, em seu caderno, você escreverá um resumo sobre cada imagem

acima. Depois, você revisará seu texto e mostrará seu trabalho para seu(sua)

Professor(a) de Língua Portuguesa.
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A importância de se ter amigos e 

como mantê-los sempre perto de nós

Danielle Sanches

"Eles são a família que escolhemos", diz o ditado popular. E é isso mesmo:

além da família, os amigos são as pessoas com quem vamos estabelecer vínculos mais

significativos e duradouros durante a vida. E, em cada etapa dessa jornada, eles têm um

papel importante para o nosso desenvolvimento psíquico e social.

"Enquanto na infância eles ajudam na socialização do indivíduo, na

adolescência eles são importantes para ajudar o indivíduo a construir sua identidade e formar

uma imagem de si", explica a psicóloga Natália Tavares Pavani Araújo, psicóloga do Hospital

Alemão Oswaldo Cruz. "Já para os idosos, eles são fundamentais para combater a solidão, o

que pode influenciar até mesmo na saúde deles.”

Sim, ter amigos é fundamental para viver uma vida mais saudável e até mais

longa — e há inúmeros estudos a respeito disso. Por exemplo, uma revisão de 148 estudos

feita nos Estados Unidos por especialistas da Brigham Young University e da University of

North Carolina mostrou que pessoas com amizades sólidas tinham 50% mais chances de

sobrevivência. [...]

As amizades também são fundamentais para que possamos externalizar

sentimentos e demonstrar afeto e amor, o que é fundamental para a nossa saúde mental. "É

um tipo de relacionamento que nos ajuda a ser mais humanos em nossas vidas", afirma

Cristina Borsali, psicóloga da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Seja no trabalho, na escola ou na vida, fazer conexões é algo tipicamente

humano —como seres sociais que somos, precisamos dessa interação para nos sentirmos

validados e acolhidos. "Eles são a nossa biografia viva, são testemunhas do que vivemos.",

diz Araújo.

Ao longo da vida, no entanto, é comum que os caminhos sigam por rotas

diferentes e muitas amizades fiquem no passado. Em 1993, o antropologista Robin Dunbar,

da Universidade de Oxford, ficou famoso por dizer que, cognitivamente, cada pessoa seria

capaz de ter, no máximo, 150 relações sociais estáveis — o dado ficou depois famoso e

conhecido como "número Dunbar".

Mas o próprio Dunbar reconheceu, anos depois, que as redes sociais poderiam

ser responsáveis por aumentar esse limite, permitindo uma maior interação com pessoas

com quem falaríamos pouco por conta de questões geográficas, por exemplo. Seja como for,

a amizade, como qualquer relacionamento, também precisa ser cultivada para que

permaneça viva. [...]

Texto adaptado, disponível em https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/11/01/a-importancia-de-se-ter-amigos-e-como-

mante-los-sempre-perto.htm

Amor, companheirismo, interação, simpatia, esperança, laços de felicidade,

confiança, afeição, estima, bem-estar, dedicação, conforto, relacionamento

saudável, benevolência, família escolhida, altruísmo... São tantas as palavras

que podem significar o valor de uma amizade sincera e real em nossas vidas...

O texto a seguir falará sobre amizade. Vamos à leitura!

Texto 10
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1 – Leia o trecho, observe os elementos destacados e responda às questões.

a) Explique os efeitos de sentidos das aspas e dos dois pontos presentes no trecho.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) Qual é a figura de linguagem que aparece em: “[...] "Eles são a família que escolhemos”

[...]”?

___________________________________________________________________________

c) Em sua opinião, você considera que a amizade dura, necessariamente, uma vida inteira?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

d) Que efeito de sentido o elementos coesivo “e” estabelece no trecho?

___________________________________________________________________________

e) Como a expressão “[...] estabelecer vínculos mais significativos [...]” significa no trecho?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

f) Aponte a causa e a consequência, no trecho expresso, no retângulo acima.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 – Ao final do primeiro parágrafo, há um dado novo que será desenvolvido no decorrer do

texto. Que informação é essa? Transcreva-a.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3 – Em “[...] E, em cada etapa dessa jornada, eles têm um papel [...]” a que se referem às

expressões destacadas?

___________________________________________________________________________

4 – O que significam as aspas no segundo parágrafo?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

“[...] – "Eles são a família que escolhemos“ – diz o ditado popular. E é isso

mesmo: além da família, os amigos são as pessoas com quem vamos estabelecer

vínculos mais significativos e duradouros durante a vida. [...]”
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5 – Quais são os benefícios da amizade nas fases da vida de uma pessoa, no segundo

parágrafo?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6 – Ainda no segundo parágrafo, responda:

a) A quem se referem as palavras em destaque no texto?

___________________________________________________________________________

b) Retire uma circunstância de lugar.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7 – O terceiro parágrafo traz uma ideia afirmativa. Qual?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8 – Como a ideia inicial do terceiro parágrafo é confirmada? O que os estudos comprovaram?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9 – Releia o quarto parágrafo e, com base nele,  responda a seguir. 

a) Qual é o efeito de sentido das aspas?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b) Transcreva uma expressão de finalidade, destacando-a em sua resposta.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

c) Encontre metáforas.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) Por que ter amizades nos ajuda “a ser mais humanos”?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10 – O que significa a expressão “fazer conexões”, no quinto parágrafo?

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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11 – De acordo com o quinto parágrafo, com que finalidade ou objetivo precisamos realizar tais

conexões?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

12 – “[...] "Eles são a nossa biografia viva, são testemunhas do que vivemos", diz Araújo. [...]”

a) A quem se refere a palavra destacada no trecho acima?

___________________________________________________________________________

b) Quem é a referência “Araújo” citada acima, no trecho?

___________________________________________________________________________

c) Quais são os sentidos das palavras “biografia” e “testemunhas” no texto?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) Que metáforas aparecem no trecho?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

13 – No sexto parágrafo, quais são os efeitos de sentido das expressões “Ao longo da vida” e

“no entanto”?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

14 – Por que algumas amizades ficam no passado? O que texto nos leva a inferir sobre isso?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

15 – Nos parágrafos finais do texto, a autora cita o antropologista Robin Dunbar, da

Universidade de Oxford. Releia os dois últimos parágrafos e, a seguir, responda.

a) Quantas relações sociais estáveis uma pessoa pode ter, de acordo com o antropologista

Robin Dunbar?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

b) Como esse dado numérico ficou conhecido à época?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c) O que mudou, em relação a esse número, nos dias de hoje?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

16 – O que faz uma amizade ter vida longa, segundo o texto?

____________________________________________________________________________
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As amizades são muito importantes nas vidas de cada um de nós, não é mesmo? Construir

laços e mantê-los é, de fato, fundamental! Que tal escrever um pouco sobre a sua experiência

de vida em seu caderno? Registre quem são os seus amigos, onde vivem, como vocês se

conheceram , as situações divertidas que já partilharam juntos e como eles ajudam a tornar a

sua vida melhor. Ao final lembre-se: revise seu texto! Que tal combinar com seu(sua)

Professor(a) de Língua Portuguesa um momento para apresentar o seu trabalho?

17 – Diga os benefícios de ter uma amizade saudável, resumindo o texto lido.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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1 – Que situação está acontecendo na tirinha?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 – Que marcas de informalidade aparecem no segundo quadrinho?

___________________________________________________________________________

3 – Encontre na fala de Mauro, o “minhoco”, no terceiro quadrinho, uma condição e o

elemento coesivo que estabelece esse valor condicional.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4 – Para você, Meleca aceitou ou não ser amigo eterno de Mauro? Explique.

___________________________________________________________________________

5 – O que, na tirinha, revela o efeito de humor?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Texto 11 
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http://www.mairinque.sp.gov.br

http://www.boanoticia.org.br

1 – Em linhas gerais, qual é o assunto em comum entre os textos 12 e 13?

__________________________________________________________________________

2 – Especificamente, quais são os temas de cada um?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3 – Qual é o gênero dos textos acima?

__________________________________________________________________________

4 – Qual é a finalidade de cada texto acima?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 – Além de falar em adoção, que outro assunto o texto 12 traz?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6 – Como a palavra “amicão” foi criada?

__________________________________________________________________________

7 – Lendo o verbal e o não verbal, como os sentidos do texto 13 foram construídos?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 – Quanto aos sentidos expressos, de que formas os textos 10 e 11 podem ser relacionados

aos textos 12 e 13?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Texto 12
Texto 13
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1 – Retire do texto um diálogo explícito com o leitor.

___________________________________________________________________________

2 – Para você, como seriam os cheiros do mar e da terra? Por quê?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3 – Com que finalidade a cronista se perfuma? Qual é o sentido da palavra "intensificar“ na

crônica?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4 – Que figura de linguagem aparece em “[...] A terra é perfumada. [...]" e "[...] perfumar-se é

uma sabedoria instintiva [...]"?

___________________________________________________________________________

5 – O que significa a expressão em destaque no trecho "[...] perfumar-se é uma sabedoria

instintiva [...]"?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6 – De acordo com a crônica, apenas a "sabedoria instintiva" é suficiente para alguém

escolher o seu perfume?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Os perfumes da terra 

Clarice Lispector

Já falei do perfume do jasmim? Já falei do cheiro do mar. A terra é perfumada.

E eu me perfumo para intensificar o que sou. Por isso não posso usar perfumes que me

contrariem. Perfumar-se é uma sabedoria instintiva. E como toda arte, exige algum

conhecimento de si própria. Uso um perfume cujo nome não digo: é meu, sou eu. Duas

amigas já me perguntaram o nome, eu disse, elas compraram. E deram-me de volta:

simplesmente não eram elas. Não digo o nome também por segredo. É bom perfumar-se em

segredo.

LISPECTOR, Clarice. Do Rio de Janeiro e seus personagens: crônicas para jovens. VASQUEZ, Pedro Karp (org.). Rio de Janeiro: Rocco 

Jovens Leitores, 2011, p.127

Clarice Lispector (1920-1977) foi uma jornalista e eminente

escritora que nasceu na Ucrânia e naturalizada brasileira. Sua dedicada

e valorosa produção literária que articulava cenas cotidianas, epifanias e

tramas psicológicas a tornaram uma das escritoras mais emblemáticas

da Literatura do século XX. Neste ano, para comemorar o centenário de
Clarice Lispector, trazemos a crônica abaixo para a leitura!

https://www.piqsels.com

Texto 14
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7 – As amigas da cronista compraram o mesmo perfume que ela utilizava para si mesma. O

que elas fizeram depois? Por quê?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8 – A palavra “terra”, na crônica, é grafada com letra minúscula. Por quê?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 – O que significa, no texto, “[...] É bom perfumar-se em segredo [...]”?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Texto 15

Conhecendo perfumes: entenda os diferentes tipos de fragrância

Você já encontrou o perfume da sua vida? Às vezes a gente tem um, dois ou até

três perfumes, mas ainda assim parece que não é aquela fragrância dos sonhos, aquela que

a gente pode dizer de boca cheia “não vivo sem esse perfume”.

Pode ser que isso aconteça porque sentimos um perfume numa pessoa, daí amamos

a fragrância, porém, quando a gente compra o perfume e passa na nossa pele, parece que a

mágica não acontece. E sabe por quê? Porque o perfume possui uma estrutura e notas

olfativas que, ao entrar em contato com a pele, podem resultar num “cheirinho” diferente de

pessoa pra pessoa.

Quer entender mais sobre todo esse papo de fragrâncias de perfumes, estruturas e

notas olfativas? Reunimos tudo o que a gente sabe sobre o assunto e preparamos esse post

aqui! Você vai conhecer muito sobre o universo das essências para perfumes e com certeza

vai sair daqui sabendo escolher o seu perfume da vida. Vamos lá?

Primeiro, a gente vai começar a entender melhor o que são as tais das notas olfativas.

Elas são as responsáveis pelo aroma do perfume mudar na nossa pele com o passar das

horas. As notas olfativas dos perfumes são classificadas de acordo com a ordem em que

a fragrância evapora, elas são chamadas de notas de saída (ou cabeça), notas de coração

(ou corpo) e as notas de fundo (ou base).

- Notas de Saída

As notas de saída do perfume são as primeiras a serem sentidas, pois são mais voláteis.

Também são responsáveis pela impressão inicial da fragrância. Costumam ser leves e

frescas, mas também podem ser cítricas ou herbais. As notas de saída duram apenas alguns

minutos na pele.

- Notas de Coração

As notas de coração das fragrâncias evaporam mais devagar do que as notas de saída. Elas

dão personalidade ao perfume e funcionam como o corpo da fragrância. Costumam exalar na

pele quando o perfume começa a ser absorvido. Geralmente, fazem parte desse

grupo as fragrâncias de perfumes florais e frutais.

- Notas de Fundo

As notas de fundo são a parte da fragrância que mais fixam na pele, portanto, são as últimas
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a deixarem de ser sentidas pelo nosso olfato. No geral, as essências para perfumes desse

grupo são provenientes de madeiras como cedro e pinho, especiarias como gengibre e noz

moscada e resinas.

Agora, já está mais fácil entender quando alguém diz que tal perfume tem notas

de coração de flor de cerejeira e notas de fundo de baunilha. Mas, o que dizer sobre as

famílias olfativas dos perfumes? A gente explica tudo!

O que classifica uma fragrância dentro de uma família olfativa são as notas

mais dominantes presentes no perfume. As principais famílias olfativas são as cítricas, fresh,

frutais, florais, orientais e amadeiradas. Ah, e uma fragrância de perfume não precisa

pertencer apenas a uma família olfativa, muitos perfumes pertencem a famílias duplas ou até

triplas. Com certeza, você já viu na prateleira um perfume floral/frutal, floral/amadeirado e por

aí vai. Quando isso acontece, é legal saber que a regra é a seguinte: a primeira família

olfativa citada é a principal, as demais servem de complemento ao perfume.

Texto adaptado, disponível em http://www.fiorucci.com.br/blog/2016/10/17/conhecendo-perfumes-entenda-os-diferentes-tipos-de-

fragrancia/?fbclid=IwAR2GYiffLOnnLlfl-vtsf5fXd6Ih1BAMyCumOAJ1pLe1ym1ubXCdoiAng38

1 – Qual é o efeito de sentido dos dois pontos no título e das aspas no primeiro parágrafo?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 – Percebemos que o segundo parágrafo do texto 15 se relaciona com a crônica (texto 14).

Aponte semelhanças e diferenças.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3 – Como o texto 15 dialoga com o leitor de forma explícita e em relação à linguagem

utilizada?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4 – Qual é o sentido da palavra “post” de Língua Inglesa?

___________________________________________________________________________

5 – Qual é o efeito de sentido que a palavra destacada em “[...] com certeza vai sair daqui

sabendo escolher [...]”?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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6 – “[...] As notas olfativas dos perfumes são classificadas de acordo com a ordem em que

a fragrância evapora, elas são chamadas de notas de saída (ou cabeça), notas de coração

(ou corpo) e as notas de fundo (ou base). [...]”

a) A palavra “nota” é polissêmica, ou seja, possui vários sentidos a depender de como

significa em um texto. Que sentido a palavra “nota” assume na expressão “notas olfativas”?

___________________________________________________________________________

b) A que se refere a palavra destacada no trecho?

___________________________________________________________________________

c) Qual é o efeito de sentido do elemento coesivo “ou”?

___________________________________________________________________________

7 – Dê os sentidos dos elementos coesivos e das palavras destacadas nos trechos abaixo.

Volte ao texto e utilize um dicionário, se for necessário.

“[...] são as primeiras a serem sentidas, pois são mais voláteis [...]”

“[...] As notas de fundo são a parte da fragrância que mais fixam na pele, portanto, são as

últimas a deixarem de ser sentidas [...]”

“[...] Agora, já está mais fácil entender quando alguém diz que tal perfume tem notas de coração

de flor de cerejeira e notas de fundo de baunilha. Mas, o que dizer sobre as famílias olfativas

dos perfumes? A gente explica tudo! [...]”

“[...] As principais famílias olfativas são as cítricas, fresh, frutais, florais, orientais e amadeiradas.

Ah, e uma fragrância de perfume não precisa pertencer apenas a uma família olfativa [...]”

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8 – Em “[...] Com certeza, você já viu na prateleira um perfume floral/frutal, floral/amadeirado

[...]”, temos um fato ou uma opinião?

___________________________________________________________________________

9 – Após a leitura sobre as fragrâncias, você já percebeu que perfume mais o(a) agrada?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Você sabia que o conto que acabou de ler é africano? “Kimbundo”, citada na narrativa, é uma

língua da família bantu, falada em Angola e na província de Luanda, no continente africano.

1 – Releia o título do texto e diga de quais narrativas esse faz você se lembrar.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 – Qual é o foco narrativo do conto lido?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ERA UMA VEZ... 
Augusto Jacinto Kihunga

Era uma vez... Numa aldeia havia uma senhora com duas filhas, uma chamada

Kissanga e outra Binga. Ela era uma senhora que fazia o papel de pai e mãe.

Nesta mesma região havia certos "Maquícis". Maquícis é uma palavra que em

Kimbundo significa homens canibais ou seres gigantescos. As pessoas da aldeia, por vezes,

eram presas por estes mesmos "Maquícis".

A mãe, não tendo nenhum meio de sobrevivência a não ser lavrar, arriscava-se a ir

lavrar e colher a alimentação para as suas filhas, que eram pequenas.

Certo dia, quando ela caminhava para a lavra, deu de encontro com estes seres que

a raptaram e a levaram para o local onde eles viviam, com o objetivo de a comer.

As filhas, vendo que a mãe não aparecia, decidiram seguir pelo mesmo caminho para

ir ao encontro da mãe. Durante a caminhada, elas deram de encontro com várias pessoas da

aldeia, que não foram capazes de dizer se haviam visto a mãe delas.

As meninas, desesperadas por não encontrarem a mãe, perguntavam por ela até

mesmo aos animais. Até que uma pomba lhes disse onde estava a mãe delas. Sendo assim,

pediram à pomba para salvar a mãe e a pomba assim fez.

A mãe e as filhas voltaram a ser muito felizes.

Texto adaptado, disponível em http://muralafrica.paginas.ufsc.br/files/2011/11/CONTOS_AFRICANOS.pdf, In: 

http://cvc.instituto-camoes.pt/projtelecolab/tintalusa/primeironumero/tl8.html

Texto 16

“Quem conta um conto, aumenta um ponto“... A arte de contar uma

história acompanha o homem há tempos, muito antes da invenção da

escrita. Antigamente, as histórias orais passavam de geração em geração

com, certamente, modificações e acréscimos. Contar, ontem e hoje,

significa relatar, enredar, envolver situações e personagens. Agora, em

nossos estudos e leituras, relembraremos a estrutura e os elementos da

narrativa que estão tão presentes no universo do gênero conto.

https://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7
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3 – Quem são os personagens da narrativa?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 – Em que tempo ou época acontece a história e onde a narrativa se passa?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5 – Quando as meninas perguntaram aos animais e a pomba as respondeu, que figura de

linguagem temos?

__________________________________________________________________________

6 – O que acontece na situação inicial?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7 – O que, na narrativa, revela-nos o conflito gerador?

__________________________________________________________________________

8 – Na narrativa, há uma condução ao clímax. Como essa tensão aparece no conto?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 – Qual foi o desfecho ou final dessa história?

__________________________________________________________________________

Agora que você já se recordou dos elementos e da estrutura da

narrativa (situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho),

relembremos: o que é o enredo?

Quando vamos contar, ler ou ouvir uma narrativa, precisamos saber

o que aconteceu com quem, por que, onde, quando e como as ações

se desenrolaram. O enredo é, dessa forma, um conjunto de ações

encadeadas que nos prende ou enreda à história e nos faz imaginar,

sentir emoções e conduz as nossas interpretações.

A pintura ao lado é da artista moçambicana Bertina Lopes

(1924 - 2012), feita em 1980.

Aproveitando que estamos falando de África, que tal

pesquisar sobre Kimbundo para descobrir a contribuição

lexical dessa língua para o português falado no Brasil?

Após sua pesquisa, escreva um conto, revisando-o

sempre! Que tal conversar sobre esse tema e mostrar seu

texto aos seus(suas) Professores(as) de História, Geografia

e Língua Portuguesa? h
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O perfume do Rio
Heloisa Seixas

Eu estava na praia quando caiu o temporal. Era um meio de tarde, não mais de quatro

horas, e lembro-me de que estava deitada de frente para o mar do Leblon, lendo. De

repente, senti uma chicotada nas costas. A areia me fustigou com tal violência que a revista

me foi arrancada das mãos. Tapei os olhos, esperando que a ventania passasse. Mas não

passou. Depois de me levantar com dificuldade, enquanto o vento me empurrava em

direção ao mar, recolhi minhas coisas como pude e virei-me em direção à rua – justamente

de onde vinha o vento. Enfrentei-o, caminhando quase agachada e ouvindo a algazarra dos

banhistas que, sem exceção, corriam para se abrigar.

Num brevíssimo intervalo entre duas lufadas, olhei para cima. O céu, por trás dos

prédios, era de um negro profundo, parecia saído de um filme de ficção científica. Um raio e

um trovão simultâneos me fizeram baixar a vista e apertar o passo.

Não tinha ainda alcançado o outro lado da Delfim Moreira quando a chuva caiu. Uma

chuva desalmada, de instintos assassinos, que me ensopou em segundos.

Corri para uma das ruas transversais, procurando abrigo. A rua estava deserta,

ninguém à vista. Nem qualquer lugar que pudesse me servir de refúgio. No Rio, os prédios

se cercaram todos de grades de ferro e suas marquises ficaram para além das lanças

pontiagudas, em território proibido. Já não servem a ninguém em dia de chuva.

Eu estava a poucos quarteirões de casa, mas água e vento me batiam com tamanha

violência que eu mal podia caminhar. Não havia alternativa a não ser parar em algum lugar e

esperar passar a tormenta. Lembrei-me, então, do pequeno largo, um recuo, do lado direito

da rua, que imaginei abrigado, senão da chuva, pelo menos da força do vento. Ainda com

dificuldade e sentindo a água me açoitar as costas nuas, caminhei até lá.

O largo, cercado de prédios baixos e amendoeiras, me acolheu. De fato, ali ventava

menos. Tremendo de frio e susto, esperei que a chuva passasse, encostada ao muro de um

prédio antigo, cujas pedras ainda emanavam o calor da tarde. Abraçada à minha bolsa de

lona, tão molhada quanto eu, fiquei ali, pensando em toda sorte de histórias sobre raios

fulminantes.

Foram muitos minutos até que a tormenta recuasse. Mas, quando isso aconteceu, foi

como se o mundo emergisse de uma paixão avassaladora e respirasse, salvo. Fechei os

olhos.

E foi então que o cheiro das amendoeiras me invadiu.

Um cheiro ácido, verde, úmido – a alma das árvores delas se desprendendo, leve e

lavada. Um aroma que a chuva acentuara, sem dúvida, mas que eu reconheci porque já o

sentira antes, muitas vezes, sem que disso me desse conta. Agora ele estava apenas mais

forte, mas a verdade é que sempre estivera lá. O cheiro das amendoeiras.

É esse o perfume do Rio.

SEIXAS, Heloisa. Contos Mínimos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Best Seller, 2006, p.91-92. 

Como você já deve saber, o conto é uma narrativa de ficção que pode ser

curta ou não, apresentada como prosa, na maior parte das vezes.

Continuaremos estudando cada mais vez mais os elementos, a estrutura da

narrativa e observando como o conflito gerador opera na construção do enredo.

Vamos nos aventurar pelos contos que leremos e produziremos!

Texto 17
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1 – Qual é o foco narrativo, onde e em que momento do dia se passa a situação inicial?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 – Que acontecimento inicia o conflito gerador?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3 – Como a cena da força violenta do vento é narrada?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4 – O vocábulo “desalmada”, da expressão metafórica “chuva desalmada”, pode ser

associado a que outra palavra sinônima? Utilize um dicionário se precisar.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 – Que crítica a personagem faz no quarto parágrafo?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6 – O que veio após a ventania?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7 – Encontre o sentido da palavra destacada e uma comparação no trecho “[...] Num

brevíssimo intervalo entre duas lufadas, olhei para cima. O céu, por trás dos prédios, era de

um negro profundo, parecia saído de um filme de ficção científica [...]”

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8 – Percebemos que um caminho narrativo conduziu ao clímax. No conto, quais foram os

momentos de maior tensão?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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9 – Retire do conto o que a personagem sentiu, quando a tormenta passou.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10 – A que recorrente ditado popular podemos relacionar o que a personagem vivenciou

quando a tormenta acabou?

___________________________________________________________________________

11 – No desfecho, ao fechar os olhos, qual é a revelação feita pela personagem?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12 – Releia o trecho e observe os vocábulos destacados.

“[...] Um cheiro ácido, verde, úmido – a alma das árvores delas se desprendendo, leve e

lavada. Um aroma que a chuva acentuara, sem dúvida, mas que eu reconheci porque já o

sentira antes, muitas vezes, sem que disso me desse conta [...]”

a) A que se referem as palavras “leve e lavada”, “o” e “disso”?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) Quais são os efeitos de sentido de “e”, “mas”, “porque”, “já” e “sem que”?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13 – Ao final, o conto, em prosa, leva-nos a imaginar uma bela imagem poética. Qual cena

mais chamou a sua atenção ou por quais cenas você ficou cativado(a)? Por quê?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Você já reparou que quando chove ou depois da chuva, podemos sentir um cheiro de

terra molhada, de mato verde ou de alguma flor? Quantas vezes você viu o arco-íris no céu

após uma tempestade? Mesmo que já tenha ou não passado por essas situações, não fica

impossível imaginá-las, não é mesmo? Que tal elaborar uma narrativa curta tomando como

inspiração o texto lido? Aproveite também para pesquisar na Sala de Leitura!

Agora, você vai escrever um conto! Lembre-se dos personagens, da situação inicial, do

conflito gerador, clímax e do desfecho. Capriche no título e faça o texto em seu caderno de

contos! Não se esqueça de reler tudo e de fazer a revisão. Combine com seu professor(a) de

Língua Portuguesa uma roda de leitura! Que tal ler o seu texto para a turma?
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Nasceu uma ninfa

Carlos Drummond de Andrade

Ao nascer a menina, os pais debateram longamente o nome que iriam dar-lhe. Como

não chegassem a entendimento, decidiram abrir ao acaso o dicionário, e a palavra mais

bonita que fosse encontrada na página seria a eleita.

Por isso ela se chamou Oréade. Os pais explicaram às pessoas curiosas que se

tratava de ninfa, habitante dos bosques, talvez de Viena, e das montanhas, possivelmente

do Sul de Minas. E todos acharam lindo este nome.

Oréade cresceu igualmente linda, mas sua beleza tinha alguma coisa de vegetal, que

começava nos olhos verdes, de um verde-musgo, e continuava na doce penugem dos

braços, característica de certas folhas amáveis ao tato. Oréade tinha jeito de árvore e de

água; seu sorriso era úmido, lembrava a transparência das fontes.

A moça não tinha mor encanto por festas, embora a alegria se estampasse em suas

feições. Preferia caminhar a esmo pelas estradas em torno da cidade, subir aos morros, e lá

em cima se quedava escutando a música dos passarinhos e outras vozes naturais.

Uma tarde ela não voltou do passeio. Por mais que a procurassem noite afora, e nos

dias seguintes, não foi encontrada. Apareceu meses depois de manhãzinha, para uma visita

que disse ser breve, e apresentou um fauno a seus pais:

— Meu marido.

Eles compreenderam imediatamente que o nome da filha não fora escolhido por força

do dicionário, mas de um destino impreterível. Abençoaram a união, e o casal voltou para a

serra do Encantamento.

ANDRADE, Carlos Drummond. Contos plausíveis. 1a ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.104. 

https://www.publicdomainpictures.net

Texto 18

1 – Quais acontecimentos marcam a situação inicial?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 – Encontre, no primeiro parágrafo, uma comparação.

__________________________________________________________________________

3 – No conflito gerador, encontramos a descrição física da personagem. Como ela era?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4 – Em relação às características psicológicas, como era Oréade?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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5 – Qual é o sentido do elemento coesivo destacado em “[...] A moça não tinha mor encanto

por festas, embora a alegria se estampasse em suas feições [...]”?

__________________________________________________________________________

6 – Transcreva do conto a explicação dada ao nome “Oréade”.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7 – Com a ajuda de um dicionário, busque os significados das palavras em destaque no conto.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8 – Em que momento da narrativa percebemos o clímax?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 – Quando Oréade voltou, o que aconteceu?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10 – Qual foi a reação dos pais de Oréade quando viram quem estava com ela?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11 – Onde Oréade e o fauno viviam?

__________________________________________________________________________

12 – Que foco narrativo articula o texto?

__________________________________________________________________________

13 – Em outro texto deste caderno de leitura, há referência a uma ninfa. Quem era ela?

__________________________________________________________________________

O universo fantástico faz o leitor se distanciar da realidade cotidiana, atraindo e

seduzindo-o. A narrativa fantástica é alimentada e criada pela força da imaginação e tece

relação com os elementos maravilhosos e sobrenaturais. Visite a Sala de Leitura e busque

livros com esse tema.

O conto que você leu nos faz mergulhar um pouco no mundo fantástico: Oréade é

uma bela jovem humana-ninfa que se casa com um fauno! Que tal escrever um conto

fantástico no seu caderno de contos?

Escreva o seu texto, releia-o e faça a revisão. Crie personagens surpreendentes! Por que

não desenhá-los? Lembre-se da situação inicial, do conflito gerador, de caprichar no clímax e

no desfecho. Combine com seu(sua) Professor(a) de Língua Portuguesa!
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Pote com o brilho da felicidade

Roseana Murray

As pessoas não sabem,

mas quando estão felizes

exalam um brilho

meio azulado,

meio dourado,

que as borboletas recolhem no ar

e no Armarinho Mágico

é possível comprar

um pote

cheio até a boca

com o brilho da felicidade:

Serve para iluminar

os dias

escuros e sombrios.

http://roseanamurray.com/site/index.php/poemas/. In Armarinho 

Mágico, Ed. Estrela Cultural. 

Ler é uma aventura maravilhosa e indizível... Os livros da Sala de Leitura de sua escola,

certamente, sempre estão ansiosos pela sua visita! Que tal escolher uma obra para ler sozinho,

com os amigos, com seus familiares ou da forma que desejar? Seus(suas) Professores(as)

poderão orientar você na escolha de bons livros, então, peça dicas de leitura!

Roseana Murray (1950) é uma poetisa e escritora com muitas obras

publicadas, reconhecidas e premiadas pela Academia Brasileira de Letras -

ABL. Filha de imigrantes poloneses, nasceu no Rio de Janeiro onde vive e,

com sua escrita emanada de poesia, encanta com sua leveza e inspira o

público infanto-juvenil e a todas as idades com seus belos poemas.

h
tt

p
:/

/r
o
s
e
a
n
a
m

u
rr

a
y
.c

o
m

/s
it
e
/i
n
d

e
x
.p

h
p
/a

p
re

s
e
n
ta

c
a
o
/

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.p

e
x
e
ls

.c
o
m

/p
t-

b
r/

fo
to

/a
rt

ig
o
s
-d

e
-v

id
ro

-b
ri
lh

o
-c

lo
s
e
-c

o
p
o
-2

5
6
3
8
1
4
/

https://pixabay.com/pt/photos/blue-brilho-bokeh-textura-luzes-313995/

https://pxhere.com/pt/photo/1587681

1 – De que modo, segundo o poema, a felicidade se expressa no ar?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 – Qual é a finalidade e onde pode ser encontrada a felicidade, de acordo com o poema?

__________________________________________________________________________

3 – Para você, de que forma mágica a felicidade se revela?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Iniciaremos uma nova leitura investigativa para encerrar, também com maestria, este

primeiro semestre de intensos estudos e de maravilhosos aprendizados! A pintura abaixo, “O

presente de uma Ninfa no bosque de Lislé” é do pintor francês Narcisse Virgilio Díaz de la

Peña (1807 - 1876). Vamos analisar a narrativa dessa bela obra de arte!

Perguntas sobre a imagem: Sua observações:

Que personagens vemos 

no primeiro plano 

(parte da frente da cena)? 

Como é a paisagem no plano de fundo 

(parte de trás da cena)?

Quem é a mulher em pé no tronco? 

Que cena podemos descrever 

a partir da leitura da pintura?

https://www.wga.hu/index1.html
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O Rio de Janeiro será a Capital Mundial de
Arquitetura em 2020. Com esse título, a cidade se
responsabilizará em promover uma série de eventos
relacionados às questões urbanas, durante todo o
ano em que se realizará o Congresso.

A partir de agora, as cidades que sediarem o
Congresso Mundial da UIA, realizado a cada três
anos, serão também designadas pela UNESCO como
Capital Mundial da Arquitetura. Com esse título, as
cidades se responsabilizam em promover uma série
de eventos relacionados às questões urbanas,
durante todo o ano em que se realizará o Congresso.

É sobre linhas e curvas que os mais diversos
arquitetos e urbanistas desenvolveram seus
inspiradores trabalhos. Vamos estudar alguns
elementos da geometria que, certamente,
motivaram estes incríveis profissionais a
desenvolver grandes projetos!

Caro Aluno, Cara Aluna,

Este material foi elaborado com muito carinho

para você poder desenvolver suas habilidades

com toda calma e solidez necessárias.

Aproveite o Material Didático Carioca e faça

dele o trampolim para o seu futuro!
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Desenhando duas retas em um plano, podemos pensar em três situações:

As retas r e s

encontram-se 

em um ponto 

(ponto I)

Temos, então, 

duas retas 

concorrentes.

As retas r e s não 

se encontram.

Temos, então, 

duas retas 

paralelas.

Todo e qualquer 

ponto da reta r é 

ponto da reta s.

Temos, então, 

duas retas 

coincidentes.

Posições Relativas Entre Duas Retas Em Um Plano

O que pode ser 
parecido com um 

plano?

A superfície de 

uma mesa

A superfície de uma 

folha de papel

1. Observando a figura abaixo identifique as posições relativas das retas no plano e responda:

(A) Quais são  as retas paralelas? ____________________

(B) Identifique as retas concorrentes entre si.___________

(C) Chamamos de interseção ao ponto de encontro entre 
duas retas. 

• Qual é o ponto de interseção entre r e s? _________

• Qual é o ponto de interseção entre r e u? _________
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Ângulos Adjacentes Complementares e Suplementares

Olha! O ponteiro das horas e dos minutos indicam um ângulo 

reto! O ponteiro dos segundos divide estes ângulos em duas 

regiões diferentes.

Dois ângulos serão adjacentes quando:

• houver um lado comum aos ângulos;

• as regiões delimitadas pelos ângulos forem disjuntas.

Dois ângulos serão complementares quando:

ෝ𝒂 + 𝒃 = 𝟗𝟎°

Dois ângulos serão suplementares quando:

ෝ𝒂 + 𝒃 = 𝟏𝟖𝟎°

2. Qual o valor do termo desconhecido?

A figura ao lado é chamada de relógio analógico. Nele, encontramos

três ponteiros: o menor de todos indica as horas e o mais fino indica

os segundos. O outro ponteiro indica os minutos.

Estas regiões estão separadas por um lado comum aos dois ângulos. Dizemos que

estes dois ângulos são adjacentes. Estes dois ângulos somam 90°. Dizemos que estes

ângulos são complementares.

adjacente – ao lado 

b)a)

𝒙

𝒙
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Quando dois ângulos estão opostos 

pelo vértice eles terão a mesma 

medida.

Se eu escolher um ângulo na 
cor verde e um ângulo na cor 

rosa eu vou formar um 
ângulo de 180°.                                                    

3. Quais serão os valores dos termos desconhecidos abaixo?

ො𝑥 =
ො𝑦 =
Ƹ𝑧 =

ො𝑥 =
ො𝑦 =
Ƹ𝑧 =

1. Classifique em (P) paralelas ou (S) concorrentes as retas a seguir.

Estado do Rio de Janeiro

r e t (      )

v e w (      )

s e u (      )

r e t (     )

u e t (      )

s e u (      )

Estado do Amapá

2. A imagem abaixo é a do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Identifique quais 

retas são paralelas e quais são concorrentes na figura.

a) Retas Paralelas:____________________________

b)  Retas Concorrentes: ________________________

𝒙

W
ik

ip
ed

ia
.o

rg

W
ik

ip
ed

ia
.o

rg

W
ikip

ed
ia.o

rg
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3. Calcule os valores dos ângulos abaixo:

4. Observe os ângulos das figuras abaixo e determine a medida do ângulo SÔL:

5. Complete as lacunas abaixo:

ângulo dobro terça parte
complemento 

do ângulo

complemento 

do dobro do 

ângulo

dobro do 

complemento 

do ângulo

30°

45°

60°

𝑥

5. Calcule os suplementos de 120°, 45° e 150°. Como poderíamos representar o

suplemento do ângulo cuja medida é x?

6. Como poderíamos representar a seguinte sentença: “o ângulo cuja medida é igual a

medida do seu complemento”? Quanto mede este ângulo?

+2°
𝒙 + 10°

𝒙 - 5° 𝒙 + 5°
𝟑𝒙

𝒚 + 20°

𝟐𝒙 − 10°

𝒛

𝒘

𝒙

𝟐𝒙
𝟐𝒙

Se â e ô são dois ângulos 

complementares, então â é o 

complemento de ô.
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7. Qual a medida de um ângulo cuja diferença entre o seu dobro e o seu suplemento é igual 

a 30°. 

8. Qual a medida de um ângulo cujo triplo do seu complemento é igual ao suplemento do seu 

dobro. 

9. Correlacione:

(AA) Ângulos Adjacentes
(        )   A interseção destas duas retas distintas, em 

um plano, é um ponto.

(AC) Ângulos Complementares
(        )   São ângulos com um lado comum e regiões 

disjuntas.

(AS) Ângulos Suplementares (        )   Dois ângulos que somam 90°.

(RC) Retas Concorrentes (        )   Dois ângulos que somam 180°.

(RP) Retas Paralelas
(        )   Duas retas distintas de um plano que não se 

encontram.

(RI)  Retas Coincidentes (        )   Duas retas, r e s, de um plano tal que r = s.

10. Qual a medida de um ângulo cujo complemento é igual ao seu dobro?

11. Calcule a medida de um ângulo cuja soma do seu dobro com o seu complemento é igual 

a 180°.

12. Observe a figura abaixo e responda:

(A) Calcule o valor de 𝒙.

(B) Determine a medida do ângulo 𝐴 𝐵𝐸.

(C)Determine a medida do ângulo E 𝐵F.

(A) Calcule o valor de 𝒙.

(B) Determine a medida do ângulo 𝐺 መ𝐼𝐽.

(C)Determine a medida do ângulo J መ𝐼H.

(A) Calcule o valor de 𝒙.

(B) Determine a medida do ângulo B መ𝐴𝐷.

(C)Determine a medida do ângulo D መ𝐴C.

𝑥
2𝑥 + 10°

2𝑥 + 35° 𝑥 − 5°

𝒙 + 10°

𝒙 + 20°
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A GEOMETRIA DO TÁXI.

A menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, 

correto? Bom, a Geometria que estudamos (a Euclidiana) 

nos diz que sim! Converse com seu(sua) Professor(a) sobre 

a Geometria Euclidiana.

Hoje, vamos estudar uma geometria diferente, mas muito 

próxima de nós: a Geometria do Táxi.

ATIVIDADE 1:

(A) No plano cartesiano abaixo, 

represente a menor distância entre:

• os pontos A e B;

• os ponto A e C;

• os pontos A e D.

(B) Desenhe outros possíveis 

caminhos entre A e D usando, 

somente, segmentos horizontais 

e verticais. Agora, responda: 

Qual destes caminhos que você 

desenhou representaria a menor 

distância? Justifique.

ATIVIDADE 2:

(A) Considere que a malha

quadriculada abaixo represente o

mapa de uma cidade onde você

mora. Utilizando, somente,

segmentos horizontais e verticais

calcule a menor distância em

unidades de comprimento (u.c.)

que poderá percorrer até:

• a escola: ________________

• o mercado : ______________

• o cinema: ________________

(B) Quantos caminhos diferentes

pode-se fazer ao mercado de

maneira a garantir que todos

representem a menor distância

possível?

Resposta B: Esse seria um dos 6 caminhos 
possíveis, sendo que, todos eles terão a 
mesma distância, ou seja, todos 
representarão a menor distância entre A e 
D nas condições estabelecidas.

MERCADO

Carrinho mercado: image.flaticon.com/icons/png/512/23/23258.png
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O nome “Geometria do Táxi”, vem da associação com a ideia de “trafegar por ruas”. A

distância entre dois pontos no plano cartesiano e calculada assumindo-se que só se possa

fazer trajetos horizontais e verticais, ou seja, não se caminha entre os “terrenos” assim como

fazemos na “vida real”.

3. Qual a menor distância entre os pontos

𝑥 = (-2,-3) e 𝑦 =(2,2)?

Represente, graficamente, no plano

cartesiano abaixo:

a) Utilizando os conceitos da Geometria

do Táxi (represente duas soluções

possíveis).

(B) Utilizando os conceitos da Geometria
Euclidiana.

Na figura 1 (Geometria Euclidiana), vários pontos equidistantes (mesma distância) do ponto

O. A circunferência, então, representaria a figura plana de todos os pontos equidistantes ao

centro (ponto O). Na figura 2 (Geometria do Táxi – apenas verticais e horizontais) qual seria o

polígono que representaria a união dos pontos A, B, C e D, equidistantes (mesma distância)

ao centro (ponto O)?

Agora, responda:

1.Na Geometria Euclidiana, a menor distância entre dois pontos:

(   ) é sempre uma reta (   ) nem sempre é uma reta, mas um conjunto de segmentos.

2. Na Geometria do Táxi, a menor distância entre dois pontos:

(   ) é sempre uma reta. (   ) nem sempre uma reta, mas um conjunto de segmentos.
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NÚMEROS RACIONAIS:  SUAS REPRESENTAÇÕES E OPERAÇÕES.

Um filósofo e matemático chamado 

Leibniz uma vez definiu música assim:

“A música é um exercício de aritmética 

secreto de uma pessoa que não 

percebe que lida com números.”

Mas...qual será a relação 

entre a música e a 

matemática?

Registra-se que a primeira manifestação da ciência foi a de Pitágoras. O matemático e

filósofo, por volta do século V a.C., esticando uma corda percebeu que esta produzia som.

Não satisfeito, pegou a metade, a quarta parte, os três quartos desta e percebeu a formação

de novos sons criando, então, uma escala musical. Pitágoras, ao manipular as frações de uma

corda esticada, fez música.

Números que podem ser escritos na forma 
𝒂

𝒃
, sendo a e b inteiros e 𝒃 ≠ 𝟎

são chamados de racionais.

Alguns exemplos de números racionais:

• −2 =
−2

1

• 0,5 =
5

10
=

1

2

• −1,6 =
−16

10
=

−8

5

Um número racional também pode 

ser representado na forma decimal. 

Podemos transformar um número racional na forma fracionária para a forma

decimal. Por exemplo, para sabermos a forma decimal da fração
𝟏

𝟒
, vamos dividir

o 1(numerador) com o denominador 4(denominador).

A
1

4
= 1 ÷ 4 = 0,25 B

8

5
= 8 ÷ 5 = 1,6 C

1

3
= 1 ÷ 3 = 0,3333… D

14

11
= 14 ÷ 11 = 1,2727…

1 4 8 5 1 3 14 11
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Na página anterior, nos exemplos (A) e (B)

temos frações com representação de números

decimais exatos já que o resto da divisão é

zero. Nos exemplos (C) e (D), temos frações que

são representadas por dízimas periódicas já que

os restos parciais se repetem infinitamente.

A parte da dízima periódica que se repete, infinitamente, é chamada de período. 

Por exemplo:

• 1,2727... = 1, 27
• 0,333...= 0, ത3

Agora, como podemos encontrar a fração que gera uma dízima

periódica? Como poderíamos encontrar, por exemplo, a fração que

resultou na dízima periódica 0,666… = 0, ത6?

Para resolver este problema, vamos utilizar o seguinte raciocínio:

1.º Passo: Vamos chamar de x a dízima periódica 0, ത6:

𝑥 = 0, ത6

2.º Passo: Como o período da dízima é formado por um algarismo (o algarismo 6) iremos 

multiplicar os membros da igualdade por 10:

10𝑥 = 6, ത6

3.º Passo: Diminuímos as duas equações: 

10𝑥 = 6, ത6

− 𝑥 = 0, ത6

9𝑥 = 6

𝑥 =
6

9
=
2

3

A fração que formou ou gerou a dízima periódica 0, ത6 é  
2

3
. Dizemos, portanto, que 

𝟐

𝟑

é a fração geratriz de 𝟎, ഥ𝟔.

A representação decimal de qualquer número racional será sempre um decimal exato 

ou uma dízima periódica.



85

Vamos estudar um outro exemplo. Queremos encontrar a fração geratriz da dízima

periódica 1,327 . Note que, nesta dízima periódica, o período é 27.

1.º Passo: Vamos chamar de x a dízima periódica1,327:

𝑥 = 1,327

2.º Passo: Vamos multiplicar ambos os membros da igualdade por 10 para que o único 

elemento após a vírgula seja o período da dízima periódica.

10𝑥 = 13, 27

4.º Passo: Diminuímos as duas últimas equações 

1 000𝑥 = 1 327, 27

− 10𝑥 = 13, 27

990𝑥 = 1.314

𝑥 =
1 314

990
=
73

55

3.º Passo: Como o período da dízima é formado por dois algarismos (os algarismos 2 e 7) 

iremos multiplicar os membros da igualdade por 100:

1 000𝑥 = 1.327, 27

1. Escreva a fração que represente a razão entre a parte pintada e o total de quadradinhos 

das figuras a seguir:

2. Escreva os números racionais abaixo na forma decimal. Identifique quais números são 

decimais exatos e  quais são dízimas periódicas.

a)
𝟑

𝟓
b)

𝟐

𝟗
c) 

𝟓

𝟒
d) 𝟐

𝟏

𝟒
e) 

𝟗

𝟏𝟎
f)

𝟐𝟑

𝟗𝟗
g)

𝟔

𝟗
h)

𝟕

𝟗𝟎

a) b) c)
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3. Escreva os números abaixo em ordem crescente:

- 1,4 𝟏, ഥ𝟒 1,4 𝟖

𝟓
−
𝟏

𝟗

0,1

4. Efetue as operações abaixo:

a) 0, ത4 − 0, ത1 + 1, ത3 b) 0, ത9: 5, ത4 c) 1,2ത5 ∙ 0,2ത7 d) 0,ത9 + 0, ത1

5. Na reta numérica desenhada a seguir escreva, nos quadradinhos, o número inteiro 

correspondente:

6. Localize na reta numérica abaixo, onde se encontram, aproximadamente, os números:

7. As retas numéricas, abaixo, estão divididas em partes iguais. Identifique o número 

correspondente em cada quadradinho:

8. Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) e falso (F):

(       ) Os números 
1

4
e 
5

6
estão entre os números 1 e 2.

(       ) Entre os números -5 e -6 existem, somente dois números racionais.

(       ) Não existem números inteiros entre -110 e -109.

(       ) Não existem números racionais entre -110 e -109.

- 6,1
𝟓

𝟖
−
𝟐𝟏

𝟑
-0,75

𝟏𝟕

𝟑
−
𝟑𝟓

𝟏𝟎
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(A) A soma de dois números racionais resultará em um número, também racional?

Será que entre dois números racionais sempre existirá um outro racional?

Para responder a essa pergunta, vamos investigar algumas situações que

poderão nos ajudar a elucidar este mistério.

(      )   SIM. (      )   NÃO.

(B) A divisão entre dois números racionais a e b (sendo 𝑏 ≠ 0) resultará em um número, 

também racional? 

(      )   SIM. (      )   NÃO.

(C) Dados dois números racionais a e b, sendo a>b, como poderíamos representar a média 

(aritmética) entre eles? 

(E) Podemos afirmar que a média (aritmética) entre a e b, com a>b,

(      ) será, sempre, maior que a

(      ) será, sempre, menor que b 

(      ) estará, sempre, entre a e b

(F) Agora, responda: Será que entre dois números racionais sempre existirá um outro

racional? Justifique a sua resposta.

(D) Encontre as médias aritméticas dos números racionais abaixo:

• Entre 7 e 8: ____________________

• Entre 7 e 7,5: __________________

• Entre 7,5 e 7,6: _________________
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, ,

FIGURA RAIO (r)
DIÂMETRO 

(d=2.r)

COMPRIMENTO 

DA 

CIRCUNERÊNCIA 

(C)

𝑪

𝒅

1 1 u.c. 2 u.c. 6,28319 u.c. 3,14159... u.c.

2 2 u.c. 4 u.c. 12,56637 u.c. 3,14159... u.c.

3 3 u.c. 6 u.c. 18,84956 u.c. 3,14159... u.c.

4 4 u.c. 8 u.c. 25,13274 u.c. 3,14159... u.c.

Utilizando um aplicativo matemático chamado Geogebra, medi o

comprimento de várias circunferências com diferentes diâmetros, depois

organizei os dados em uma tabela.

Ao dividir o comprimento de uma circunferência com o seu diâmetro

encontrei, sempre, um mesmo número. E o mais incrível: a parte

decimal deste número é infinito e não-periódico!

A dízima não-periódica encontrada é uma importante constante matemática

chamada 𝛑 (Pi) e é um exemplo de número que não pode ser representado

por uma fração. São, portanto, definidos como números irracionais.

Outras constantes como a de Napier (e≅ 2,7) e o número de ouro (φ ≅ 1,618)são outros 

exemplos de irracionais. Podemos também incluir a este conjunto as raízes  inexatas como, 

por exemplo, a 5 .

Aproximação do número π até a tricentésima casa decimal:

π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 

20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 

74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196 44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 

83165 27120 19091 45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273
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Então, para calcularmos o comprimento de uma circunferência podemos pensar 

da seguinte maneira:

π =
C

d
∴ 𝐂 = 𝛑 ∙ 𝐝 ∴ 𝐂 = 𝟐 ∙ 𝛑 ∙ 𝐫

C: comprimento da circunferência   ∴ r: Raio   ∴ d: diâmetro

1. Calcule o comprimento das circunferências abaixo: 

r  = 5 𝑐𝑚
d = 2 ∙ 5 𝑐𝑚 = 10 𝑐𝑚

C = 𝜋 ∙ 10 = 10𝜋 𝑐𝑚

r  = _____

d = _____

C = _____

Mas, como posso 
medir esses 

comprimentos?

O comprimento da circunferência 10𝜋 𝑐𝑚 é uma grandeza chamada de 

incomensurável, pois não pode ser medido com precisão. Para podermos 

estimar esta e outras grandezas iremos aprender como arredondá-las.

Temos, então:

𝐶 = 10 ∙ 𝜋 → 𝜋 = 3,1415926…

Vamos arredondar o valor de 𝜋 para a casa dos décimos. Para isso,

utilizaremos a seguinte regra de arredondamento:

• Manteremos o algarismo da casa que queremos arredondar se o seu vizinho, à direita,

for 0, 1, 2, 3 ou 4.

• Somamos 1 ao algarismo da casa que queremos arredondar se o seu vizinho, à direita,

for 5, 6, 7, 8 ou 9.
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Então: 

𝜋 ≅ 3,1 ∴ 𝐶 ≅ 10 ∙ 3,1 ∴ 𝐶 ≅ 31𝑐𝑚

O símbolo ≅ simboliza aproximação

Lemos que o comprimento da circunferência 

é, aproximadamente, igual a 31cm

1. Aproxime o irracional 𝜋 = 3,1415926… em:

a) Inteiro: 𝜋 ≅ ________ c) Centésimos: 𝜋 ≅ ________

b) Décimos: 𝜋 ≅ ________ d) Milésimos: 𝜋 ≅ __________

2. Efetue os cálculos a seguir, aproximando-os para a casa dos décimos:

a) 1,25 x 2,4 c) 3,14 x 4 e) (-2,57) ∙ (-3,2) g) 5,01∙ (-3,2)

b) 4,565 + 6, 434 d) 7,213 – 6,324 f) 4,32 – 5,75 h) 2,345 + 7,654

PORCENTAGEM

Pesquisei o preço de um celular que desejo comprar em duas lojas:

LOJA A VALOR DO CELULAR:

R$ 600,00

DESCONTO:

10%

LOJA B VALOR DO CELULAR:

R$ 680,00

DESCONTO:

20%

Mas... Como calcular os descontos nos preços do celular nestas lojas?

Em relação à loja A, vamos calcular 10% de R$600,00:

𝟏𝟎% =
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟏 ∴

𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
∙ 𝟔𝟎𝟎 =

𝟔 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟔𝟎

Portanto, 10% de R$ 600,00 equivale a R$60,00. Como o valor total do celular é de

R$ 600,00, eu iria pagar à loja A: R$ 600,00 – R$ 60,00 = R$ 540,00.

Em relação à loja B, vamos calcular 20% de R$680,00:

𝟐𝟎% =
𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟐 ∴

𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
∙ 𝟔𝟖𝟎 =

𝟏𝟑 𝟔𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏𝟑𝟔

Portanto, 20% de R$680,00, equivale a R$136,00. Como o valor total do celular é de

R$680,00 eu iria pagar a loja B: R$ 680,00 – R$ 136,00 = R$ 544,00.
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Apesar de a loja B oferecer um desconto maior, eu decidi comprar na loja 

A, já que no final das contas o preço, nesta loja, ficou mais barato!

1. Represente na forma de fração centesimal e número decimal as taxas percentuais abaixo:

a) 25% = 
25

100
= 0,25 c) 5% = e) 12,5% =

b) 75% = d) 0,5% = f) 125% =

2. Calcule:

3. Em uma turma com 40 alunos, 24 alunos são do gênero feminino. Qual a taxa percentual

de meninas nesta turma?

4. Uma loja oferece a seguinte tabela de preços. Complete as lacunas com os valores em
reais:

MERCADORIA VALOR DESCONTO
VALOR COM 

DESCONTO

BLUSA R$ 35,00 10%

CALÇA R$ 50,00 R$ 45,00

TÊNIS R$ 75,00 20%

5. Felipe deixou de pagar a conta da água que é de R$ 72,25. Felipe deverá pagar juros de

10% sobre o valor da conta. Calcule o total que Felipe deverá pagar aproximando este
valor em centésimos.

6. Em um certo clube, a piscina tinha capacidade de 9 600L. Com o aumento dos sócios, o

clube se viu obrigado a aumentar a capacidade desta piscina em 25%. Determine a nova
capacidade total da piscina.

7. Uma melancia, de 10 Kg de massa, tem, em média, 5% de polpa e o restante de água.

Calcule:

a) O percentual de água na melancia;
b) A massa de polpa presente nesta melancia.

a) 25% de 464 = 
25

100
∙ 464 =

11.600

100
= 116 c) 12,5% de 325 =

b) 5% de 200 = d) 125% de 325 =
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RAÍZES QUADRADAS DE NÚMEROS RACIONAIS

A figura acima representa o que os matemáticos chamam de números quadrangulares,

ou seja, os pontinhos estão organizados de maneira a formarem quadrados. O primeiro

número quadrangular é 1, depois o 4, depois o 9, depois o 16 e assim sucessivamente.

Será que podemos adivinhar o próximo número quadrangular?

QUADRADO

NÚMERO DE 

PONTOS EM UM 

LADO

NÚMERO DE 

PONTOS NO 

QUADRADO

PADRÃO

1 1 1 12

2 2 4 22

3 3 9 32

4 4 16 42

5

Observe que o número de pontinhos do lado de um quadrado (nas figuras acima) é igual

a raiz quadrada do número de pontinhos total deste quadrado:

16 = 4 ↔ 42 = 16

Mas como calcular, por exemplo
4

9
? Podemos pensar da seguinte maneira:

4

9
=

2

3
↔

2

3

2

=
4

9

Alguns exemplos de raízes quadradas exatas envolvendo racionais:

25

144
=

5

12
1,44 =

144

100
=
12

10
=
6

5
0,36 =

36

100
=

36

100
=

6

10
=
3

5
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1. Um terreno quadrado tem a medida de sua área igual a 0,0625𝑘𝑚2. Calcule a medida do 

lado deste terreno.

2. Calcule os valores das raízes dos seguintes racionais abaixo:

a) 
9

324
= b) 

25

4
= c)

27

48
=

d) 
20

180
= e)

1

4
= f) 

49

121
=

3. Calcule os valores das raízes dos seguintes racionais abaixo:

a) 0,25 = b) 1,21 = c) 0,49 =

d) 0, ത1 = e) 0, ത4 = f) 0,0144 =

4. Responda:

a) Podemos afirmar que a 2 é um exemplo de raiz quadrada exata? Justifique sua 

resposta. Para auxiliá-lo, retorne à explicação da página anterior. .

b) Quais raízes quadradas exatas estão mais próximas da 2? 

c) Localize a 2 na reta real. 

Resolva dois desafios sobre o que estudamos até aqui sobre os 

números:

Problema 1: Dízima Periódica.

a) Encontre a fração geratriz da dízima periódica 0, ത1. 

b) Encontre a fração geratriz da dízima periódica 0, ത9. 

c) Calcule a soma das duas dízimas acima. O valor que 

encontramos é maior, menor ou igual a 1? 

d) Que conclusão podemos tirar do resultado acima? 

Problema 2: Porcentagem. 

Neste problema desafiador, compartilhe suas estratégias com os seus amigos 

participantes do grupo.

Em uma sala de aula com cem alunos, 99% eram do gênero feminino, porém, 50 meninas 

foram transferidas para uma outra turma e, portanto, tiveram que sair desta sala. Calcule o 

novo percentual de meninas que permaneceram nesta sala.



94

Carlos, empolgado com a Copa América, que será realizada este ano, combinou com os

amigos de pintarem a Bandeira do Brasil em um muro da rua em que moravam.

Primeiramente, Carlos preocupou-se com o perímetro da figura para saber se caberia no

muro que desejava pintar.

GRANDEZAS E MEDIDAS

Perímetro é a linha que contorna a

figura. Caso seja um polígono o

perímetro será calculado somando a
medida de todos os lados.

Carlos e seus amigos irão desenhar o contorno da Bandeira do Brasil, que é retangular, e

mede de comprimento 2,50 metros e de largura 1,80 metros. Logo seu perímetro será:

Perímetro = 2,50 + 1,80 + 2,50 + 1,80 

= 2 ∙ 2,50 + 2 ∙ 1,80 

= 8,60 m

Carlos utilizou o metro como unidade de medida de comprimento mais conveniente para

calcular o perímetro da bandeira.

Depois, desenhou o losango amarelo, de lado medindo 1,05 metros:

Perímetro = 4 ∙ 1,05 = 4,2 m

Depois, desenhou a circunferência cujo raio mede 0,75 metros. O comprimento de uma

circunferência é:

𝐂 = 𝟐 ∙ 𝛑 ∙ 𝐫

Perímetro : 𝐂 = 𝟐 ∙ 𝛑 ∙ 𝟏, 𝟎𝟓

Aproximando: 𝝅 ≅ 𝟑, 𝟏𝟒

𝐂 = 𝟐 ∙ 𝟑, 𝟏𝟒 ∙ 𝟏, 𝟎𝟓
𝐂 ≅ 𝟔𝟗, 𝟒𝒎

2,50 m

1
,8

0
 m
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Carlos e seus amigos decidiram, então, comprar as tintas para pintar a bandeira do Brasil.

A loja de tintas mais próxima de sua casa ficava a 7,5 km de distância. Lembrando que:

1 km = 1 000m

7,5 km = 7 500m

Ao chegarem à loja, encontraram os galões de tintas e suas especificações técnicas:

TINTA DIMENSÃO (dm) CAPACIDADE (l)

LATA 2,3 x 2,3 x 3,5 18,5

GALÃO 1,2 x 1,6 x 1,9 3,6

Outras relações que aparecerão ao longo desta unidade:

1 km = 1 000 m 1 m = 1 000 mm 1 kg = 1 000g 1 g = 1.000 mg 1 l = 1 000 ml

Sistema de Medidas 

de Comprimento

Sistema de Medidas 

de  CapacidadeSistema de Medidas de Massa

Carlos e seus amigos decidiram comprar 

um galão de cada cor da bandeira. Depois 

de muito trabalho, Carlos e seus amigos 

ficaram bastante felizes com o resultado. 

A bandeira do Brasil ficou linda!

1. Calcule o perímetro das figuras abaixo:

2. Calcule o comprimento de uma circunferência, em centímetros, sabendo que a medida do 

raio é igual a 10 m. Aproxime: 𝜋 ≅ 3,14

3. Calcule o comprimento de uma circunferência, em metros, sabendo que a medida do 

diâmetro é igual a 2 m. Aproxime: 𝜋 ≅ 3,14

3 cm

4,5 cm

12,5 cm

1,6 dm
1,2 dm

1,9 dm



96

4. Faça as devidas conversões:

a) 2,3 km = __________ m b) 5,75 m = _________mm c) 3 500 mm = ________m

d) 7 234 m = _________km e) 0,125 km = ________mm f) 1 234 mm = _______km

g) 7 kg = ______________g h) 0,55 g = ___________mg i) 5 434 mg = __________g

j) 9 235 g = __________kg k) 75,349 kg = _______mg l) 5 786 mg = _________kg

m) 1,56 l = ____________ml n) 1 345 ml = ___________l o) 454 ml = ____________l

5. Correlacione os sistemas de unidades de medidas convenientes em cada caso:

(km) Quilômetro
(          )    o comprimento e a 

largura de uma sala de aula.

(          )   o peso de um sofá.

(m) Metro
(          )    o peso de uma mulher. (          )   a capacidade de um 

tanque de carro.

(mm) Milímetro
(          )    a capacidade de um 

copo com água.

(          )   a capacidade de um 

galão de tinta.

(kg) Quilograma
(          )    o peso de um celular. (          )    a espessura de um fio 

de cabelo. 

(g) Grama
(          )    a distância entre duas 

cidades.

(          )   a medida da margem 

de uma folha de papel.

(mg) Miligrama
(          )    a dose de um xarope. (          )   o peso de uma pena 

de ave.

(l) Litro
(          )    o peso de um 

comprimido.

(          )   a distância da Terra a 

Lua.

(ml) Mililitro
(          )    o perímetro de um 

terreno.

(          )   a capacidade de um 

caminhão-pipa.

6. Calcule o perímetro das figuras abaixo?



97

PROJETO: APRENDENDO A MEDIR   

Vamos desenvolver uma atividade que visa medir

as alturas dos alunos, dos professores; e ainda

estabelecer algumas relações entre essas medidas.

Para isso, precisaremos de fita métrica para medir

as alturas e material para anotação dos dados:

folhas, lápis, régua, borracha entre outros...

Então, vamos lá!

• O Professor escolherá 10 alunos que ficarão disponíveis para que os demais possam 

fazer as futuras medições.

• Os demais formarão duplas. Cada dupla ficará encarregada de medir um dos dez 

alunos disponíveis para medição. As duplas terão que fazer as medições e anotar os 

dados na tabela.

Medição Medida em cm A:B

Braço inteiro (A)

Distância do cotovelo ao dedo (B) 

Perna inteira (A)

Distância do joelho até o chão (B) 

Distância do umbigo a cabeça (A) 

Distância do umbigo ao pé (B)

• Ao final do preenchimento da tabela, discuta os valores obtidos com a sua dupla.

• Ao analisar os valores encontrados na terceira coluna da tabela, a que conclusão

podemos chegar?

__________________________________________________________________________

• Pergunte ao professor a respeito do valor encontrado na terceira coluna da tabela. O que 

ele tem de especial?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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ESTATÍSTICA  E PROBABILIDADE

O Professor Gabriel, preocupado com os resultados da prova que seus 24 alunos do 8.º ano

realizaram, organizou as notas, em uma tabela, colocando os valores em ordem crescente, a

fim de analisá-las melhor.

3,0 9,0 6,0 5,0 8,0 4,0

8,0 4,0 5,5 6,5 6,5 6,0

7,5 6,0 5,5 4,5 9,0 5,5

4,0 10,0 5,5 5,0 6,5 7,5

3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0

5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0

6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 7,5

7,5 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0

ORGANIZANDO

OS DADOS

Para ficar mais fácil a sua análise, Gabriel organizou os dados em uma nova tabela:

Alunos com notas... Quantidade

abaixo de 5 5

de 5 a 7 12

acima de 7 7

O Professor, após analisar a tabela, pode perceber que apenas 5 alunos estão com um

rendimento insuficiente. Desta forma, Gabriel conseguiu identificar o perfil da turma. Por

exemplo, a partir da análise desta tabela, ele sabe que 5 alunos precisam de uma maior

atenção!

Gabriel também pode elaborar gráficos de colunas ou de setores para comparar os

grupos de alunos com rendimentos diferentes.

Nos gráficos de colunas, é possível

comparar os grupos de rendimentos (notas)

da seguinte forma: quanto maior a coluna

(mais alta), maior a quantidade de dados

(de notas) aquele grupo tem.

Nos gráficos de setores, é possível

comparar os grupos de rendimentos (notas)

da seguinte forma: quanto maior o setor (ou

a porcentagem), maior a quantidade de

dados (de notas) aquele grupo terá.
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O Professor Gabriel poderia utilizar

ainda, um gráfico pictórico. Este

gráfico utiliza imagens (ícones) que o

associa ao tema estudado.

Por exemplo: Poderíamos substituir

as colunas do gráfico por pilha de

provas. Observe:

Existe um outro tipo de gráfico estatístico muito utilizado para, por exemplo,

representar variações de dados ao longo do tempo. Este tipo de gráfico é

chamado de segmentos.

Por exemplo: a tabela abaixo informa o consumo médio em KWH de um

empregado em uma empresa, ao longo dos anos.

O gráfico de segmentos permite analisar o crescimento ou decrescimento de um

certo valor ao longo dos anos.

Por exemplo: de 1996 para o ano 2005 o consumo médio aumentou em 4 KWh

o seu total.

Como poderíamos representar este crescimento, percentualmente?

Podemos, por exemplo, realizar uma “Regra de Três”:

O crescimento de 4 Kwh de 1996 para o ano de 2005 corresponde a um valor

percentual, aproximadamente, de 6,7%.
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O gráfico representa a variação de alunos participantes de um Clube de Matemática em

uma Escola Municipal da Cidade do Rio de Janeiro:

Observando o gráfico, responda às

questões abaixo:

a) A quantidade de alunos de 2015 para

2016 aumentou ou diminuiu? Qual a

variação percentual?

b) A quantidade de alunos de 2016 para

2017 aumentou ou diminuiu? Qual a

variação percentual?

c) Qual a taxa de variação percentual de alunos entre 2019 e 2020? E entre 2015 e 2020?

Vamos, agora, responder às perguntas acima:

a) A quantidade de alunos de 2015 para 2016 ____________. Isto, porque em 2015 o clube

tinha 100 alunos. Em 2016 passou a ter 125 alunos, ou seja, 125 – 100 =_____________

O cálculo para variação percentual será: ________________________________________

ANO %

100 100

25 x

100 ∙ 𝑥 = 100 ∙ 25

𝑥 =
100 ∙ 25

100
𝑥 = 25

b) A quantidade de alunos de 2016 para 2017 ______________. Isto, porque em 2016 o

clube tinha 125 alunos. Em 2016 passou a ter 100 alunos, ou seja, (100 – 125 = – 25)

O cálculo para variação percentual será:

ANO %

125 100

-25 𝑥

125 ∙ 𝑥 = 100 ∙ (−25)

𝑥 =
100 ∙ (−25)

125
𝑥 = −20
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c) A quantidade de alunos de 2019 para 2020_____________. Isto, porque, em 2019, o clube

tinha 150 alunos. Em 2020, passou a ter 180 alunos, ou seja, 180 – 150 = _________________

O cálculo para variação percentual será: __________________________________________

ANO %

150 100

30 𝑥

150 ∙ 𝑥 = 100 ∙ 30

𝑥 =
100 ∙ 30

150
𝑥 = 20

A quantidade de alunos de 2015 para 2020______________. Isto, porque, em 2019, o clube

tinha 150 alunos. Em 2020, passou a ter 180 alunos, ou seja, 180 – 100 =________________

O cálculo para variação percentual será: _________________________________________

ANO %

100 100

80 𝑥

100 ∙ 𝑥 = 100 ∙ 80

𝑥 =
100 ∙ 80

100
𝑥 = 80

1. A tabela de dados abaixo representa a altura de 30 alunos, em centímetros, de uma

turma do Ensino Fundamental de uma escola na Cidade do Rio de Janeiro:

154 169 135 135 145

156 143 168 141 167

140 170 131 138 137

166 133 130 146 140

144 153 151 131 141

146 154 168 145 139

a) Reescreva a tabela acima, pondo as alturas em ordem crescente.

b) Desenhe uma tabela criando três classes: alturas menores que 145 cm, alturas entre

145 cm e 160 cm, e maiores que 160 cm.

c) Desenhe um gráfico de colunas baseado na tabela de três classes.

d) Desenhe um gráfico de setores baseado na tabela de três classes.
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2. A tabela abaixo representa a variação do número de atletas de futsal de uma escola

municipal entre os anos 2014 a 2020:

a) Esboce o gráfico de segmento baseado na tabela ao lado;

b) Podemos afirmar que houve aumento ou diminuição de atletas de

2019 para 2020? Qual a taxa percentual? (aproxime o resultado

para décimos)

c) Podemos afirmar que houve aumento ou diminuição de atletas de

2014 para 2017? Qual a taxa percentual? (aproxime o resultado

para décimos)

3. O gráfico representa a variação de alunos participantes de um Clube de Física em uma

Escola da Cidade do Rio de Janeiro:

Observando o gráfico, responda às

questões abaixo:

(A) A quantidade de alunos de 2015 para

2016 aumentou ou diminuiu? Qual a

variação percentual?

(B) A quantidade de alunos de 2016 para

2017 aumentou ou diminuiu? Qual a

variação percentual?

(C) Qual a taxa de variação percentual de alunos entre 2019 e 2020? E entre 2015 e

2020?

4. O gráfico representa o número de atletas de uma olimpíada realizada na Rua de

Jairzinho:

Observando o gráfico, responda às questões abaixo:

a) Qual é a quantidade total de atletas medalhistas nessa

olimpíada?

b) Calcule o percentual de atletas medalhistas de ouro,

prata e bronze.

c) Quantos alunos medalhistas de ouro e prata, somados, existem a mais que medalhistas

de bronze? Represente este valor percentual em relação ao total..

d) Desenhe um gráfico de colunas utilizando os números de medalhas de ouro, prata e

bronze.
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5. A escola da Professora Vânia fará três passeios: C.C.B.B. (Centro Cultural Banco do Brasil),

M.H.N. (Museu Histórico Nacional) e C.F.B. (Casa França Brasil). Ela realizou um censo para

determinar quantos alunos estariam interessados em cada um deles:

Observando o gráfico, responda às questões abaixo:

a) Qual a quantidade de alunos interessados em visitar o M.H.N.?

b) Qual a quantidade de alunos interessados em visitar o C.F.B.?

c) Represente, percentualmente, o número de alunos interessados em visitar o C.C.B.B.?

PROJETO: VAMOS FAZER UM CENSO?

Que tal fazermos um Censo na nossa turma?

Podemos organizar dados referentes ao gênero, 

preferência por disciplina, entre outros dados. 

Viveremos a experiência de um estatístico!

Então, vamos lá!

Primeiro Passo: Coleta de dados.

• Elabore, em uma folha, uma lista de perguntas para que os alunos da turma possam

responder. Segue sugestão:

TURMA:_________________ CENSO

Gênero : ( ) Masculino ( ) Feminino

Matéria que mais gosta:

( ) Língua Portuguesa ( ) Matemática ( ) História ( ) Geografia ( ) Inglês

( ) Educação Física ( ) Artes

Time de Futebol que torce:

( ) Flamengo ( ) Vasco ( ) Fluminense ( ) Botafogo ( ) Outros

Segundo Passo: Construção de tabelas e gráficos.

• Elabore gráficos e tabelas com os dados obtidos e exponha-os em sua sala de aula.
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1. Determine 𝑥, y, z na figura abaixo:

(A) A = 30’; B = 60’.

(B) A = 30’; B = 45’.

(C) A = 50’; B = 140’.

(D) A = 320’; B = 50’.

(A) 10° e 68°.

(B) 15° e 63°.

(C) 16° e 62°.

(D) 18° e 60°.

(A) 32°. 

(B) 42°.

(C) 142°.

(D) 148°. 

(A) 10. 

(B) 16.

(C) 20.

(D) 58. 

(A) 58°. 

(B) 60°.

(C) 62°.

(D) 64°. 

(A) 62°. 

(B) 72°.

(C) 108°.

(D) 118°. 

(A) 𝒙 =13 e y = 49 

(B) 𝒙 = 15 e y = 3

(C) 𝒙 = 12 e y = 48

(D) 𝒙 = 10 e y = 50

𝒙

𝟑𝒙 + 10°

𝒙

𝒙 + 30°

𝒙

𝟐𝒙 + 10°

𝟔𝒙 + 4°

2𝒙 + 100°

2𝒙 + 10°

𝒙 + 20°
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NÚMEROS

1. Calcule o valor da expressão abaixo:

400 ∙ 0,00036

0,000016 ∙ 20

2. Represente, geometricamente, os 

números:

5

3
, −

2

3
,

1

8
,−

7

2
𝑒 −

15

5

3. Obtenha as geratrizes das seguintes 

dízimas periódicas:

a) -2,0313131...

b) 5,121212...

4. Escreva, em ordem crescente, utilizando 

o símbolo > ou <, os números racionais:

−
2

3
,
4

5
, −

7

8
, −

3

2
,
5

9

5. Coloque na forma decimal as seguintes 

frações:

a)
7

10
=

b) −
5

3
=

c)
41

25
=

d)
7

6
=

7. Qual é o valor da expressão

(A) 0,2222

(B) 0,2323

(C) 0,2332
(D) 0,3222

6. Escreva a fração decimal equivalente a 

cada numeral decimal a seguir:

a) 12,4 = __________________

b) 7,52 = __________________

c) 0,003 = _________________

d) 10,8 = __________________

Espaço para calcular

-3                   0                  +3

5 000
?
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GRANDEZAS E MEDIDAS

2. No sistema métrico decimal, o metro (m) é

a unidade padrão. Seus múltiplos são:

quilômetro (km), hectômetro (hm) e

decâmetro (dam). Seus submúltiplos são:

milímetro (mm), centímetro (cm) e decímetro

(dm). Assinale, então, a alternativa falsa.

(A) 1 m equivale a 100 cm.

(B) 1 km equivale a 1 000 m.

(C) 1 m equivale a 1 000 km.

(D) 1 cm equivale a 10 mm.

1.O valor de : 

0,01 km + 1 m + 1 000 cm + 1 000 mm

É igual a:

(A) 22 000 m.

(B) 2 200 m.

(C) 220 m.

(D) 22 m.

4. O perímetro de um triângulo é de 79,6 cm. 

Dois de seus lados medem 25 cm e 16,5 cm. 

A medida do terceiro lado, em polegadas é:

(A) 12.

(B) 15.

(C) 22.

(D) 25.

3. Durante um voo, o piloto informou aos

passageiros:

“O avião está a uma altitude de 3 000

pés.”

Logo, naquele momento, a altitude desse

avião, em metros era de

(A) 9 144.

(B) 91 44.

(C) 914 4.

(D) 9 144.

5. O resultado da expressão

2 polegadas + 2 pés + 2 cm

é igual a:

(A) 6,804 cm.

(B) 68,04 cm.

(C) 680,4 cm.

(D) 6 804 cm.
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b) Observando o resultado dos países que sediaram as últimas Olimpíadas, percebemos que

a Austrália teve uma excelente ascensão no número de medalhas. Qual foi o crescimento do

número total de medalhas da Austrália?

c) Represente este crescimento em uma taxa percentual:

41,46%

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

1. (CP2 - ADAPTADA) O Brasil terá que manter uma tradição em 2016. Todo país que

sedia as Olimpíadas tem um grande crescimento no quadro de medalhas, como aconteceu

com a Grécia, a Austrália e a China, e já está ocorrendo com a Grã-Bretanha.

Observando as informações contidas no texto e a ilustração acima, responda às perguntas

abaixo:

a) Complete a tabela abaixo com a quantidade de medalhas obtidas pelo Brasil de 1996 até

2008:

Ano da 

Olimpíada
Quantidade de medalhas

1996

2000

2004

2008
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Após a leitura das informações contidas no texto e ilustração acima, responda às perguntas

abaixo:

a) Calcule a quantidade de CO2, em milhões de toneladas, em 1 990:

b) Calcule a quantidade de CO2, em milhões de toneladas, em 2 005..

c) Calcule a variação da quantidade de CO2 entre os anos de 1 990 e 2 005. Houve

aumento ou diminuição da quantidade de CO2? Represente a variação percentual.

3. (CP2 - Adaptada) Em dois de outubro de 2009, todo o povo brasileiro comemorou

quando assistiu ao vivo, pela televisão, direto da cidade de Copenhague, na Dinamarca, o

anúncio da eleição da cidade do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016.

O gráfico abaixo mostra o número de medalhas obtidas pelo Brasil nas Olimpíadas, desde

Moscou, em 1980, até Pequim, em 2008:

Observando as informações contidas no texto acima e no gráfico abaixo, responda às

perguntas abaixo:

2. Uma estimativa feita por cientistas da USP indica que as emissões de gases do efeito

estufa no Brasil aumentaram 24,6% entre 1990 e 2005.

a) Em qual Olimpíada o Brasil obteve a maior

quantidade de medalhas de bronze?

b) Em qual Olimpíada o Brasil não obteve

medalha de ouro?

c) Em quais Olimpíadas o Brasil obteve o

mesmo quantitativo de medalhas?
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4. (CP2 - ADPTADA) Os gráficos representados a seguir foram reproduzidos tendo por base

a matéria jornalística “Barcas perdem passageiros de São Gonçalo”, veiculada no jornal “O

Globo”, no dia 23/09/2007.

a) Indique o percentual que representa os passageiros que não utilizam o meio de

transporte ônibus:

b) No gráfico referente à escolaridade dos entrevistados, observam-se cinco faixas de níveis 

de estudo. Sabendo-se que a pesquisa envolveu aproximadamente 2 000 pessoas, quantas 

possuem curso superior? 

Até o próximo

Bimestre!!!
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GEOMETRIA - Ângulos nas Paralelas

Essa é a Escadaria Selarón, na 

Lapa! O gigantesco mosaico é 

uma obra do artista plástico 

chileno Jorge Selarón.  Será 

possível a gente imaginar 

algumas retas paralelas nesta 

linda imagem?

As retas r e s são paralelas entre si,

enquanto u é chamada de reta transversal.

Os ângulos em verde são agudos. Já os

ângulos em rosa são obtusos.

Vamos estudar as relações entre estes

ângulos e as retas paralelas e a transversal.

Os lados dos ângulos, em 

verde, são paralelos.

Então, as medidas destes 

ângulos são iguais.

Os lados dos ângulos, em 

rosa, são paralelos.

Então, as medidas destes 

ângulos são iguais.

Os lados dos ângulos rosa e verde 

são paralelos. 

Então, a soma das medidas dos 

ângulos é igual a 180°.

Os ângulos que possuem 

mesma medida são 

chamados de congruentes.

Se a soma de dois ângulos 

der 180° eles são chamados 
de suplementares.
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Quando dois ângulos são opostos 

pelo vértice eles têm a mesma 

medida.

Se eu escolher um ângulo 

na cor verde e um ângulo na 

cor rosa eu vou formar um 

ângulo de 180°.

Vamos observar alguns exemplos:

Os ângulos medindo 135° e x são

suplementares, ou seja, suas medidas

somam 180°. Ou ainda:

ො𝑥 + 135° = 180°
ො𝑥 = 180° − 135°

ො𝑥 = 45°

Com isso, podemos descobrir as

medidas de todos os outros

ângulos que faltavam:

Chamamos de bissetriz a reta que passa pelo

vértice do ângulo e o divide em duas partes

iguais.

Neste exemplo, temos o segmento OB

dividindo o ângulo AÔB em duas partes de

mesma medida.
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1. Analise a figura e responda as perguntas:

a) Quais retas são paralelas? ________

b) Qual reta é transversal? __________

c) Calcule as medidas dos ângulos.

2. Calcule os valores dos termos desconhecidos, nas figuras a seguir:

x – 30°
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3. Calcule os valores dos termos desconhecidos, nas figuras a seguir:

5x + 15

110°

x + 55°
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Triângulos

Você já viu um veleiro? Então, a figura ao lado

exemplifica este tipo de embarcação. Quando o barco viaja em direção

ao vento este recebe pressão do vento em sua vela. Com isso o

veleiro continua viajando...e viajando...e viajando. Observe que a vela

lembra uma figura poligonal muito conhecida: o triângulo.

O triângulo é um polígono com três lados.

Os elementos de um triângulos são:

Cada ângulo externo do 

triângulo é suplementar 

ao seu ângulo interno 

adjacente!

𝑎𝑖𝑛𝑡 + 𝑎𝑒𝑥𝑡 = 180°
𝑏𝑖𝑛𝑡 + 𝑏𝑒𝑥𝑡 = 180°
𝑐𝑖𝑛𝑡 + 𝑐𝑒𝑥𝑡 = 180°

Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados ou quanto aos ângulos.
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A soma dos ângulos 

internos de um 

triângulo é 180°.

O ângulo externo é 

igual a soma dos 

internos e não 

adjacentes a ele.

Precisamos, agora, identificar alguns segmentos notáveis dos triângulos:

altura, bissetriz e mediana. Estes segmentos sempre ligam um vértice do

triângulo ao seu lado oposto.

Vejamos, agora, estes segmentos:

A bissetriz divide o ângulo 

em dois ângulos de 

mesma medida.

A altura forma, com a 

base, um ângulo reto.

A mediana divide o lado 

em dois segmentos de 

mesma medida.
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As figuras parecem 

iguais! Mas...como 

posso ter certeza 

disso?

Observe os dois triângulos abaixo. Eles 
são congruentes?

Dois triângulos são congruentes (de mesma medida) nos seguintes casos:

1.º Caso: L.L.L. (Lado - Lado – Lado)

Os três pares de  lados correspondentes entre si têm a mesma medida

2.º Caso: L.A.L. (Lado - Ângulo – Lado)

Dois pares de lados e um par de ângulos correspondentes formados por esses lados 

têm a mesma medida. 

3.º Caso: A.L.A. (Ângulo - Lado – Ângulo)

Dois pares de ângulos e um par de lados correspondentes têm a mesma medida. 
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Quanto aos lados?__________ Quanto aos ângulos?___________ Quanto aos ângulos?___________

Quanto aos ângulos?___________ Quanto aos lados?___________ Quanto aos lados?___________

1. Observando as medidas dos lados e dos ângulos a seguir, classifique os triângulos:

2. Calcule as medidas dos ângulos nos triângulos abaixo e classifique-os quanto aos ângulos:

3. Calcule o valor de 𝑥 :

𝑥 𝑥
𝑥

𝑥 𝑥𝑥𝑥

𝑥
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4. Calcule o valor de x e identifique os casos de congruência nos triângulos abaixo:

5. Identifique o segmento notável em cada triângulo abaixo: altura, bissetriz ou mediana.

5,5 cm 𝒙

O tabuleiro é formado por quatro

circunferências de mesmo centro

enumerados em 1, 2, 3, e 4. Além

disso, estão distribuídos 33 pontos

dos quais serão escolhidos 10 deles.

Cada ponto será determinado pelo

número da circunferência e o ângulo.

Por exemplo: (4, 135º) corresponde

ao ponto A que está localizado na

circunferência de número 4 a 135º na

origem, no sentido anti-horário.

𝒙 = 𝑥 =𝒙 =
𝒙 =

𝒙
𝒙
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ÁLGEBRA

Felipe pretende construir uma casa em um terreno

próprio. No entanto, Felipe não abre mão de ter uma

vasta área verde para ele e sua família.

Qual é expressão que representaria a área verde tão

desejada por Felipe?

Podemos pensar , em primeiro lugar, na área total do

terreno de Felipe: 𝟑𝟎 ∙ 𝟓𝟎 = 𝟏 𝟓𝟎𝟎 metros quadrados.

Depois, podemos pensar na área do terreno reservado

a casa: 𝐁 ∙ 𝐂

Por último, podemos montar uma expressão que represente o que deseja Felipe, ou

seja, a área verde. Para isso devemos subtrair o terreno da casa da área total, ou seja,

𝟏 𝟓𝟎𝟎 − 𝐁 ∙ 𝐂

Expressões Algébricas são aquelas que indicam operações matemáticas que 

contém números e letras ou, somente, letras.

Observe que os possíveis valores de B e C definirão o tamanho da área reservada 

para a construção da casa de Felipe e, consequentemente, o tamanho da área 

verde. As letras B e C são as variáveis dessa situação-problema.

Vamos imaginar que as dimensões da casa de Felipe fossem B = 20 m e C = 10 m. Qual

seria o tamanho da área reservada para a casa de Felipe? E qual seria o tamanho de sua

área verde?

Área do Terreno reservado para 

a casa do Felipe:

𝑩 ∙ 𝑪 = 𝟐𝟎 ∙ 𝟏𝟎 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝟐

Área verde desejada por Felipe:

𝟏 𝟓𝟎𝟎 − 𝟐𝟎𝟎 = 𝟏 𝟑𝟎𝟎𝒎𝟐

Observe que, ao substituir as variáveis por valores reais, conseguimos

encontrar a área reservada para a construção da casa de Felipe e a área

verde.

Valor numérico é o resultado que se obtém das operações efetuadas em

uma expressão algébrica, após a substituição das variáveis por números

reais.

VARIÁVEL B VARIÁVEL C
TERRENO DA CASA 

DO FELIPE
“ÁREA VERDE”

25 m 10 m 250 𝒎𝟐 1 250 𝒎𝟐

35 m 20 m 700 𝒎𝟐 800 𝒎𝟐
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1. Escreva expressões algébricas que representem os perímetros das figuras planas abaixo:

2. Responda, com uma expressão algébrica, às perguntas abaixo:

a)  quantos dias há em x meses? _________________________

b)  quantos metros há em x quilômetros?__________________

3. Escreva uma expressão algébrica que representa:

a)  a soma de dois números: ______________________________

b)  o produto de dois números: ____________________________

4. Escreva uma expressão algébrica que representa:

a)  a soma dos quadrados dos números x e y: _____________________________

b)  o quadrado da soma de dois números x e y: ____________________________

c)  o dobro de um número x menos o quadrado do número y:_________________

5. Determine o valor numérico das expressões algébricas abaixo:

a) 𝑎 + 𝑏 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 = 2 𝑒 𝑏 = 5: ____________________________________________

b) 3 ∙ 𝑥 − 2 ∙ 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 2 𝑒 𝑦 = 3:________________________________________

c) 𝑎 + 𝑏 2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 = 2 𝑒 𝑏 = 3:__________________________________________

d) 𝑡2 + 𝑞2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 2 𝑒 𝑞 = 3:___________________________________________

e) 
3+𝑦

𝑥
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 3 𝑒 𝑦 = 2:______________________________________________

f) 2 +
𝑥

𝑦
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 6 𝑒 𝑦 = 2:_____________________________________________

x

x

x
x

x

x
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Um monômio pode ser um número ou uma expressão algébrica formada por 

uma multiplicação entre um número (chamado de coeficiente) 

e variáveis (termo literal).

Alguns outros exemplos de monômios: 7𝑥, − 3𝑥𝑦2, 4𝑥2

A figura ao lado representa um quadrado de lado L. Queremos

utilizar uma expressão algébrica que represente a soma de todos

os lados deste quadrado, ou seja, o seu perímetro.

A representação do perímetro desta figura é: 4L.

A expressão algébrica que representa o perímetro de um quadrado 

é representada por um monômio.

𝟕𝒙 → ቊ
𝟕: 𝐜𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
𝒙: 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥

−𝟑𝒙𝒚𝟐 → ቊ
−𝟑: 𝐜𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
𝒙𝒚𝟐: 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥

O grau de monômios, formados por uma única variável, 

será definido pelo expoente desta.

Exemplos:

• −3𝑥5: monômio de quinto grau.

•
2

3
t3: monômio de terceiro grau.

• 4,2𝑥2: monômio de segundo grau.

• 9𝒚: monômio de primeiro grau.

Dois monômios serão semelhantes quando apresentarem a mesma parte literal.

Exemplos:

• −3𝑥5 𝑒 2𝑥5: são monômios semelhantes

•
2

3
t3 𝒆 5t3: são monômios semelhantes.

• 4,2𝑥2𝒆 3𝑥: não são monômios semelhantes.

• 9𝒚 𝒆 𝟗𝒛: não são monômios semelhantes.

Podemos somar ou subtrair monômios, porém somente, os monômios semelhantes.

Veremos esse assunto a seguir.
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1. Determine o coeficiente numérico e a parte literal dos monômios abaixo:

a) −9𝑥2y3

Coeficiente Numérico:_____

Parte Literal:_____

b) 
3

2
𝑥2

Coeficiente Numérico:______

Parte Literal:______

c)−4𝑥𝑦𝑧

Coeficiente Numérico:______

Parte Literal:______

d) −2𝑎5

Coeficiente Numérico:______

Parte Literal:______

e) -
𝑥𝑦𝑧

3

Coeficiente Numérico:______

Parte Literal:______

f) 𝑠2

Coeficiente Numérico:______

Parte Literal:______

2. Identifique, entre as expressões abaixo, quais são monômios:

a) a + 2b

É monômio? (   ) Sim.   (   ) Não.

b) 16abc

É monômio? (   ) Sim.   (   ) Não.

c) 𝑥2 − 𝑦

É monômio? (   ) Sim.   (   ) Não.

d) -7 

É monômio? (   ) Sim.   (   ) Não.

e) 9𝑥

É monômio? (   ) Sim.   (   ) Não.

f) 𝑥2𝑦

É monômio? (   ) Sim.   (   ) Não.

3. Assinale os itens que apresentam monômios semelhantes:

a) 5a e 5b

São monômios semelhantes?

(   ) Sim.   (   ) Não.

b) 3𝑥2 e 2𝑥2

São monômios semelhantes?

(   ) Sim.   (   ) Não.

c) 2𝑥2𝑒 𝑥

São monômios semelhantes?

(   ) Sim.   (   ) Não.

d) -7 e 4

São monômios semelhantes?

(   ) Sim.   (   ) Não.

e) 9𝑥 e 8𝑥

São monômios semelhantes?

(   ) Sim.   (   ) Não.

f) 𝑥 e 3q

São monômios semelhantes?

(   ) Sim.  (   ) Não.

4. Determine o grau dos monômios formados por uma variável:

a) 5a

Grau do monômio: _____

b) 3𝑥2

Grau do monômio: _____

c) 2𝑥3

Grau do monômio: _____

d) -7 e 4

Grau do monômio: _____

e) 9x

Grau do monômio: _____

f) 𝑞4

Grau do monômio: _____
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Como poderíamos armar uma expressão

algébrica que represente o perímetro da figura

ao lado?

Temos, então, que o perímetro do retângulo:

3a + 7a + 3a + 7a
𝐦𝐨𝐧ô𝐦𝐢𝐨𝐬
𝐬𝐞𝐦𝐞𝐥𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

+ ถb + b
𝐦𝐨𝐧ô𝐦𝐢𝐨𝐬
𝐬𝐞𝐦𝐞𝐥𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬

Para somarmos monômios semelhantes somamos o coeficiente

numérico e mantemos a parte literal:

3a + 7a + 3a + 7a = (3+7+3+7)a = 20a

b + b = (1 + 1)b = 2b

Temos, então, que o perímetro do retângulo é: 𝟐𝟎𝐚+𝟐𝒃

Exemplos:

• 5𝑥2 + 3𝑥2 = 𝟖𝒙𝟐

• 8mn + 3mn – mn = 10mn

• 5k – 2k + 3k = 6k

• 5𝑥2 + 3𝑥 + 3𝑥2 − 𝑥 =

= 5𝑥2 + 3𝑥2 + 3𝑥 − 𝑥 =
= 𝟖𝒙𝟐 + 𝟐𝒙

1. Observe a figura abaixo e responda às perguntas:

a) Escreva o monômio que representa a área da

figura I.

b) Escreva o monômio que representa a área da

figura II.

c) Escreva o monômio que representa a soma das

áreas I e II.

2. Simplifique as expressões algébricas abaixo:

a) 7x – 4x + 3x =

b) 5xy – 15xy + 7xy – 2xy =

c) 2a + 3b – 7a + 5a =

𝟑𝒙

6𝒙
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Observando a atividade anterior, como poderíamos armar uma expressão algébrica que

represente a área da figura I? Como poderíamos armar uma expressão algébrica que

represente a área da figura II?

A área da figura I será igual a 𝟏𝟐𝒙𝟐𝐲 e a área da figura II será igual a 𝟏𝟔𝒙𝟐𝐲.

Para multiplicar dois monômios, multiplicamos os coeficientes 

e os termos literais, entre si.

Para dividir dois monômios, dividimos os coeficientes e os termos literais, entre si.

Exemplos:

• 2𝑥2y ∙ 3𝑥yz = 2 ∙ 3 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥 ∙ y ∙ y ∙ z = 6𝑥3y2z

• 3a ∙ 2b ∙ 4c = 3 ∙ 2 ∙ 4 ∙ a ∙ b ∙ c = 24abc

• 4𝑎𝑏 ∙ 4𝑎𝑐 ∙ 4𝑏𝑐 = 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 𝑎 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ 𝑐 = 64𝑎2𝑏2𝑐2

Lembrando:

𝑎𝑏 ∙ 𝑎𝑐 = 𝑎𝑏+𝑐

Exemplos:

• 12𝑥2y: 3𝑥y = 12: 3 ∙ 𝑥2−1 = 4𝑥

• 32𝑎6𝑏4: 16𝑎4𝑏= 2𝑎2𝑏3

• 10𝑥6𝑦: 5𝑥2 = 2𝑥4𝑦

Lembrando:

𝑎𝑏: 𝑎𝑐 = 𝑎𝑏−𝑐

1. Opere com os monômios a seguir:

a) −9𝑥2y3: 3𝑥𝑦 = b) 4𝑥2: 2x = c) −4𝑥𝑦𝑧 ∶ −2xz =

d) −2𝑎5. a = e) -3𝑥2. 4𝑥4 = f) 2𝑠2. 3𝑠𝑡 =

6𝒙𝐲

2𝒙

2𝒙

8𝒙𝒚
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Temos, então, que o perímetro do retângulo é: 

20a + 2𝑏

Observe que o perímetro do polígono ao lado 

é representado por uma adição entre dois 

monômios, ou seja, um binômio.

De uma forma geral, uma expressão algébrica formada por um monômio ou por uma 

adição e/ou subtração de monômios, denomina-se polinômio.

• Um polinômio formado por dois termos define um binômio.

• Um polinômio formado por três termos define um trinômio.

Observações:

O grau de polinômios, formados por uma única variável, 

será definido pelo monômio com maior grau.

Exemplos:

• 𝟐𝒙𝟐 + 𝒙 + 𝟕: trinômio de segundo grau

• 𝒙𝟑 − 𝟏: binômio de terceiro grau

• 𝟒𝒙𝟒+𝟑𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐 − 𝟑: polinômio de quarto grau

Mas... Como 
realizar operações 
com polinômios ?

Iremos, a partir de agora, aprender a operar os 

polinômios. Para isso, utilizaremos os conhecimentos 

adquiridos nas operações envolvendo monômios.

Exemplos:

Queremos efetuar a seguinte operação:

2𝑥3 + 3𝑥 + 10 + 3𝑥2 − 7 .

Para isso, vamos armar a conta 

alinhando os monômios semelhantes.

+3
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Vamos efetuar outras operações envolvendo polinômios:

5𝑥3 + 3𝑥2 − 4𝑥 + 5 + 5𝑥2 + 5𝑥 − 5

3𝑥4 − 1 + 2𝑥4 − 3𝑥3 + 2𝑥2 − 5𝑥 + 5

2𝑥2 + 3𝑥 + 1 − 2𝑥 − 1

𝑥3 + 2𝑥 − 1 −(2𝑥2 − 𝑥 −1)

1. Calcule o perímetro das figuras abaixo:

2. Classifique as expressões algébricas em monômios, binômios, trinômios e polinômios. 

Após, identifique o grau deste termo algébrico:

(a) 7𝑥2 (b) 4𝑥3 − 2𝑥2 + 1 (c) 5𝑥4 − 1

(d) 3𝑥2 + 4𝑥 − 1 (e) 4𝑥3 + 2𝑥2 + 3𝑥 − 1 (f) 4𝑥
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3. Efetue as operações abaixo:

7x3 + 5x2 − 2𝑥 + 8 + 2𝑥2 + 3𝑥 − 3

4𝑥4 − 3𝑥3 + 1 + 3𝑥3 + 2𝑥2 − 7𝑥 + 2

9𝑥3 − 7𝑥 + 1 − 4𝑥 + 7

2𝑥2 + 2𝑥 − 1 −(2𝑥2 − 2𝑥 −1)

Como calcular a 

área da figura 

ao lado?

Podemos pensar de duas maneiras: podemos subdividir a figura em 

duas  partes (verde e rosa), calcular as áreas separadamente e depois 

somá-las; ou podemos multiplicar a área como um todo. 

Vamos, a seguir, entender as duas formas:

Primeira Maneira:
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Segunda Maneira:

𝐛 ∙ 𝟑𝐚 + 𝟕𝐜 = 𝐛 ∙ 𝟑𝐚 + 𝐛 ∙ 𝟕𝐜 = 3ab + 7bc

Utilizamos a propriedade 

distributiva para efetuar a 

operação.

Dispositivo Prático:

𝑏 ∙ 3𝑎 + 7𝑐
Multiplicamos o termo de baixo 

por todos os termos de cima.

Vamos efetuar outras operações envolvendo polinômios:

3𝑥2 − 4𝑥 + 5 ∙ 2𝑥

3𝑥4 − 1 ∙ 2𝑥4 − 5 =

= 6𝑥8 − 15𝑥4 − 2𝑥4 + 5=
= 6𝑥8 − 17𝑥4 + 5

2𝑥2 + 3𝑥 + 1 ∙ 2𝑥 − 1

𝑥3 + 2𝑥 − 1 ∙(2𝑥2) =

= 2𝑥5 + 4𝑥3 − 2𝑥2
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1. Efetue as operações abaixo:

a) 5 ∙ 6𝑥2 + 1 b) 𝑦2 ∙ 𝑦 − 3 c) 3𝑥3 ∙ 2𝑥2 + 3𝑥 − 1

d) 2𝑚3 ∙ 𝑚2 +𝑚 − 1 e) 3𝑘4 ∙ 𝑘2 + 𝑘 − 2 f) −2𝑥 ∙ 𝑥2 − 3𝑥 + 4

3. Efetue as operações abaixo:

a) (𝑥 + 1) ∙ (𝑥 − 3) b) (𝑦2 + 3𝑦 + 1) ∙ 𝑦 − 3 c) (3𝑥3 − 1) ∙ 3𝑥 − 1

d) (𝑚 + 1) ∙ 𝑚2 +𝑚 − 1 e) (3𝑘4 + 1) ∙ 𝑘2 − 2 f) −2𝑥 + 1 ∙ −3𝑥 + 4

4. Efetue as operações abaixo:

a) 𝑥 + 1 2 = b) 𝑥 − 2 2 = c) 3 − 2𝑥 2 =

d) 7 − 𝑥 7 + 𝑥 = e) 𝑥 − 4 𝑥 + 4 = f) 2 − 𝑥 𝑥 − 2 =

g) 𝑥 + 2 𝑥 − 3 = h) 𝑥 − 1 𝑥 + 4 = i) 𝑘 + 7 𝑘 − 1 =

5. Calcule a área da figura destacada:

2. Determine as áreas das figuras a seguir.

𝒙+1

𝒙+12
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Exemplo: 

• Queremos saber o quociente da divisão de 8𝑥4 + 6𝑥2 ∶ 2𝑥2 .

1.° Passo: 

A divisão é a operação inversa da multiplicação. Ou seja:

8𝑥4 + 6𝑥2 : 2𝑥2 = 8x4 + 6x2 ∙
𝟏

𝟐𝐱𝟐

2.° Passo:

Usaremos a propriedade distributiva. Ou seja:

𝟖𝒙𝟒

𝟐𝒙𝟐
+
𝟔𝒙𝟐

𝟐𝒙𝟐
= 𝟒𝒙𝟐 + 𝟑

1. Efetue as operações abaixo:

a) 8𝑥4: 2𝑥3 b) 𝑥2 + 𝑥 ∶ 𝑥 c) 2𝑥2 + 4𝑥 ∶ 2𝑥

d) 4𝑥6 + 2𝑥4 ∶ 2𝑥2 e) 35𝑥4 − 5𝑥2 ∶ 5𝑥2 f) 2𝑦2 + 6𝑦 ∶ 2𝑦

CORRIDA ALGÉBRICA:

É um jogo tipo corrida para 4 ou 5 jogadores, com cartões organizados
em trilha, no formato que quiser e com quantidade de cartões com
expressões que desejar, tendo o primeiro cartão da trilha a palavra
saída e o último a palavra chegada. O objetivo é exercitar o cálculo de
soma algébrica.

COMO CONSTRUIR?

a) Na folha de cartolina ou papel cartão, desenhe diversos quadrados de dimensões 4 cm x 4 cm.
b) Em seguida, recorte-os corretamente.
c) Recortar marcadores em cores diferentes, um para cada jogador. Pode ser utilizado também,

tampinhas de garrafas de cores diferentes, para cada jogador.
d) Desenhar e recortar um dado nas dimensões 3 cm x3 cm.
e) Faça com caneta em cada um dos quadrados uma expressão algébrica ( monômio, binômio ou

trinômio).
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DESENVOLVIMENTO

Posicionar todos os marcadores sobre a casa de saída e em sua jogada, cada

participante lança o dado. Na primeira jogada, cada jogador avança o número de casas

indicado no mesmo.

A partir da segunda jogada o valor do dado corresponde ao valor de 𝑥 na expressão da

casa em que o marcador se encontra. Se o resultado da expressão for positivo o jogador

avança o número correspondente de casas. Se for negativo, volta o número de casas

equivalente ao valor absoluto do resultado. Se o resultado for zero, fica no lugar que está.

Por exemplo, se o marcador estava na casa com a expressão: - 2x + 8 e o número

sorteado no dado foi o 3, então o jogador avançaria duas casas na trilha (pois − 2 . 3 + 8 = −

6 + 8 = 2 . Se o número sorteado fosse 6 , o jogador voltaria quatro casas ( pois – 2 . 6 + 8

= − 12 + 8 = − 4). Se o número sorteado for 4, então o jogador não avança nem volta (pois −

2 . 4 + 8 = − 8 + 8 = 0).

Ganha o jogador que conseguir alcançar primeiro a casa da chegada.

Fonte: https://jucienebertoldo.files.wordpress.com/2012/11/atividades-de-laboratc3b3rio-de-matemc3a1tica-2.pdf

Observe o problema a seguir:

Alex, para manter a sua forma física, corre, todos os dias, uma certa distância. Hoje, 

ele já correu 
𝟐

𝟑
deste total, faltando 1 000 m para completar o percurso. Qual a 

distância deste percurso diário de Alex?

Para resolvermos esse problema, precisamos estabelecer uma relação entre os dados

numéricos. Sabemos que o que já foi percorrido
𝟐

𝟑
𝒙 somado ao que falta percorrer (1 000 m)

alcançaria o percurso total (x).

Ou seja:

𝟐

𝟑
𝒙 + 𝟏 𝟎𝟎𝟎 = 𝒙

Esta igualdade entre duas sentenças define uma equação. 

ÁLGEBRA – EQUAÇÕES

𝟐

𝟑
𝒙 𝟏 𝟎𝟎𝟎𝒎

𝒙
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Para resolver esta equação precisamos desenvolver técnicas para chegar 

ao valor desconhecido de “x”, também chamado de incógnita. Portanto, incógnita é o 

valor desconhecido de uma equação que, uma vez encontrado, tornará a igualdade 

verdadeira.
𝟐

𝟑
𝒙 + 𝟏 𝟎𝟎𝟎 = 𝒙

Basicamente, utilizaremos o conceito de incógnita em situações-problema cuja 

solução algébrica determine uma equação; enquanto utilizaremos o conceito 

de variável em situações-problemas cuja solução algébrica determine 

uma expressão algébrica.

Denominamos raiz ou solução o valor da incógnita que torna a equação verdadeira. 

2

3
𝑥 + 1 000 = 𝑥 ∴ 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 = 3 000

2

3
∙ 1 000 + 1 000 = 2 000 + 1 000 = 3 000

Ou seja, 3 000 é raiz da equação.

Para toda equação, temos como 1.° membro o que vem antes do sinal 

de igual e segundo membro o que vem depois do sinal de igual.

Exemplo:

2𝑥 + 7
1º 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜

= 3𝑥 − 4
2º 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜

Duas equações são equivalentes se as suas raízes forem iguais.

Exemplo:

5x = 10   e   x + 6 = 4

São equações equivalentes.

Observe que as duas equações terão uma 

mesma solução: 𝑥 = 2.
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Portanto, é correto afirmar que as três equações abaixo são equivalentes, já 

que todas apresentam a mesma solução.

2x + 6 = 10  
𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆

2x = 4 
𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆

x = 2

Vamos utilizar o princípio da equivalência das igualdades.

Queremos resolver a seguinte equação:  𝒙 − 𝟐 = 𝟎.

Temos:

EQUAÇÕES EQUIVALENTES

Princípio Aditivo

𝑥 − 2 = 0 → 𝑥 − 2 + 𝟐 = 0 + 𝟐 → 𝑥 = 2

Ao adicionar ou subtrair o mesmo número aos dois membros da  da 

equação, obtém-se uma  equação equivalente à equação dada.

Princípio multiplicativo

Vamos para outro exemplo. 

Queremos resolver a seguinte equação:  2𝒙 = 𝟒.

Ao multiplicar ou dividir o mesmo número aos dois membros  da 

equação, obtém-se uma  equação equivalente à equação dada.

2𝑥 = 4 →
2𝑥

𝟐
=
4

𝟐
→ 𝑥 = 2

Vamos para um terceiro exemplo. Queremos resolver a seguinte equação:  2𝒙 − 𝟑 = 𝟓.

Temos:

2x − 3 = 5

→ 2x − 3 + 3 = 5 + 3

→ 2x = 8

→
2𝑥

𝟐
=

8

𝟐

→ x = 4
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Utilizaremos esta técnica para resolvermos toda e qualquer

equação do primeiro grau.

Uma equação é definida como de primeiro grau quando a sua

representação reduzida for ax + b = 0, com a e b reais e a não-nulo.

1. Represente, na forma de equação, uma resolução da situação-problema lançada:

a) O dobro de um número somado a duas unidades resulta em 5.

b) Jordan corre, diariamente, uma mesma distância. Hoje, já alcançou metade do 

percurso desejado, faltando 2,5km para completar sua corrida. 

c) Minha filha tem a quinta parte da minha idade. Juntos, somamos 36 anos.

2. Resolva as equações abaixo:

a) x – 3 = 0 b) x + 7 = 2 c) x – 5 = 2

d) 2x + 3 = 5 e) 0,3x = 1 f) 3x = 6

g) 10x – 10 = 20 h) 2(x – 5) = 7(2 + x) i) 2x + 7 = 3x - 4

3.  Resolva a equação abaixo:

2(x – 7) + 3(3 – x) = 5x + 10 – 2(x + 1)

4.  Resolva os problemas:

a) Tenho o triplo da idade da minha filha. Juntos, temos 40 anos. Quantos anos minha

filha tem?

b) Na minha turma, existem dez meninas a mais que meninos. Juntos, somos 36.

Quantos meninos existem?

5.  Identifique as equações classificadas como de primeiro grau:

( ) 3x + 7 = 2x + 1 ( ) 𝒙𝟐 − 𝟕𝒙 + 𝟏𝟐 = 𝟎 ( ) 𝒙𝟐 + 𝒙 + 𝟏 = 𝒙𝟐
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Agora, observe a seguinte situação-problema:

Uma lanchonete vende garrafas, com água de 300 ml. Minha mãe me pediu para comprar 

uma quantidade 𝑥 de garrafas de maneira que totalizem 3l. Quantas garrafas devo comprar?

Resolução:

• Temos que 3 litros = 3 000 ml

300 ∙ 𝑥 = 3 000

𝑥 =
3 000

300
𝑥 = 10

Logo, precisarei comprar 10 garrafas.

Agora, observe uma situação-problema parecida, mas...

Uma lanchonete vende garrafas com água de 300 ml. Minha mãe me pediu para comprar 

uma quantidade 𝑥 de garrafas de maneira que totalizem 3,8l. Quantas garrafas devo 

comprar?

Resolução:

• Temos que 3,8 litros = 3 800 ml

300 ∙ 𝑥 = 3 800

𝑥 =
3 800

300
𝑥 = 12,666…

É importante notar que não posso comprar 12,666... garrafas. Logo para alcançar os   

3 800 ml e satisfazer o pedido da minha mãe,  precisarei comprar 13 garrafas.

Portanto, precisamos analisar a raiz da equação para saber se

está de acordo com o contexto do problema.

No primeiro exemplo, a raiz da equação era compatível com o

contexto da questão.

Já no segundo exemplo, foi necessário desenvolver um raciocínio

complementar após a obtenção da raiz da equação.

Alguns problemas, ao serem equacionados, apresentam respostas

imediatas, após obtenção da solução da equação.

Porém, outros dependem de um raciocínio “a mais” a fim de se respeitar

o seu contexto.
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Por fim, podemos encontrar equações classificadas em três tipos,

dependendo da qualidade da sua solução:

• Possível e determinada

• Possível e indeterminada

• Impossível.

Exemplo:

a) 𝑥 + 2 = 4

Ao resolver esta equação encontramos como única solução a raiz 𝑥 = 2

Portanto, temos que esta equação é possível de se resolver e determinada por uma

única solução.

Logo, esta equação é possível e determinada.

Exemplo:

a) 𝑥 + 2 = 6 – (4 – 𝑥)

Ao tentar resolver esta equação encontramos como possível equação equivalente:

x + 2 = x + 2

Observe que, qualquer que seja o valor de x, a equação será verdadeira.

Portanto, temos que esta equação é possível de se resolver, porém com

indeterminação, uma vez que teremos infinitas soluções que a satisfazem.

Logo, esta equação é possível e indeterminada.

Exemplo:

𝑎) 𝑥 + 2 = 7 – (4 – 𝑥)

Ao tentar resolver esta equação, encontramos como possível equação equivalente:

x + 2 = x + 3

Observe que, qualquer que seja o valor de 𝑥, a equação não será verdadeira.

Portanto, temos que esta equação é impossível de se resolver.

Logo, esta equação é impossível.
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(     ) x + 7 = 5

(     ) 2x = 4x

(     ) x + 7 = x

(     ) x + 7 = 7

1. Um exame tem nove questões. Para que o aluno seja aprovado nesse exame é

necessário que ele tenha um aproveitamento de 50% . Quantas questões ele precisará

acertar, no mínimo, para ser aprovado?

2. Minha mãe quer que eu compre 1 kg de arroz. A quitanda na qual fui comprar a

mercadoria só vendia sacos de 300 g de arroz. Quantos sacos de arroz deverei

comprar para satisfazer a vontade de minha mãe?

3. Qual o número natural mais próximo da solução da equação: 5x – 7 = 9?

4. Faça a correspondência:

(PD) Possível e Determinada

(PI) Possível e Indeterminada

(I) Impossível

5. Diminuindo-se 6 anos da idade de minha filha obtêm-se os
3

5
de sua idade. Qual a idade

de minha filha, em anos?

6. O dobro de um número, menos 10, é igual à sua metade, mais 50. Qual é esse

número?

7. A soma de dois números ímpares consecutivos é 260. Quais são esses números?

8. O perímetro de um retângulo mede 150 cm. Quais são as suas medidas, sabendo que

o comprimento tem 15 cm a mais que a largura?

9. Alexsandra é 4 anos mais velha que Claudia. A soma das idades dá 42 anos. Qual a

idade de Claudia?

10. Qual é o número que adicionado a 28 é o mesmo que 3 vezes esse número?
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RECAPITULANDO...

1. Calcule o valor de 𝑥.

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥
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REVISÃO: MONÔMIOS E POLINÔMIOS.

1 – Calcular o valor numérico das expressões algébricas:

a) x5 – x4 + 5, para x = 1

b) x3 – 2x + 1, para x = – 1

2 – A demanda (D) de certo produto é dada pela fórmula D = 4 000 – 50P, em que P é o

preço por unidade do produto. Determinar a demanda para :

a) P = R$ 60,00.

b) P = R$ 40,00.

3 – Efetuar as operações indicadas:

a) (4b + 3c – a) + (4a – 3b – 2c)

b) (10x + 20y) – (5x + 15y)

4 – Reduza os termos semelhantes:

a) 6a + 3a − 7

b) 4a − 5 − 6a

c) 5x2 + 3x2 − 4

d) x − 8 + x

e) 4m − 6𝑚 − 1

5 - Determine a expressão que representa o perímetro das seguintes figuras:

6 - Escreva as expressões que representam:

a) o dobro de um número adicionado a 20:

b) a diferença entre x e y: 
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7 - Efetue as operações indicadas:

a) (2x3 – 3x2 + x – 1) + (5x3 + 6x2 – 7x + 3)

b) (– 8y2 – 12y + 5) + (7y2 – 8)

c) (2ax3 – 5a2x – 4by) + (5ax3 + 7a2x + 6by)

d) (a2 – b2) + (a2 – 3b2 – c) + (5c – 2b2 – a2)

8 - Calcule os produtos entre os monômios:

a) (2x) . (3x2)

b) (–3y) . (4y2)

c) (5a) . (–3b)

d) (–4x2y) . (–3xy2)

e) (–5ab). (3a)

9 - Calcule os quocientes entre monômios:

a) (–12a) : (–3a)

b) (–20a5) : (4a2)

c) (36xy3) : (4y)

d) (18xy3) : (–2x)

e) (–14xy3) : (–-7xy2)

10 - Calcule os seguintes quocientes:

a) (6ax – 9bx – 15x) : 3x

b) (8a2 – 4ac + 12a) : 4a

c) (27ab – 36bx – 36by) : (– 9b)

d) (49an – 21n2 – 91np) : 7n
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1. O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Qual é esse número?  

EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU E PROBLEMAS

2. Quando Pedro nasceu, Guilherme tinha 3 anos. Atualmente a soma das idades é 23 

anos. Qual é a idade de Guilherme? 

3. A terça parte de um número menos a sua quinta parte resulta 16. Qual é esse número?

4. A soma das idades de Carlos e Mário é 40 anos. A idade de Carlos é três quintos da 

idade de Mário. Qual é a idade de Mário?

5. Marcos e Plínio têm juntos R$ 350,00. Marcos tem a mais que Plínio R$ 60,00. Quanto 

tem cada um? 

6. Em uma fábrica, um terço dos empregados são estrangeiros e 72 empregados são 

brasileiros. Quantos são os empregados da fábrica?

9x – 2 = 4x + 18

7. Resolva as equações abaixo:

3(x + 3 ) – 5 = 22 

3(x + 1 ) + 2 = 5 + 2(x - 1 ) 4(2x –1 ) = 3( x+2 )
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7y – 10 = y + 50 3(x + 3 ) - 1 = 2

7x + 1 = 5x – 7 2x + 5 + x + 7 = 18

8. Roberto disse a Amanda: “Pense em um número, dobre esse número, some 12 ao resultado,
divida o novo resultado por 2. Quanto deu?” Amanda disse: “15”. Roberto imediatamente revelou
o número original que ele havia pensado. Calcule esse número.

9. As idades de três irmãos somam 99 anos. Sabendo-se que o mais jovem tem um terço

da idade do mais velho e o segundo irmão tem a metade da idade do mais velho, qual é a

idade do mais velho?

10. O perímetro de um triângulo é 12 cm e as medidas dos lados são números

consecutivos. Então, o menor lado mede:





1.º BIMESTRE

APRESENTAÇÃO 147

OBSERVANDO O CÉU 148

SISTEMA SOLAR 149

OBSERVANDO O CÉU – o Sol 150

MOVIMENTO DA TERRA – rotação 151

MOVIMENTO DA TERRA – translação 153

O SATÉLITE NATURAL DA TERRA – a Lua 155

AS FASES DA LUA 156

OS ECLIPSES 157

SOL, FONTE DE VIDA E ENERGIA 161

DE ONDE VEM A ENERGIA? 162

A ENERGIA DO NOSSO ORGANISMO 163

CORRENTE ELÉTRICA E CIRCUITO ELÉTRICO 164

CUIDADOS COM A ENERGIA ELÉTRICA 165

FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA – usinas 167

A ENERGIA QUE VEM DO ALTO 168

POTÊNCIA ELÉTRICA E CONSUMO CONSCIENTE 169

ELETRICIDADE – sabendo usar o planeta terra agradece 170

ELETRICIDADE NAS RESIDÊNCIAS 171

AS FORMAS DE ENERGIA PODEM SER CONVERTIDAS UMAS NAS OUTRAS 172

O USO DA ENERGIA NO NOSSO DIA A DIA 173

COMO A ENRGIA ELÉTRICA CHEGA  AS NOSSAS CASAS 174

SUMÁRIO



2º BIMESTRE

REVISITANDO 175

ZONAS CLIMÁTICAS DO PLANETA TERRA 176

POR QUE EXISTEM ANOS BISSEXTOS? 177

AS ZONAS CLIMÁTICAS DO PLANETA 178

TEMPO OU CLIMA? 179

PREVISÃO DO TEMPO 180

O TEMPO ATMOSFÉRICO 181

INSTRUMENTOS DE PREVISÃO DO TEMPO 182

CLIMA – maritimidade e continentalidade 184

DIFERENTES CLIMAS – diversos biomas 187

BIOMAS DO BRASIL 188

A INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO SOBRE O CLIMA 189

AÇÃO HUMANA NOS BIOMAS 193

PROTEÇÃO AOS BIOMAS BRASILEIROS 194

BIOMAS MUNDIAIS 195

EFEITO ESTUFA 197

ATIVIDADES HUMANAS QUE CAUSAM O AQUECIMENTO GLOBAL 199

O CLIMA PODE SER ALTERADO PELO SER HUMANO 201

SUMÁRIO
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Neste ano de 2020, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pela UNESCO, como a

capital mundial da arquitetura.

O título inédito de Capital Mundial da Arquitetura foi concedido à Cidade pela Unesco

e pela União Internacional dos Arquitetos (UIA). O destaque da programação é a reunião de

cerca de 20 mil profissionais entre os dias 19 e 23 de julho para discutir o futuro das

metrópoles, sua sustentabilidade e seu papel no desenvolvimento humano. É a primeira

vez que o Brasil recebe esse evento da UIA, considerado o mais importante da área.

A escola de samba Unidos da Tijuca apresentará, no carnaval, o enredo “Onde

moram os sonhos”, dedicado à arquitetura e ao urbanismo.

Arquitetar a vida é assegurar o testemunho

do passado, intervir no presente e traçar,

para o futuro, uma cidade sustentável a que

todos tenham direito.

liesa.globo.com

Vamos abordar, neste bimestre, um pouco da arquitetura e sua história. Conhecer

nossos museus, espaços públicos e contribuir para que o Rio se torne uma cidade

sustentável. Essa cidade, tão amada pelos cariocas e não cariocas. Afinal, ser carioca é um

jeito de compartilhar nossa energia! Compartilhar as praias, esportes e não abrir mão dos

dias ensolarados.

Olá, alunos do 8.º ano. Sejam bem-vindos! Vamos, ao 

longo do ano, ampliar nossos conhecimentos em Ciências, 

necessários à vida em sociedade e que fazem parte do 

nosso cotidiano. Vamos conhecer, observar, pesquisar e 

compreender. Fazer a nossa parte para um mundo melhor.

Para saber mais sobre o título de Capital Mundial de Arquitetura, acesse os sites abaixo. 

Faça um cartaz informativo sobre o evento,  sobre o que é ser carioca e coloque no 

mural de sua escola.
https://liesa.globo.com/2020/por/03-carnaval/enredos/unidosdatijuca/unidosdatijuca.html
http://noticias.prefeitura.rio/urbanismo/rio-tera-eventos-em-2020-para-celebrar-titulo-de-1a-capital-mundial-da-
arquitetura/

MULTIRO
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OBSERVANDO O CÉU

A observação do céu sempre despertou curiosidade nos seres humanos.

O universo é formado por todos os astros, corpos celestes (asteroides, cometas e

outros) e pelo espaço que existe entre esses corpos.

As estrelas e os demais corpos celestes sempre causaram fascínio entre os seres

humanos. A curiosidade provocada por elas e o conhecimento surgido de seu estudo fizeram

com que a humanidade pudesse entender melhor o universo.

As Galáxias são compostas por nuvens de gás e poeira, estrelas, planetas, cometas,

asteroides e outros corpos celestes. Em uma região da galáxia encontramos a Via Láctea,

onde está situado o nosso Sistema Solar.

A Via Láctea é um aglomerado de mais de 100 bilhões de estrelas e muitas

nebulosas (nuvens de poeira e gás). Ela recebe esse nome porque, vista da Terra, é uma

faixa branca parecida com um caminho leitoso. Porém, na verdade, seu formato é o de uma

espiral.

Dentro da Via Láctea, está localizado o Sistema Solar, que se organiza em torno de

uma estrela que nasceu há cerca de cinco bilhões de anos: o Sol.

O Sistema Solar não é o único sistema planetário da Via Láctea, mas é o mais

importante para nós, afinal é a nossa casa!

VIA LÁCTEA 
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Organize seu dicionário de Astronomia. Procure, no dicionário, o significado das palavras do 

texto acima.

Galáxia: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Nebulosas: 

__________________________________________________________________________

Via Láctea: 

__________________________________________________________________________

No Sistema Solar, o único corpo que

brilha, isto é, que produz sua própria

luz, é o Sol. A energia que vem do

Sol ajuda a existência da vida em

nosso planeta.
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Nossa casa! A Terra é o planeta onde vivemos. É um planeta que gira em

torno de uma estrela, o Sol. Os planetas são astros iluminados, pois não possuem
luz própria.

Observem a imagem que representa o nosso Sistema Solar.

SISTEMA SOLAR

A órbita dos planetas

Você observou que cada 

planeta está desenhado

sobre uma linha?

Essa linha representa a

trajetória, o caminho, que

cada planeta faz ao redor

do Sol. Essa trajetória é 

conhecida como órbita do 

planeta.

O SISTEMA SOLAR é um conjunto de oito planetas (astros que não

possuem luz própria), asteroides, satélites e cometas que giram ao redor do Sol.

Cada um se mantém em sua respectiva órbita, em virtude da intensa força

gravitacional exercida pelo Sol, estrela que possui massa muito maior que a de
qualquer outro planeta.
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MERCÚRIO

SATURNO

JÚPITER

MARTE

TERRA

VÊNUS

URANO

NETUNO
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Vamos montar uma maquete do Sistema Solar?

Materiais

Bolas de isopor de tamanhos diferentes para representar o Sol e os oitos planetas; caixa de papelão de

tamanho grande; Cola para prender os planetas e o Sol na caixa de papelão; tinta guache para colorir os

planetas e o sol; papel laminado prata ou estrelinhas.

Procedimento

1- Corte a caixa de papelão ficando com duas laterais que formam um L.

2- Pinte o fundo da caixa de papelão com tinta preta e salpique estrelinhas prateadas.

3- Pinte as bolas que vão representar o Sol e os diferentes planetas.

4- Peça auxilio ao seu/sua Professor(a) e desenhe a órbita dos planetas e cole as bolas na caixa

respeitando a ordem dos planetas no Sistema Solar.

5- Não se esqueça de nomear o Sol e os planetas que formam o Sistema Solar.

Muito cuidado ao manusear materiais nos
experimentos. Toda experimentação deve contar com
a participação do(da) seu(sua) Professor(a) ou de um
outro adulto.

SISTEMA SOLAR 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pixabay.com/pt/illustrations/sistema-solar-planetas-sol-espa%C3%A7o-4255609/&psig=AOvVaw00uPDPAJsOv-3Y13SjksNA&ust=1571512061320000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCMiVv7PApuUCFQAAAAAdAAAAABAF
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OBSERVANDO O CÉU – O SOL

Nosso Sistema Solar só tem um Sol, mas nem por isso ele é a maior estrela que

conhecemos. O Sol pode parecer uma estrela muito grande em comparação com as

outras que vemos durante a noite, mas na verdade, ele não é tão grande quanto

imaginamos. Outras estrelas são bem maiores que ele. Porém, o Sol está bem mais

perto do nosso planeta que outras estrelas. O Sol é uma estrela porque brilha e libera

calor.

O Sol brilha, isto é, emite os raios solares na forma de luz e calor. A temperatura

do Sol é muito alta, só para termos uma ideia, em um dia bem quente do verão carioca

a temperatura pode chegar aos 42 °C, enquanto a temperatura no centro do Sol é de

16 000 000 000 °C.

Observe a imagem abaixo. Compare o tamanho do Sol ao de outras estrelas.

Por que temos a impressão que o Sol é uma estrela muito grande quando olhamos

para o céu?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

ARCTURUS

POLLUX
SOL
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Na Antiguidade, o céu intrigava os estudiosos

para compreender os fenômenos do universo e a

movimentação dos astros. Aristóteles, filósofo grego,

propôs o geocentrismo (a hipótese de que a Terra

é o centro do universo, e os demais astros giram ao

redor dela).

Mais tarde, Copérnico, um astrônomo e

matemático polonês, desenvolveu a teoria do

heliocentrismo, que colocava o Sol no centro do

Sistema Solar. Aperfeiçoando seus estudos,

explicou como ocorrem as estações do ano.
COPÉRNICOARISTÓTELES

wikipedia

Para saber mais sobre os 

sábios que estudavam a Terra 

e o Universo, acesse:  

Detetives da Ciência em 

http://www.multirio.rj.gov.br
e também acesse 

http://www.sbfisica.org.br
http://www.canalciencia.ibict.br/

http://www.if.ufrgs.br/

Galileu Galilei aperfeiçoou o

telescópio e confirmou o estudo de

Copérnico. O telescópio é um

instrumento utilizado para a observação

dos corpos celestes, como estrelas e

planetas. Sem os telescópios e apenas

com os nossos olhos, não seríamos

capazes de ver os detalhes dos astros.

Atualmente, sofisticados instrumentos

pesquisam o Universo.
Adaptado de https://educacao.uol.com.br/

Telescópio Hubble – o 

nome do telescópio 

espacial foi dado em 

homenagem ao cientista 

Hubble.
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https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1k7zq8avlAhUBPa0KHZNdC2gQjB16BAgBEAM&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_Cop%C3%A9rnico&psig=AOvVaw0dfsZJ0oonMNQDt8ElM8u0&ust=1571696940449861
http://www.multirio.rj.gov.br/
http://www.sbfisica.org.br/
http://www.canalciencia.ibict.br/
http://www.if.ufrgs.br/
https://educacao.uol.com.br/
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Um dos planetas que giram ao redor do Sol é a Terra. Esse é o planeta que habitamos.

Sua forma é praticamente esférica, com uma deformação que causa um achatamento dos

polos. Até onde se sabe o planeta em que vivemos é o único do nosso Sistema Solar em

condições de abrigar vida da forma como a conhecemos.

MOVIMENTO DA TERRA - ROTAÇÃO

O dia e a noite ocorrem por causa do movimento que a Terra faz em

volta dela mesma. É o movimento de rotação.

Percebemos, do amanhecer até o anoitecer, o movimento

aparente do Sol, no sentido do leste para oeste Esse

movimento aparente do Sol é consequência do movimento da

Terra em torno de um eixo imaginário que atravessa o planeta

do polo sul ao polo norte. Na realidade, o que ocorre é o

movimento de rotação da Terra, no sentido oposto. Como

estamos na superfície da Terra, giramos com ela e não

percebemos o seu movimento.

O planeta Terra parcialmente iluminado pelo Sol

1. Observe as imagens acima e leia as

informações. Em seguida, no seu

caderno, desenhe o planeta Terra com

seu movimento de rotação, indicando

os polos, o eixo e a linha do Equador.

2. O que aconteceria com a duração do

dia se a Terra girasse mais rápida em

torno do seu eixo?

__________________________________

__________________________________

Dia terrestre – A Terra demora

cerca de 24 h para dar uma volta

completa em torno de seu eixo.

Conforme executa seu movimento

de rotação, metade do planeta

recebe luz solar e a outra metade

permanece no escuro.

CÚPULA DO OBSERVATÓRIO 

NACIONAL

O Observatório Nacional foi criado por D. Pedro 

I em 1827, para tornar possível, por meio do 

aprendizado, a prática com instrumentos 

astronômicos, estudos do território brasileiro e 

de ensino da navegação. Fica situado à Rua 

General José Cristino, 77, São Cristóvão. 

Você também pode acessá-lo pelo site: 

http://www.on.br/index.php/pt-br/
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Equador
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Vamos entender o movimento de ROTAÇÃO.

Procedimento

1- Caso seja possível, apague a luz e escureça totalmente o ambiente, para que

fique sem luminosidade.

2 - Gire o globo terrestre e acenda a luz do abajur com a lâmpada ou a lanterna,

conforme a ilustração abaixo.

O globo terrestre está representando o planeta Terra e a lâmpada, o Sol.

Observe que a região iluminada representa o dia e a região não iluminada

representa a noite.

a)  A lâmpada acesa consegue  iluminar  todos  os lados do globo?
____________________________________________________________________

b) Enquanto o lado do globo que está voltado para a lâmpada acesa está
iluminado, o que ocorre com o outro lado do globo?
____________________________________________________________________

c) Em qual dos dois lados o dia está sendo representado?
____________________________________________________________________
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O movimento de rotação é fundamental

para a manutenção da vida no planeta

Terra. Por meio dele, há a alternância de

exposição à radiação solar, pois se somente

uma porção do planeta fosse voltada para o

Sol, sua temperatura seria muito elevada,

enquanto a outra porção apresentaria

temperaturas muito baixas.

Material

- 1 globo terrestre

- 1 abajur com lâmpada ou lanterna

PUBLICDOMAINVECTORS.ORG
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MOVIMENTO DA TERRA - TRANSLAÇÃO
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Observe na imagem como a inclinação da Terra determina a quantidade de luz solar que os 

hemisférios recebem. 

As estações do ano não existiriam sem a inclinação do eixo da Terra.

Cada planeta faz um caminho ou trajetória conhecido como órbita. A Terra, o nosso

planeta, gira em sua órbita ao redor do Sol. Esse movimento completo, chamado

translação, dura 365 dias e 6 h, aproximadamente, 1 ano.

Os solstícios e equinócios são fenômenos naturais que ocorrem graças ao movimento

de translação terrestre, bem como pelo fato de a Terra possuir uma inclinação de 23º 27' em

seu eixo de rotação. Assim, quando o nosso planeta é iluminado de forma desigual entre os

hemisférios, temos os solstícios, e quando é iluminado de forma igual entre os hemisférios,

temos os equinócios.

Assim, o verão e o inverno estão relacionados com os solstícios, enquanto o outono e

a primavera, com os equinócios.
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1. Por que em dezembro está frio nos países da América do Norte

enquanto está calor nos países da América do Sul?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Que movimento da Terra está relacionado às estações do ano?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Em que estação do ano estamos agora?

_________________________________________________________

Hemisfério:

cada uma das 

metades do 

globo terrestre, 

divididos pela 

linha do 

Equador.
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1- Coloque MR para Movimento de Rotação ou MT para Movimento de Translação:

( )   Movimento que a Terra  realiza ao redor do Sol.

( )    O tempo aproximado de uma volta completa é de 24 horas.

( )   O tempo aproximado de uma volta completa é de 365 dias e 6 horas. 

( )   É o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma.

(   ) Esse movimento, juntamente com a inclinação do eixo da Terra, dá origem às 

estações do ano.

Assista ao vídeo sobre os movimentos da Terra no

site http://redes.moderna.com.br/tag/translacao-

da-terra/

2- Complete as frases com as palavras adequadas:

a) O movimento de _______________ é responsável pela distribuição das quatro 

estações do ano.

b) Quando for _____________no hemisfério ______________, será verão no 

hemisfério Sul.

c) Quando for primavera no hemisfério _____________,será ____________ no 

hemisfério Norte.

d) O movimento da Terra responsável pelos dias e pelas noites no planeta Terra é 

chamado de ____________.

e) O verão é a estação do ano que começa com o término da _______________, no 

hemisfério Sul  e antecede o _____________________________.

f) As estações do ano não existiriam sem a _______________   do eixo da Terra.

A nave espacial Apolo 11 levou 3

astronautas até a superfície do nosso
satélite, a Lua. Isso aconteceu em 1969.

Os astronautas 

Neil Armstrong, 

Michael Collins 

e Edwin Aldrin. 
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Você conhece o Planetário do 

Rio de Janeiro?
Caso não conheça, você pode

visitá-lo, na rua Vice-Governador

Rúbens Berardo, 100 - Gávea, Rio

de Janeiro.
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FASES DA LUA

As mudanças das fases da Lua são resultado da iluminação que ela 

recebe do Sol, de acordo com sua posição em relação à Terra.

A Lua é o único satélite natural da Terra. A aparência da Lua, isto é, a forma como

a vemos daqui da Terra, depende da iluminação solar. A Lua é um astro iluminado, ELA

NÃO POSSUI LUZ PRÓPRIA, SENDO ILUMINADA PELO SOL, isto é, só vemos a parte

iluminada pelo Sol.

Nós chamamos de fases as diferentes aparências da Lua. As mudanças de fase da

LUA são resultado da sua posição iluminada, em relação à Terra.

Observe o esquema abaixo: ele mostra as diferentes fases da Lua.
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O SATÉLITE NATURAL DA TERRA: A LUA 

O ciclo lunar 

(lunação) dura 29 

dias, sendo esse 

período classificado 

em quatro fases: 

Nova, Crescente, 

Cheia e Minguante.
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O brilho da luz do Sol na

Lua é refletido de volta para a

Terra. O que se vê da Terra,

depende da posição da Lua,

do Sol e da Terra.

Pinte de amarelo o brilho do Sol nas fases da Lua.

PUBLICDOMAINVECTORS.ORG
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AS FASES DA LUA

Qualquer observador, na Terra, apenas vê metade do disco lunar e, no

momento do quarto crescente ou do quarto minguante, apenas pode ver

metade dessa metade. Assim se explica o fato de que se fale quarto crescente e

quarto minguante.

Nós vemos a Lua quando ela está iluminada pelo Sol e sua sombra se
reflete na Terra: no final das tardes e à noite. A Lua se movimenta ao redor da
Terra e, a cada 7 dias, observamos uma imagem diferente, ou seja, a cada 7 
dias, observamos uma fase da Lua. 

Observe as suas fases, nas imagens abaixo, e leia as observações a

respeito de cada fase.

LUA QUARTO
CRESCENTE

Apenas uma parte da Lua

está iluminada e a parte 

iluminada está aumentando.

LUA CHEIA

Nesta fase, a parte da

Lua iluminada está

voltada para a Terra.

Nessa fase, vemos a
maior imagem da Lua.

LUA QUARTO MINGUANTE 

Apenas uma parte da Lua está

iluminada e a parte iluminada 
está diminuindo.

LUA NOVA

Nesta fase, a Lua não

pode ser vista na sua

totalidade.

A Lua é personagem em muitas lendas para explicar os fenômenos da Natureza. Para os

povos tupis-guaranis, a deusa Lua é chamada Jaci, a guardiã da noite e Guaraci é o

deus Sol.
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NASA apresenta novo traje espacial 

para ir à Lua em 2024

A Nasa apresentou seu novo 

projeto de trajes espaciais, o 

xEMU. Os trajes serão usados 

para viagens à superfície lunar.
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O eclipse lunar acontece na fase da Lua Cheia. Ocorre quando a Terra fica entre

o Sol e a Lua, que passa pela região da sombra da Terra. A Terra, nessa ocasião,

bloqueia os raios solares que iluminam a Lua. A sombra da Terra se projeta na Lua,

cobrindo-a parcial (eclipse parcial) ou totalmente (eclipse total).

ECLIPSE PARCIAL

LUNAR
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Um eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre quando a Lua

se posiciona entre o planeta Terra e o Sol e forma uma sombra que abrange um

pequena faixa da superfície terrestre, fazendo com que, durante o eclipse, essa área

fique escura durante um intervalo de tempo limitado do dia.

ECLIPSE SOLAR
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Procure no dicionário o significado da palavra eclipse.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

OS ECLIPSES

Os eclipses são fenômenos que ocorrem devido à posição entre a Lua, a Terra e o Sol.

Pode haver, por isso, dois tipos de eclipse: o lunar e o solar.
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Responda às questões abaixo:

1. Por que a Lua muda de fase?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.  Em 2020 acontecerá um eclipse solar. O que causa esse fenômeno?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.  Ao observar o céu noturno você percebe que a Lua está na fase de Lua cheia. 

Qual é a sequência das fases, após a Lua cheia?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4 - Observe o céu e procure a Lua. Agora, desenhe como você está vendo a Lua hoje.

Data da observação / /

Acesse os sites abaixo para saber mais sobre o Sistema Solar.

http://www.escolagames.com.br/jogos/sistemaSolar/

http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-sistema-solar.html

http://www.smartkids.com.br/especiais/sistema-solar.html

OBSERVANDO O CÉU 

COM TELESCÓPIOS

Na cidade do Rio de
Janeiro, temos lugares bem
interessantes, que oferecem
ao público programas de
observação do céu. Nesses
lugares, além de observar o
céu, com auxílio de
telescópios, você encontra
filmes e exposições sobre
Astronomia. Visite os sites

abaixo:

www.planetariodorio.com.brw
ww.mast.br
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O Rio de Janeiro é a primeira cidade a receber o título de Capital Mundial da

Arquitetura pela UNESCO e pela União Internacional dos Arquitetos. Em 2020, a cidade

recebe uma extensa programação voltada para o desenvolvimento de espaços urbanos

mais dinâmicos e sustentáveis: a capital fluminense será homenageada por suas

construções. Alguns prédios da cidade sediam museus importantes no estudo e

divulgação da Ciência.

As imagens abaixo mostram alguns locais que podem ser visitados para conhecer

os temas ligados aos nossos estudos: Terra e Universo, Matéria e Energia. Observe as

imagens e acesse os sites indicados em nosso material para que você fique bem

informado sobre esses acontecimentos.
Adaptado de https://www.uia2020rio.archi/video-o-globo-capital-mundial-da-arquitetura-N074pt

UNESCO - É a sigla da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e

a Cultura. Você pode conhecer mais sobre a UNESCO, visitando o seu site oficial:

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/

FIOCRUZ - RJ
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MUSEU DE ASTRONOMIA 

E CIÊNCIAS AFINS
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MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA
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Escolha um dos Museus apresentados e faça um resumo no seu

caderno, sobre a sua programação e a sua história. Se possível visite o

site do Museu escolhido para saber mais. Apresente seu trabalho para o

seu(sua) Professor(a).
Acesse: http://www.museulight.com.br/ http://www.mast.br
http://www.museudavida.fiocruz.br/ http:// www.planetariodorio.com.br
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O QUE ENCONTRAMOS NO UNIVERSO?
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ESTRELA

CONSTELAÇÃO

COMETA

SATÉLITE

GALÁXIA

Constelação: conjunto de estrelas e 
objetos celestes numa determinada 
região do céu.
Exemplo: Cruzeiro do Sul.

Cometa: núcleo de gelo com cauda 

gasosa e brilhante, que gira ao redor 

do Sol.

Galáxia: formada por bilhões de 

estrelas, nebulosas e matéria 

interestelar, é considerada o 

berçário das estrelas. Exemplo: Via 

Láctea.

Planeta: gira ao redor de uma 

estrela, pode ser rochoso ou 

gasoso. 

Exemplo: Saturno.

Satélite: gira ao redor de um 

planeta. Exemplo: Lua.

Estrela: emite luz  e calor, podendo 

formar sistemas planetários. 

Exemplo: Sol.
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NASA testa sonda que vai a Marte

Primeira parte da missão será lançada em 2020, e as primeiras amostras do

solo e atmosfera marcianos podem chegar à Terra em 2031.

A Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, programou o lançamento

em julho de 2020. Ela vai aterrissar na cratera Jezero em fevereiro de 2021, onde

procurará sinais de ambientes habitáveis e evidências de vida microbiana.

Adaptado de https://olhardigital.com.br/video/nasa-testa-sonda-que-vai-a-marte/92919
Acesso em 18/11/2019

MULTIRIO
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SOL, FONTE DE VIDA E ENERGIA

Você já pensou de que forma seria sua vida sem energia? 

Pois é, seria terrível! Afinal, precisamos de energia diariamente.

Já vimos que a principal fonte de energia da Terra é o Sol, 

uma estrela  que nos ilumina, nos dá luz e calor.

De onde vem a energia que utilizamos no planeta Terra?

SOL-PRINCIPAL 

FONTE DE ENERGIA

A energia que vem do Sol permite a existência da vida em

nosso planeta. A energia presente no Universo é constante. Ela não

pode ser criada nem destruída, só pode ser transformada. Sempre

que uma quantidade de energia é necessária para alguma atividade,

deve ser obtida por meio de transformações, a partir de outra forma

de energia já existente. A energia se manifesta de diversas formas.

Ela não pode ser criada nem destruída, só pode ser transformada.

Os recursos naturais nos proporcionam fontes de energia para nossas

atividades. As fontes de energia ou recursos energéticos utilizados na

natureza se dividem em fontes renováveis e fontes não renováveis.

As fontes renováveis são aquelas

que não se esgotam quando utilizadas.

Como o Sol, a água, os ventos e a

biomassa (lenha, bagaço de cana,

carvão vegetal, álcool e resíduos

vegetais).

O emprego de FONTES NÃO
RENOVÁVEIS como o petróleo, o
gás natural, o carvão mineral e o
urânio esgotam-se ao longo do
tempo. Originaram-se de um
processo que ocorreu há 600
milhões de anos. Dificilmente nosso
planeta terá as condições
necessárias para que esse processo
ocorra novamente.

PETRÓLEO –ENERGIA     

NÃO RENOVÁVEL
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EÓLICA –

ENERGIA RENOVÁVEL
CARVÃO VEGETAL

ENERGIA RENOVÁVEL 

e
s
tu

d
o
k
id

s
.c

o
m

.b
r

W
ik

ip
e
d
ia

M
U

LTIR
O

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI-anq4_TlAhVcEbkGHd66AhcQjB16BAgBEAM&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o_vegetal&psig=AOvVaw2sh4pA3rALcVUmjCYV8gcB&ust=1574201521150780


162

Como o homem descobriu a eletricidade?

No século VI A.C., o filósofo Tales de Mileto descobriu uma resina fóssil vegetal (o âmbar) que

adquiria a propriedade de atrair pequenos objetos, como fio de palha e penas, quando atritada

com uma pele de animal. O âmbar ficou eletrizado, acumulando carga elétrica, e assim atraía os

pequenos objetos. Em grego, o nome dado ao âmbar é eléktron. Vem daí a palavra elétrico,

para designar os fenômenos que ocorrem com o âmbar.

DE ONDE VEM A ENERGIA? 

BEXIGAS ELETRIZADAS

Material

▪ 2 bexigas iguais

▪ 1 vareta

▪ 1 pedaço de linha

▪ 1 blusa de lã

Procedimento

▪ Encha as bexigas e amarre-as com a linha.

▪ Pendure a linha na vara de forma que as 

bexigas encostem uma na outra

▪ Esfregue bastante e ao mesmo tempo, cada 

bexiga, numa blusa de lã.

REGISTRANDO

1. O que aconteceu?

________________________________________

________________________________________

2. Por que isso acontece?

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Vamos repetir o experimento de 

Tales de Mileto com material de 

nosso cotidiano?

1. Atrite um pedaço de lã em uma 

bola de aniversário, depois coloque 

a bola próxima de pedacinhos de 

papel. 

O que acontece? 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

2. Passe um pente de plástico em 

seus cabelos várias vezes. Aproxime 

o pente de pedacinhos de papel.

O que acontece?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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A energia se manifesta 

de diversas formas.
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A energia necessária para realizar as atividades do dia a dia é produzida por reações

que ocorrem em nosso organismo. Essa energia é retirada dos nutrientes que compõem os

alimentos que consumimos e que são absorvidos pelo sangue, transferindo energia para

todo o corpo.

A ENERGIA NO NOSSO ORGANISMO

As máquinas precisam de combustível para funcionar;

o nosso organismo necessita de alimentos para produzir

energia e movimento. Nosso organismo gasta a energia que

é gerada a partir dos alimentos, principalmente os

carboidratos, as proteínas e as gorduras.

Pinterest

ENERGIA E SAÚDE

Encontramos outras fontes de 

energia em nosso cotidiano...

Observe as imagens ao lado. O corpo humano

precisa de energia para se manter vivo e para

realizar as atividades cotidianas. Durante as

atividades físicas, é possível relaxar e liberar

tensões, relaxando o corpo e a mente.

Chamamos energia cinética a essa energia do

movimento.

Dormir repõe parte da energia gasta em

nossas atividades...

Cariocas

Adriana Calcanhotto

Cariocas nascem bambas

Cariocas nascem craques

Cariocas têm sotaque

Cariocas são alegres

Cariocas são atentos.

Vamos conhecer outras formas de energia?

MULTIRO

MULTIRO
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CORRENTE ELÉTRICA E CIRCUITO ELÉTRICO

Nossa sociedade é bastante 

dependente de energia elétrica.

Material

• 1 pilha alcalina

• 2 pedaços de fio com as pontas desencapadas

• 1 lâmpada de até 3v

• fita isolante

Procedimento

Com  a fita isolante, cole a ponta descascada ao polo negativo 

(-) da pilha.

Encoste a ponta descascada do outro fio ao polo positivo (+) da 

pilha, usando a fita isolante.

Conecte a lâmpada às duas pontas livres dos fios.

O que aconteceu? __________________________________

REGISTRANDO

Anote, com seus colegas, o que vocês observaram. Lembre-se 

de pedir ajuda ao Professor(a).

1- De onde veio a energia elétrica que fez acender a lâmpada?

___________________________________________________

2- Sem o fio elétrico, a lâmpada acenderia?

___________________________________________________

CIRCUITO ELÉTRICO
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O caminho fechado da pilha até a lâmpada, 

percorrido pela corrente elétrica, constitui 

um circuito elétrico.

As cargas elétricas 

que saem da pilha 

percorrem o fio, 

formando uma corrente 

elétrica, que em 

contato com o 

filamento da lâmpada, 

produz luz e calor. Mas 

a corrente elétrica 

pode ser interrompida, 

se colocarmos um 

interruptor. Em nossas 

casas, também 

utilizamos interruptores 

quando queremos 

acender ou apagar 

as lâmpadas.

• A energia está associada à passagem

de corrente elétrica e é denominada

energia elétrica.

• A passagem de carga elétrica ou

eletricidade de um material para outro

é chamada corrente elétrica.

• Circuitos elétricos são circuitos por

onde a eletricidade passa. Os fios

condutores são os componentes mais

importantes de um circuito elétrico.

Pilhas e baterias são sistemas que transformam energia química em energia elétrica.

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos.
Toda experimentação deve contar com a participação do(da)
seu(sua) Professor(a) ou de um outro adulto.

PUBLICDOMAINVECTORS.ORG
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CUIDADOS COM A ENERGIA ELÉTRICA

A ELETRICIDADE E A SAÚDE

O órgão de nosso corpo mais sensível à corrente elétrica é o coração. Uma

corrente intensa que o atinja pode provocar a sua contração e mesmo uma paralisação

completa do músculo cardíaco. Se a corrente perdurar, o sangue não será mais

bombeado, as células não serão mais oxigenadas e a pessoa morrerá. Caso a

corrente elétrica seja interrompida rapidamente, o coração poderá ainda recomeçar a

bater e a pessoa poderá sobreviver.
Adaptado de Ciência Hoje na Escola, v.12,Eletricidade

1. Encontre, no caça-palavras, as palavras em 

negrito do texto acima.

S E N S Í V E L T S I A B

A X B A T E R A L M A X O O

N M U S C U L O N K A M

G C O R R E N T E G T B

U C É L U L A S F D E E

E P A R A L I S A Ç Ã O D A

O S O B R E V I V E R B D

S C A R D Í A C O T C O

Alguns cuidados para  prevenção

de acidentes causados pela 

corrente elétrica:

✓ Não ligar aparelhos elétricos 

quando estiver descalço ou 

molhado.

✓ Desligar os aparelhos elétricos 

quando não utilizados.

✓ Não tocar em fios desencapados  

ligados à tomada. 

✓ Evitar benjamins e não ligar 

vários aparelhos na mesma 

tomada.

✓ Colocar protetores nas tomadas 

para prevenir choques em 

crianças.

O que é preciso para uma lâmpada

elétrica produzir luz?

______________________________

______________________________

DE ONDE VEM A ENERGIA ELÉTRICA?

A eletricidade sempre existiu no Universo.

Há indícios de que os fenômenos elétricos

estiveram presentes praticamente desde o

início da Terra. Podem citar, como exemplo, as

grandes descargas elétricas – raios e

relâmpagos – que ocorrem desde a formação

do planeta e que ainda hoje acontecem.

Já entendemos que precisamos de eletricidade para viver com 
conforto e termos acesso à tecnologia.

MULTIRO
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A ENERGIA PODE SER GERADA DE DUAS

FORMAS DIFERENTES. Uma pelo uso de

substâncias químicas apropriadas, que são

armazenadas dentro de pilhas ou baterias. As pilhas

e baterias não fornecem energia indefinidamente,

pois chega um momento em que as pilhas e as

baterias “descarregam”.

Outra forma de produzir corrente elétrica é

movimentando a roda de um aparelho chamado de

dínamo ou gerador elétrico.

Quando uma pessoa pedala uma bicicleta

equipada com um dínamo, parte da energia do

movimento dos pedais é aproveitada para gerar

energia elétrica, que acende as luzes da bicicleta.

PEDAL 
SUSTENTÁVEL

Existem ainda outros meios para

geração de energia elétrica. Vamos conhecer

outras formas de geração de energia elétrica?

Vamos conhecer como funcionam as usinas

no Brasil?

Recebe o nome de dínamo (da palavra grega 

dynamis, que significa força) um gerador de 

eletricidade, destinado a transformar energia 

mecânica em energia elétrica.

CONHEÇA O MUSEU LIGHT
Um espaço para aprender e se divertir, com

entrada gratuita, que faz parte do Centro Cultural
Light e oferece diversos circuitos de visitação e
atividades educativas.

FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA - USINAS

USINA NUCLEAR

As usinas nucleares de Angra dos Reis ficam

no estado do Rio de Janeiro, à beira-mar, perto da

cidade de Angra dos Reis. Lá funcionam as usinas

nucleares Angra I e II e a usina Angra III está em

construção.

Essas usinas utilizam material radioativo para

a obtenção de calor, necessário para aquecer a

água e produzir vapor que movimenta a turbina,

que é responsável pela geração da energia elétrica.

O calor que faz a água entrar em ebulição provém

das reações nucleares.

As usinas nucleares geram energia

elétrica a partir do calor liberado nas reações

nucleares, que ocorrem com material radioativo,

o urânio.

Mas estas usinas não têm só desvantagens.

As vantagens delas é que podem ser construídas

próximas a centros urbanos, diminuindo as linhas

de transmissões e desperdiçando menos energia.

Também são usinas que produzem uma quantidade

constante de energia elétrica durante o ano inteiro,

ao contrário das hidrelétricas, que têm a produção

dependente do nível dos rios locais.
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As usinas nucleares são usinas consideradas de risco, pois produzem grandes quantidades de resíduos

radioativos, que se não forem mantidos isolados, podem causar contaminação no ambiente e provocar

doenças.

A vantagem é que, nas usinas nucleares, uma enorme quantidade de energia pode ser gerada com

pouco material.

USINAS NUCLEARES 
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Você sabe como é gerada a maior parte da energia elétrica do Brasil?

No Brasil, a maior parte da ENERGIA ELÉTRICA vem de usinas hidrelétricas,

mas existem outras. Vamos conhecer essas usinas?

USINA HIDRELÉTRICA

Itaipu é a maior usina hidrelétrica do

mundo. Fica localizada na divisa do Brasil

com o Paraguai. A água utilizada nessa

usina é do rio Paraná. Em 2008, a usina

atingiu seu recorde de produção de energia

que abasteceu 90% da energia consumida

no Paraguai e 19% da energia consumida no

Brasil.

A água captada no lago se acumula na

barragem ou reservatório e é conduzida até

a turbina, que é acoplada a um gerador. Lá a

água faz a turbina girar, e a energia que vem

da água em movimento é transformada em

energia elétrica, que é captada para a rede e

transmitida até os consumidores.

As usinas hidrelétricas utilizam a força

das águas para mover turbinas. As turbinas

estão ligadas a um gerador que, quando se

movimenta, produz energia elétrica!
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Para saber mais sobre as usinas, consulte os sites indicados e conheça as outras hidrelétricas do

Brasil:

http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_par2_cap3.pdf

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ar/termeletrica.p

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/termeletricas-entram-em-operacao-com-

chegada-da-seca

Uma usina termelétrica ou termoelétrica usa

fontes térmicas como o calor da queima do carvão ou

outro combustível fóssil como, por exemplo, o gás

natural, bagaço de cana, resíduos de madeira e

outros, para gerar energia elétrica.

Este calor liberado aquece água no estado líquido

que, por sua vez, transforma-se em vapor que

movimenta a turbina. Este tipo de produção consiste

na transformação de energia térmica em elétrica.

Um dos maiores problemas das usinas

termelétricas é a grande contribuição que elas têm

para o aquecimento global por meio do efeito estufa,

de chuvas ácidas, devido à queima de combustíveis e

dispersão de fuligem.

Quando chove menos e os reservatórios das

hidrelétricas ficam mais vazios, é preciso acionar

mais termelétricas para garantir o suprimento de

energia no país.

A poluição do ar próxima as usinas pode causar

problemas respiratórios, como infecções dos

brônquios e doenças pulmonares.

Do ponto de vista econômico, a geração térmica é a

que tem o maior custo entre a energia hídrica ou

eólica.
Adaptado de

http://energiainteligenteufjf.com/especial/especial-interferencia-

da-crise-energetica-nas-contas-de-luz-dos-brasileiros/
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FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA - USINAS

PUBLICDOMAIN.ORG

MULTIRO

USINA TERMELÉTRICA

http://energiainteligenteufjf.com/especial/especial-interferencia-da-crise-energetica-nas-contas-de-luz-dos-brasileiros/
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COLETORES SOLARES 

OU PLACAS SOLARES

A ENERGIA QUE VEM DO ALTO

PAINÉIS SOLARES RESIDENCIAIS ASSOCIAM 

ECONOMIA À SUSTENTABILIDADE

A radiação solar pode ser

absorvida por painéis solares ou

coletores solares. Existem dois tipos de

coletores. O primeiro utiliza a luz do Sol

apenas para aquecimento, geralmente

de água. O outro tipo de placa solar é

aquele que converte a energia do Sol

diretamente em eletricidade.

A energia gerada de painéis

solares é uma energia renovável e limpa.

1. Qual a maior usina hidrelétrica do

Brasil e do mundo?

_________________________________

_________________________________

2. Para que serve a turbina em uma

usina hidrelétrica?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

3.Qual a importância de uma usina

hidrelétrica?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

h
ttp

://w
w

w
.in

fo
e
s
c
o
la

.c
o
m

/te
c
n
o
lo

g
ia

/e
n
e
rg

ia
-e

o
lic

a
/

Após ler o texto sobre a energia eólica, faça uma lista no seu

caderno sobre as vantagens e desvantagens da utilização da

energia eólica.

Responda, ainda no caderno, por que a energia gerada de placas

solares é considerada uma energia limpa.

O ar se movimenta. Podemos

perceber o ar em movimento em diferentes

momentos do nosso dia a dia: a pipa no ar,

o barco à vela, o balanço das folhas das

árvores, os cabelos sendo despenteados,

os papéis voando...

O homem aprendeu a utilizar a

movimentação do ar para produzir energia.

A energia eólica é a energia obtida

pelo movimento do ar (vento). É uma

abundante fonte de energia, renovável e

limpa (não poluente).

A energia eólica é considerada a

energia mais limpa do planeta e, por estar

disponível em diversos lugares, é uma boa

alternativa às energias não renováveis.

Apesar de não queimarem

combustíveis fósseis e não emitirem

poluentes, há pontos negativos relativos à

utilização da energia eólica: as fazendas

eólicas alteram paisagens com suas torres

e hélices, podem ameaçar pássaros em

migração e emitem um certo nível de ruído

(barulho), que pode causar algum

incômodo. Além disso, podem causar

interferência na transmissão dos sinais de

televisão.
Adaptado de  

http://www.fcmc.es.gov.br/download/energia_eolica.pdf

PUBLICDOMAIN.ORG

ENERGIA EÓLICA
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1. Que o equipamento consome 
mais energia elétrica?

___________________________

2. E qual consome menos? 
___________________________

3. Coloque, em ordem crescente 
de consumo de energia  elétrica 
os equipamentos apresentados na 
tabela. 
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________

4. Relacione três medidas que 
contribuem para diminuir o 
consumo de energia elétrica em 
sua casa.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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Vamos analisar situações cotidianas de gasto de energia?

Muitas vezes, na propaganda de certos produtos

eletrônicos, como os aparelhos de som, os chuveiros e as

fontes dos microcomputadores. destaca-se a sua potência.

Sabemos que esses aparelhos necessitam de energia elétrica

para funcionar. Ao receberem essa energia elétrica, eles a

transformam em outra forma de energia: energia mecânica, calor

ou luz. No exemplo do chuveiro, a energia elétrica é

transformada em térmica (calor). Quanto mais energia for

transformada, em um menor intervalo de tempo, maior será a

potência do aparelho. Portanto, podemos concluir que potência

elétrica é a grandeza que mede a rapidez com que a energia

elétrica é transformada em outra forma de energia. Para medir a

quantidade de energia elétrica consumida, utilizamos o

quilowatt-hora (kWh).

A tabela abaixo mostra a energia
elétrica consumida, em uma hora, por
alguns aparelhos elétricos. Ela servirá
para compararmos o consumo de
eletricidade de uma casa.

Energia elétrica 

não é um recurso 

inesgotável. 

Por isso, 

descubra o que 

você pode fazer 

para utilizar a 

energia elétrica 

na sua casa de 

forma racional.

POTÊNCIA ELÉTRICA E CONSUMO CONSCIENTE

Faça a simulação do consumo de energia elétrica em UMA CASA MONTADA POR

VOCÊ, do seu jeito. Depois avalie se você pode diminuir o consumo.

Onde ainda está ocorrendo o desperdício? Lembre-se de que o uso dos aparelhos

elétricos difere, segundo os seus hábitos.

Acesse o site de FURNAS abaixo e veja como você pode utilizar a energia elétrica de

sua casa de forma consciente.
http://www.furnas.com.br/simulador/index.htm

http://www.educarparapreservarfurnas.com.br
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ELETRICIDADE – Sabendo usar, o planeta Terra agradece

Os benefícios da energia elétrica são inúmeros, desde que se tenha consciência do seu
uso. Cada consumidor desperdiça cerca de 10% da energia fornecida, seja por hábitos
adquiridos, seja pelo uso ineficiente de eletrodomésticos. E o impacto deste desperdício não
resulta só no aumento da conta de luz. Quem sai perdendo é o meio ambiente. Economizar,
portanto, é um dever de todos. Algumas medidas simples, adotadas no dia a dia da família,
podem colaborar para o uso consciente de energia elétrica.

É possível aproveitar todos os benefícios que a energia elétrica oferece, sem desperdiçá-
la.
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Converse com seus colegas acerca da proposta da

imagem sobre o uso consciente de energia elétrica. Procure

notícias em jornais e revistas sobre o assunto. Após o

debate, organize um mural informativo em sua escola com

a frase abaixo. Combine tudo com seu(sua) Professor(a).

É possível aproveitar todos os benefícios que a

energia oferece, sem desperdiçá-la.

Nos cabos das tomadas dos eletrodomésticos, vem

colado, geralmente, um selo dos fabricantes com o seguinte

aviso: “VERIFIQUE O VALOR DA VOLTAGEM (110 V –

220 V), NO SELETOR DO APARELHO, ANTES DE LIGÁ-

LO À REDE ELÉTRICA”.

No caso de um desses aparelhos ser ligado numa

tensão maior que a especificada pelo fabricante, ele

queimará quase que imediatamente. Se ele for ligado a

uma tensão menor que a especificada, ou o aparelho não

funciona ou funciona precariamente.

O Watt (w) é uma unidade de 

medida de potência elétrica, 

é uma grandeza que está 

diretamente relacionada 

com o consumo de energia 

de cada aparelho.

Com o selo PROCEL, 

além de contribuir 

para o consumo 

sustentável de 

energia, você também 

vai economizar na 

conta de luz.

A etiqueta PROCEL 

auxilia o consumidor a 

selecionar produtos 

mais econômicos e 

que favoreçam a 

economia de energia 

elétrica. As faixas 

coloridas variam de 

“A” (mais eficiente) a 

“E” (menos eficiente).
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Economizar, portanto, é um dever de todos.

Como descartar pilhas e baterias usadas?

Para fazer o descarte de pilhas e baterias é necessário, antes de tudo, armazenar as pilhas e/ou

baterias sem misturá-las com outros tipo de materiais, apenas embalá-las em plástico resistente para

evitar contato com umidade a fim de evitar vazamentos.

Após embaladas, consulte quais são os postos de recolhimento mais próximos da sua residência.
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ELETRICIDADE  NAS RESIDÊNCIAS
Já estudamos as usinas elétricas e as possibilidades de energia pelo vento e pelo sol. A corrente

elétrica é transportada até as nossas casas.

A energia elétrica apresenta custos em sua geração, transmissão e distribuição. Esses custos são

repassados ao consumidor, que deve pagar pela energia que consome. Devemos estar atentos para

não desperdiçarmos energia.

Relógio de luz?

O medidor de energia elétrica, 

popularmente chamado de relógio de luz, 

é um dispositivo ou equipamento 

eletromecânico e/ou eletrônico capaz de 

mensurar o consumo de energia elétrica. 

A unidade mais usada é 

kWh (quilowatt-hora). 

Você sabe o que é cadeia energética?

Um conjunto de atividades faz com que a energia

chegue onde queremos usá-la. É o que chamamos de

cadeia energética, que engloba desde sua origem até seu

consumo final. Todo esse processo tem um custo – cujo

ônus cabe a nós, cidadãos – e provoca inúmeros tipos de

impacto ambiental. Ao longo da história, nos tornamos

grandes consumidores de energia e, hoje percebemos a

necessidade de buscar formas de geração que causem

menos prejuízos ao planeta. O desafio atual é atender à

população que ainda não usufrui os benefícios da energia

produzida e garantir os recursos naturais para as futuras

gerações.

Adaptado de http://www1.furnas.com.br/

7 dicas importantes para economizar energia elétrica

• Prefira lâmpadas econômicas.

• Utilize a luz natural.

• Pinte ambientes em cores claras.

• Não deixe luzes acesas desnecessariamente.

• Mantenha os aparelhos sempre em bom estado.

• Não deixe aparelhos eletrônicos ligados.

• Opte por um sistema de aquecimento solar para água.

Todo mundo gosta de economizar.

Para gastar menos com a conta de luz,

você precisa consumir energia elétrica de

forma eficiente. Isso significa evitar o

desperdício, assegurar a manutenção de

sua rede elétrica e optar por equipamentos

que consomem menos energia. Com

essas dicas, você também contribui para a

preservação do meio ambiente.

Consumo consciente é mais eficiente.

Pratique!

Faça dupla com um colega e criem um folheto, para ser distribuído na escola, com dicas de 

economia de energia elétrica. Essa atitude amplia o número de pessoas que poderá contribuir para 

a preservação do meio ambiente.

Para enriquecer seu trabalho, consulte os sites indicados abaixo.

.http://www.light.com.br/para-residencias/Famlia-Consciente/dicas-de-economia.aspx

https://www.centraldalapa.com/pagina/formas-de-economizar-energia-eletrica/

CONTA DE CONSUMO

DE ENERGIA ELÉTRICA

Por que é importante um

“relógio de luz” em nossas

residências?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_______
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AS FORMAS DE ENERGIA PODEM SER CONVERTIDAS... 

Você já imaginou sua vida sem computador, sem carro, avião, televisão, geladeira e

telefone celular? Sem poder conservar os alimentos ou sem uma boa comida caseira?

Todas essas invenções não seriam possíveis se o ser humano não tivesse

pesquisado, aprendendo a manipular as diferentes fontes e formas de energia. E são

essas aplicações que têm permitido um modo de vida diferenciado em relação a como

se vivia há séculos atrás.

Atos simples como acender uma lâmpada, subir 10

andares no elevador, ligar aparelhos como TVs e

computadores são ações que realizamos com frequência e

que nem prestamos mais atenção. Estamos sempre

transformando energia.

DIFERENTES FONTES E FORMAS DE ENERGIA. 

Energia química 

em cinética.

A transformação 

dos nutrientes 

quando corremos 

ou andamos.

Energia 

luminosa 

em química

A fotossíntese 

dos vegetais.

Energia elétrica

em térmica

A água aquecida 

no chuveiro elétrico.

O ferro elétrico 

e a torradeira.

Energia elétrica 

em luminosa.

Ao acendermos 

uma lâmpada, 

ligarmos a TV 

ou o computador.

Energia química 

em elétrica

Na bateria dos carros 

ou o peixe poraquê.

Energia cinética em 

elétrica.

A queda d’água gera 

energia que faz girar as 

turbinas nas usinas 

hidrelétricas.

Pesquise e escreva, no seu caderno, como as pessoas

passavam suas roupas quando não havia energia elétrica.

Que tipo de material era utilizado no ferro de passar roupa?

http://www.anosdourados.blog.br/2010/04/imagens-velharia-ferro-de-

passar-roupa.html
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/a-historia-do-
ferro-de-passar-roupas/63742

b
r.p

in
te

re
s
t.c

o
m

M
U

L
T

IR
IO

P
U

B
LI

C
D

O
M

A
IN

.O
R

G



173______________________

O USO DA ENERGIA NO NOSSO DIA A DIA

1. Encontre, no caça-palavras, exemplos adequados às transformações de

energia apresentadas abaixo e complete os espaços.

a) Energia elétrica → energia térmica: ______________________

b) Energia elétrica → energia luminosa:_____________________

c) Energia cinética  → energia elétrica: _____________________

d) Energia  luminosa → energia química:____________________

e) Energia elétrica → energia sonora: ______________________

CAÇA-PALAVRAS

F O T O S S I N T E S E A

M U N I H D A S R E T I M

R A D I O A N E S P O L A

Z E T Y D U N G R A S O N

V A P O R D L Â M P A D A

Q U E N O C E D A N H I A

Z T O R R A D E I R A N H

X S J T Ê X A P O Ç Ã O C

H I D R E L É T R I C A N

2. Identifique o tipo de energia convertida:

______________________

__________________________
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t Mas, como a energia 

chega as nossas casas?
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Ela nasce do movimento dos geradores, passa por estações 

transformadoras e redes de fio de alta tensão e percorre um longo 

caminho até chegar às tomadas.

No Brasil, quase toda a produção vem de hidrelétricas, que usam a força da água

para movimentar um gerador. Depois de produzida, a energia vai para as cidades por meio
das linhas e torres de transmissão de alta tensão. Ao chegar no centro de consumo, a
energia tem a tensão rebaixada para cerca de 13 mil volts para poder trafegar pelos postes, onde
passam por novos transformadores que reduzem a voltagem para os 110 volts ou 220 volts que são
utilizados pelos consumidores residenciais.

O percurso da eletricidade se completa quando ligamos interruptores e aparelhos

eletroeletrônicos na tomada, consumindo-a no mesmo momento em que é produzida.

Durante todo o caminho, a energia está sujeita a interrupções. Raios, tempestades,

ventos fortes e queda de árvores podem atingir o sistema, causando o problema.

A necessidade de manutenção ou de ampliação da rede também causa paradas

programadas.

COMO A ENERGIA ELÉTRICA CHEGA ÀS NOSSAS CASAS?

Para saber mais sobre como a energia elétrica chega em sua casa acesse o site:

http://www.light.com.br/para-residencias/Sua-Conta/o-caminho-da-energia-eletrica.aspx

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU

número 7 diz: “Assegurar o acesso confiável, sustentável,

moderno e a preço acessível à energia para todos”.

Acesse o site abaixo e conheça os 17 objetivos para 

transformar o mundo.

Em seguida, organize com seus colegas, um debate sobre 

como divulgar esses 17 objetivos.

https://nacoesunidas.org/pos2015/

ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL

M
U
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O
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Observe o eixo inclinado e as zonas climáticas do planeta Terra

As estações do ano não 

existiriam, sem a inclinação do 

eixo da Terra.

A inclinação da Terra 

determina a quantidade de luz 

solar que os hemisférios

recebem. 
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Observando as duas imagens, podemos concluir que as estações do ano

acontecem devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, junto com o

movimento de translação.

A temperatura nas regiões do 

Equador costumam ser mais altas ao 

longo do ano e as temperaturas nas 

regiões polares costumam 

ser mais baixas.

TRANSLAÇÃO

A temperatura varia muito de uma região do Planeta para outra .

Olá, alunos! Neste bimestre, vamos compreender por que o nosso

planeta Terra apresenta locais com temperaturas tão diferentes - são as zonas

climáticas: regiões muito frias, regiões temperadas e regiões bem quentes.

Já vimos, no bimestre anterior, que a distribuição de energia solar na

superfície da Terra permite a ocorrência das estações do ano pelo movimento

de translação e também as variações de temperatura, que percebemos

durante o ano, em nossa cidade.
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Equador

Trópico de 

Câncer

Trópico de 

Capricórnio

1. Complete os espaços com as palavras do retângulo.

Equador – zonas frias  – zona quente

a) A zona térmica localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio é

conhecida como _______________________________________________________.

b) Linha imaginária que se localiza entre as zonas temperadas: _________________.

c) Zonas térmicas banhadas pelos oceanos glaciais: __________________________.

Imagine que você vai assistir às Olimpíadas em Tóquio, em um voo

saindo do Rio de Janeiro. Em que zona climática está situada a cidade

de Tóquio?____________________________________.

Converse com seu (sua) Professor(a)

de Geografia, sobre as zonas climáticas.

ZONAS CLIMÁTICAS DO PLANETA TERRA

Os climas estão relacionados com as localidades do globo, divididas em zonas

climáticas a partir da Linha do Equador, até os polos. Os polos recebem luz solar de

maneira extremamente inclinada. Podemos encontrar áreas muito quentes e outras

muito frias, mas também existem regiões não muito quentes nem muito frias.

Observe o mapa abaixo. Nele, encontramos as várias regiões do planeta com

diferentes temperaturas.
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O ano bissexto foi instituído porque cada ano não tem 365

dias exatos. Na verdade, no movimento de translação, o

período em que a Terra completa uma volta em torno do Sol é

de 365 dias e 6 horas. Assim, a cada quatro anos, acrescenta-

se um dia, o 29 de fevereiro, ao nosso calendário.

Para saber se um ano é bissexto, basta aplicar duas regras.

Primeiro: o ano tem que ser um número divisível por quatro –

2004, por exemplo - se encaixa nessa regra. Segunda regra:

não entram anos divisíveis por 100, exceto aqueles que

também são divisíveis por 400 – é o caso do ano 2000.

Essas normas foram estabelecidas no final do século 16,

pelo Papa Gregório XIII. Em sua homenagem, chamamos o

nosso calendário atual de “gregoriano”, diz o astrônomo

Amâncio Friaça, da USP.
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-existem-anos-bissextos/

Acesso em dezembro 2019

Vamos calcular os próximos anos bissextos?

Ano                  Cálculo                        sim                 não

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

2020

2021

2024

2028

Papa Gregório XIII

Feliz ano novo! Com a 

chegada de 2020, é hora de 

substituir o calendário. Mas 

antes que você comece a 

pensar em tudo o que pode 

fazer no ano que se inicia, 

que tal voltar seus olhos 

para o passado e conhecer 

a história do calendário, 

esse instrumento 

fundamental para registrar a 

passagem dos dias?

Para saber mais, 

acesse 
http://chc.org.br/companheiro-de-

todos-os-dias/

POR QUE EXISTEM ANOS BISSEXTOS?

1- Agora, responda.

a) Qual o movimento da Terra responsável pelas estações do ano? 
_______________________________________________________________________________
b) Qual é a estação que antecede à primavera? Quando se inicia no Hemisfério Sul?

_______________________________________________________________________

c) O que significa ano bissexto?

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________

d) Explique a razão pela qual, a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

e) Quais serão os próximos anos bissextos?

_______________________________________________________________________

. Vamos saber 

sobre o tempo 

e o clima?

Existem duas razões para que ocorram

as estações do ano. A primeira é o fato de o eixo

da Terra ser inclinado. A outra é o fato de a Terra

apresentar o movimento de translação.
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Observando a imagem do planeta Terra, na página anterior, percebemos que devido ao

formato e à inclinação da Terra, os raios solares incidem mais diretamente nas áreas

próximas à linha do Equador. Assim, quanto mais próximos estivermos dos polos do

planeta, menores serão as intensidades desses raios. Esse fato permite diferenciar as

zonas climáticas do planeta em zonas frias, temperadas e quentes.

As zonas polares apresentam as temperaturas mais baixas do planeta, pois recebem os

raios solares com menor intensidade. As zonas temperadas abrangem as áreas que ficam

posicionadas entre os trópicos e os círculos polares. A zona equatorial é formada pelas

áreas próximas à linha do Equador. Nestas zonas, os raios solares atingem a superfície de

maneira perpendicular, ou seja, com mais intensidade. Com isso, essa faixa climática

apresenta as maiores temperaturas médias, sendo consideradas as regiões mais quentes

do planeta.

AS ZONAS CLIMÁTICAS DO PLANETA

A ciência que estuda as condições do tempo é a METEOROLOGIA. 

A ciência que estuda o clima é a CLIMATOLOGIA. 

O clima varia muito de uma região para outra do planeta.
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O satélite meteorológico é um tipo de satélite

artificial, que é usado para monitorar o tempo e o

clima da Terra.
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GOES-8, um satélite meteorológico 

dos Estados Unidos.
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Observe a tirinha.

Os meteorologistas conseguem realizar a previsão do tempo com alguma

antecedência, mas podem acontecer variações de movimento de ventos,

mudando rapidamente as previsões.

1. Após a leitura do texto, complete os espaços das frases:

a) As zonas _______________ apresentam temperaturas sempre baixas. Nelas, os

termômetros apontam números negativos frequentemente.

b) A zona ________________ tem predomínio de altas temperaturas e está situada

entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio.

c) Quanto mais perto estivermos dos ______________, mais rigoroso será o inverno,

pois menor será a intensidade dos raios solares.
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O tempo atmosférico e as características do clima podem influenciar o nosso dia a dia.

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE TEMPO E CLIMA?

Agasalhe-se. O Outono 

será de frio e chuva  em

Nova Friburgo. 
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O dia será de sol 

com algumas 

nuvens e névoa 

ao amanhecer, 

na Barra da 

Tijuca. Calor 

no período 

da tarde.
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TEMPO CLIMA

Percebeu a diferença entre tempo e clima?

TEMPO OU CLIMA ? 

Boletim do Tempo - Rio de Janeiro, RJ – 4/12/2019

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. 

Noite com muitas nuvens.

27 ºC        24 ºC

Manhã          Tarde           Noite

Temperatura   27 ºC máx 24 ºC min

Probabilidade de Chuva 0% • 0 mm

Vento moderado - 9 km/h 

Umidade 47%

Quando falamos em TEMPO ATMOSFÉRICO, estamos nos

referindo às condições da atmosfera em determinado local e

momento. Quando nos referimos ao CLIMA, falamos das condições

do tempo num período maior, em determinada região.

Algumas variáveis do tempo atmosférico são: a temperatura do

ar, umidade, vento, precipitação e cobertura de nuvens, dentre outras.

Veja o quadro abaixo, com o boletim do tempo.

Tempo 

cronológico:é  o 

tempo que passa. 

Na mitologia 

grega, Cronos

era a principal 

divindade da 

primeira geração 

de titãs. Estava 

relacionado com 

a agricultura e 

também com 

o tempo. 

a) Que informações sobre o tempo estão apresentadas no boletim do tempo acima, em

4/12/2019, para a cidade do Rio de Janeiro?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Qual a variação de temperatura prevista para o dia?

________________________________________________________________________

c) Qual a previsão do tempo?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1- De acordo com o boletim, responda às questões abaixo.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi63IunrZzmAhWJJrkGHYSvDagQjB16BAgBEAM&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo_na_regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil&psig=AOvVaw2l9ez5R2puDXm2PZBr5Zmw&ust=1575561151274272
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Observe as imagens acima. Como vemos, as informações são do Inmet (Instituto

Nacional de Meteorologia), do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos

Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e do Climatempo.

PREVISÃO DO TEMPO 

O COI (Comitê Olímpico Internacional) decide transferir a maratona olímpica de 

Tóquio 2020 para Sapporo

Mudança visa poupar atletas das altas temperaturas, no verão japonês.

A maratona e a marcha atlética dos Jogos de Tóquio 2020 serão disputadas

na cidade de Sapporo, no norte do Japão, onde as temperaturas são mais

amenas no verão do que na capital japonesa - cinco a seis graus a menos que as

registradas em Tóquio.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2019-11/coi-decide-transferir-maratona-olimpica-de-toquio-2020-para-

sapporo
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Notícia!

A meteorologia tem importante papel para a sociedade. Através dessas informações, é

possível prever tempestades, furacões, frentes frias, entre outras condições do tempo.

Também dá apoio às operações de pouso e decolagem das aeronaves, auxilia nos

transportes marítimos através da previsão de marés e ondas, auxilia na agricultura,

influenciando o plantio e a colheita, avisa sobre eventos na atmosfera que podem

influenciar as radiocomunicações, além de influenciar os esportes e as decisões diárias de

muitas pessoas.
Adaptado de:http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-1.html
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O TEMPO ATMOSFÉRICO

A MARINHA EMITE ALERTA DE RAJADAS DE VENTO DE 60 km/h NO LITORAL 

SUL DE ALAGOAS

A Marinha do Brasil emitiu um aviso meteorológico sobre a possível formação de

um ciclone com características tropicais, a partir deste sábado (23), até o início da

próxima semana, dia 26, sobre o Oceano Atlântico, a Leste dos estados da Bahia e do

Espírito Santo.

O ciclone deve elevar a velocidade dos ventos em boa parte do litoral brasileiro,

inclusive em Alagoas, mas a maior intensidade será em todo o litoral baiano, em direção

a Sudeste e Sul do país. De acordo com o Serviço Meteorológico Marinho, o sul de

Alagoas pode registrar rajadas de até 60 km/h. Essa velocidade geralmente é alcançada

no mês do novembro, quando se registram os Ventos Nordeste.

A previsão feita pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), em colaboração

com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), mostra

que a condição de tempo severo ocorrerá, principalmente, em alto-mar associada à

chuva intensa, com volumes significativos e ventos intensos, com rajadas. Alerta-se aos

navegantes e pescadores que consultem essas informações, antes de se fazerem ao

mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte.

. https://www.tnh1.com.br/noticia/nid/marinha-emite-alerta-de-rajadas-de-vento-de-60-kmh-no-litoral-sul-de-alagoas/

Atualizado em 22/03/19 - 15h06

Após ler a reportagem, com atenção, sublinhe as

informações relacionadas aos fatores que ajudam a

prever o tempo em uma região, e escreva-os no

espaço abaixo.

____________________________________________

____________________________________________

Os ciclones são tempestades 

formadas por grandes 

quantidades de ar e água, que 

se deslocam em movimentos 

giratórios muito rapidamente. 

São formados nos oceanos, 

em regiões tropicais (onde a 

água é mais quente).

Furacão, tufão e tornado são 

tipos de ciclone.
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CICLONE

Por que o tempo atmosférico influi nas atividades

humanas?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Por meio dos estudos e instrumentos meteorológicos específicos modernos

como computadores, satélites ou com os instrumentos tradicionais, os

profissionais meteorologistas podem prever o tempo.

INSTRUMENTOS DE PREVISÃO DO TEMPO

Você conhece os instrumentos mais utilizados pelo Serviço de Meteorologia?
Observe e leia a respeito da importância de cada um!

BIRUTA

Indica a direção 

do vento. 

BARÔMETRO

Mede a pressão 

atmosférica.

TERMÔMETRO

Mede as 

variações da 

temperatura: 

máxima e mínima.
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PLUVIÔMETRO

Mede a 

quantidade de 

chuva.

HIGRÔMETRO

Mede a 
umidade do ar.

ANEMÔMETRO

Mede a velocidade 

do vento.
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1 - Os ventos do furacão Dorian chegaram

a atingir 280 km por hora. ______________

2- O Rio de Janeiro registrou a máxima de

38 ºC, em Bangu. ______________________

3- No Centro da cidade, choveu 12 h

seguidas._____________________________

4- No alto do Everest, a pressão atmosférica é

é de 260 milímetros de mercúrio. ___________

5- Mário percebeu que, naquele dia, a umidade

do ar estava baixa: cerca de 20%.

______________________________________

6- No aeroporto, o vento tinha, hoje, a direção

de 90 graus leste.

______________________________________

Que instrumento está relacionado às

informações abaixo?
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https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-hv6Ly6fmAhXqI7kGHdAVAJcQjB16BAgBEAM&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Anem%C3%B4metro&psig=AOvVaw16I__Mp_AtQW2He6p1AOXx&ust=1575947144772979
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-hv6Ly6fmAhXqI7kGHdAVAJcQjB16BAgBEAM&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Anem%C3%B4metro&psig=AOvVaw16I__Mp_AtQW2He6p1AOXx&ust=1575947144772979
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-hv6Ly6fmAhXqI7kGHdAVAJcQjB16BAgBEAM&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Anem%C3%B4metro&psig=AOvVaw16I__Mp_AtQW2He6p1AOXx&ust=1575947144772979
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-hv6Ly6fmAhXqI7kGHdAVAJcQjB16BAgBEAM&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Anem%C3%B4metro&psig=AOvVaw16I__Mp_AtQW2He6p1AOXx&ust=1575947144772979
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Vamos construir um anemômetro?

MATERIAL

• tesoura, cola, 4 copos de café (plásticos)

• 2 tiras de cartão duro (papelão) do mesmo tamanho (30 cm x 3 cm)

• 4 palitos de churrasco, 1 lápis com borracha

• 1 copo plástico 200 ml

• corpo de caneta marcadora

• terra ou areia

• 1 alfinete marca mapa

• grampeador

• caneta  para marcar um dos copos de café

PROCEDIMENTO

1- Prenda as duas tiras de papelão em forma de cruz. Use o 

grampeador. 

2- Enfie um palito de churrasco em cada braço da cruz de papelão, 

cortando o excesso de palito.

3- Nas extremidades de cada tira, prenda um copo de café, com o 

grampeador. 

4- Prenda o alfinete marca mapa pelo lado de cima da cruz de papelão, 

lado contrário dos copinhos. Passe um pouco de cola em volta do 

alfinete.

5- Prenda o lápis na cruz, enfiando o alfinete na borracha do lápis.

6- Segure o corpo da caneta, no centro do copo maior, com a parte 

mais larga para cima e preencha com areia em volta.

7- Depois que a cola estiver seca, encaixe o lápis dentro do corpo da 

caneta. A cruz deve girar, tendo o lápis livre no corpo da caneta.

8- Seu anemômetro está pronto. Deixe num lugar com vento.
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Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos. Toda experimentação deve
contar com a participação do seu(sua) Professor(a) ou de um adulto.

Anote aqui o número de

rotações (voltas) que você

marcou, por minuto, de acordo

com o vento.

________________________

________________________
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CLIMA – MARITIMIDADE E CONTINENTALIDADE

O clima de uma determinada região é o

conjunto de condições atmosféricas. São

elementos que compõem o clima: a temperatura,

a pressão atmosférica, o vento, a umidade do

ar, a precipitação atmosférica – chuva, neve e

granizo. Em geral, as temperaturas e as chuvas

são os elementos mais destacados no clima de um

determinado lugar.

De que forma as massas 

de água de mares e 

oceanos podem 

influenciar no clima de 

uma região? 

Por meio de dois fatores 

climáticos: a 

maritimidade e a

continentalidade.

O que é maritimidade e continentalidade?

A maritimidade é um fator climático relacionado à proximidade de uma região dos 

mares e oceanos. Quanto mais próxima do oceano, maior será a umidade do ar (quantidade 

de água na atmosfera) e o índice pluviométrico (quantidade de chuvas). Pela presença de 

um grande volume de água, que demora mais tempo para perder calor do que a terra, menor 

variação entre a máxima e a mínima temperatura. Quanto maior a umidade, menor a  

variação das temperaturas (amplitude térmica). 

A continentalidade também é um fator climático definido pela distância dos mares e 

oceanos. Quanto mais a região está distante do oceano, menor é a umidade do ar, menor é 

o índice pluviométrico e maior a variação das temperaturas..

MARITIMIDADE CONTINENTALIDADE

Maior umidade do ar Menor umidade do ar

Maior índice 
pluviométrico

Menor índice 
pluviométrico

Menor amplitude 
térmica

Maior amplitude 
térmica

1- Após ler o texto, responda:

a) Por que quando estamos em uma praia, não sentimos muita diferença de

temperatura?

____________________________________________________________________

b) Brasília apresenta o fator climático continentalidade. Que fatores determinam as

condições climáticas dessa cidade?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c) Quando dizemos que, em São Paulo, a temperatura durante o dia varia de 16 ºC a

28 ºC, estamos nos referindo a qual fator climático?

____________________________________________________________________

A quantidade de 

vapor de água 

presente na 

atmosfera é 

chamada  

umidade do ar.
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CLIMA – MARITIMIDADE E CONTINENTALIDADE

Panorama da cidade vista do Corcovado, com 

destaque para a Lagoa Rodrigo de Freitas.
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Panorama da região de S.André - SP

Região próxima ao mar. Apresenta

temperaturas mais constantes durante o

dia. A umidade é maior e menor a

variação da temperatura.

Região localizada no interior do 

continente. A umidade é menor e 

maior a variação da temperatura.

Climogramas são 

gráficos de cidades 

ou regiões com 

dados de variação 

de temperatura e 

quantidade de 

chuvas ao longo do 

ano.

CLIMOGRAMA

C
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1- Analise o gráfico e responda às questões: abaixo.
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DESERTO

Nas áreas de deserto, não existe umidade do ar, que possui a função

de regular as temperaturas, conservando-as durante todo o dia. Com isso e

também pela oscilação térmica da areia, a amplitude das temperaturas é

muito elevada. Dependendo da localidade, há uma diferença de 50 ºC entre

a hora mais quente do dia e o momento mais frio.

a) Quais os meses de menor precipitação durante o ano? 

_________________________________________________________________________

b) Qual o mês com maior quantidade de chuvas?  _________________________________

c) Qual a variação de temperatura e de chuvas de setembro para dezembro? E o que esse 

fato representa, em relação ao aumento dos casos de dengue? Converse com seu(sua) 

Professor(a)._______________________________________________________________

_________________________________________________________________________.
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No site do Instituto Nacional de Meteorologia

http://www.inmet.gov.br/portal/ você encontrará, além da previsão do

tempo, notícias sobre as condições climáticas, imagens de satélites,

informações para a agricultura, estações do ano e fases da Lua. Se você

quer saber mais sobre os dados meteorológicos, navegue pelo site e

conheça mais sobre tempo e clima.

COMPETIÇÃO
COOPERAÇÃO

As Olimpíadas de 2020 serão realizadas

em Tóquio, no Japão, de 24 de julho a 9 de

agosto de 2020. Em sua 32.ª edição, os Jogos

Olímpicos de Verão terão 33 modalidades

esportivas, com a expectativa de participação

de mais de 11 mil atletas, os quais

representarão mais de 204 países. Será um

grande evento esportivo. Para saber mais,

consulte o site abaixo.

https://folhape.com.br/esportes/mais-

esportes/olimpiada/2018/07/25/NWS,75977,68,703,ESPORTE

S,2191-TEMPERATURA-ELEVADA-PREOCUPA-JOGOS-

TOQUIO-2020.aspx

A Conferência Climática

Mundial da ONU ou COP aconteceu

em Madri (Espanha), em dezembro de

2019, participando governos de

diferentes países com o objetivo, dentre

outros, de debater as emergências

climáticas e as consequências do

aquecimento global.
Adaptado de https://nacoesunidas.org/cop25-
conferencia-da-onu-comeca-em-madri-com-
objetivo-de-ampliar-ambicao-climatica/

Encontre, no quadro abaixo, alguns dos componentes do clima: maritimidade e

continentalidade, presentes no retângulo:

UMIDADE – TEMPERATURA – CHUVAS – AR – VENTO - OCEANO

CAÇA-CONHECIMENTO

F R E D A S C I N T O T A

M U N I H U M I D A D E M

V E R C I A N E S P O M Ô

Z E T H D U N G R A S P N

V O P U R D’ Á G U A P E I

Q C E V O C E D A N H R A

Z E S A G R O L E D E A H

X A J S Ê X A P O Ç Ã T C

C N R E N V E N T O Z U N

V O U P I N E T A S U R I

F R E T O C D A M Z U A O

F G U M A R L M E T A N O

https://folhape.com.br/esportes/mais-esportes/olimpiada/2018/07/25/NWS,75977,68,703,ESPORTES,2191-TEMPERATURA-ELEVADA-PREOCUPA-JOGOS-TOQUIO-2020.aspx
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Para saber mais sobre os biomas terrestres do planeta, acesse o link abaixo:

https://www.infoescola.com/biologia/biomas-terrestres/

DIFERENTES CLIMAS – DIVERSOS BIOMAS

Tudo misturado e em harmonia

Já ouviu falar em biodiversidade? Em biomas? Em ecossistemas?

Biodiversidade

O Brasil é um país de grande 

dimensões, com regiões que variam 

muito de clima, umidade e relevo. 

Apresentando também uma parte 

importante da diversidade do planeta –

cerca de 20% das espécies existentes 

no mundo estão aqui, no Brasil.

Biomas

Regiões onde encontramos 

conjuntos de ecossistemas.

No Brasil, existem seis 

biomas: Amazônia, Cerrado, 

Caatinga, Mata Atlântica, 

Pantanal e Pampa.
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Onde estão localizados os biomas no Brasil

Ecossistemas

Em um determinado local, seja uma 

vegetação de cerrado ou floresta 

amazônica, por exemplo, a todas as 

relações dos organismos entre si, e com 

seu meio ambiente chamamos  

ecossistema. Vários ecossistemas 

parecidos formam um bioma.
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É o maior bioma do Brasil e abriga

cerca de 2 500 espécies de árvores.

É o Bioma que guarda as maiores

extensões de floresta nativa no

Brasil.

AMAZÔNIA CAATINGA

Abriga 1 487 espécies da fauna. O clima 

é quente, com ventos fortes e secos.

CERRADO

Apresenta árvores baixas, com troncos

retorcidos e de aparência seca.

Cerca de 15% do território é coberto 

pelo bioma, reconhecido como 

Patrimônio Nacional.

MATA ATLÂNTICA

PAMPA

São áreas planas, revestidas de 

gramíneas e outras plantas 

encontradas de forma escassa, 

como tufos de capim, que atingem 

até um metro de altura.

PANTANAL

Uma das maiores extensões úmidas 

do planeta.
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BIOMAS DO BRASIL

Um bioma inclui o conjunto de seres vivos que 
habita uma determinada região.
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A INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO SOBRE O CLIMA

Os biomas apresentam características específicas definidas pelo clima, pela

fauna e a flora local, dentre outras. Vamos conhecer agora cada bioma, sua localização

e o clima da região.

É o maior bioma do Brasil e abriga cerca de

2 500 espécies de árvores. Bioma Amazônia:

apresenta rios, mata fechada e uma diversidade

biológica insuperável. Os locais mais altos são

explorados por beija-flores, araras, papagaios e

periquitos à procura de frutas, brotos e castanhas.

Os tucanos, voadores de curta distância, exploram

as árvores altas.

AMAZÔNIA

O clima dessa região é quente e úmido e sua densa vegetação é caracterizada

pela Floresta Amazônica, com árvores de grande porte.

Abriga 1487 espécies da fauna. Na região

vive a ararinha azul, o sapo-cururu, a asa-branca,

a cotia, o gambá, o preá, entre outros.

A Caatinga ocupa grande parte da região

nordeste do país. Vegetação arbustiva de médio

porte, com galhos retorcidos e folhas adaptadas

para os períodos de secas.

CAATINGA

Os cactos são característicos da região. O clima da caatinga é o tropical semiárido,

com médias de temperaturas anuais elevadas, geralmente superiores a 25 °C, em alguns

lugares superior a 32 °C e por chuvas escassas e irregulares, com longos períodos de

seca. Algumas plantas armazenam água, como os cactos, outras se caracterizam por

terem raízes praticamente na superfície do solo, para absorver o máximo da chuva.

CERRADO
Engloba 5% da diversidade do planeta. É

reconhecida como a savana mais rica do mundo.

O Cerrado é considerado o segundo maior bioma do

Brasil, em extensão. A vegetação é densa de arbustos

e gramíneas, com árvores baixas e tortuosas. O número

de insetos é surpreendente: apenas na área do Distrito

Federal há 90 espécies de cupins, mil espécies de

borboletas e 500 tipos diferentes de abelhas e vespas.

O clima predominante no cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas e de

secas. A temperatura média anual é de 24 ºC. Na primavera e no verão, a temperatura

pode chegar aos 40 ºC.
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Cerca de 15% do território é

coberto pelo bioma reconhecido como

Patrimônio Nacional. A maior parte das

espécies de animais brasileiros

ameaçados de extinção são originários

da Mata Atlântica, como o mico-leão, a

lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra e

a arara-azul-pequena.

MATA ATLANTICA

PANTANAL

Uma das maiores extensões úmidas do

planeta, o Pantanal é influenciado pelo rio

Paraguai e por seus vários afluentes que

alagam a região formando extensas áreas

alagadiças. O Pantanal possui uma rica

biodiversidade. É o berço de 4 700 espécies,

entre animais e plantas.

PAMPA

Significa, na língua indígena, “região

plana”. A vegetação apresenta gramíneas,

alguns arbustos, árvores (perto de cursos

d’água) e plantas rasteiras. Apresenta um

habitat ideal para uma grande variedade de

animais como: garças, marrecos, veados, onças-

pintadas, lontras e capivaras.

Apresenta vários climas, dependendo da região: clima tropical litorâneo úmido, na

região Nordeste, clima tropical de altitude, na região Sudeste, e o subtropical úmido, na

região Sul.

As estações de chuva e seca são bem definidas. O volume de chuvas no verão é

muito maior do que no inverno. Portanto, o verão é uma estação chuvosa no Pantanal,

enquanto o inverno é uma estação seca.

O clima do Pampa é bem ameno, com temperaturas médias anuais que não

costumam ultrapassar os 20 ºC. As estações do ano são muito bem definidas e as chuvas

bem distribuídas, ao longo da sucessão dos meses.
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O processo para formar um rio voador começa na água, que evapora do Oceano

Atlântico e gera nuvens, que vão para a Floresta Amazônica.

Os rios voadores são “cursos de água atmosféricos”, formados por massas de ar

carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e são empurrados

pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças,

carregando umidade da Bacia Amazônica para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Trata-se da umidade gerada pela Amazônia e que se dispersa por todo o continente

sul-americano. Alguns pesquisadores afirmam que, sem essa umidade, o ambiente dessas

regiões transformar-se-ia em algo parecido com um deserto.

A umidade produzida na floresta é muito importante para o clima do Brasil

A INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO SOBRE O CLIMA

Quando observamos os biomas de nosso País, percebemos que há uma

variação de temperatura e o clima sofre alteração, por conta de dois elementos

atmosféricos. Você sabe indicar quais são?

_________________________________________________________________
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RIOS VOADORES

Os Rios Voadores são uma espécie de curso d’água invisível, que 
circula pela atmosfera. 

Para saber mais sobre os rios voadores, consulte:  http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/
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Depois de ler sobre os biomas apresentados e analisar o texto da página anterior,

responda às questões abaixo:

1. O que pode acontecer com o clima no Brasil, se não preservarmos a Floresta

Amazônica?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Por que o Pantanal é considerado uma das regiões mais úmidas do planeta?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Que recurso as plantas apresentam durante o período da seca?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Que bioma é reconhecido como patrimônio nacional?

________________________________________________________________________

FLORESTA DA TIJUCA – Alto da Boa Vista
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A Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo. Ela continua mantendo muito

de seus ecossistemas originais, mesmo tendo sido replantada no século XIX. O primeiro

exemplo de reflorestamento com espécies nativas, ocorreu na Floresta da Tijuca.

Quer saber mais sobre a história de

nossa floresta? Acesse o site da Revista

Ciência- Hoje das crianças:

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/preserva

cao-desde-os-tempos-do-imperio/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/a-

floresta-com-data-de-nascimento/

Acesse o site: 

http://www.jbrj.gov.br/

Visite o Jardim Botânico  

e conheça a 

biodiversidade existente 

no local.
Conheça o Museu do Jardim Botânico.

Primeiro museu dedicado às questões 

socioambientais. Visite o site abaixo, 

você vai gostar!

museumeioambiente@jbrj.gov.br
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PARQUE NACIONAL DA TIJUCA.

RESERVAS BIOLÓGICAS são áreas de proteção ambiental onde toda a fauna e

flora são protegidas pela legislação do Brasil. A visitação só é permitida com

autorização, para pesquisas científicas ou projetos educacionais.

O desmatamento diminui a BIODIVERSIDADE, afeta o CLIMA, prejudica a

qualidade do AR e contribui para a EROSÃO DO SOLO, além de outras desvantagens.

Pensando na necessidade de preservar e de pesquisar as nossas riquezas naturais,

foram criadas as UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

O Brasil possui mais de 60 Parques Nacionais, com a finalidade de preservar a

fauna, a flora e as belezas naturais.

AÇÃO HUMANA NOS BIOMAS

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO são áreas em que ocorre a conservação da

biodiversidade. Nessas unidades, é proibida a exploração dos recursos naturais.

Conheça algumas delas, situadas no Rio de Janeiro.

ESTAÇÕES ECOLÓGICAS são áreas onde

não é permitida a visita do público. Nas estações

ecológicas, os cientistas pesquisam o ambiente

para preservá-lo.

No Estado do Rio de Janeiro, encontramos

uma Estação Ecológica em Piraí.
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PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA 

LOCALIZA-SE NA ZONA OESTE
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A Reserva Biológica do Tinguá-RJ é considerada, desde 

1991, Reserva da Biosfera, pela UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 
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A RESERVA BIOLÓGICA DO 

TINGUÁ-RJ 
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PARQUE NACIONAL 

MONTANHAS DO 

TUMUCUMAQUE

BIOMA 

________________
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BIOMA 

_____________
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ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL DO ARARIPE

PARQUE NACIONAL DAS 

CHAPADAS DOS GUIMARÃES 

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 

BIOMA

__________

BIOMA

____________

PARQUE NACIONAL PANTANAL 

MATOGROSSENSE
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BIOMA 

_______________

ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL DE  IBIRAPUITÃ
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PROTEÇÃO AOS BIOMAS BRASILEIROS

As Unidades de Conservação são áreas de proteção ambiental. O Parque Nacional

da Tijuca é uma Unidade de Conservação que fica na nossa cidade. Essa Unidade de

Conservação protege o bioma __________________________________.

Vamos conhecer as Unidades de Conservação que protegem outros biomas no Brasil.

Pela localização no mapa ou pelo tipo de vegetação, você poderá saber que tipo de

bioma está sendo protegido.

Complete com o nome de cada bioma e aproveite para colorir o mapa do Brasil.

BIOMA

___________
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Além dos biomas em nosso país, existem também os biomas mundiais. São sete

os principais biomas mundiais: Tundra, Taiga, Floresta Temperada, Floresta Tropical,

Savanas, Pradaria e Deserto.

Já vimos que os biomas são ecossistemas terrestres com vegetação característica

e um tipo de clima predominante. Esses aspectos dão ao bioma o seu caráter geral e

único. Vamos observar a distribuição dos biomas no planeta, na imagem abaixo.

BIOMAS MUNDIAIS

h
ttp

s://w
w

w
.to

d
am

ateria.co
m

.b
r/b

io
m

as-d
o

-m
u

n
d

o
/

Tundra- Localiza-se próximo ao Polo Norte. Apresenta

temperaturas baixas durante todo o ano. O inverno é bastante

severo, mas o verão é frio. A vegetação apresenta musgos e

líquens. E de onde vem tanto frio? Os especialistas explicam que

a latitude é a explicação mais plausível para essa temperatura.

Ou seja, quanto mais próximo se está dos polos terrestres, menor

será a temperatura. A fauna é formada por ursos-polares, bois

almiscarados, lobos, raposas e outros.

Taiga - Também chamada de floresta de coníferas,

devido à predominância de pinheiros e abetos. Situa-

se no hemisfério norte, ao Sul da tundra ártica, em

região de clima frio. Porém, possui uma estação

quente mais longa e amena, comparada ao bioma
tundra. Renas, alces, veados, lobos, ursos-polares e

esquilos estão entre os animais desse bioma.
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URSOS-POLARES
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Savanas - Localizam-se na África, Ásia, Austrália e nas

Américas. No Brasil, um exemplo de savana é o Cerrado.

As savanas mais conhecidas são as africanas, onde

vivem leões, girafas, zebras e outros.

Pradaria ou Campos- Localizam-se em determinadas

regiões da América do Sul, América do Norte, Europa e

na Ásia, em locais que apresentam períodos de secas.

No Brasil, é representado pelos Pampas. Nessas regiões,

vivem os drones.

Deserto - Os desertos ocorrem em ambientes de

pouca umidade. As maiores regiões desérticas do

mundo situam-se na África (deserto do Saara) e na

Ásia (deserto de Gobi). Os escorpiões são animais

que vivem no deserto.

BIOMAS MUNDIAIS

Floresta Temperada - Localiza-se em determinadas

regiões da Europa e América do Norte, principalmente

nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Ocorre em

ambiente de clima temperado e com as quatro

estações bem definidas. Abriga animais como javalis,

veados, esquilos e raposas.

Floresta Tropical - Localiza-se em regiões de clima

quente e com elevado índice pluviométrico. Ocorre no

norte da América do Sul, América Central, África, Ásia e

Austrália. É o bioma com maior diversidade de vegetais e

animais.

JAVALIS
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O gás carbônico, ou dióxido de carbono, é um dos responsáveis pelo EFEITO

ESTUFA, um fenômeno natural responsável pelo aquecimento da superfície terrestre e

pela sobrevivência dos seres vivos. Se não fosse essa retenção de calor, a Terra seria

muito fria para os seres vivos. O metano também é um gás estufa.

Observe o esquema abaixo:

EFEITO ESTUFA
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Lembre-se! Efeito estufa 

não é o mesmo que aquecimento global. 

O AQUECIMENTO GLOBAL é uma 

consequência do aumento 

do EFEITO ESTUFA.

Nas últimas décadas, a poluição vem 

aumentando muito e os lançamentos de 

carbono na atmosfera estão aumentando 

o EFEITO ESTUFA. Com isso, 

o planeta está ficando mais quente.

O AQUECIMENTO GLOBAL 

está provocando um superaquecimento 

da Terra.
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O EFEITO ESTUFA DIANTE DE SEUS OLHOS

Material

• dois copos com água

• uma caixa de sapatos

• filme plástico ou saco plástico transparente

• papel alumínio

• luz do Sol

• termômetro

Procedimento

1. Forre o interior da caixa com o papel alumínio.

2. Coloque um dos copos com água dentro da caixa e tampe-a com o filme plástico.

3. Coloque água no segundo copo. Leve a caixa e o segundo copo com água, que está

fora da caixa, na direção de uma luz forte. Um dia ensolarado é perfeito para realizar essa

experiência.

4. Depois de 15 a 30 minutos, abra a caixa e veja qual copo d’água está mais quente.

5. Com o auxílio do termômetro, verifique a temperatura da cada copo.

Adaptado de Revista Ciência Hoje para Criança - http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-efeito-estufa-diante-de-seus-olhos-2/
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Escreva aqui o que você observou durante a realização do experimento. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Muito cuidado ao manusear materiais nos experimentos.

Toda experimentação deve contar com a participação

do seu Professor ou de outro adulto.
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Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e,

consequentemente, as mudanças climáticas, a queima de combustíveis fósseis (derivados do

petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração de energia, atividades industriais e

transportes; conversão do uso do solo; agropecuária; descarte de resíduos sólidos (lixo) e
desmatamento. Todas estas atividades emitem grande quantidade de CO2 (gás carbônico) e

de gases, formadores do efeito estufa.

No Brasil, as mudanças do uso do solo e o desmatamento são responsáveis pela maior

parte das nossas emissões e faz o país ser um dos líderes mundiais em emissões de gases

de efeito estufa. Isto porque as áreas de florestas e os ecossistemas naturais são grandes
reservatórios e sumidouros de carbono, por sua capacidade de absorver e estocar CO2. Mas

quando acontece um incêndio florestal ou uma área é desmatada, esse carbono é liberado

para a atmosfera, contribuindo para o efeito estufa e o aquecimento global. Mas as emissões

de GEE (Gases do Efeito Estufa) por outras atividades, como agropecuária e geração de

energia, vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos.

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas2/

ATIVIDADES HUMANAS QUE CAUSAM O AQUECIMENTO GLOBAL

Os gases do efeito 

estufa ajudam a 

manter uma 

temperatura ideal em 

nosso planeta capaz 

de abrigar a vida.
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AQUECIMENTO GLOBAL é o aumento da temperatura média da Terra. Isso

acontece porque várias atividades humanas como andar de carro, queimar florestas

para produzir alimentos ou colocar uma indústria para funcionar, emitem gases do

efeito estufa. Esses gases, como o gás carbônico e o metano, impedem a saída dos

raios infravermelhos da atmosfera terrestre e sendo liberados em grande quantidade

no ar, acabam provocando um aumento do efeito estufa, que chamamos de

aquecimento global.

Mudar os padrões de consumo e diminuir a liberação desses gases do efeito

estufa é muito importante, pois apesar dos avanços da ciência, é preciso que cada

um faça a sua parte no esforço de salvar o planeta!

Adaptado: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/para-salvar-o-planeta/
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Quais as principais consequências do aquecimento global?

São várias as consequências do aquecimento global e algumas delas já podem ser

sentidas em diferentes partes do planeta. Os cientistas já observam que o aumento da

temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar, devido ao derretimento das

calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas

densamente povoadas. E há previsão de uma frequência maior de eventos extremos

climáticos (tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões,

tornados e tsunamis) com graves consequências para populações humanas e

ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de animais e de plantas.

Quais são as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global?

As mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e

dos movimentos orbitais da Terra ou podem ser consequência das atividades humanas.

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas

responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza que o

aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do ser humano.

Observe, na próxima página, as previsões de mudança climática no Brasil até 2100.

CONVERSANDO SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL

Após ler as informações abaixo, discuta com seus colegas sobre as alterações climáticas 

e o aquecimento global.  

1- Qual a solução para diminuir o prejuízo causado pelos fatores apresentados acima?

____________________________________________________________________

A mudança climática está acontecendo – o

mundo já está 1,1 °C mais quente do que estava

no início da revolução industrial, gerando um

impacto significativo no planeta e na vida das

pessoas. Esse é o sinal de alerta feito pela

comunidade internacional, antes da Conferência

da ONU sobre o Clima (COP25), que aconteceu

de 2 a 13 de dezembro de 2019 na capital

espanhola, Madri.
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O CLIMA PODE SER ALTERADO PELO SER HUMANO?

Que fatores podem alterar o clima e uma região?

• concentrações humanas nas cidades;

• redução das plantações na área rural;

• desmatamentos;

• ilhas de calor.
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TEMPERATURA E PERCENTUAL DE CHUVAS.

Cientistas estimam aumento se até 6 ºC na temperatura se emissão de gases permanecer alta

1 ºC a 4,5 ºC 

1 ºC a 6 ºC 

1 ºC a 5,5 ºC 

1 ºC a 3 ºC 

0,5 ºC a 4 ºC 

0,5 ºC a 4,5 ºC 

0,5 ºC a 3 ºC 
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1. Diante de tantas ações humanas que destroem os biomas e contribuem para a

diminuição da biodiversidade, o que você acha que podemos fazer?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. As autoridades que governam nosso país, que criam e fiscalizam para que as leis

sejam cumpridas, o que elas podem fazer?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Você acha importante que busquemos preservar os ambientes que não sofreram

devastação ainda? Por quê?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Você conhece algum parque no seu município, em que você possa ter contato com

a natureza?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Você gostaria de que, em seu município, fossem criados parques para preservação

da biodiversidade? Por quê?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Responda às questões abaixo, após conhecer os biomas.

PAU-BRASIL
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Uma das árvores existentes no bioma Mata Atlântica é o pau-brasil,

espécie que foi muito explorada na época do descobrimento do Brasil e

deu nome ao nosso país. Hoje, o pau-brasil é encontrado no sul da Bahia

em Porto Seguro, no Jardim Botânico (RJ) e no Horto Florestal (SP).

Toda a vida existente no Pantanal depende das suas águas. O

Pantanal é cercado por uma série de serras, onde nascem os

rios que vão inundá-lo. Assim, se não nos preocuparmos em

cuidar das nascentes dos rios que abastecem o pantanal, esse

bioma poderá desaparecer.
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Afinal, o que estudamos na Geografia e para que ela é ensinada 

na escola? O que aprenderemos em Geografia no 8º ano? 
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____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Seja bem-vindo(a) ao 8.º ano do Ensino Fundamental.

Aqui, vamos aprender ainda mais sobre Geografia,

começando uma incrível viagem pelo MUNDO. Preparados?

Vamos lá!

Observe a imagem a seguir e, com o auxílio do(a)

Professor(a), converse sobre o que você e os seus colegas

de turma identificaram.

O que a Geografia estuda? Qual é o papel dela na

compreensão das relações entre o homem e a natureza?

Tendo como base as perguntas feitas acima,

observe a imagem ao lado e redija um pequeno

texto, respondendo aos questionamentos feitos.

Para isso, não existirá certo ou errado.

Registre suas conclusões.
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Os fenômenos geográficos podem ser representados em diferentes

escalas e também a partir de distintos tipos de representações gráficas,

como tabelas, gráficos e mapas.

Anos População 

Residente 

2000 169 872 856

2010 190 755 799

População residente no Brasil 
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Provavelmente, você já deve ter visto

tabelas nas aulas de Matemática. Lembra?

As tabelas representam os dados em linhas

e colunas, servindo para auxiliar na

comparação e na análise de dados.

Os elementos essenciais da tabela

são: título, corpo e fonte. O título informa o

conteúdo que será tratado no corpo da

tabela. O corpo corresponde ao conjunto de

linhas e colunas que contêm as informações.

A fonte indica a instituição responsável pela

informação apresentada na tabela.

Tabelas 

Na tabela acima, temos a população brasileira nos censos demográficos de

2000 e de 2010. Numericamente, em quanto está a população brasileira hoje?

Entre no site do IBGE-Educa - https://educa.ibge.gov.br (população) e encontre a

população brasileira. No espaço abaixo, refaça a tabela, incluindo a população

brasileira atual. Este é o seu desafio agora!
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Gráficos  

Em seu livro didático de Geografia, há vários gráficos. Já observou? Abra o seu

livro e procure. Caso tenha dificuldades para encontrar, peça ao(à) seu(sua) professor(a)

que auxilie você. Observe como eles são e que tipo de informação apresenta

Os gráficos facilitam a compreensão dos dados e, geralmente, são

apresentados em forma de colunas, barras, linhas e pizza (gráfico de setores).

Independentemente do tipo de gráfico, todos devem ter indicados o título, a

legenda e a fonte dos dados da pesquisa.

Assim como as tabelas, os gráficos são recursos visuais utilizados para facilitar

a leitura, a compreensão de informações e a divulgação de pesquisas em jornais,

revistas, livros e na televisão.

A seguir, você poderá observar os principais tipos de gráfico e os elementos

que os compõem.
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Leia reportagens ou notícias na internet, em livros, jornais ou revistas,

encontre algum tipo de gráfico aqui apresentado e faça o que se pede:

a) recorte e cole o gráfico encontrado em seu caderno;

b) identifique o assunto tratado no gráfico.

Espera-se que

o(a) aluno(a) encontre um

gráfico (de colunas, de

barras, de linhas e de

setores) em livros, jornais

ou em revistas. O objetivo

é trabalhar a identificação

e a leitura gráfica.

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20773-tipos-de-graficos-no-ensino.html
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Mapas  

E os mapas? Você já precisou usar um mapa para se localizar? Os mapas ajudam-nos a

conhecer melhor o espaço geográfico. Podem nos ajudar a localizar uma rua, um endereço, ou

nos auxiliar a pensar no melhor caminho de deslocamento de um lugar para outro.

Além disso, também podem fornecer informações como a distribuição da população em

um determinado país ou o tamanho das cidades de um estado, por exemplo.

Os mapas representam a realidade. Reproduzem uma determinada área no

espaço, por meio da utilização de uma proporção entre uma área real e a sua

representação em forma de mapa. É o que chamamos escala. Ela permite que áreas

imensas possam caber dentro de um pedaço de papel. Temos o mundo e pedaços dele

em um pedaço de papel!

Suponha que a escala de um mapa seja de 1:3 000. Isso vai significar que, a

cada 1 cm do mapa, teremos 3 000 cm do espaço real, o que é o mesmo que 30 m.

Lembre-se de que cada mapa tem sua própria escala que, geralmente, fica em um dos

seus cantos inferiores. A seguir, veja o mapa da cidade do Rio de Janeiro. Em que

escala está este mapa?

Os principais elementos de um mapa são: título,

legenda, orientação, projeção cartográfica e escala. Acima,

temos o mapa do estado do Rio de Janeiro. Observe o mapa

acima e envolva os principais elementos que o compõem.

Mapa do estado do Rio de Janeiro
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E você? Gostaria de fazer um mapa? Que tal começar por algum lugar que

você conheça, um lugar que faça parte do seu dia a dia, como o caminho da sua

casa à escola? Com certeza, com o tempo, você estará mais acostumado com os

mapas e poderá utilizá-los para ir a qualquer lugar! A seguir, tente desenhar,

imaginando que você está vendo tudo de cima.

Nesta página, você poderá elaborar um mapa mental. Mas o que é um

mapa mental, na Geografia? Podemos dizer que são imagens espaciais que as

pessoas têm de lugares conhecidos. As representações espaciais mentais podem

ser do espaço vivido no dia a dia.
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Anamorfose da População Mundial Total (2017)
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O que o mapa a seguir tem de diferente?

O que diferencia o primeiro mapa do segundo?

Fonte: World Population Propects: the 2017 revision, United Nations (UN). 
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Fonte: World Population Propects: the 2017 revision, United Nations (UN). 

Mapa Tradicional da População Mundial Total (2017)

Glossário: anamorfose - transformação
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O que você viu de diferente no mapa apresentado?

Como a população está representada nos dois mapas?

Observe e registre suas impressões a seguir.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

O primeiro mapa da página anterior é uma anamorfose.

Na anamorfose geográfica, cada território é redesenhado

de acordo com o tema de interesse. Esta técnica permite que

vejamos o mapa de forma mais direta.

A turma deverá ser dividida em cinco grupos. Cada grupo ficará

responsável por um continente (América, África, Europa, Ásia e Oceania).

Proceda da seguinte forma:

a) reescreva o título do mapa;

b) com base no mapa da anamorfose, desenhe o continente designado a seu grupo

com um formato diferente da anamorfose original (círculos ou quadrados, por

exemplo);

c) ao observar a anamorfose apresentada, desenhe seu continente seguindo o

padrão escolhido pelo grupo.

Realize a atividade em uma folha sem pauta. 



212

Os mapas têm muitas funções e podem nos

ajudar até a identificar as diferenças de horário entre os

continentes e os países. Observe o mapa de fusos

horários a seguir:

Jéssica, que mora em Brasília, estava conversando online com

um colega que vive em Tóquio, no Japão. Descobriu que, enquanto

tomava café da manhã às 9 h, seu amigo estava se preparando para

dormir às 21 h. Ela, logo, questionou: por que essa diferença de horário?

Problematizando... 

Reúna-se com um colega de turma e, em dupla, escolha três

localidades diferentes para calcular o fuso horário em relação à

posição de Jéssica no Brasil. Imagine que ela está em um chat

online com os(as) colegas. A que horas e data cada colega verá

sua mensagem? Utilize o mapa acima para responder.

Responda em seu caderno.
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Todos os textos abaixo fazem referência

à questão da hora e nos lembram da existência

de fusos horários. Leia com atenção!

Antigos viajantes

A hora era uma característica extremamente local.

Antigos viajantes tinham que acertar o relógio toda vez

que chegavam a uma cidade nova. O acerto de horas era

feito por meio do sol.

ONU marca 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos

ONU - 10/12/2018.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia

Geral, três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Para marcar esta data, em 2018, a ONU preparou uma série de iniciativas.

O escritório de Direitos Humanos organizou 14 eventos, em sete fusos horários

diferentes: na Ásia, Oriente Médio, África, Europa, América do Norte e América

Latina. Ao mesmo tempo, aconteceram várias campanhas na internet.

Fonte: Adaptado de ONU News. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2018/12/1650981. Acesso em 

10/11/2019. 
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As partes sublinhadas nos textos nos fazem lembrar dos fusos horários. Este tema

está presente no nosso cotidiano e explica os horários definidos no Brasil e no mundo.

Pesquise e desenvolva as questões em seu caderno:

a) Relacione os meridianos com a existência dos fusos horários.

b) E no Brasil? De que forma os diferentes horários são definidos?

c) Pesquise um exemplo da importância dos fusos horários para o Brasil.

Responda em seu caderno! 
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Por que viajantes sofrem com  o jet lag?

Liberação de hormônios, temperatura corporal e horários de acordar e dormir 

precisam ser regulados novamente após mudança de fuso horário.  

O jet lag é o descompasso entre o ciclo do corpo e o horário do dia causado pela

migração rápida entre um fuso horário e outro. Isso virou realidade a partir do século XX,

com a aviação comercial. Por exemplo: entre o fuso horário de Brasília e o de Luanda, há

outros três. Isso significa que se um morador de Brasília pegar um avião até Luanda e

acordar no dia seguinte às 8 h, seu ciclo circadiano (ciclo biológico) ainda estará regulado

para o horário das 4 h. A mudança abrupta nos horários das refeições também contribui

para o descompasso.

Toda a sociedade luandense, ao redor do passageiro de Brasília, estará se

movendo de acordo com o dia que começa, mas seu corpo se comportará como se fosse

madrugada. Por isso, é comum que pessoas que passam pelo jet lag se sintam sonolentas

e indispostas durante o dia. Quem faz o sentido de Luanda para Brasília, sentirá o efeito

contrário: às 22 h seu corpo se sentirá como se fossem 18 h e não terá vontade de dormir,

mas talvez de jantar. Esse efeito similar ao jet lag causado pela aviação tem sido chamado

de “jet lag social”. Ter acesso à luz do sol é a principal medida para regular novamente o

ciclo circadiano.

Passageiros dormem no aeroporto 

de Frankfurt, na Alemanha. 
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Fonte: Adaptado de Jornal Nexo. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/14/Por-que-

viajantes-sofrem-com-o-jet-lag-e-como-lidar-com-ele. Acesso 

em 10/11/2019. 

Os fusos horários causam diferentes impactos sobre a

vida das pessoas. Como se sentirá uma pessoa que viaja de

Brasília para Luanda, capital da Angola? Como passará pela

mudança de fuso?

O texto nos informa que ter acesso à luz do sol é a principal medida para regular o

ciclo circadiano (ciclo biológico) novamente. Com base no texto, analise as três afirmações

a seguir:

1.ª) “Quando se viaja no sentido leste, o ideal é ter acesso à luz pela manhã, o que indica

ao corpo que o dia está começando e é preciso despertar.

2.ª) Quando se viaja para o oeste, o ideal é ter acesso à luz da tarde, que indica que o dia

está acabando e é hora de dormir.

3.ª) Os diferentes fusos horários causam distintos impactos sociais e econômicos.

Sob a orientação do(a) seu(sua) Professor(a), debata as três afirmações acima com

os seus(suas) colegas de turma. Registre suas conclusões no caderno.
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O Mapa-Múndi abaixo apresenta a configuração territorial

dos países na atualidade. Esta divisão sempre foi assim? O

território dos países pode mudar no decorrer do tempo? Já

pensou sobre isso? Analise o mapa a seguir e reflita com os

seus colegas. Fale o que pensa!

Alguém governa o mundo?
Você já parou para 

pensar ?

Depois da Roda de Conversa realizada com o(a) seu(sua)

Professor(a) e os(as) seus(suas) colegas, registre aqui a sua

reflexão sobre a pergunta a seguir: alguém governa o mundo?

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___________________________________________

___________________________________________
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A disputa territorial tem sido a causa de conflitos internacionais.

Por que isso acontece?

Domínio sobre pontos estratégicos, maior disponibilidade de

recursos naturais, maior número de pessoas dedicando-se a atividades

econômicas, além da própria questão da soberania das nações são

alguns dos interesses envolvidos nestas disputas. Estes assuntos são

tratados pela geopolítica. Mas o que é geopolítica mesmo? O texto a

seguir vai ajudar a entender.

Em linhas gerais, a geopolítica é a análise das relações de poder entre os

Estados. Consiste nos estudos e nas atividades estratégicas desenvolvidas por

um Estado com o objetivo de proteger ou dominar territórios.

Para compreendermos a dinâmica geopolítica do mundo atual, é necessário

conhecermos os conceitos de Estado, nação e território. Você já parou para pensar

nessas palavras? A seguir, apresentamos algumas palavras-chave ligadas a esses

conceitos. Observe e faça o que se pede!

“A Geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra“ é o título de um

livro que relaciona a Geografia com as guerras. Traça o papel da geografia e do

conhecimento que ela produz, ao longo do tempo, em sua relação com as guerras. Um

clássico da geografia política, escrito na década de 1970 por Yves Lacoste (geógrafo

francês). Mas, afinal, qual é a relação da Geografia com as guerras? Debata com
seus(suas) colegas de turma e seu(sua) Professor(a).

bserve...

espaço identidade cultura 

comunidade soberania poder

administração fronteiras política

instituição grupo social língua

religião características étnicas organização

Palavras-chave: 

Complete o quadro acima. Preencha os espaços em branco com

palavras das quais você se lembra quando falamos de Estado, Nação e

Território.
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Agora, o seu desafio será criar um mapa mental, diferenciando os conceitos

de Estado, nação e território. As palavras-chave e as expressões da página anterior

ajudarão você a definir melhor cada conceito.

Como fazer este mapa mental? Veja a explicação a seguir. Realize a atividade
na próxima página.

Um mapa mental é um recurso

gráfico que pode ajudar na

organização de informações e pode,

também, colaborar na organização de

seus estudos. Foi desenvolvido por

Tony Buzan, escritor inglês responsável

pela sistematização de mapas mentais.

No mapa mental, você deve colocar

as informações de acordo com o seu

entendimento.

É possível usar cores e símbolos

em ramificações, ligando uma informação

à outra. Você vai tentar ligar o que você leu

na página anterior ao que você já sabia

sobre Estado, nação e território. A seguir,

apresentamos um exemplo de mapa mental,

que trata da Guerra Fria.
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Etapas para a elaboração

Passo 1: título

Passo 2: ramificações principais

Passo 3: ramificações secundárias

Passo 4: símbolos

Passo 5: revisões e alterações

Elabore aqui o seu Mapa Mental! 

Material

• Lápis, caneta e borracha

• Lápis de cor, lápis de cera ou

caneta colorida

Tema: Estado, nação e território. 
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Por que isso é importante?

Aquarela Brasileira

Silas de Oliveira

Vejam esta maravilha de cenário

É um episódio relicário

Que o artista num sonho genial

Escolheu pra este carnaval

E o asfalto como passarela

Será a tela do Brasil em forma de aquarela

Passeando pelas cercanias do Amazonas

Conheci vastos seringais (...)

Assisti em Pernambuco

A festa do frevo e do maracatu.

Brasília tem o seu destaque

Na arte, na Beleza e arquitetura

Feitiço de garoa pela serra

São Paulo engrandece a nossa terra

Do leste por todo centro-oeste

Tudo é belo e tem lindo matiz

O Rio do samba e das batucadas

Dos malandros e mulatas

De requebros febris

Brasil,

Essas nossas verdes matas

Cachoeiras e cascatas

De colorido sutil

E este lindo céu azul de anil

Emolduram em aquarela o meu Brasil. (...).

Disponível em: https://www.letras.mus.br/silas-de-oliveira/762910/. 

Acesso em 12/11/2019. 

Entender os conceitos ajudará você a compreender o que significa a nação

brasileira e a diversidade cultural e étnica do nosso povo. Além de perceber como a

ideia do território marca o nosso cotidiano, são informações fundamentais para

compreender a formação de diversos países do mundo no passado e na atualidade.

A seguir, apresentamos trechos do samba

de Silas de Oliveira. Reflita e converse, levando

em consideração o território e a diversidade da

população brasileira apresentados na música.
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Sambista fundador da

escola de samba Império

Serrano, Silas de Oliveira

frequentava escolas de samba

em Madureira, bairro da Zona

Norte do Rio de Janeiro, desde

pequeno.

Foi peça fundamental para

a consolidação do formato de

samba-enredo, utilizado até hoje.

Compôs alguns dos mais

diversos sambas-enredo de todos

os tempos, como Heróis da

Liberdade e Aquarela Brasileira,

cuja letra apresentamos ao lado.

Nos trechos da letra do

samba “Aquarela Brasileira”, de

Silas de Oliveira, faça o que se

pede:

a) Sublinhe os trechos que

tratam de características

naturais e sociais do território

brasileiro.

b) Envolva as partes que tratam

da cidade do Rio de Janeiro.
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TODOS OS MUNDOS, 

UM SÓ MUNDO, 

ARQUITETURA 21 

O Rio de Janeiro foi eleito pela UNESCO como a primeira Capital Mundial da

Arquitetura. Isso ocorreu porque, desde 2012, a nossa cidade, também chamada

“Cidade Maravilhosa”, tornou-se Patrimônio Mundial da Humanidade, sendo a

primeira área urbana no mundo a ter o valor de sua paisagem urbana reconhecida.

A paisagem cultural do Rio é única no mundo. A harmonia entre a paisagem

natural e a intervenção do homem, incluindo suas manifestações culturais, tornou o

Rio de Janeiro internacionalmente conhecido. Sua arquitetura, suas características

naturais, como praias e florestas, e aspectos específicos do “povo carioca” chamam a

atenção na cidade.

Que locais desta paisagem estão representados nas imagens abaixo?

Identifique e crie um título para cada imagem.
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Imagine que você tenha ficado

responsável por identificar e avaliar os bens

culturais de seu bairro para indicar como

patrimônio. O que você escolheria? Por quê?

Qual é a importância desse bem? Pode ser um

bem material (bens importantes para você e

para os moradores do seu bairro/ comunidade:

um quadro, uma casa, um prédio, uma escola,

um acervo, documentos, uma linha férrea, uma

indústria etc.) ou um bem imaterial (saberes,

maneira de fazer alguma coisa, celebrações,

músicas e danças, por exemplo). Investigue e

registre em seu caderno. Respeite a ordem a

seguir:

a) Bem (material ou imaterial).

b) Descrição do bem (características principais).

c) Valor do bem (na sua concepção, por que

ele é importante?).
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Identificação Patrimonial

A rapidez e a escala das mudanças

aumenta o sentimento de perda de valores

e tradições culturais locais. É bom

conhecer e descobrir novas culturas, mas a

nossa cultura e os nossos bens precisam

ser valorizados e preservados.

http://visit.rio/que_fazer/arcosdalapa/
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Esta imagem apresenta o famoso quadro

“Operários” da brasileira Tarsila do Amaral (1886-

1973). Esta foi a maior pintura feita pela artista,

que a considerou a sua obra mais importante.

Esta obra, representa a sociedade brasileira

moderna em sua diversidade.

Fonte: Adaptado de El Pais. Disponível em:

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/07/cultura/1518001616_829973.ht

ml. Acesso em 13/11/2019 às 22h.

a) Você já sabe o que é um Estado e o que é uma Nação. Mas o que é um Estado-

Nação?

b) Toda Nação é um Estado?

c) Existem nações sem território. Pesquise alguns casos pelo mundo.

Pesquise em livros na internet e, depois, responda às perguntas em seu

caderno. Lembre-se de tudo que já aprendeu até agora. Enriqueça a sua pesquisa

com imagens, mapas e/ou desenhos.

Museu da Língua Portuguesa:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OzKEfEHi7ag&feature=emb_logo. 

O povo brasileiro: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=IG7I02NWpEg&feature=emb_logo.

Evolução territorial do Brasil em mapas: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=GQ_HmV6GPkY&feature=emb_logo

a) Com todas essas diferenças, nós brasileiros, podemos dizer que

formamos uma nação. O que é ser brasileiro, na sua concepção?

Por quê?

b) Será que o Brasil sempre possuiu o mesmo território? Consulte o

seu livro didático e observe o mapa do Brasil, da Apostila de

Mapas, antes de responder. O vídeo “Evolução do Brasil em

mapas” indicado no final desta página também poderá ajudar.

Responda em seu caderno!

Seu livro didático 

é muito importante 

neste momento!

M
U

LTIR
IO
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Mapa da América do Sul
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Fonte: IBGE – Mapas Temáticos 

Abaixo, temos o Mapa da América do Sul. Localize no

mapa e observe os países que fazem fronteira com o Brasil.

Já ouviu falar de algum deles?

Como um país é formado? Como fronteiras são

delimitadas? O que são as linhas que você vê dividindo os

países no mapa? São linhas reais ou imaginárias?

O que sabe sobre estes países? Você, o seu professor(a)

ou o(a) seu(sua) colega de turma nasceram em um destes países

ou já viram alguma reportagem sobre um deles?

Pensando em tudo que já foi discutido e na própria formação dos países da

América do Sul, retome a ideia de Estado, nação e território. Como podemos construir as

definições destes conceitos? Com base nas discussões levantadas, construa as

definições de Estado, nação e território juntamente com o(a) Professor(a) e seus(suas)

colegas de turma. Você é capaz!

Registre estas definições em seu caderno. 

A América é o segundo maior

continente do mundo e, geralmente, é

dividido em América do Norte, América

Central e América do Sul. Portanto, a

América do Sul, apresentada no mapa ao

lado, consiste em uma subdivisão do

continente americano e limita-se com a

América Central por meio da fronteira

entre a Colômbia e o Panamá.

Bastante miscigenada, na

população sul-americana, destacamos a

influência de índios, negros, portugueses

e espanhóis. Em virtude do processo de

colonização, os idiomas mais comuns são

o espanhol e o português.

Observando o mapa, vemos que o

território brasileiro é o maior em

extensão, o que sinaliza que,

historicamente, na América, os territórios

se desenvolveram de diferentes formas.

A América do Sul 
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Com o avanço da integração econômica mundial no decorrer do século XX, o

quadro geopolítico global tornou-se mais complexo. Apesar de viver um período de

relativa paz entre Estados, o mundo enfrenta conflitos étnicos e sangrentas disputas de

poder entre governos e milícias. Mais de 65 milhões de pessoas deixaram seus países,

fugindo da violência em 2017. Na próxima página, destacamos os principais conflitos

ligados a disputas territoriais e movimentos separatistas em andamento no mundo.

Fonte: Adaptado de Folha Uol. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/veja-quais-sao-as-principais-

conflitos-em-andamento-no-mundo.shtml. Acesso em: 15/11/2019 às 22h. 

Analise a imagem a seguir. Ela apresenta a localização

de alguns conflitos atuais na África, na Europa e na Ásia. Por

que esses conflitos ocorrem? Você já pensou sobre isso?

Registre a opinião em seu caderno.

Conflitos internacionais 
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A imagem da página anterior e o texto acima apresentaram os principais conflitos

mundiais ligados à disputa territorial e às reivindicações separatistas.

Agora, a turma será dividida em duplas. O desafio de cada dupla será de

localizar os sete conflitos, apresentados no texto acima, no mapa-múndi da Apostila de

Mapas. A dupla terá que criar uma legenda para o mapa. Na legenda, cada símbolo

representará um tipo de disputa, como segue:

1) Disputa territorial

2) Conflitos Entre Estados

3) Movimentos Separatistas

Movimentos Separatistas

Al-Shabab. Início: 2002. Conhecido

por um dos maiores atentados do país –

300 mortos e 400 feridos em 2017 -, o Al

Shabab surgiu na guerra civil da Somália,

na década de 1990, e tenta instalar um

governo islâmico radical no país.

Boko Haram. Início: 2011.

Praticando atentados contra a população

civil e até o sequestro de crianças, tem

ganhado territórios no nordeste da Nigéria.

Disputa entre Estados

Coreia do Sul e do Norte. Início:

1950. Após conflito que envolveu EUA e

China, foi assinado um cessar-fogo, mas

não um acordo de paz. A tensão reduziu

a intensidade no último ano, com

negociações pelo fim dos testes

nucleares no Norte.

Índia e Paquistão. Início: 1948. A

disputa pela Caxemira já levou a três

guerras entre os países e deixou mais de

45 mil mortos. A tensão na fronteira é

constante. Preocupa o fato de os dois

países serem potências nucleares.

Fonte: Adaptado de Folha Uol. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/veja-quais-sao-as-principais-

conflitos-em-andamento-no-mundo.shtml. Acesso em: 15/11/2019. 

Rússia e Ucrânia. Início: 2014. Após a deposição do presidente pró-Rússia,

Viktor Yanukovych, Moscou invade e anexa a Crimeia. O surgimento de grupos

paramilitares nacionalistas na Ucrânia piora a situação na fronteira no Leste.

Turquia e Curdos. Início: 1984. A Turquia enfrenta os rebeldes curdos que

exigem a independência do seu território. Os EUA apoiam o exército curdo no combate

ao Estado Islâmico, na fronteira com o Iraque, gerando mal-estar diplomático.

Israel e Palestina. Início: 1967. Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, que

opôs países árabes a Israel, os palestinos reivindicam territórios e a criação de um

Estado. O direito sobre Jerusalém é ponto de grande conflito.

Principais conflitos territoriais e separatistas em andamento

Disputa territorial
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Estudar a formação dos Estados Nacionais e os conflitos é importante para

entender as principais mudanças na organização político-econômica do mundo. O

mapa a seguir representa uma regionalização do espaço geográfico mundial que

foi utilizada durante a segunda metade do século XX, período marcado pelo

capitalismo, liderado pelos Estados Unidos e pelo socialismo, liderado pela extinta
União Soviética. Observe a divisão do mundo expressa no mapa a seguir!

Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos (1989)

Fonte: José Jobson de Andrade Arruda. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 2007, p.33.  

De que forma o mundo chegou à organização atual? 

Explore o significado e a distribuição espacial das cores apresentadas no mapa.

Para isso, faça o que se pede.

1) Com o apoio do mapa-múndi político da Apostila de Mapas, no mapa acima, localize e

escreva o nome de três países de cada grupo (primeiro, segundo e terceiro mundos).

2) O Brasil é socialista ou capitalista? Partindo da própria realidade brasileira, em seu

caderno, diferencie o sistema político-econômico socialista do capitalista. Pesquise nos

seus livros didáticos de Geografia e de História.

Você já ouviu alguém falar que algo é de “primeiro mundo”?

Geralmente, as pessoas falam isso quando querem dizer que alguma

coisa é desenvolvida, que tem qualidade ou tecnologia avançada. Já

reparou? Será que esta expressão tem relação com este momento em

que o mundo foi dividido em “Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos”? E

o que isto significa? Debata com seu(sua) Professor(a) e

seus(suas) colegas de turma. Registre em seu caderno a que

conclusão chegaram.
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Após a Segunda Guerra Mundial (1945), o mundo viveu um período de Bipolaridade

Mundial, sendo dividido em dois blocos: o capitalista (comandado pelos Estados Unidos -

EUA) e o socialista (União Soviética - URSS). Falamos do período da Guerra Fria, que foi

realizada por meio de disputas estratégicas pela hegemonia política, militar, econômica,

tecnológica e social do mundo. Com a dissolução da União Soviética (URSS), em 1991,

o planeta deixou de ser bipolarizado para se tornar multipolar e globalizado.

Os principais fatos deste contexto histórico estão representados por meio das

imagens abaixo. Imagine que as imagens são cenas de um filme. E, neste filme, o diretor é

você. Em seu caderno, conte esta história na ordem em que as imagens foram

apresentadas abaixo.

Você já ouviu falar em globalização? 

O que vem à sua cabeça?   

A globalização vem se intensificando desde

1970, sabia? Consiste na maior interligação

econômica, política, social e cultural do mundo.

Ocorre em diferentes escalas e de forma distinta

nos países, atingindo as pessoas de maneira

desigual. Por meio dos avanços tecnológicos, um

meio técnico-científico-informacional é estabelecido

de forma concreta. Ao mesmo tempo que há maior

integração do mundo, há uma reafirmação das

diferenças entre os lugares.

Segundo Milton Santos, 

importante geógrafo brasileiro, o 

meio técnico-científico-informacional 

é a “cara geográfica da 

globalização”. Corresponde à 

intensificação da aplicação da 

ciência, da técnica e da informação 

ao espaço geográfico. 

É um conceito que nos ajuda 
a compreender a realidade atual.

Geógrafo Milton Santos
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Você também pode ser um grande geógrafo e um incrível professor de Geografia,

sabia? Conheça melhor a história de Milton Santos. Faça uma pesquisa sobre ele e

descubra o porquê de ter ficado tão conhecido. Destaque a história de vida dele, as

suas principais obras e sua importância para a Geografia.

Leia o texto abaixo e sublinhe as palavras e

expressões mais importantes. Em seu caderno,

com suas palavras, escreva o que entendeu sobre

a globalização.

O que é o meio técnico-científico-

informacional?
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“A globalização tanto divide como une; divide enquanto une” 

(BAUMAN, 1999, p. 8). 

Tem algum escritor, artista, cantor ou jogador de futebol internacional que você goste?

Você o(a) segue nas Redes Sociais (Facebook, Twitter ou Instagram)? De onde ele(ela) é?

Por que o(a) segue? Como você, morando aqui no Brasil, o(a) conheceu? Pare para refletir e
converse com seu(sua) Professor(a) e seus(suas) colegas de turma.

Foi um importante sociólogo. Suas obras versam

sobre globalização, consumismo e transformações nas

relações humanas. Nascido na Polônia, Zygmunt Bauman
faleceu em 2017, com 91 anos.

https://zahar.com.br/autor/zygmunt-bauman

Esta frase foi escrita, em 1999, por Zygmunt Bauman em sua obra “Globalização: as

consequências humanas”.

O que o autor quis dizer com esta frase? Pense na mistura de culturas possibilitada

pela globalização e, após o debate, registre suas conclusões no caderno.

Zygmunt Bauman

“Em 11 de agosto de 1973, uma

festa no número 1520 da Sedgwick

Avenue, no Bronx, em Nova York, deu

início a uma nova corrente musical e

cultural: o Hip Hop.

Agora é sua vez de pesquisar e de

registrar, em seu caderno, a história e a

influência do Hip Hop no Brasil e no

mundo. Acrescente imagens e desenhos à

sua pesquisa.
Fonte: El País. Disponível em:  

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/11/cultura/1502442803_

063516.html. Acesso em 19/11/19 às 2h 30min.   
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Que dança é esta? De onde ela veio? 

A música e a dança na globalização

Batalhas de dança  

http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/noticia/casa-do-hip-hop-ainda-tem-vagas-abertas-para-as-oficinas-da-temporada-2018
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Entender o processo de globalização inclui pensar em como as

relações entre as escalas local-global são estabelecidas e o quanto este

processo está presente no nosso dia a dia. Vamos pensar no que nos

cerca. Você já percebeu como vivemos cercados de coisas do

exterior?

Faça uma lista com, pelo menos, cinco nomes de produtos e empresas (marcas de

roupa, marcas de sapato, tênis, perfumes etc.). Pense no caminho que estes “produtos”

percorrem para chegarem até nós. Faça em seu caderno. Siga o modelo abaixo!

Produtos, ideias, expressões, músicas etc. Reflita sobre isso. Por que os produtos

norte-americanos estão tão presentes em nossas vidas? Estão mais presentes do que os
de outros países? Por quê?

Produtos e empresas País de origem Trajeto percorrido

1.

A internet faz as informações circularem de forma

mais rápida. Mas, você já percebeu que nós também

temos a possibilidade de chegarmos mais rápido aos

lugares? Parece até que o mundo ficou menor! Por

exemplo: se você for de sua casa para a escola a pé,

você gastará um tempo, que será diferente do que você

gasta se for de bicicleta. Também será diferente do que

você vai gastar se for de ônibus e até se o seu(sua)

responsável levar você de carro. Já parou para pensar?

Faz ideia de quanto tempo a mais ou a menos vai gastar,

dependendo da maneira que irá? Imagine a diferença,

quando se viaja de um estado para outro dentro do

Brasil, do Brasil para outro país da América do Sul ou do

Brasil para algum país do Continente Africano. O

esquema ao lado foi elaborado por David Harvey,

geógrafo britânico reconhecido internacionalmente. Veja

como o mundo parece diminuir. Os trajetos são

percorridos em menos tempo, devido aos avanços nos

meios de transporte. David Harvey descobriu que, com a

globalização, temos a sensação que o “mundo está

menor”, devido ao aumento dos avanços técnicos e à

consequente aceleração dos fluxos de capital,

informações, mercadorias e pessoas. Muito legal, não?

Será que o mundo diminuiu de tamanho? Compressão tempo-espaço

1500-1850

Velocidade das carruagens e dos 

barcos a vela: 16 km/h

1850-1930

Velocidade das locomotivas a 

vapor: 100 km/h; barcos a 

vapor: 57 km/h

Anos 1950

Aviões a propulsão: 

480-640 km/h

Anos  1960

Jatos de passageiros: 

800-1100 km/h
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Quem tem acesso à internet no mundo? 
Qual é o seu lugar no mundo?

O mundo torna-se cada vez mais

um todo. Cada parte do mundo faz, mais

e mais, parte do mundo e o mundo,

como um todo, está cada vez mais

presente em cada uma das partes. Isso

se verifica não apenas para as nações e

povos, mas também para os indivíduos.

Cada indivíduo recebe e consome

informações e substâncias oriundas de

todo o universo (MORIN, 2006, p. 67).

Edgard Morin, antropólogo, sociólogo e

filósofo francês, escreveu este trecho em

seu livro “Os sete saberes necessários à

educação do futuro”. Vamos refletir?

Observe o mapa acima. Quais são

as relações que podemos estabelecer

entre o mapa de acesso à internet e as

afirmações de Edgard Morin? Você tem

acesso à internet? Todos têm o mesmo

nível de acesso à internet no mundo?

Como a internet pode nos ajudar a lutar

por nossos direitos e atuar como cidadãos

no mundo? Como? Antes de responder,

observe o que está em negrito no texto,

lembre-se do meio técnico-científico-

informacional de Milton Santos e da

existência de desigualdades sociais. Após

o debate, registre as conclusões da

turma em seu caderno.

Após a análise da folha anterior, reflita sobre as transformações ocorridas no

cotidiano com os avanços nos meios de transporte. Como isso muda a nossa relação com

o tempo? Como transforma o nosso cotidiano? Em seu caderno, anote os principais

aspectos destacados neste debate.
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Chegamos ao 2.º bimestre do 8.º ano! 

Seja muito bem vindo! 

Você lembra o que aprendeu em Geografia 

no bimestre anterior? Vamos recapitular!   

No 1.º bimestre, refletimos sobre as 

diversas possibilidades de representação 

do espaço geográfico, elaboramos 

representações gráficas para expressar 

fenômenos geográficos em diferentes 

escalas, vimos a importância dos fusos 

horários, estudamos a formação dos 

estados nacionais e as principais 

mudanças na organização político-

econômica do mundo por meio da 

passagem do mundo bipolar para 

o mundo multipolar. Finalizamos 

abordando as identidades culturais, 

na perspectiva da sociedade global. 

Ufa! Estudamos muita coisa!   

Você lembra de algo mais?    

E agora no 2.º bimestre? 

O que vamos estudar?

Aonde será que a 

Geografia vai nos levar? 

Vou dar a você algumas pistas. 

Vamos estudar  sobre redes e 

movimentos sociais, sobre o 

papel das organizações 

internacionais, direitos 

humanos e conflitos em 

diferentes países periféricos 

e sobre fluxos migratórios.

Agora, conversando com o(a) 

seu(sua) Professor(a) e com 

os colegas, você descobrirá 

mais detalhes. 

Observe as imagens a seguir. 

Vamos lá!
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Você já ouviu falar em Movimentos Sociais?

Faz ideia do que são e para que servem?

Leia o texto abaixo com atenção. 

MOVIMENTOS SOCIAIS - UM DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO

A manifestação popular é um direito garantido no Estado democrático. Na Grécia antiga,

onde foi criada, a democracia era exercida de forma direta, com o povo se manifestando em

praças públicas. Nos dias de hoje, isso seria impensável. Por isso, existem os representantes

do povo nas três esferas do Legislativo. Outra forma de a sociedade expressar suas

demandas é se organizar em movimentos sociais.

Os movimentos sociais surgem e se multiplicam como uma forma de cobrar das

autoridades direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988.

Fonte: Adaptado do site da Câmara dos Deputados. Disponível: https://www.camara.leg.br. Acesso em 10/12/19..

Você também pode criar/participar de um movimento social na sua escola!

Leia o texto abaixo para saber como você poderá iniciar esse trabalho.

Após acessar a Cartilha sobre “Direitos da Criança e Meio Ambiente”, 

forme um grupo e, com a ajuda do seu(sua) Professor(a), elabore um 

relatório e divulgue no mural da sua escola o resultado da pesquisa.

Cada um precisa fazer a sua parte para um mundo melhor!
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DIREITO A UM MEIO AMBIENTE SEGURO, SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

Apesar de as crianças serem mais vulneráveis aos problemas ambientais, seus

pontos de vista e interesses geralmente são deixados de fora na tomada de decisões. Para

reverter esse quadro, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)

lançou uma cartilha em português que explica a crianças e jovens, de maneira didática, as

principais conclusões do Relator Especial sobre os Direitos da Criança e o Meio Ambiente.

A exposição infantil a poluentes e outras substâncias tóxicas também contribui para

deficiências, doenças e mortalidade prematura na idade adulta. Elas, por exemplo, são mais

suscetíveis à poluição do ar do que os adultos e, como seus sistemas imunológicos ainda

estão em desenvolvimento, correm maior risco de infecções respiratórias e têm menos

capacidade de combatê-las.

Fonte: Adaptado do site das Nações Unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org. Acesso em 10/12/19.   
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Como os movimentos sociais surgiram no Brasil? 

No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 1970. Na época,

grandes manifestações foram organizadas por diversos segmentos sociais como os

estudantes e trabalhadores.

Os movimentos sociais contemporâneos tratam de assuntos voltados para

questões éticas e de valores/direitos humanos. Eles surgiram objetivando o

reconhecimento de diversos direitos sociais como, por exemplo: o movimento negro, o

movimento estudantil, o movimento feminista e o movimento ecológico.

h
tt

p
s
:/

/b
ra

s
il
.e

lp
a
is

.c
o
m

/b
ra

s
il
/2

0
1
7
/0

7
/2

7
/p

o
lit

ic
a
/1

5
0
1
1
1
4
5
0
3
_
6
1
0
9
5
6
.h

tm
l

Ângela Davis 

Ângela Davis é uma professora e

filósofa social norte-americana, que

alcançou notoriedade mundial na

década de 1970 por sua militância pelos

direitos das mulheres e contra a

discriminação sócio-racial nos Estados

Unidos.

Detalhe de cartaz desenhado por

Shepard Fairey, a partir de uma

fotografia de Ângela Davis.

Ângela Davis, filósofa norte-

americana, que trata do movimento negro

e do movimento feminista, esteve no

Brasil (Salvador) em julho de 2019. Foi

aplaudida, ao dizer que considera o

movimento das mulheres negras o mais

importante “na busca por liberdade”, no

Brasil de hoje.

A filósofa afirmou o seguinte:

“Quando a mulher negra se

movimenta, toda a estrutura da

sociedade se movimenta com ela”.

(Ângela Davis. Salvador, 25/07/19).

O que você acha que Ângela Davis

quis dizer com esta frase? Qual é o papel

da mulher na sociedade hoje? Como isso

mudou no decorrer do tempo? Você já

viveu ou conhece histórias de

preconceito e/ou de violência contra a

mulher? Com a orientação do seu(sua)

Professor(a), você e seus(suas) colegas

de turma debaterão acerca da frase de

Ângela Davis e sobre os

questionamentos acima. Registre suas

conclusões em seu caderno!

Aproveite para falar de sua

experiência em relação ao assunto.

Fonte: Adaptado de El País. 

Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/27

/politica/1501114503_610956.html. 

Acesso em 10/12/19. 
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O Ligue 180 recebe 

denúncias de 

violência, reclamações 

sobre os serviços da 

rede de atendimento 

à mulher e orienta

as mulheres sobre 
seus direitos. 
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E se você fosse participar de uma batalha de slam, sobre o que

escreveria? O que acha de fazermos uma batalha de slam em sua turma?

Não há regras sobre o formato desta poesia. Identifique um problema social do

Brasil, ou de outros países periféricos do continente americano ou, até mesmo, do

continente africano e elabore a sua poesia. Registre alguns versos abaixo!

O que são Slams e como eles estão popularizando a poesia? 

Você já ouviu falar em Slam? Nos anos 1980, o slam foi criado em Chicago

(Estados Unidos), ao mesmo tempo em que a cultura hip hop (Lembra que estudamos

sobre o hip hop no 1.º bimestre?) tomava forma, mas só chegou ao Brasil nos anos

2000. São Paulo tem o maior número de slams do Brasil, mas há competições em todo

o país. O slam vem ganhando força nas periferias do Brasil e vem criando poetas

urbanos.

Eventos de “batalhas de versos” se firmam como espaço de literatura nas

periferias. Os slams são campeonatos de poesia onde, normalmente, os participantes

têm até três minutos para apresentarem suas performances – uma poesia de autoria

própria.

O ambiente das batalhas é de aprendizado e de escuta. A palavra é soberana.

Não há melodias que sobreponham-se aos versos. São três poesias de até três minutos

cada uma.

Em uma batalha, os poetas entram em cena, quebrando o silêncio, e lançam

seus versos, que não necessariamente, estão organizados em métricas. Podem ser

completamente livres. A nota é uma consequência. O que vale é a liberdade de

expressão em dizer o que sai da verdade de cada um.

Fonte: Adaptado do Ministério da Cidadania. Disponível em: http://cultura.gov.br/slam-ganha-forca-nas-periferias-do-

brasil-e-cria-geracao-de-poetas-urbanos/. Acesso em 06/01/20 às 16h.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

ESPAÇO
CRIAÇÃO

http://cultura.gov.br/slam-ganha-forca-nas-periferias-do-brasil-e-cria-geracao-de-poetas-urbanos/
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As redes sociais têm sido usadas em

diversos protestos pelo Brasil e pelo mundo.

Com o uso de redes sociais como Twitter e

Facebook, a divulgação de notícias e eventos

aumenta o interesse e a aderência nas

mobilizações. O Brasil é o país que mais usa

as redes sociais na América Latina,

especialmente o Facebook. Cerca de 95%

dos brasileiros, que possuem alguma rede

social, estão no Facebook. É possível

imaginar o impacto que o acesso à Internet

vem causando na vida do brasileiro,

especialmente em relação às redes sociais.

Nesse contexto, o ciberespaço surge

como um espaço ocupado por diversos tipos

de sujeitos capazes de utilizar as ferramentas

disponíveis pela tecnologia,

para uma mobilização e organização de

tamanho e intensidade. As redes sociais

permitem que as pessoas compartilhem seus

próprios pontos de vista e ideias. As redes

sociais têm o poder de conscientizar e

colaborar na luta pelas causas sociais com

rapidez, abrindo caminhos para a

reivindicação dos direitos em nível político,

social e ambiental.

Adaptado do Jornal informativo do grupo PET-SI USP. 

Disponível em: http://www.each.usp.br/petsi/jornal/?p=1906. 

Acesso em 11/12/19. 

Você já participou de algum

movimento para melhorar a sua escola

ou o seu bairro? Seus familiares já

assinaram abaixo assinado em prol de

alguma causa? Como você pode atuar

como cidadão e melhorar o espaço que o

cerca? Você pode aproveitar o trabalho

realizado no início deste bimestre sobre o

meio ambiente e a ONU para nortear sua

nova pesquisa, desta vez de forma mais

aprofundada na sua comunidade!

O seu(sua) Professor(a) dividirá a

turma em grupos de 5. O trabalho terá

que obedecer às seguintes etapas:

1.º MOMENTO - identificação do

problema: o desafio dos grupos será

identificar um problema no bairro ou na

comunidade em que moram e/ou na

própria escola. O problema pode ser

social e/ou ambiental.

2.º MOMENTO - descrição do

problema: após identificar o problema, o

grupo deverá descrevê-lo, tentando

descobrir causas e consequências.

3.º MOMENTO - solução para o

problema: o terceiro passo será pensar

em soluções para este problema,

refletindo de que forma você e os seus

colegas podem utilizar as redes sociais

para conscientizar outras pessoas sobre

esta situação problemática, mobilizando-

as para atuarem na melhoria da situação.

4.º MOMENTO – possíveis

resultados: após pensar nas soluções,

cada grupo levantará os possíveis

resultados desta atuação.

Registre esses momentos na

página a seguir.

O uso das Redes Sociais em 

manifestações
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Contem para os(as) seus(suas) colegas de turma como realizaram as observações

e a pesquisa. Os grupos apresentarão os resultados da pesquisa por meio de um

seminário. O(a) Professor(a) definirá quanto tempo cada grupo poderá utilizar para expor

suas conclusões sobre o tema.

ESPAÇO
CRIAÇÃO

1.º momento: identificação do problema. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2.º momento: descrição do problema.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

4.º momento: possíveis resultados.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

3.º momento: solução para o problema.

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

De forma resumida, registre aqui os principais 
momentos de sua pesquisa.  
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Atuação das Organizações Internacionais

Agora que já sabemos o que são movimentos sociais, vamos aprender sobre as

Organizações Internacionais. Os organismos ou organizações internacionais são

entidades criadas pelas principais nações do mundo, com o objetivo de trabalhar em

prol do pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana: política,

economia, educação, saúde e segurança, por exemplo. A seguir, apresentamos uma

lista com as principais organizações. Veja:

ONU – Organização das Nações Unidas

UNESCO - Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura

OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico

OMS - Organização Mundial da Saúde

OEA - Organização dos Estados Americanos

OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

FMI - Fundo Monetário Internacional

FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura

OMC - Organização Mundial do Comércio

OIT - Organização Internacional do Trabalho

Descubra mais informações sobre os organismos

internacionais listados acima. Pesquise na internet e em seu livro

didático, registrando os resultados da pesquisa em seu caderno.

Siga o exemplo.

EXEMPLO:

Nome do organismo internacional: ONU. 

Ano de criação do organismo internacional: 1945.

Objetivo do organismo internacional: promover a integração

internacional e os direitos humanos, trabalhar pela paz, auxiliar no

desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio

ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres

naturais e conflitos armados.

Seu livro didático 

é muito importante 

neste momento!

M
U

LTIR
IO

Pesquisando
na rede...
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Organizações Internacionais – FAO 

Com base na leitura do

texto, responda às questões

em seu caderno.

1. Que problema foi identificado

pela FAO na América Latina e

no Caribe?

2. Quais são as possíveis

causas desse problema? Que

relação isso tem com a

pobreza?

3. Como a FAO e os países

envolvidos têm atuado para

reduzir o problema?

Todos os anos, 600 mil pessoas morrem na

América Latina e no Caribe devido a doenças

relacionadas à má alimentação, como diabetes,

hipertensão e doenças cardiovasculares. A

alimentação inadequada está mais associada às

mortes do que qualquer outro fator de risco, algo que

ameaça nossas gerações futuras, já que a obesidade

na infância e na adolescência triplicou entre 1990 e

2016.

As vendas de produtos ultraprocessados são as

que mais crescem na América Latina, o que aumenta a

exposição da população à quantidades excessivas de

açúcar, sódio e gordura: entre 2000 e 2013, o consumo

de produtos ultraprocessados cresceu mais de 25% e o

consumo de fast food cresceu quase 40%.

Na América Latina e no Caribe, muitas crianças

comem pouca comida saudável e muita comida

processada. Os pobres são os que mais sofrem com

essas mudanças pois, hoje, para esse grupo

populacional, pode ser mais caro comer saudável do

que comer mal.

A região reagiu ao aumento da má nutrição por

meio de uma série de políticas públicas. Países como

Chile, Equador, Peru e Uruguai implementaram leis de

rotulagem de alimentos, que permitem aos

consumidores tomar melhores decisões no momento

da compra.

Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, México,

Peru, Panamá e Uruguai melhoraram a

regulamentação sobre publicidade de alimentos e, pelo

menos, 13 países da região adotaram medidas fiscais

e de caráter social que visam favorecer uma

alimentação adequada.

Fonte: Adaptado de FAO – 12/11/19. Disponível 

em: http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-

events/pt/c/1250933/. Acesso em 16/12/19 às 6h.

Nações Unidas pedem ações urgentes para 

frear o aumento da fome e da obesidade na 

América Latina e no Caribe

A FAO tem atuado na promoção do diálogo e do debate internacional para o

intercâmbio de experiências e projetos. A Organização é uma das principais parceiras na

cooperação internacional, sendo responsável pela implementação de projetos e ações

na América Latina, no Caribe e na África. Leia o texto e analise a atuação da FAO.
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A Declaração dos Direitos Humanos 

Você já ouviu falar na Declaração de Direitos Humanos? Lembra em que situação

ouviu esta expressão? Será que tem alguma relação com as organizações

internacionais? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o mais influente documento

internacional do Pós-Guerra. Marcada por avanços e ameaças de retrocessos, chegou a 70

anos em 2018. O texto foi aprovado pelos Estados-membros da ONU (Organização das

Nações Unidas), incluindo o Brasil, em 1948, três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial

(1939-1945).

Seus 30 artigos compõem a base de todas as leis contemporâneas que defendem os

direitos essenciais de todo o ser humano, como o direito à vida, à integridade física, à livre

expressão e à associação, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, religião ou visão política.

“Negar às pessoas seus direitos

humanos é negar-lhes a humanidade em

si”. (Nelson Mandela, líder do movimento

anti-apartheid na África do Sul).

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

“Injustiça em qualquer lugar é uma

ameaça à justiça em todos os lugares”.

(Martin Luther King, ativista americano

pelos direitos civis).

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Fonte: Adaptado de Nexo. Disponível em: encurtador.com.br/evY34. Acesso em 13/12/19. 

Qual é a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? No

Brasil e no mundo, será que todos esses direitos são sempre respeitados?

Com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, reflita sobre as duas

afirmações a seguir e escreva o que compreendeu.
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Ilustrações da  Declaração Universal 

dos Direitos Humanos

Você já sabe que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos.

Nesta página, você terá acesso a dois destes artigos e observará ilustrações criadas a

partir deles. Vamos lá? Participe! Diga o que você entendeu!
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/Artigo 7.º: Todos são iguais

perante a lei e têm direito, sem qualquer

distinção, à igual proteção da lei. Todos

têm direito à igual proteção contra

qualquer discriminação que viole a

presente Declaração e contra qualquer

incitamento a tal discriminação.

Ilustração de Clara Nogueira 
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Artigo 2.º: Todo ser humano tem

capacidade para gozar os direitos e as

liberdades estabelecidos nesta Declaração,

sem distinção de qualquer espécie, seja de

raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião

política ou de outra natureza, origem

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou

qualquer outra condição.

Ilustração de Mello 

Fonte: Adaptado de Nexo. Disponível em: 

https://www.direitoshumanos70anos.com/. Acesso em 

13/12/19. 

https://www.direitoshumanos70anos.com/
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Agora, você será o criador! 

Dos artigos da Declaração Universal dos Direitos

Humanos a seguir, escolha um para você ilustrar. Tenha,

como exemplo, as ilustrações apresentadas na página

anterior. Use a sua criatividade!

Artigo 3.º: Todo ser humano

tem direito à vida, à liberdade e à

segurança pessoal.

Artigo 24.º: Todo ser humano tem

direito a repouso e lazer, inclusive à

limitação razoável das horas de trabalho e

às férias remuneradas periódicas.
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Populações de países em guerra e economicamente subdesenvolvidos,

geralmente, convivem com violações mais graves dos direitos humanos. Em seu

caderno, responda por que as violações dos Direitos Humanos são mais

frequentes em países periféricos. Antes de responder, a seguir, veja alguns casos

na América do Sul.

Fonte: Adaptado de Nexo. Disponível em: encurtador.com.br/lFRY9. Acesso em 13/12/19.

Onde as violações aos Direitos Humanos 

são mais frequentes? Por quê?

Confronto deixa mortos e feridos na BolíviaProtestos na Praça Baquedano, em Santiago, no

Chile Imagem: Susana Hidalgo.

Congresso do Equador é invadido durante protesto.

Protestos atingiram diversos

países da América do Sul em 2019.

Manifestantes foram às ruas na

Bolívia, Chile, Equador e Venezuela.

Protestos tiveram confrontos e

violência.
Até o dia 18/11/2019, 110 pessoas

tinham morrido.

SAIU NO 
JORNAL

Onda de protestos na América do Sul

Fonte: Adaptado de Uol Internacional. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2019/11/18/onda-de-protestos-na-america-do-sul-

mortos.htm. Acesso em 13/12/19 às 17h. 
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América do Sul em turbulência: protestos e crises políticas na região 
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No infográfico a seguir, você encontrará o resumo das

principais causas dos protestos e crises políticas em alguns

países da América do Sul.
bserve...

Seu livro didático 

é muito importante 

neste momento!

M
U

LTIR
IO

\

Os Organismos Internacionais são fundamentais na defesa

dos Direitos Humanos e na mediação de conflitos, em diferentes

países. O Escritório de Direitos Humanos da ONU investigou

denúncias no Chile e na Bolívia.

Nesta pesquisa, você destacará a atuação da ONU em

conflitos na América do Sul, em 2019. Com o auxílio de seu(sua)

Professor(a), analise o caso do Chile e da Bolívia. Registre os

resultados de sua pesquisa em seu caderno!

Pesquisando na rede...
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As crianças são as que mais sofrem com as guerras.  

(Comitê Internacional da Cruz Vermelha). 

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está presente em mais de 90 países

por meio de delegações, subdelegações, escritórios e missões. As suas atividades

objetivam proteger a vida e a dignidade das vítimas de guerra, promovendo o respeito

pelo Direito Internacional Humanitário. Com sua sede em Genebra (Suíça), é uma

organização humanitária independente, que fundou o Movimento Internacional da Cruz

Vermelha. Em suma, criado em 1863, está ligado à história do desenvolvimento da

ação humanitária, das Convenções de Genebra, do Movimento da Cruz Vermelha e do

Crescente Vermelho.
Fonte: Adaptado de CICV. Disponível em: https://www.icrc.org/pt/o-cicv/historia. Acesso em  14/12/19. 

CICV – Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

Organismos Internacionais na defesa dos Direitos Humanos 

e na mediação de conflitos entre diferentes países
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Operação na Somália
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_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

De forma resumida, descreva o

que vê nas duas imagens. Você seria

capaz de apontar uma possível

solução? Utilize as linhas abaixo.
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Leia o texto com atenção e responda, em seu

caderno, às perguntas que seguem. A releitura da

página anterior e do texto acima te ajudarão.

a) O que é CICV? Em que contexto surgiu?

b) Qual é a sua missão?

c) De acordo com o texto, como a CICV atua na

Somália?

d) E no caso da Síria? Como a CICV tem atuado?

Conflito na Síria 

Em resposta à violência que afeta

a Síria desde 2011, o CICV presta

assistência às pessoas que enfrentam

condições de vida extremamente difíceis

e que estão dentro da Síria, além das

centenas de milhares de sírios que

tiveram que fugir para a Jordânia, para o

Líbano e para o Iraque. Em cooperação

com o Crescente Vermelho Árabe Sírio, a

organização distribui alimentos e outros

artigos básicos, restabelece o

abastecimento de água, apoia os serviços

de saúde e retoma o contato de membros

de famílias afastadas pelo conflito.

Operação na Somália

Na Somália, o CICV trabalha com

o Crescente Vermelho Somali, para

assistir vítimas de conflito e desastres

naturais. Além disso, administra

programas de primeiros socorros, presta

assistência emergencial, assistência

médica e assistência básica à saúde.

Promove e monitora o respeito ao Direito

Internacional Humanitário (DIH) e realiza

projetos ligados à agricultura e ao

fornecimento de água, para melhorar a

segurança econômica e as condições de

vida da população.

O agravamento da seca do Chifre

da África motivou o Comitê a aumentar

sua operação no país, no qual milhares

de pessoas sofrem com a escassez de

água e de alimentos. A organização

começou a trabalhar na Somália em

1977, para responder às necessidades

humanitárias da guerra entre este país e

a Etiópia.

Fonte: Adaptado de CICV. Disponível em: 

https://www.icrc.org/pt/onde-o-cicv-atua/africa/somalia. 

Acesso em 14/12  

Fonte: Adaptado de CICV. Disponível em: 

https://www.icrc.org/pt/onde-o-cicv-atua/middle-east/siria. 

Acesso em 14/12  
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Responda às questões em seu caderno. Para isso, tenha como base o debate

na Roda de Conversa e a leitura do texto acima.

1 - Qual é a importância da ONU no debate sobre as mudanças climáticas? Fale sobre a

COP25.

2 - Qual é a importância do meio ambiente para você? Você já pensou em ser um ativista

ambiental? Comente a importância de Greta Thunberg para este debate.

Desenvolvimento Sustentável em Países Periféricos 
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Nesta Roda de Conversa, vamos falar sobre a

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá!
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Fonte: Adaptado de Uol Notícias. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/videos/?id=cop25-alcanca-acordo-

minimo-sobre-mudanca-climatica-04028D9C306CCCB96326. 

Acesso em 16/12/19 às 8h. 

Nascida em 3 de janeiro de 2003,

Greta Thunberg é uma adolescente

ativista ambiental sueca. Em 2019, a

revista americana Time a considerou a

personalidade do ano .
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COP 25 - Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019

A última Conferência da ONU sobre

as Mudanças Climáticas (COP25) foi

realizada em Madri (Espanha). Os

negociadores da Conferência chegaram a

um acordo mínimo, longe de responder à

urgência climática. O acordo final estabelece

que, em 2020, os países terão que

apresentar compromissos mais ambiciosos

para reduzir as emissões a fim de enfrentar

a emergência climática e cumprir as metas

estabelecidas junto ao Acordo de Paris,

sobre o clima (2015).

Greta Thunberg discursando na COP 25  

Fonte: Adaptado de Uol Notícias. Disponível em: 

encurtador.com.br/ivHRT. Acesso em 16/12/19 às 8h. 

https://noticias.uol.com.br/videos/?id=cop25-alcanca-acordo-minimo-sobre-mudanca-climatica-04028D9C306CCCB96326
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Dados brasileiros sobre migração registram a entrada de pessoas de outros países,

mas também, a saída de brasileiros do Brasil para os EUA e para Portugal, por exemplo.

Pesquise e desenvolva em seu caderno.

a) Por que isto ocorre? De maneira geral, o que os brasileiros buscam nestes países?

b) Neste contexto, pesquise e diga: o que é a “fuga de cérebros” ? Por que isto acontece?

Causas e consequências de fluxos migratórios: os “coiotes” no Brasil

Para participar do debate, reflita sobre os questionamentos abaixo e

analise o infográfico, que apresenta a entrada ilegal no Brasil. O que vai contar

aqui é a sua participação! Vamos lá!

a) Quem são os coiotes? De que forma atuam na fronteira brasileira? Segundo o

infográfico, de maneira geral, estes imigrantes ilegais são asiáticos. De quais

nacionalidades?

b) O infográfico apresenta 3 países da América Latina que são as portas de entrada

de imigrantes ilegais no Brasil. Quais são eles? Quais seriam as principais causas

desta imigração?

Quadrilhas de traficantes de 

pessoas usam os 16 mil km 

de fronteiras secas do Brasil 

para trazer imigrantes ilegais. 

Os imigrantes contratam 

atravessadores, os coiotes, 

e pagam até US$ 10 mil 

para conseguir entrar 

ilegalmente no Brasil.

Estes atravessadores, nos 

EUA, são famosos por agir 

na fronteira com o México, 

transportando pessoas de todas 

as partes do mundo. A lei prevê 

pena de um a três anos de 

prisão para coiotes brasileiros 

e a expulsão, para 

agenciadores estrangeiros. 

Fonte: Isto é – 21/01/16. Disponível em:

https://istoe.com.br/127027_OS+COIOTES+NO

+BRASIL/. Acesso em 16/12/19. 

Leia essa notícia:
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Com base na leitura, responda em seu caderno:

a) Segundo a reportagem, de quais países as crianças migraram com seus pais?

b) Quais são as principais causas destes fluxos migratórios?

c) Geralmente, no Rio de Janeiro, estas pessoas passam a morar em comunidades ou

em bairros periféricos. Por quê?

Crianças refugiadas veem mar pela primeira vez no Brasil 

Em dezembro de 2017, um grupo de crianças, filhas de refugiados africanos que

vivem no Brasil, viu o mar pela primeira vez na vida. Foi durante um passeio à praia de

Copacabana[...]

Fugindo de conflitos e perseguições, refugiados vieram de países africanos como

Costa do Marfim, Serra Leoa e Guiné, mas principalmente da República

Democrática do Congo. Muitos deles ainda aguardavam a concessão do refúgio pela

Justiça brasileira. Entretanto, de posse do protocolo de solicitação de refúgio, poderiam

ser atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e frequentar escolas públicas.
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O momento em que as crianças brincam e entram na

água foi gravado em vídeo pelos organizadores. Veja o vídeo,

apontando a câmera de um celular para o QR Code ao lado.

O momento em que as crianças

brincam e entram na água.

Adaptado de  BBC. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-42246204. 

Acesso em 16/12/19.
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Imigrantes chineses são encontrados em móveis e máquina de lavar,

em tentativa de entrar nos EUA! Como assim? 

A patrulha da fronteira dos Estados Unidos descobriu onze chineses escondidos em uma

máquina de lavar, um baú e uma cômoda em uma tentativa de atravessar a fronteira do México com

os Estados Unidos.

Os imigrantes foram detidos para passar pelos procedimentos de imigração. O motorista do

caminhão, um americano de 42 anos, foi preso e acusado de tráfico de pessoas. Ele não teve a

identidade divulgada pelas autoridades locais.

Converse com seus(suas) colegas sobre o texto e responda às

perguntas a seguir, em seu caderno.

1 - Que motivos poderiam levar um chinês a querer entrar nos Estados

Unidos, de forma ilegal? Você já parou para pensar? O que será que há

nos Estados Unidos e não há na China?

2 - Quais são as principais consequências deste ato dos chineses? E o

motorista do caminhão? De que foi acusado?

Fonte: G1 – 11/12/2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/11/imigrantes-chineses-

sao-encontrados-em-moveis-e-maquina-de-lavar-em-tentativa-de-

entrar-nos-eua.ghtml. Acesso em: 16/12/19 às 18h. 

San Ysidro é separada, por uma cerca, da

cidade mexicana de Tijuana, onde estrangeiros de

vários países costumam apresentar solicitação de asilo

para as autoridades americanas.

Imigrante chinês é encontrado por agente da migração, em 

móvel transportado por caminhão em San Diego, 

na Califórnia (EUA). 

Imigrante chinês é encontrado em máquina 

de lavar em San Diego, na Califórnia (EUA).  
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Fronteira Estados Unidos-México

A fronteira entre Estados Unidos e México tem mais de 3 000 quilômetros, que

vão desde o Pacífico até o Atlântico, mais ou menos a distância de carro entre Madri e

Bucareste. Pode ser cruzada legalmente em 42 postos fronteiriços. Calcula-se que, a

cada dia, cruzem-na legalmente para trabalhar, estudar ou de visita, um milhão de

pessoas, nas duas direções. O mapa a seguir mostra as barreiras existentes na fronteira

EUA-México, antes de 2017. Pesquise e descubra em que contexto político e social

discutiu-se a construção de um muro entre EUA e México.

Fonte: Adaptado de El País – 30/07/19. Disponível em:  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/29/album/1564392988_733199.html#foto_gal_1. Acesso em 15/12/19. 

Gangorras que atravessam o muro na fronteira entre EUA e México

Ronald Rael, um professor de

arquitetura na Universidade de

Berkeley (EUA), criou gangorras nas

frestas do muro que separa os Estados

Unidos do México, para aproximar

famílias dos dois lados da barreira.

Que mensagem o arquiteto quis

transmitir, com a construção de

gangorras no muro? Responda em

seu caderno!
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Fronteira Estados Unidos-México: a maioria dos migrantes entra pela fronteira

com o México? Vamos entender!

Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46944513. Acesso em 15/12/19. 

Fonte: Adaptado de BBC. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46810057. Acesso em 17/12/19. 

Entre 2017 e 2018, as detenções

(número de pessoas presas pelas

autoridades, na fronteira entre o México e

os EUA) aumentaram em cerca de 100 mil

e os pedidos de asilo aumentaram em

cerca de 16 mil, um crescimento de 43%.

Entre os grupos, havia um número

crescente de famílias fugindo da violência

na América Central e se entregando às

autoridades dos EUA, na fronteira. Muitos

disseram às autoridades que temem voltar

aos seus países de origem. Quais são os

principais motivos para os pedidos de

asilo?
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Quantas pessoas tentam cruzar a fronteira ilegalmente?

A entrada de migrantes nos EUA não

se limita à fronteira com o México. Em 2017,

por exemplo, houve 3 027 apreensões de

migrantes ilegais na fronteira com o Canadá

e outras 3 588 nas faixas litorâneas dos

Estados Unidos. Embora a migração na

fronteira do México ocupe as manchetes, a

maior parte das pessoas, que vivem

ilegalmente nos Estados Unidos, entrou

legalmente no país, mas permaneceu lá

após o visto expirar. Os canadenses

compõem a maior parte desses imigrantes

ilegais, seguidos pelos mexicanos. Por que

a construção do muro EUA-México gerou

muita polêmica?
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A maioria dos migrantes entra pela fronteira do México?

Leia o texto, analisando o gráfico e a imagem. A partir das perguntas feitas, com

suas palavras, faça, em seu caderno, um resumo do que entendeu em seu caderno.
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A população brasileira é bastante miscigenada. Foram inúmeras etnias que

participaram da formação do povo brasileiro: povos indígenas, africanos, imigrantes

europeus e asiáticos. Você já estudou isso em séries anteriores, em Geografia e em

História. Lembra?

Olhe-se no espelho e observe as suas características

físicas. Você acha que se parece com alguém de sua turma?

Nariz, boca, cor da pele, cabelo... Quais colegas mais se

parecem com você?

Será que há alguém, em sua turma, que não é

brasileiro ou que tenha em sua família pessoas que moram

fora do país? Caso exista, de que país veio? Vamos ouvir a

história deste(a) colega?

Chegando a casa, você conversará com o(a) seu(sua) responsável, para

procurar entender um pouco mais de sua história e da história de sua família. De onde

será que vieram os seus familiares? Nasceram no Rio de Janeiro, em outro estado ou

vieram de outro país? E os seus avós? Conseguiria ter informações sobre os seus

bisavós? Vá o mais longe que você conseguir e descubra detalhes de sua própria

história! De forma resumida, escreva as principais informações que descobriu.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Entrev  stando...
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“Novos brasileiros”:  os migrantes africanos 

que estão mudando a cara de São Paulo

Família nigeriana após culto

evangélico no centro de São Paulo.

Mulher senegalesa em São Paulo. 

Segundo a Secretaria Nacional de 

Justiça, 4 785 africanos pediram 

refúgio no Brasil, em 2017.

Segundo dados de 2018, a Secretaria

Nacional de Justiça registrou 161 mil pedidos de

refúgio no Brasil desde 2010. O ano com mais

solicitações foi 2017, com 33.866, das quais ao

menos 4.785 foram feitas por africanos. A

chegada dos africanos se insere em uma longa

história que o Brasil mantém com o continente,

marcada por um dos aspectos mais sombrios

da formação do país - a escravidão negra.

Inspirado nos fotógrafos malineses

Seydou Keita, Malick Sidibè e Adama Kouyaté,

celebrizados pelos retratos de pessoas comuns

nas ruas do Mali, no século XX, Diego

Padgurschi montou um estúdio móvel e foi atrás

de dois dos mais numerosos grupos de

africanos em São Paulo: nigerianos e

senegaleses.

"Nenhum negro brasileiro tem seu

sobrenome africano, mas sim o de quem o

escravizou. Já os africanos que estão aqui,

agora poderão repassar seus nomes aos

filhos e netos, que saberão de onde vieram

seus antepassados."

"Meu trabalho se propõe a fazer um

registro dos novos africanos, que vão conseguir

manter uma conexão com suas origens muito

maior do que os escravos, que tiveram suas

histórias apagadas.“

Fonte: Adaptado de BBC- 20/11/18. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45415466. Acesso em 17/12/19.

Releia o trecho que está em negrito no texto. Você já pensou em estudar

a origem do seu nome e do seu sobrenome? Será que seu nome e/ou

sobrenome vieram de países que colonizaram o Brasil? Vamos descobrir? Siga

os passos a seguir.

1 - Você pesquisará o significado e a origem do seu nome e sobrenome, na internet.

2 - Depois de registrar as suas anotações, compartilhe com os(as) colegas de turma

o que descobriu. Assim, conhecerá um pouco melhor as suas origens, a origem de

sua família e de seus(suas) colegas de turma. Vamos lá!
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Como construir a sua Árvore Genealógica?  

A árvore genealógica é a sua linha de ascendência, partindo de você até chegar

aos seus antepassados. Uma árvore genealógica pode conter diversas informações

sobre os antepassados, dentre elas: nome completo, data e local de nascimento, data e

local do casamento, data e local do óbito, profissão, escolaridade, dentre outras

informações.

A melhor forma de começar a elaboração de uma árvore genealógica é

começando por nós mesmos. Posteriormente, nossos pais, avós e assim por diante. E

se não sei o nome dos meus bisavós, trisavós? Como descubro? Na certidão de

nascimento dos seus pais, normalmente aparece o nome dos pais e avós (seus

bisavós). O mesmo na certidão de nascimento dos seus avós. Lá constará o nome dos

pais (seus bisavós) e nome dos avós (seus trisavós).

Para saber o lugar, estado ou país de nascimento de cada descendente, é

necessário ter alguma das certidões: nascimento, casamento ou óbito. Porém, nem

todas as certidões possuem os dados completos, visto que naquela época, não eram

obrigatórias. Veja os exemplos a seguir.

Você já elaborou uma árvore genealógica? Agora, você terá a oportunidade

de criar a sua! Você pode fazer em uma folha separada, com ou sem pauta, em seu

próprio caderno ou até em uma cartolina. Siga as orientações abaixo:

1.º momento: comece colocando, pelo menos, o nome e o local de nascimento do maior

número de antepassados que conseguir.

2.º momento: junto ao nome e ao grau de parentesco encontrando, acrescente uma

fotografia de cada parente, se possível.
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• Conforme você estudou no sétimo ano, na fase final da Idade Média, a burguesia e a nobreza tinham

opiniões diferentes no que se referia à centralização do poder. Mas, como nenhum dos dois tinham

hegemonia política, a aliança com o rei através de um governo centralizado e legítimo era, tanto para a

burguesia quanto para a nobreza, um meio para se ter vantagens e direitos.

• Muitos nobres que lutaram nas cruzadas contraíram dívidas e, por isso, não tinham condições de

organizar seus exércitos para combater os muçulmanos na Terra Santa. Os que voltavam, encontravam

suas terras abandonadas por causa das fugas dos camponeses e das revoltas que estavam acontecendo.

Para os burgueses, a centralização política iria unificar as leis, as moedas e os padrões de peso, o que

favoreceria a produção e a comercialização de seus produtos. Além de acabar com o pagamento das taxas

senhoriais, que os burgueses precisavam pagar ao entrar no feudo. Esse tributo seria pago apenas ao rei.

• No meio disso tudo o rei se fortalecia e consolidava seu poder, pois de um lado estava a burguesia

que aplicava seu dinheiro e do outro a nobreza que dependia dele. Assim, entre os séculos XII e XV, muitas

monarquias se fortaleceram e se consolidaram na Europa, sendo as mais expressivas estabelecidas em

Portugal, Espanha, França e Inglaterra.

A autonomia dos feudos cedeu
lugar à centralização política nas
mãos de um monarca, fazendo com
que todos os moradores de um
determinado lugar obedecessem ao
rei. Assim começou o processo de
surgimento do Estado Moderno. E,
para compreender o significado do
seu surgimento, é preciso entender
o conceito de Estado.

Depois de conversar com seus (suas) colegas e
seu (sua) professor (a), apresente os principais
fatores que levaram a burguesia e a nobreza a
apoiarem a centralização política, na figura do
monarca.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________
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Essa corrente de ideias, que teve seu início no século XVII, e se
desenvolveu no século XVIII, pode ser entendida como uma mudança na forma de pensar
a partir da Revolução Científica, que ocorreu no século XVII, onde o homem moderno
passou a explicar a sua realidade a partir da razão e da ciência.

Os iluministas lutavam contra os dogmas religiosos e o domínio opressor presente
na política absolutista, eram a favor da liberdade e defendiam a soberania da razão.

RAZÃO: meio para se instaurar no mundo uma nova ordem, com base na liberdade e
felicidade.

VISÃO PROGRESSISTA: acreditavam que as civilizações melhorariam na medida em
que se utilizassem da razão e da ciência.

O PENSAMENTO ILUMINISTA E O LIBERALISMO

Os iluministas tinham, como proposta
central, uma reforma ampla da sociedade e
suas ideias iam de encontro à visão da
burguesia, que estava se afirmando não só
econômica, como politicamente.

As críticas dos ilustradores eram
direcionadas à tradição cultural e ao Estado
Absolutista, por isso suas propostas eram de
transformação da antiga ordem, para um
mundo liberal burguês, com base num Estado
Constitucional, onde houvesse uma autoridade
central com poderes bem definidos e limitados,
mas, com uma ampla margem de liberdade
civil.

PONTOS CENTRAIS DO PENSAMENTO ILUMINISTA

I https://upload.wikimedia.org/Kant_doerstling2.jpg

AS NOVAS PERSPECTIVAS IDEOLÓGICAS

Kant e amigos na mesa, 1892-1893 (Emil Doerstling)

Para os 

iluministas, 

suas propostas 

abrangiam TODOS 

os seres humanos, 

independente da 

sua nacionalidade 

ou etnia

As pessoas 

precisavam ser 

vistas e entendidas 

como seres 

concretos e com 

suas singularidades, 

e não somente 

como membros de 

uma coletividade

O ser humano é 

apto a pensar 

por si mesmo, 

sem as amarras 

de uma religião 

ou ideologia.
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Glossário:

Liberdade civil – liberdades civis, também conhecidas como liberdades individuais, são os direitos civis e as liberdades que protegem o

indivíduo do poder discriminatório, subjetivo, do Estado.
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“(...) o  Século das Luzes foi um momento capital na história do pensamento europeu. 

A grande dialógica aberta após a Renascença, ou seja, a relação, ao mesmo tempo 

antagônica e complementar entre fé e dúvida, razão e religião, (...) no século do iluminismo, 

foi marcada pela preponderância (...) da razão. (...)

Evidentemente, a razão só poderia levar ao progresso, sendo que a ciência e a educação só 

poderiam produzir benefícios... Todas essas evidências, ou todas essas soluções, são vistas 

hoje como problemáticas e mostram-se terrivelmente obscurecidas (...). 

A ciência concebeu a bomba atômica (...), é capaz de produzir manipulações genéticas 

utilizáveis para o melhor ou para o pior. (...). As forças científicas/ técnicas/ econômicas 

descontroladas arrastam os seres humanos para a degradação irreversivelmente nefastas 

que  ainda serão sentidas pela humanidade.“

MORIN, Edgar. “Para além do Iluminismo”. In: Revista Famecos. Porto Alegre, nº 26, abr. 2005.

1) Para o autor, quais são os elementos que marcam o pensamento iluminista na Europa 

Ocidental?  

__________________________________________________________________________

2) O autor faz uma critica aos avanços científicos-tecnológicos. Quais os argumentos que 

justificam suas ideias? Você concorda ou não com ele?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

• O Movimento Enciclopedista

Para além do Iluminismo

Publicada em 1751 e 1772, a Enciclopédia das Ciências, Artes e

Ofícios, é entendida como sendo a maior demonstração das ideias e

princípios iluministas.

A obra, produzida por Denis Diderot (1713 – 1784) e por Jean Le Rond

d’Alembert (1717 – 1783), reuniu em suas páginas concepções

científicas, intelectuais, políticas e sociais existentes na Europa do

século XVIII.

A ideia de se criar essa obra teve como base as antigas

enciclopédias inglesas que, para Diderot, eram importantes raridades.

A Enciclopédia contou com 35 livros, escritos por inúmeros filósofos

e pensadores da época, como Jean-Jacques Rousseau e Voltaire.

Contudo, ela foi proibida tanto pelo clero quanto pelo Estado francês,

devido aos verbetes que criticavam essas instituições.
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Você sabe dizer o que é uma enciclopédia? Nos dias atuais, que acesso à informação pode ser 
comparado à Enciclopédia Iluminista?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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AS CONCEPÇÕES POLÍTICAS 
DOS TEÓRICOS ILUMINISTAS

Immanuel Kant (1724 -1804)

Esse filósofo prussiano aliou duas correntes
de pensamento: o empirismo (o conhecimento
humano vem das experiências práticas) e o
racionalismo (o conhecimento humano vem da
razão). Defendia a soberania do povo,
incorporada ao poder Legislativo.

Para ele, existiam dois tipos de cidadãos:
independentes (que possuíam terras e
exprimiam uma opinião política) e os
dependentes (não tinham o direito de voto e
nem de serem eleitos).

Em 1784, ele escreveu uma obra intitulada “O
que é o Esclarecimento?”, e tornou-se um dos
principais pensadores do Iluminismo, ao
defender o uso da razão.

Charles-Louis de Secondat (1689-1755), o

barão de Montesquieu

Junto com Voltaire, foi colaborador da

Enciclopédia e um estudioso de Locke.

Negou a existência de um governo perfeito, já

que afirmava que as características de cada

país (território, clima e tradições) influenciavam

na forma de governo.

Na sua visão, o despotismo seria um

regime político a ser aplicado nos países de

grande território. A monarquia seria ideal para

os países de tamanho médio e a república

para os pequenos.

Para ele, os homens naturalmente abusam

de qualquer parcela de poder ao qual são

destinados. Por isso, na tentativa de evitar o

regime absolutista, ele defendia a divisão do

Estado em três poderes: Legislativo,

Executivo e Judiciário.

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) 

Defendia a ideia de que em um momento da

história da humanidade, os homens viviam em

estado natural e não tinham sido corrompidos

pelos vícios das civilizações. Esse estado de

natureza foi um momento em que o indivíduo

não tinha perdido sua essência humana, que

estava sedimentada na liberdade e na igualdade

naturais.

Para ele, os homens deixavam de ser iguais

e livres, no momento em que um grupo passava

a ser proprietário de terra. Nesse momento,

inicia-se o processo de desigualdade e de

dominação social. Defendia a associação dos

indivíduos em um corpo político, como forma de

restaurar a igualdade e a liberdade. Essa

associação daria-se a partir de um contrato

social, onde as pessoas renunciariam de sua

liberdade, em prol do corpo coletivo.

François-Marie Arouet (1694-1778) – Voltaire

O francês Voltaire dividia, junto com o inglês

Locke a ideia de um governo com poderes

limitados.

Para ele, todos os homens são beneficiados

com o direito à liberdade, à propriedade e

devem ser protegidos pelas leis. Contudo,

tinha muitas reservas em relação à participação

do povo nas decisões políticas. Em suas ideias,

defendia a monarquia esclarecida, onde o rei

seria auxiliado intelectualmente por um filósofo

iluminista.

Foi perseguido em seu país, por causa das

críticas irônicas que dirigiu à realeza e à Igreja

Católica. Depois de ser preso, foi exilado na

Inglaterra. Nesse momento, publicou as Cartas

Inglesas, onde tece críticas tanto à religião

quanto ao absolutismo.

John Locke e o Pensamento Ilustrado

Visto como um dos percursores das ideias Iluministas, o inglês John Locke (1632 – 1704)

também é considerado o criador da teoria política liberal ou do liberalismo político.

Sua teoria tinha como base que o Estado resultava de contrato entre governo e governados e que

esse deveria ser regido por uma Constituição. Entendia que o caminho para proteger os direitos

naturais (vida, liberdade, propriedade) estavam no estabelecimento de uma sociedade civil em um

governo que objetivasse preservar a propriedade privada, garantindo o livre exercício das palavras e

do comércio.

A existência de um contrato social entre governo e governados não significava que o governo

pudesse atuar de forma absoluta. Esse, deveria ter seu poder limitado por leis constitucionais.
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A crítica ao Absolutismo por meio da
Economia

A crítica central dos iluministas ao Estado
pautava-se na concessão de monopólios e na
cobrança de impostos altos. Para os
economistas iluministas, o mercado deveria se
autorregular - Lei da oferta e da procura.

Escola Fisiocrata da Teoria Econômica

Surgida na França, essa escola acreditava
que atividades, como a agricultura e a
mineração, favoreciam a prosperidade
nacional do comércio. Os fisiocratas afirmavam
que as restrições estabelecidas pelo Estado
geravam obstáculos à expansão da economia.
A expressão Laissez faire, laissez passer et
le monde va de lui-même (Deixai fazer, deixar
passar e o mundo marcha sozinho), traduz a
ideias dos fisiocratas contra a política
intervencionista do mercantilismo.

1) Explique o que foi o movimento iluminista e sintetize suas ideias. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2) Como a teoria da divisão dos poderes, criada por Montesquieu, se relaciona com a 
organização federal do Brasil hoje?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Thomas Malthus (1766 – 1834), conhecido pela sua teoria, segundo a qual o
crescimento da população seguia uma progressão geométrica, superando a produção de
alimentos, e essa obedecia uma progressão aritmética. O resultado dessa relação era a
sociedade ser assolada pela fome e a proliferação de doenças.

O Malthusianismo afirmava a necessidade de um controle de natalidade como forma
de garantir os bens necessários à sobrevivência dos indivíduos.

Adam Smith (1723-1790), afirmava

em suas teorias que o trabalho

humano era a verdadeira fonte de

riqueza. Defendia que os indivíduos,

sem a intervenção do Estado em seus

negócios, trabalhariam livremente

para realizarem o comércio e, assim,

atenderiam aos seus interesses, além

de gerarem riqueza para a nação.

A especialização do trabalho, na sua

opinião, melhoraria a produção de

bens e aprimoraria as forças

produtivas, pois além de melhorar a

capacidade e as habilidades dos

trabalhadores, aumentava a qualidade

e produtividade industrial.
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1) Por que José Bonifácio é considerado um iluminista?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Segundo o texto, Bonifácio é o único brasileiro ligado à descoberta do lítio. Você sabe o que 
é o lítio? Que tal fazer uma pesquisa em dupla? Monte um cartaz: José Bonifácio e sua 
importante descoberta. Depois de concluírem a pesquisa, faça uma apresentação e exponha 
seu trabalho. 

Um iluminista luso brasileiro

“Cientista reconhecido por seus pares, com uma carreira de nível mundial, raridade no

século XVIII, José Bonifácio era versado em mineração e metalurgia, na teoria e na prática, com

vários artigos publicados nos principais jornais acadêmicos da Europa, em várias línguas. (...)

Foi membro das principais academias de ciências do planeta, descobriu diversos minerais,

foi professor na Universidade de Coimbra e dirigente de algumas das principais indústrias de

Portugal e do Brasil. É também o único brasileiro ligado à descoberta de um novo elemento químico,

o lítio, e em sua homenagem, granada de ferro e cálcio foi batizada de andradita. Pregava, muito

antes da ecologia, a exploração ‘racional’ dos recursos naturais, esbravejando contra a destruição

das florestas. (...).

Bonifácio, acima de tudo, foi um cientista, formado pela ilustração (...). Acreditava numa

ciência com sentido propositivo e prático. Para ele, sua condição de cientista o capacitava a

encontrar soluções racionais para os problemas enfrentados pelo Estado’, (...).

(...) [O Estado] investia pesadamente na formação de quadros acadêmicos que deveriam trazer ao

império o que ele mais carecia: conhecimento técnico. Para tanto, eram concedidas viagens de

especialização e profissionalização, como a que Bonifácio fez entre 1790 e 1800 pela Europa

Central e Setentrional, onde visitou as grandes escolas e regiões de mineração.

(...) Assim que retornou da peregrinação pela Europa, Bonifácio foi convidado por Dom Rodrigo a

criar uma cadeira de metalurgia em Coimbra e nomeou-o, em 1801, intendente das minas do Reino

de Portugal. (...) Além das minas, Bonifácio ficou responsável pela Casa da Moeda, onde promoveu

estudos químicos e, pelos bosques reais, quando pôde empregar seus ideais de harmonia da

natureza e o ‘progresso’”.
HAAG, Carlos. “O patriarca da ciência”. Pesquisa Fapesp, dez. 2012. Disponível em  

https://revistapesquisa.fapesp.br/2012/12/10/o-patriarca-da-ciencia/, acesso em 06 jan.2020. 

Imagine que você acabou de perder algo que conquistou e que vai fazer falta. Certamente, você vai

fazer de tudo para ter de volta os seus bens. O filme As loucuras do rei George III, de 1994, nos

leva para a Inglaterra de fins do século XVIII, no momento em que as colônias britânicas na América

tornam-se independentes.

Dirigido por Nicholas Hytner; gênero: comédia dramático-histórico-biográfica.

Temas: Absolutismo Inglês; Treze Colônias.
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SAIU NO 

JORNAL

“A América Latina enfrenta uma avalanche de medidas protecionistas, à revelia do

agravamento da crise financeira, em grande parte impulsionada pela Argentina e pelo

Brasil. (...). Junto, os dois países responderam por 75% do total de barreiras comerciais

que entraram em vigor na região, entre 2009 e 2011. (...)

Na Argentina, (...) as recentes restrições às importações são parte de um conjunto de

medidas macroeconômicas voltadas para reduzir uma gradual deterioração da balança

comercial. (...) Já as medidas tomadas pelo Brasil (...) são mais seletivas, visando à

retomada de alguns setores econômicos que tenham sofrido os efeitos negativos de um

câmbio até então mais valorizado, de uma demanda externa mais fraca e de uma

enxurrada de importações asiáticas de menor valor.

(América Latina vive onda protecionista liderada por Brasil e Argentina. In: BBC Brasil,

14/07/2012. Disponível em: www.bbc.co.uk/portuguese, acesso em 20/11/2019)

Depois de ler a reportagem acima, reflita com seus colegas sobre como Adam Smith

explicaria as medidas protecionistas adotadas pelos governos argentino e brasileiro. Você e

seu grupo devem escrever um texto de até 05 linhas.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

DIÁLOGO ENTRE A HISTÓRIA E A MATEMÁTICA...

Segundo Thomas Malthus, economista e demógrafo, a população mundial

cresceria em uma progressão geométrica, contudo a produção de alimentos

cresceria de forma aritmética. Partindo dessa ideia, construa um gráfico

representativo desse aspecto da teoria de Malthus. Antes, converse e troque ideias
com seu(sua) Professor(a) de Matemática.
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Diante do pensamento de Kant, responda às questões abaixo: 

1) Quem tutelava e quem era tutelado? 

________________________________________________________________________

2) Como mudar essa condição de tutela? 

________________________________________________________________________

A partir das ideias iluministas, monarcas da Prússia, Áustria, Rússia, Espanha e
Portugal iniciaram um movimento que levou à realização de várias reformas que tinham
como finalidade adequar as estruturas econômicas desses estados às ideias e práticas
burguesas em ascensão. Ao longo do século XVIII, essa onda de reformas na estrutura do
Estado Absolutista ficou conhecida como Despotismo Esclarecido, pelo qual os monarcas
utilizavam-se das ideias do teóricos iluministas, sem deixar de lado o Absolutismo na
prática política.

Muitos monarcas europeus ficaram conhecidos como “Déspotas Esclarecidos”, dentre
eles:

José II da Áustria – aboliu a servidão e concedeu liberdade de culto aos seus súditos;

Marquês de Pombal – ministro do rei D. José I de Portugal – que, em 1755, reconstruiu a
cidade de Lisboa após um terremoto, estimulou a indústria e o comércio em Portugal e
conseguiu expulsar os jesuítas do reino português e de suas colônias.

Frederico II da Prússia – aboliu a tortura e os direitos feudais. Criou escolas e estimulou a
instrução pública e a tolerância religiosa.

O conhecimento produzido, para vários iluministas, era tido como incentivo para as 

pessoas mudarem sua maneira de agir. Pensando nisso, o filósofo I. Kant 

definiu o propósito do iluminismo como: 

“O Iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutela que estes 

mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer 

uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria 

tutela quando esta resulta, não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de 

resolução e coragem para fazer uso do entendimento, independentemente da direção de 

outrem. Tem coragem para fazer uso da tua própria razão! – esse é o lema do Iluminismo 

(...).”

(KANT, Immanuel. “Resposta à pergunta: O que é “esclarecimento’?”. In: Textos seletos. Petrópolis: Vozes, 1974, pp. 100 – 117).
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A Revolução Científica do século XVII foi a base teórica do movimento Iluminista.
Os intelectuais desse período consideravam que a dúvida, o experimento e a investigação
eram pontos centrais para que o ser humano conseguisse explicar a realidade e a
organização do mundo. Entre eles estava Isaac Newton (1643 – 1727), que influenciou
filósofos, como Voltaire. Em grupo, faça uma pesquisa a respeito dos estudos feitos por
Newton e sua importância para a História das Ciências.
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Com a ajuda do seu livro didático, escreva em seu caderno algumas das outras descobertas

da ciência, durante o período do Iluminismo. Em seguida, debata com seus(suas) colegas acerca

da importância dessas descobertas científicas para os dias atuais.

Responda em seu caderno:

1. Quais as principais características do Movimento Iluminista do século XVIII?

2. Quais foram os principais pensadores do Iluminismo?

3. Entre os principais pensadores, qual deles era contra a Monarquia? Por quê?

4. Por que podemos dizer que José Bonifácio foi um cientista iluminista?

5. O que significa Despotismo Esclarecido?

6. Qual a importância da Revolução Científica?

7. A ciência é importante para o desenvolvimento da sociedade? Justifique sua resposta.

As ideias iluministas influenciaram movimentos e governantes em

diversas partes do mundo. Os iluministas valorizavam o uso da razão

e a liberdade de pensamento, promovendo um grande impulso para as

ciências durante o século XVIII. O desejo de desvendar os “mistérios”

do universo levou à invenção do para-raios por Benjamin Franklin; ao

nascimento da química moderna, por Antoine Laurent Lavoisier; à

descoberta dos princípios da vacinação.
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A Inglaterra lidera a economia mundial!

Devido às mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas na Inglaterra, em fins do 
século XVIII e inicio do século XIX, essa monarquia tornou-se a maior potência da economia 
mundial. Isso tudo devido ao seu pioneirismo no processo de industrialização, a chamada 
Revolução Industrial. 

Para entendermos como isso aconteceu, vamos voltar ao século XVII e compreender 
como as transformações políticas levaram a burguesia desse Estado a controlar o poder, por 
meio do Parlamento. 

O Parlamento se tornou o principal órgão de governo da Inglaterra e, dominado pela 
burguesia, fez com que o governo aprovasse medidas que incentivavam o crescimento e 
desenvolvimento industrial desse Estado.  

Onde tudo começou...

Durante o governo de Elizabeth I (filha do rei Henrique VIII com Ana Bolena) o pequeno
reino inglês venceu a Armada da Espanha, que era a maior força naval do mundo, na
segunda metade do século XVI.

Contudo, essas medidas desequilibraram as finanças do reino. Diante desse impasse, a
Coroa solicitou ao Parlamento empréstimos, a fim de equilibrar a economia. Mesmo com
essas dificuldades, a rainha conseguiu administrar com muita habilidade seu reino, além de
se aproximar do Parlamento, incentivou a ação de corsários e de expedições de exploração
às terras do Novo Mundo, estimulou o desenvolvimento das manufaturas e do comércio e
consolidou o anglicanismo no Estado Inglês. Seu reinado é visto por muitos pesquisadores
como sendo a “Era Dourada” da história inglesa.

✓ Você sabia que o Parlamento inglês possuía duas

câmaras: Câmara dos Lordes e a Câmara dos

Comuns?

✓ As cadeiras das Câmaras dos Lordes só podiam ser

ocupadas pelos Lordes Espirituais (cúpula do clero

anglicano) e pelos Lordes Temporais (barões,

duques, condes e outros nobres), que pertenciam às

grandes famílias aristocráticas. Os lordes eram, na

maioria, anglicanos.

✓ Já a Câmara dos Comuns era composta por

pequenos proprietários rurais (yeomen), os grandes

burgueses e gentlemen, pertencentes à gentry

(nobreza de status – comerciantes, manufatureiros,

traficantes de escravos e profissionais liberais). Os

comuns representavam o conjunto da população. Em

geral, os comuns eram presbiterianos (alta burguesia

e os gentry) e puritanos (pequena e média burguesia,

pequenos proprietários rurais e arrendatários –

yeomen).

Aumento da Frota naval 
Concessão de 

empréstimos e monopólios 
aos burgueses 

Expansão marítima 

da Inglaterra

Cena do parlamento britânico. O Império brasileiro se

inspirou no sistema parlamentarista inglês, mas era o

inverso dele. The Illustrated London News, 27/11/1847.

Domínio público. http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/brasil-

monarquico/92-governo-pessoal-de-d-pedro-ii/8957-o-parlamentarismo
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Com a morte da rainha Elizabeth I...

Em 1603, a rainha Elizabeth I morreu e isso criou um problema grave com relação à
questão sucessória, pois ela não deixou herdeiros. Logo, o trono inglês passou a ser
ocupado por Jaime Stuart, seu primo e rei da Escócia, que foi coroado com o título de
Jaime I da Inglaterra. Era o fim da dinastia Tudor.

Jaime I, o novo rei da Inglaterra, não recebeu o apoio político de todos os ingleses. Ele
era defensor da Teoria do Poder Divino dos Reis e por isso governou como um rei
absolutista. Suas medidas econômicas, políticas e religiosas severas desagradaram a
maioria dos ingleses, o que gerou várias crises entre a Coroa e o Parlamento.

Após sua morte, em 1625, chegou ao trono seu filho Carlos I, que é sagrado rei da
Inglaterra e da Escócia. Os conflitos iniciados, ainda no governo de seu pai, se agravaram
o que fez com que o Parlamento o obrigasse a assinar, em 1628, a Petição de Direitos –
pelo qual a Coroa era proibida de manter um grande Exército, ou criar novos impostos, sem
que os membros do Parlamento aprovassem. De forma radical, o rei Carlos I, em 1629,
dissolveu o Parlamento e governou o reino sem ele, durante 11 anos.

Seu governo foi marcado pela impopularidade e a situação se agravou em 1634,
quando o rei decidiu cobrar o ship money, um imposto já em desuso, e que antes era
apenas arrecadado nas cidades portuárias e litorâneas, em caso de guerra. Em seu
governo, esse imposto foi estendido a todo o reino. Associada a isso estava a concessão de
monopólios comerciais, os gastos exagerados de sua corte e a imposição da religião
anglicana, o que fez com que presbiterianos e puritanos se voltassem contra seu governo.

Todos esses fatores levaram a uma crise política. Os representantes do povo
passaram a defender reformas e a fazer oposição às iniciativas do rei. A situação foi tão
grave, que os parlamentares exigiram o cumprimento da Petição de Direitos, pela qual seus
poderes ficariam restritos. A resposta de Carlos I foi a invasão do Parlamento e a prisão de
alguns líderes.

A Dinastia Stuart

Ao invadir o Parlamento, Carlos I iniciou uma grande guerra civil – Revolução Puritana
(1642 – 1649) –, onde, de um lado, estava o rei apoiado por católicos e anglicanos e, do outro
lado, a Câmara dos Comuns, apoiada pelos puritanos.

Ao longo da guerra civil, o Exército do Parlamento – Exército de Novo Tipo - se organizou
com base em critérios de promoção por mérito, fator decisivo para a derrota das tropas reais.

Liderados por Oliver Cromwell (1599 – 1658), esse novo grupo de militares era composto por
um grupo muito representativo da população que apoiava a Câmara dos Comuns, além de
seguidores da corrente puritana e de outros grupos contrários à Igreja Anglicana, os soldados do
Exército de Novo Tipo tinham como base a liberdade de organização e discussão, elementos
centrais de novas ideias políticas.

Nesse momento, o Parlamento, com o apoio do Exército de Novo Tipo, passou a vencer
diversas batalhas, conquistando o país para os comuns. Em paralelo, os puritanos, ala
moderada, assumia para si a hegemonia no Parlamento. Em 1646, Carlos I foi derrotado.

Os presbiterianos, preocupados com as ideias democráticas radicais defendidas pelos
Exército de Novo Tipo e pelos levellers (niveladores), buscaram estabelecer um acordo com o
Parlamento, o que provocou uma radicalização do processo revolucionário.

A Revolução Puritana
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Alguns meses depois de ser preso, Carlos I fugiu para a ilha de Wight, no sul da

Inglaterra. Em 1648, os monarquistas se reuniram na Escócia dando início a uma nova

fase da guerra civil. Porém, foram novamente derrotados pelas tropas de Oliver Cromwell.

Assim, a hegemonia na Câmara dos Comuns ficou nas mãos dos parlamentares favoráveis

a Cromwell e aos puritanos. Em 1649, ocorre a proclamação da república

(Commonwealth), quando um Conselho de Estado, presidido por Cromwell passou a

governar, respondendo a um Parlamento unicameral. A Câmara dos Lordes é extinta e

Carlos I foi decapitado.

Entre as ações administrativas e militares, Oliver Cromwell governou, esmagando uma

rebelião de católicos e monarquistas na Irlanda e derrotou tropas escocesas que apoiavam

o herdeiro ao trono – ele pôs fim à guerra civil. Na política e na administração, ele

extinguiu as taxações arbitrárias e instituiu os Atos de Navegação (1651) – onde se

estabelecia que todos os produtos que entrassem na Inglaterra deveriam ser transportados

em navios ingleses, o que favoreceu os setores mercantis e a construção naval.

Por causa da guerra civil, as colheitas foram afetadas, o que gerou um aumento do

custo de vida e baixos salários. Somado a isso, temos as repressões a todas as

manifestações, o que fez com que Cromwell fosse visto como um tirano.

Em 1653, diante da oposição de grupos radicais e dos conservadores ao seu governo,

Cromwell dissolveu o Parlamento e assumiu o título de Lorde Protetor da Inglaterra,

Escócia e Irlanda. Em 1658, com o seu falecimento, seu filho Richard assumiu o poder,

contudo esse não tinha a mesma influência do pai e rapidamente foi deposto pelos nobres

que proclamaram Carlos II, filho do rei decapitado, como o novo soberano da Inglaterra e da

Escócia – tinha início a era da Restauração Monárquica.

Após a coração de Carlos II, houve a expansão do comércio e da indústria, e a ciência

passou a ser estimulada com base no livre pensamento, na experimentação e numa reforma

educacional. Contudo, os problemas com o Parlamento continuaram a existir.

Em 1685, chegou ao trono inglês Jaime II, irmão de Carlos II, que morreu sem deixar

herdeiros. Contudo, o novo monarca era adepto do catolicismo, o que o tornou impopular

no momento que isentou os católicos dos pagamentos de algumas taxas e indicou alguns

dos seus líderes para ocuparem cargos importantes no governo. Nesse momento, Jaime II

sofreu um golpe de Estado – Revolução Gloriosa (1688).

O Parlamento estabeleceu um acordo com o protestante Guilherme de Orange,

chefe do governo da Holanda e esposo da filha mais velha de Jaime II, Maria Stuart.

Guilherme de Orange assumiu o governo e instituiu uma monarquia parlamentar

constitucional. Dentre seus principais atos temos: Ato de Tolerância – liberdade religiosa

aos cristãos, exceto aos católicos - e Bill of Rigths (Declaração de Direitos) – conjunto de

leis que instituiu um tribunal para julgar os indivíduos.

Por causa do acordo firmado com o Parlamento, o rei foi impedido de suspender

execuções de leis e taxar impostos, sem a permissão dos parlamentares.

A república de Oliver Cromwell

A Revolução Gloriosa
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O crescimento urbano e a industrialização

Até o início do processo de industrialização, as cidades inglesas eram espaços de

dimensões reduzidas, voltados para a administração, comércio e prestação de serviços.

Nelas viviam funcionários públicos, artesãos e mercadores. Mas, com o avanço das

indústrias, a fisionomia das cidades mudou devido à grande concentração de pessoas.

Nas cidades, os operários passaram a habitar os bairros mais populosos ou em

cortiços de péssimas condições de higiene, contudo próximos das fábricas.

Já a burguesia passou a habitar bairros com alamedas largas, onde passaram a construir

suntuosas casas.

O Ferro e o Carvão no processo
de industrialização

O ferro tornou-se matéria essencial para o desenvolvimento da indústria na Inglaterra.
Usado para a produção de maquinarias, utensílios domésticos , construção de edifícios, pontes
e ferrovias. Para conseguir o ferro, os ingleses utilizavam-se de carvão vegetal (queima de
madeira + agente químico nos fornos de redução de minério) – o que provocou a devastação
de amplas áreas florestais no país. Por causa da escassez de madeira (aumento do preço no
mercado), os ingleses passaram a usar o carvão mineral.

A extração do carvão mineral aumentou com a invenção da máquina a vapor. Ele foi usado
como fonte de energia para as indústrias e no uso doméstico, como importante combustível
para locomotivas e barcos a vapor.

O controle desses processos fez com que a burguesia britânica acumulasse bens de capital
– consolidação da economia industrial burguesa.

A Revolução Gloriosa retirou do poder o rei Jaime II e colocou no trono inglês o príncipe
holandês Guilherme de Orange. Como você explicaria o regime político que se consolidou na
Inglaterra, nesse momento?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Você sabia que a industrialização na Inglaterra se iniciou por volta  de 

1760? Mas o seu pioneirismo não se deu apenas pelo avanço tecnológico e 

científico que ocorreu nessa nação. Houve, também, a consolidação da 

monarquia parlamentar – depois 

da Revolução Gloriosa – teve o lucro privado e o desenvolvimento industrial, 

que foi o ponto central das iniciativas governamentais, dominadas pela 

burguesia. 

Houve a ampliação do processo de cercamento das áreas comunais 

agrícolas, que teve início no século XVI, por causa 

do comércio de lã e foi impulsionado por uma série de leis (Enclousure

Acts), promulgadas pelo Parlamento no século XVIII. 

O aumento da produção de lã e algodão ampliou a quantidade de 

manufaturas têxteis no país. Ao mesmo tempo em que a invenção da 

máquina a vapor (criada por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James 
Watt), impulsionou a industrialização na Inglaterra. 



270

Entrar para uma fábrica era, diziam, como ir para um
quartel ou para uma prisão. (...). A maioria desses infelizes
seres eram crianças assistidas, fornecidas – poderíamos
dizer vendidas – pelas paróquias por elas responsáveis.
Os manufatureiros, principalmente durante o primeiro
período do maquinismo, quando as fábricas eram
construídas fora das cidades e, em geral, longe delas,
tiveram grande dificuldade para obter a mão de obra que
necessitavam em sua vizinhança imediata. Por seu lado,
as paróquias só queriam se desembaraçar de suas
crianças. Aconteciam verdadeiros negócios, vantajosos
para ambas as partes, embora não para as crianças, que
eram tratadas como mercadorias, entre os fabricantes e
os administradores do imposto dos pobres. Cinquenta,
oitenta, cem crianças eram cedidas em bloco e enviadas,
como gado, com destino às fábricas onde deveriam ficar
fechadas durante longos anos. (...) Os operários se
recusavam, e com razão, a mandar as suas. Sua
resistência, infelizmente, não durou muito tempo; levados
pela necessidade, resignaram-se àquilo que, a princípio,
tanto os havia horrorizado.”

MANTOUX, Paul. “A revolução Industrial no século XVIII.” In: CARMO, Paulo S.
do. A ideologia do trabalho. São Paulo: Moderna, 2005, pp. 45 – 46.

1) De acordo com o texto, o que as crianças representavam
para os religiosos, para os empresários e para os operários?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________

O trabalho feminino na 

indústria da seda

“O trabalho feminino barato foi um

elemento-chave no desenvolvimento das

indústrias têxteis europeias.

Consideremos o caso da indústria da seda

de Lião. (...). A força de trabalho feminina

era necessária para esvaziar os casulos

da seda, torcer o fio, enrolar as

lançadeiras e fazê-las passar no tear, para

conseguir a execução de padrões de

grande complexidade. (...) no conjunto da

indústria, a força de trabalho feminina era

cinco vezes mais numerosa do que

masculina. (...) [As mulheres] Dormiam

em armários sob os teares, e os salários

eram guardados pelos patrões. As

raparigas de 12 ou 14 anos começavam a

trabalhar na ocupação mais baixa, a se

desenrolar os casulos, debruçadas sobre

as bacias de água a ferver na qual os

casulos eram mergulhados para que a

sericina, substância pegajosa que liga e

dá forma ao casulo, derretesse. As suas

roupas estavam permanentemente

molhadas e os dedos, chegavam a perder

a sensibilidade. Pior do que isso, a

tuberculose era galopante nas fábricas.

HUFTON, O. “Mulheres, trabalho e família.” In: 

DUBY, Georges. História das mulheres: do 

renascimento à idade moderna. São Paulo: Ebradil, 

1994, pp. 36 – 37. 

O trabalho
A industrialização na Inglaterra representou uma mudança, não só tecnológica e científica,

mas uma transformação social na vida dos seres humanos.

Além disso, o controle técnico do processo de produção concentrou-se nas mãos dos

capitalistas. O resultado final foi a alienação crescente do trabalhador, que foi afastado do

produto final de seu esforço – ele perdeu a visão global do processo de produção.

O cotidiano dos primeiros trabalhadores era insalubre, muitos deles trabalhavam mais de 18

horas por dia em ambientes abafados, mal iluminados e sujos. Não havia direitos trabalhistas

(férias, horas extras e descanso semanal) e os salários eram baixos.

A Revolução Industrial também foi responsável
pela transformação da ideia de trabalho, que
passou a ser visto como algo que dignificava o
homem e o qualificava, tornando-se um indicador
de posição social.

No início da Revolução Industrial, as condições de trabalho eram péssimas. Foi um momento
caracterizado por jornadas intensas, exploração do trabalhador e pela repressão às lutas e aos
organismos de representação operária. Mas, com o tempo, algumas mudanças ocorreram. Refletindo
sobre os dias atuais, podemos pensar: como estão as condições de trabalho, atualmente, no Brasil e
no mundo? Responda, em seu caderno, e debata com seus colegas.
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As primeiras organizações inglesas 

de trabalhadores – trade unions –

nasceram antes da Revolução 

Industrial e estavam ligadas aos 

ofícios manuais e artesanais. 

As mudanças trazidas pela 

Revolução industrial – máquinas + 

ritmos intenso de trabalho + baixos 

salários + desemprego + falta de 

segurança e higiene nas fábricas = 

reações por parte dos 

trabalhadores. 

Durante o século XVIII e o início

do século XIX inúmeros e

violentos foram os protestos feitos

por trabalhadores urbanos e

rurais: inundações de minas,

queima de colheitas e destruição

de máquinas.

Para o historiador Eric Hobsbawn, a
resistência dos operários foi um ato contra a
evolução tecnológica, contra a alienação do
trabalho, uma forma de afirmar o poder dos
trabalhadores sobre os instrumentos de
produção.

Frente aos movimentos operários, em
1799 o governo criou as Combinations Acts –
leis que proibiam todas as associações de
trabalhadores na Inglaterra. Por causa das
lutas operárias, em 1825, as Combinations
Acts foram revogadas pelo Estado inglês.
Tempos depois, surgiram o sindicato dos
operários da construção civil e a Grand
National Consolidated Trade - primeira
central de trabalhadores da Inglaterra.

Suas principais conquistas foram:
limitação do trabalho das crianças (idade: 9 a
13 anos, tempo: 8 h por dia; idade: 13 a 18
anos, tempo: 12 h por dia), proibição do
trabalho feminino nas minas e a redução da
jornada de trabalho para 10 horas diárias.

O movimento de destruição das 
máquinas ficou conhecido como 

ludismo, em homenagem ao 
operário Ned Ludd. 

Os ingleses foram os primeiros a incorporar as ideias de democracia, igualdade e

coletivismo a uma amplo e significativo movimento operário – que teve sua origem no

Reform Act (1832) e deu o direito de voto à maioria dos homens adultos da classe média e

a quase todos os proprietários e rendeiros rurais, deixando de lado a massa de

trabalhadores rurais e urbanos.

Frente a tal situação, muitos trabalhadores alistaram-se em um movimento

organizado por Feargus O’Connor e William Lovett, e fizeram uma petição conhecida com

Carta do Povo, apresentada ao Parlamento em 1838. Esse movimento ficou conhecido

como Cartismo.

Muitos industriais recorreram ao
trabalho infantil e feminino, como opção
para baratear o custo da produção.

Mulheres – recrutadas para as fábricas
têxteis, já que eram mais habilidosas e
detalhistas. Contudo, recebiam salários
muito menores que o salário dos homens.

Crianças – por aprenderem mais
facilmente, eram as preferidas dos
industriais, já que eram mais submissas
ao cumprimento das ordens e à agilidade
de se movimentar entre as peças das
fábricas era melhor, por serem pequenas.
Cumpriam uma jornada de trabalho
grande e sofriam castigos físicos, caso
dormissem ou diminuíssem o ritmo de
trabalho.
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1) Os trabalhadores aprenderam com seus patrões que “tempo é dinheiro”. Para você, qual o 
significado dessa expressão?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2) Em um debate com seus colegas, reflita sobre: como as pessoas se relacionam com o tempo 
e o seu controle no dia a dia? Você acha que o controle do tempo através do relógio ainda está 
presente nos dias de hoje? Como isso acontece? Quais os efeitos da ditadura do relógio, hoje? 
Depois, produza um texto acerca do tema em seu caderno. Sugestão de título: “O tempo em 
nossas vidas”. 

____________________________________________________________________________

Os usos e significados do relógio nas fábricas inglesas

Com a Revolução industrial, os patrões passaram a 

manipular e controlar rigidamente o tempo de trabalho dos operários. 

“Era exatamente naquelas atividades – as fábricas têxteis e as oficinas – em que se

impunha rigorosamente a nova disciplina de tempo que a disputa sobre o tempo se torna

mais intensa. No princípio, os piores mestres tentavam expropriar os trabalhadores de

todo conhecimento sobre o tempo. ‘Eu trabalhava na fábrica do Sr. Brid’, declarou uma

testemunha.

‘Ali trabalhávamos enquanto ainda podíamos enxergar no verão, e não saberia dizer a

que horas parávamos de trabalhar. Ninguém, a não ser o mestre e o filho do mestre,

tinha relógio, e nunca sabíamos que horas eram. Havia um homem que tinha relógio (...).

Foi-lhe tirado e entregue à custódia do mestre, porque ele informara aos homens a hora

do dia (...)’.

‘(...) na realidade, não havia horas regulares: os mestres e os gerentes faziam conosco o

que desejavam. Os relógios nas fábricas eram frequentemente adiantados de manhã e

atrasados à noite; em vez de serem instrumentos para medir o tempo, eram usados

como disfarces para encobrir o engano e a opressão. Embora isso fosse do

conhecimento dos trabalhadores, todos tinham medo de falar, e o trabalhador tinha medo

de usar relógio, pois não era incomum despedirem aqueles que ousavam saber demais

sobre a ciência das horas.’

Pequenos truques eram usados para diminuir a hora do almoço e aumentar o dia. ‘Todo

industrial quer logo ser um cavaleiro’, disse uma testemunha, perante a Comissão de

Sandler”.

THOMPSON. E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008, pp. 293 – 294. 
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Você sabia que, em fins do século XVIII, na França, ocorreu um 

dos maiores movimentos sociais e políticos da história do Ocidente –

a  Revolução Francesa? As ideias defendidas pelos líderes desse                

movimento foram se espalhando, não apenas pela Europa, mas para 

outras partes do mundo. A força desse movimento influenciou as lutas 

pela independência nas Américas. Mais de duzentos anos depois, as 

ideias de liberdade, igualdade e fraternidade ainda influenciam várias 

manifestações populares em todo o mundo, pois ainda existem 

obstáculos a serem enfrentados. 

A França do Antigo Regime

Em fins do século XVIII, o absolutismo monárquico era o regime político que

existia na França. O rei Luís XVI concentrava todo o poder do Estado em suas mãos. Havia

uma tradição hierárquica da nobreza, baseada em honras e privilégios, e uma divisão

social pautada em ordens ou estados – características do Antigo Regime.

O Primeiro Estado era composto pelo Clero (0,5% da população francesa) –

dividido em alto clero (de origem nobre) e baixo clero (origem na burguesia e populares);

o Segundo Estado era formado pela nobreza (1,5% dos franceses); e o Terceiro Estado

formado por todo o restante da população (burguesia e camadas populares) – essa

composição baseava-se em uma ordem rígida e hierarquizada. Contudo, esse modelo de

estrutura estava com os seus dias contados, pois já se mostrava insustentável – a

economia e a vida intelectual giravam em torno dos setores burgueses.

Fatores da crise

Sociais: ligados ao Terceiro Estado – a burguesia, inspirada

nas ideias iluministas, passou a questionar os privilégios

recebidos pela nobreza e pelo clero.

Econômicos: o governo gastava mais do que arrecadava –

déficit público; soma-se a guerra de independência dos EUA,

que a França participou; havia, ainda, os tratados de

comércio e navegação – que reduziram as tarifas

alfandegárias, o que gerou insatisfação entre os burgueses; a

França passou por uma grande seca, que provocou um

declínio da produção agrícola e levou à carestia de

alimentos.

Políticos: reforma fiscal proposta pelos ministros do rei onde

todos os proprietários deveriam pagar uma “subvenção

territorial”. Pressionado, o rei Luís XVI convocou os Estados

Gerais (assembleia com representantes dos três Estados).

Os termos “direita”, 
“esquerda” e “centro” 

aparecem na Revolução 
Francesa e foram 
incorporados ao 

vocabulário atual, para 
identificar diferentes 

ideologias e 
posicionamentos 

políticos. 
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A queda da Bastilha... O início da Revolução 
Com a demissão do ministro Jacques Necker (reformista), determinada pelo rei, a

população parisiense foi para as ruas. Em 14 de julho de 1789, o povo tomou a Bastilha,

fato que marcou a queda do Antigo Regime e o início do movimento revolucionário. As

notícias se espalharam e uma onda de medo chegou às outras províncias – O Grande

Medo (La grande peur).

A Assembleia Nacional 
Constituinte

Em maio de 1789, os Estados
Gerais se reuniram em Versalhes e
logo inúmeras divergências entre os
três estados surgiram. A Nobreza (com
291 representantes) e o Clero (com
270) queriam os “voto por ordem”. Já
o Terceiro Estado (com 578) queria o
“voto por cabeça”. Frente a isso, os
representantes do Terceiro Estado,
apoiados por alguns membros do
clero, se retiraram da reunião. Sem
força política para resistir, o rei Luís
XVI ordenou que os outros deputados
se unissem a ele – assim, em
9/06/1789, foi proclamada a
Assembleia Nacional Constituinte.

Abertura dos Estados Gerais em 5 de Maio de 1789. Obra de Isidore-

Stanislaus Helman (1743-1806) e Charles Monnet (1732-1808).

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

“Art.1.º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem

fundamentar-se na utilidade comum.

Art. 2.º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e

imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a

resistência à opressão. (...)

Art. 4.º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o

exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que

asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites

apenas podem ser determinados pela lei. (...)

Art. 6.º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer,

pessoalmente ou através de mandatários, para sua formação. Ela deve ser a mesma para

todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e

igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua

capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. (...)”
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O Art. 6.º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirma que “...todos os

cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares

e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das

suas virtudes e dos seus talentos. (...)”. Debata com seus colegas sobre a questão da

igualdade entre os cidadãos e depois responda, em seu caderno, se, no Brasil, os direitos

mencionados no documento são assegurados a todos os cidadãos. Resposta pessoal.
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As fases da Revolução Francesa

Luís XVI e sua família tentaram fugir da França, em junho de 1791, contudo foi detido

em Varennes e levado de volta a Paris. Em setembro, foi obrigado a jurar a Constituição,

aprovada pela Assembleia Constituinte – iniciou-se a primeira fase da revolução: Monarquia

Constitucional.

Depois da elaboração da Carta Magna do país, a Assembleia Constituinte foi

substituída por uma Assembleia Legislativa, formada por deputados de diferentes

tendências políticas: os girondinos, os jacobinos, os cordeliers (representantes dos sans-

culotes), a planície e os monarquistas constitucionais. Em abril de 1792, a França foi

ameaçada por pressões externas que desejavam a restauração do Absolutismo no país.

Assim, a França declara guerra à Áustria e à Prússia, que foram derrotadas na Batalha de

Valmy. Nesse momento, Luís XVI foi declarado traidor da pátria, sendo preso junto com

seus familiares. As eleições foram convocadas e a Assembleia Nacional foi substituída pela

Convenção Nacional. A república, na França, foi proclamada.

Coube à Convenção elaborar a nova Constituição da França, além de levar a

julgamento o rei traidor que foi condenado à execução em 1793. Nessa fase, são pensadas

estratégias para enfrentar as oposições estrangeiras; cria-se um novo calendário para a

França. Na Convenção, a liderança pertenceu aos girondinos, que desejavam conter o

avanço popular. Esse governo foi marcado pela insegurança, por uma crise econômica, pela

forte oposição dos jacobinos e dos sans-culotes. Mobilizações populares levaram à expulsão

dos girondinos, o que favoreceu à ascensão dos jacobinos, que suprimiram os últimos

direitos feudais, tabelaram os preços dos gêneros de primeira necessidade, instituíram o

ensino primário público, obrigatório e gratuito, o voto universal masculino, o direito de greve e

aboliu a escravidão nas colônias francesas.

O país estava à beira de um colapso.

Alegando necessidade de garantir a

segurança da França o governo jacobino,

liderado por Maximilien Robespierre,

suspendeu as liberdades individuais e

criou o Comitê de Salvação Pública e o

Tribunal Revolucionário (julgava os

indivíduos considerados inimigos da

revolução).

Assim, entre 1793 e 1794, inúmeras

pessoas foram consideradas suspeitas,

presas e mortas na guilhotina. A

repressão jacobina levou medo e violência

a este período da Revolução, que ficou
conhecido como Terror.

Em julho de 1794, um golpe expulsou
os jacobinos da Convenção. Robespierre
foi preso e executado. Esse golpe –
Reação Termidoriana - marcou o fim da
participação popular na condução do
Estado francês e o retorno da alta
burguesia ao poder. O novo governo,
formado por 5 diretores eleitos pelo
Parlamento, foi conhecido como Diretório,
em que: o voto censitário foi restabelecido,
o Tribunal Revolucionário foi extinto e uma
nova Constituição feita. Contudo, a crise
econômica manteve a reação do povo e as
muitas ameaças externas. Nessas
campanhas, a figura de um jovem militar –
Napoleão Bonaparte – se destacou o que
lhe valeu o comando do Estado francês, ao
lado de mais dois cônsules. Esse golpe
ficou conhecido como 18 Brumário.
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1) Quais foram os principais fatores sociais, econômicos e políticos responsáveis pela

eclosão do movimento revolucionário na França, em 1789?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2) A liberdade era um dos lemas defendidos pelos revolucionários franceses. Então,

escolha um (uma) colega de sua turma para conversar sobre a questão: “ser livre é fazer o

que se quer”?. Depois, produza um texto, no qual o tema será “O que é liberdade”. Se

achar interessante, pode ilustrar seu texto, com imagens de revistas ou desenhos.

O plebiscito popular realizado em
1802 permitiu que Napoleão assumisse o
cargo de cônsul vitalício. Dois anos
depois, um novo plebiscito lhe permitiu ser
imperador. E, assim, na catedral de Notre-
Dame, Napoleão recebeu a coroa das
mãos do Papa Pio VII e a colocou sobre a
própria cabeça, simbolizando a soberania
do poder político sobre o religioso.

Logo que Napoleão Bonaparte chegou ao poder na França, ele pôs fim

aos distúrbios que ocorriam e assegurou à burguesia a tão desejada

estabilidade. A Constituição de 1799 previa que o poder executivo da

República Francesa deveria ser exercido por três cônsules. Cabia ao

primeiro cônsul (Napoleão Bonaparte) propor leis, nomear os principais

funcionários da administração, controlar o exército e conduzir as relações exteriores. Já o

segundo cônsul (Jacques Cambacérès) auxiliava o primeiro nas questões jurídicas e o

terceiro (Charles – François Lebrun) ajudava nas questões das finanças públicas.

As principais reformas: Reforma Agrária; Sistema Tributário - fundou o Banco da França

(com o objetivo de controlar a circulação de capitais); Sistema de Educação (primário,

secundário, escolas técnicas e estimulou o ensino superior).

Política Externa (baseado na guerra): Após assumir o poder e se auto coroar, em 1804,

Napoleão Bonaparte adotou um estilo de governo expansionista e centralizador, além de

difundir os ideais burgueses da Revolução Francesa. Entre os anos de 1805 e 1809, a

França se envolveu em inúmeros conflitos contra a Rússia, Prússia e Áustria. Ao vencer as

batalhas, Napoleão submeteu quase toda a Europa – destruindo vários monarcas e

substituindo-os por seus parentes ou generais.

Durante o período do Consulado -

Napoleão

Consolidou a ordem burguesa na

França e com o Código Civil (1804),

unificou as leis da sociedade civil – ponto

importante da sociedade burguesa. Esse

código inspirou vários Estados, tanto na

Europa quanto na América Latina.

Enquanto isso...
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Napoleão decreta o Bloqueio Continental

Mesmo tendo vencido várias batalhas terrestres,

Napoleão Bonaparte foi derrotado pela marinha britânica

na Batalha de Trafalgar (1805). Isso fez com que o

imperador francês decretasse o Bloqueio Continental

(1806) - os territórios sob domínio francês e os países

aliados estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra.

Se isso acontecesse, sofreriam uma intervenção militar.

Porém, o bloqueio não teve o resultado esperado

(enfraquecimento econômico britânico).

Após a leitura dos textos, responda:

1) Qual foi o papel de Napoleão Bonaparte no processo revolucionário francês?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) Quais os motivos que levaram Napoleão a decretar o Bloqueio Continental e aponte as

repercussões na Europa.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Napoleão Bonaparte contra os russos

Como outras nações, a Rússia rompeu com o Bloqueio Continental. Em represália, em

1812, Napoleão reuniu um exército para invadir o país, desconsiderando todos os alertas de

dificuldades de guerra no território russo.

Os russos utilizaram-se de uma tática de guerra chamada terra arrasada (abandonar os

territórios e destruir tudo o que pudesse ser usado pelo inimigo). Além de não terem

alimentos, o exército francês teve que enfrentar um inverno rigoroso, associado à inúmeras

doenças. Quando as forças napoleônicas chegaram a Moscou, encontraram a cidade

totalmente abandonada.

O Czar russo se recusou a fazer qualquer negociação e Napoleão Bonaparte,humilhado,

teve que marchar de volta a Paris.

Napoleão Bonaparte (1769- 1821).

http://www.scielo.br/img/revistas/ea/v22n62/a08img02.gif
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A credibilidade do imperador Napoleão ficou abalada diante da população francesa
depois dos seguintes acontecimentos:

Tudo isso fez a opinião pública questionar se a glória imperial valia o sacrifício de
tantos franceses. Frente à crise do governo napoleônico, a Grã-Bretanha, a Prússia, a
Rússia, a Suécia e a Áustria organizaram uma coligação que fez com que o exército
francês fosse derrotado, em 1813 – Batalha de Leipzig. Um ano depois, Napoleão
assinou o Tratado de Fontainebleu (1814) – pelo qual ele abdicou do trono da França em
troca de uma pensão anual e da soberania sobre a Ilha de Elba.

A França voltou para as mãos da monarquia – o rei Luís XVIII (irmão de Luís XVI)
outorgou uma nova Constituição e confirmou as conquistas revolucionárias. A nova
Constituição francesa serviu de modelo para governantes de outros países, que pretendiam
realizar concessões mínimas para controlar as tensões sociais.

Derrota para a Rússia  +

Campanha desastrosa na Península Ibérica  +

Crise alimentar

Críticas a Napoleão

“Bonaparte praticou uma traição parricida, pervertendo os poderes que lhe haviam
sido confiados, na qualidade de magistrado republicano, para chegar à subversão da
república e à instituição de um despotismo militar, em seu benefício e no de sua família.
Se ele houvesse exercido seus poderes honestamente para estabelecer e fortalecer um
governo livre em seu país, a França gozaria agora da liberdade e do repouso (...).
Seu egoísmo atroz bloqueou o progresso salutar dos príncipes e o inundou de rios de
sangue.

(JEFFERSON, T. “On democracy.” In: GUSDORF, G. As revoluções da França e da América: a violência e a sabedoria. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1993, p. 228).  

Após a leitura coletiva do texto, discuta com seus colegas sobre o governo de
Napoleão. Junto com seu(sua) Professor(a), monte 3 grupos: um de defesa a Napoleão
Bonaparte, outro de acusação e um terceiro para ser o júri. Nessa atividade, Napoleão
Bonaparte será julgado e sua turma deverá dar um veredicto final.

Conhecendo o vocabulário:

Parricida - aquele que matou seu pai ou mãe. 

Salutar - que busca melhorar, que restabelece a força.
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Após ler o texto e refletir, responda: 

1) Que relação Napoleão pretendia estabelecer entre o governo e os diversos grupos 

revolucionários? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) Aponte os valores da Revolução que ele pretendia defender. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

O programa de Napoleão

Napoleão Bonaparte, no discurso de 18 Brumário (1799), exprimiu como pretendia
governar a França e os valores que iria defender:

“Franceses, ao retornar à França, encontrei a divisão reinando entre todas as autoridades.
Concordavam elas apenas em um único ponto: que a Constituição estava semidestruída e
era incapaz de proteger a liberdade. Cada grupo veio a mim, confiou-me seu projeto,
comigo compartilhou seus segredos e solicitaram o meu apoio. Mas eu recusei ser um
homem de uma facção.
O conselho dos mais velhos apelou para mim. Eu entendi o seu apelo. Um plano de
restauração geral foi concebido por homens que estamos acostumados a encarar como
defensores da liberdade, da igualdade e da propriedade. Esse plano exigia uma deliberação
calma, livre de toda e qualquer influência, e de todo e qualquer temor. O conselho colocou à
minha disposição as forças necessárias para assegurar sua independência. Eu fui então
compelido, pelo dever para com meus concidadãos, para com os soldados que morrem no
nosso exército, e para com a glória nacional adquirida ao custo de tanto sangue, a aceitar o
comando. Eu me apresentei ao Conselho sozinho, sem armas e a cabeça descoberta. Meu
objetivo era restaurar, para a maioria, a expressão de sua vontade e assegurar para ela o
poder que lhe cabia. Vinte assassinos atiraram-se contra mim, apontando para meu peito.
Os granadeiros do corpo legislativo, que eu havia deixado na porta do salão, correram para
proteger-me, colocando-se entre meu corpo e os assassinos. Os desordeiros, aos gritos,
exigiram a minha proscrição e banimento, no plenário e à mesa, cercando o presidente.
Mandei cinco granadeiros livrar o presidente da fúria deles e, logo a seguir, dei ordem para
que os demais granadeiros ocupassem o salão. Intimidados, os sediciosos se dispersaram
e fugiram. A maioria, liberta de seus agressores, pacífica e ordeiramente, retornou para o
plenário, ouviu as propostas para a salvação pública, deliberou e redigiu esta resolução
salutar, que vai se tornar a nova e provisória lei da República. Franceses, vocês
reconhecerão, nesta conduta, sem qualquer dúvida, o zelo de um soldado da liberdade e de
um cidadão devotado da República.”

(Discurso de Napoleão Bonaparte no golpe de 18 Brumário)  
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Em 1814, na cidade de Viena na Áustria, reuniram-se representantes da França,

Áustria, Prússia, Rússia e de outros Estados, apoiados pela Grã-Bretanha. Esse encontro

ficou conhecido como Congresso de Viena que tinha como objetivo restabelecer as bases

políticas do Antigo Regime na Europa, restaurar as monarquias destituídas por Napoleão

Bonaparte e definir os rumos para uma política internacional que garantisse a paz no

continente europeu.

Os dirigentes das grandes potências defenderam dois princípios básicos: o da

legitimidade – as dinastias reinantes no período pré-revolucionário deveriam reaver seus

tronos e os territórios ocupados e o equilíbrio de poder – as potências vencedoras teriam

o direito de obter novas possessões fora da Europa e manter as que já controlavam. Assim,

a França perdeu inúmeros territórios. O Congresso de Viena trouxe vários benefícios às

potencias que o lideraram, sendo a Grã-Bretanha a que mais se favoreceu.

Em 1815 a Rússia, Prússia e Áustria se uniram e formaram a Santa Aliança, um

pacto politico-militar com o objetivo de garantir o cumprimento das medidas aprovadas no

Congresso de Viena. A Santa Aliança combateu as revoltas liberais na Europa e preservou

o sistema colonial, buscando restabelecer a autoridade portuguesa e espanhola nas

colônias americanas.

A Revolução se expande

Napoleão conversa com seus oficiais que participaram da Batalha de Austerlitz, na

vitória sobre os russos, austríacos e prussianos. Essa vitória inicia uma hegemonia francesa

na Europa, que durou 10 anos. Em outras palavras, a expansão do império napoleônico

promoveu uma “europeização” da Revolução Francesa. Esse movimento, baseado no lema

Liberdade, Igualdade e Fraternidade, espalhou-se por meio das armas e sob o comando de

um imperador, com amplos poderes.

Depois de ler e refletir sobre o trecho acima, junto com seu(sua) Professor(a) e seus

colegas de turma, discuta se o regime napoleônico foi ou não uma contradição dos

princípios da Revolução Francesa. No final da rodada de discussão, que tal montarmos um

pequeno documentário (que pode ser feito pelo celular) sobre a conclusão a que você e

seus colegas chegaram? Sabemos que opiniões diferentes podem surgir, então que tal

dividirmos o documentário em duas partes: um grupo que defende a ideia de que o governo

de Napoleão foi uma contradição aos ideais da Revolução e outro grupo que defenda que

não foi uma contradição?

Em seu exílio na Ilha de Elba, Napoleão montou um plano para voltar ao 

poder. Em 1815, sabendo da insatisfação do povo 

francês em relação ao novo governante, Bonaparte fugiu de Elba, voltou para 

França e retomou seu lugar de imperador com o apoio dos militares – Governo 

de 100 dias. 

Sua derrota final se deu na Batalha de Waterloo (Bélgica, 1815) –

momento em que um exército coligado de britânicos e prussianos venceu as 

tropas francesas. Napoleão voltou a Paris e abdicou do cargo de imperador, 
sendo exilado na Ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. 
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AS IDEIAS REVOULUCIONÁRIAS CHEGAM À AMÉRICA

Foi ainda no século XVIII que ideias revolucionárias

atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao continente

americano. Essa travessia teve como fruto uma onda de

movimentos de contestação em relação às metrópoles

europeias. Assim, iniciou-se a Era das Independências.

A Europa e boa parte do mundo, após a Revolução Francesa, foram tomadas
por grandes mudanças. Contudo, essa revolução não foi o primeiro grande movimento do
século XVIII.

Nas trezes colônias americanas, verificamos o primeiro movimento de
contestação ao colonialismo mercantilista. A metrópole desafiada e vencida foi a
Inglaterra – logo o país onde o Absolutismo tinha sido derrotado no século XVII e que, na
metade do século XVIII, defendia o livre-comércio.

O livre-comércio tinha como objetivo romper os monopólios comerciais dos
outros países, em especial dos ibéricos.

A crise nas treze colônias britânicas ocorreu pela
imposição de medidas que ameaçaram a relativa
autonomia que os colonos americanos vivenciavam. O
aumento no controle da metrópole britânica, em relação
ao comércio colonial acirrou os ânimos e aumentou o
desejo pela independência.

Dentre os fatores que desencadearam os conflitos
estava a Revolução Industrial, pois criou um modelo de
desenvolvimento capitalista pautado na expansão
crescente dos mercados consumidores e a Guerra dos
Sete Anos (1756-1763) – conflito que teve seu início na
Europa mas que se estendeu pelas colônias.

GRÃ- BRETANHA X TREZE COLÔNIAS

Os colonizadores queriam se expandir, e em toda parte havia o controle britânico,
cujo objetivo era o bem da mãe-pátria e do Império. Já que estavam a três mil milhas da
Inglaterra (cerca de 5 mil quilômetros); já que em muitos casos tinham vindo para a
América para fugir dos impostos ou leis europeias que os incomodavam, ou que os
impediam de ganhar uma vida decente; já que, uma vez aqui, tinham aprendido a cuidar
de si mesmos, apesar das frequentes tentativas de intervenção por parte dos
governantes; já que tinham se acostumado a desobedecer às leis do Império que não
lhes agradavam; por tudo isso os colonizadores tinham se tornado cada vez mais
independentes. Enquanto a Inglaterra achava que as colônias existiam para servi-la, as
colônias achavam que existiam para servir-se a si próprias.

(HUBERMAN, L. Nós, o povo: a epopeia norte americana. São Paulo: Brasiliense, 1966, p. 48) 

O aumento do controle da 

Coroa Britânica sobre o 

comércio das trezes 

colônias e a imposição de 

impostos abusivos foram 

alguns dos fatores que 

impulsionaram a luta pela 

independência dos EUA.   
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Com o fim da Guerra do Sete Anos, a metrópole inglesa resolveu introduzir políticas
monopolistas em suas colônias. Assim, boa parte dos lucros obtidos pelos comerciantes
coloniais seria enviada para a metrópole. Só que, desde o século XVII, as colônias inglesas
na América tinham ampla liberdade comercial. Entretanto, com as políticas monopolistas
inglesas, as colônias passaram a ser controladas.

O primeiro Ato foi a Proclamação de 1763, votada pelo Parlamento Inglês e
assinada pelo Rei Jorge IIII, que proibia os colonos de ocuparem terras recém-conquistadas
da França – na Guerra dos Sete Anos – pois essas seriam destinadas aos investidores
britânicos e ao monopólio do comércio de peles da região. Novos impostos a serem pagos
pelos colonos americanos passaram a ser instituídos. Dentre eles, a Lei do Açúcar (1764) –
aumento da taxa sobre o açúcar, o café e outros produtos.

Um ano depois, o Parlamento Inglês aprovou a Lei do Selo – pela qual todos os
documentos legais e oficiais em circulação nas colônias eram obrigados a ter selos emitidos
pela metrópole. Depois a Lei do Aquartelamento, que obrigava os colonos a receberem
tropas e oficiais britânicos em suas casas e fazendas. As tensões aumentaram e os colonos
passaram a questionar, já que eram cidadãos ingleses, contudo não eram representados no
Parlamento.

Em 1766, representantes de nove colônias se reuniram em Nova York, no chamado
Congresso da Lei do Selo, forçando a Inglaterra a acabar com a lei. Só que nesse mesmo
ano, o Parlamento britânico aprovou a Lei Declaratória, pela qual o direito de legislar sobre
os assuntos coloniais foi reafirmada.

Em 1767, o Tesouro inglês institui uma série de medidas que ficaram conhecidas
como Atos Towshend, quando as taxas de importação sobre o papel, o chumbo, o vidro e o
chá aumentaram. Isso gerou uma grande reação na colônia, o que fez com que a Coroa
inglesa revogasse esses tributos, com exceção da taxa do chá. Em maio de 1773, por meio
da Lei do Chá, o governo inglês concedeu à Companhia das Índias Orientais o monopólio
da venda do chá para as colônias, provocando uma crise no comércio local.

Em dezembro de 1773, alguns colonos americanos se vestiram de índios e jogaram
ao mar os carregamentos de chá que vieram pela Companhia das Índias Orientais. Esse fato
ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Em resposta, o governo inglês, em 1774,
impôs as Leis Intoleráveis, que dentre suas medidas fechava o porto de Boston (Lei do
Porto de Boston), até que realizasse o pagamento, de forma integral, da mercadoria
lançada ao mar e a Lei do Aboletamento, pela qual as autoridades locais das colônias
americanas deveriam alojar adequadamente os soldados ingleses.

O filme O Patriota, de 2000, é uma produção típica norte-
americana. Ele apresenta alguns dos episódios do processo de
Independência dos EUA, quando pai e filho deveriam se alistar para
lutar contra o exército britânico.

A direção é de Roland Emmerich; gênero: drama, guerra. Tema:
Independência das Treze Colônias
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A Independência dos Estados Unidos da América

As trezes colônias da América inglesa
não comungavam do mesmo sentimento de
unidade e, muito menos, possuíam o mesmo
projeto político e nem o mesmo modelo
econômico. Contudo, no momento em que o
parlamento inglês impôs certas medidas,
começou a circular uma ideia de se unirem
para combater um inimigo comum.

Assim, em 1774, foi realizado o Primeiro
Congresso Continental da Filadélfia que,
dentre suas reivindicações, estava o fim das
medidas restritivas ao desenvolvimento das
treze colônias. Ainda não havia, nesse
momento, o desejo pela separação das
colônias do Império Britânico.

Em resposta às reivindicações, a
metrópole intensificou a repressão, o que fez
com que os setores conservadores do sul
aderissem à causa pela independência.

Declaração de Independência dos Estados 
Unidos, 4 de julho de 1776

• O posicionamento inglês impulsionou a realização, em 10 de maio de 1775, do
Segundo Congresso Continental da Filadélfia, que nomeou o fazendeiro George
Washington como comandante geral do exército revolucionário (Exército
Continental). Em janeiro de 1776, Thomas Paine publicou o panfleto Common sense
(Senso Comum). Alguns meses depois, sob a liderança de Thomas Jefferson, uma
comissão escreveu a Declaração de Independência, baseada nos princípios
iluministas de John Locke e que foi finalizada em 4 de julho de 1776.

• Apenas em 1783 o governo britânico reconheceu, por meio do Tratado de Paris, a
independência dos Estados Unidos da América. E, logo após o processo de
independência, duas propostas de organização do Estado Americano foram
apresentadas: a federalista (governo central forte, garantindo uma representação
diplomática para criar e aplicar leis) e antifederalista (governo deveria atuar como
administrador, sem interferir nos interesses comerciais e na elaboração de leis para
cada região).

• Em 1787, na aprovação da Constituição Americana, a proposta vencedora foi a
federalista. Nesse momento, também se estabeleceu a república presidencialista e
a divisão do Estado em três poderes, além de garantir as liberdades individuais.
Contudo, mesmo sendo uma Constituição baseada nos princípios iluministas, a
escravidão se manteve no país que nascia.
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Depois de mais de dois séculos do processo de independência norte-americana,
qual a sua opinião acerca do papel que homens e mulheres negras possuem na sociedade
estadunidense? Será que eles alcançaram a liberdade e a igualdade de direitos nesse país?
Justifique suas opiniões.

A estrutura da República norte-americana

• O presidente seria eleito para um mandato de 04 anos, por meio de um colégio
eleitoral composto por representantes dos estados (o que ocorre até os dias de hoje).

• Já o Poder Legislativo foi confiado a duas Casas: a Câmara de Representantes
(formada por deputados eleitos pelos estados) e um Senado (com até 02
representantes por estado).

• O Poder Judiciário foi destinado à Suprema Corte.
• Os estados escravistas do sul conseguiram que 1/3 dos escravos fossem computados

como parte da população desses estados – para efeito de cálculo do número de
deputados que poderiam eleger para a Câmara de Representantes. Contudo, nenhum
desses escravos tinha direito a voto.

• As mulheres estavam privadas do direito ao voto.
• O voto masculino estava restrito aos adultos que conseguissem comprovar renda ou

propriedade.
• O direito ao voto era censitário e restrito aos homens brancos, no início da

democracia norte-americana.
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A partir da orientação do(a) Professor(a),

após as discussões realizadas em sala

de aula, descreva a provável situação

que se passa na imagem ao lado.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________



285

Regras Franklinianas para um viver feliz

Em 1748, ainda longe do destaque que o movimento de independência traria, Franklin
dava instruções a um jovem aprendiz:

“Recorda que tempo é dinheiro (...). Recorda que crédito é dinheiro (...). O dinheiro
pode gerar dinheiro (...). O caminho da riqueza depende principalmente de duas palavras:
diligência e frugalidade; isto é, não desperdices tempo nem dinheiro, mas os emprega da
melhor maneira possível (...). Quem ganha tudo o que pode honradamente e guarda tudo
o que ganha (excetuando os gastos necessários), sem dúvida alguma chegará a ser rico,
se este Ser que governa o mundo a quem todos devemos pedir a benção para nossas
empresas honestas, não determina o contrário na Sua sábia providência”.

O bom trabalhador protestante, que envolve Deus em seus negócios: esse é o retrato
que o próprio Franklin traçou de si. Trabalhar de sol a sol, não desperdiçar, poupar e
acumular; regras franklinianas para um viver feliz. Franklin é o pai de outra pátria: dos
protestantes, dedicados a guardar o dinheiro que Deus lhe envia, em retribuição aos seus
esforços. (KARNAL, L. Estados Unidos: a formação da nação. São Paulo: Contexto, 2001, p. 91)

Responda:

Em sua opinião, as “regras franklinianas” e os conselhos para os jovens permanecem
atuais? Por quê?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

“Em 4 de julho de 1776, as treze colônias que vieram, inicialmente, a constituir os Estados
Unidos da América (EUA) declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto
colonial.

Em palavras profundamente subversivas para à época, afirmavam a igualdade dos homens e
apregoavam como seus direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca da
felicidade.

Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos,
derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários, que ecoavam o iluminismo, foram
retornados com maior vigor e amplitude treze anos mais tarde, em 1789, na França”.

(COSTA, Emília V. da. “Apresentação da coleção”. In: POMAR, Wladimir, Revolução Chinesa. São Paulo: Unesp, 2003)

Com seus(suas) colegas, você deve refletir sobre a ideia de liberdade que o texto trabalha,
pensando na situação de negros e mulheres no início da implantação da República, nos EUA.
Não deixe de prestar atenção na aula que seu(sua) Professor(a) preparou, acerca da
Independência dos EUA.
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O Haiti é um pequeno país do Caribe, que inicialmente foi colonizado pelos

espanhóis e, posteriormente, passou para o domínio dos franceses. A colônia tinha o

mesmo perfil das ilhas escravistas da região: minoria de senhores, administradores e

comerciantes brancos e uma maioria de escravos de origem africana. Com uma

população de quase 300 mil mestiços e negros libertos, que tinham um papel

importante na economia local (dominavam 1/3 dos negócios da ilha). Durante o século

XVIII, os grandes senhores ou seus representantes (grands blancs), conviveram

com dois tipos de pressão: ação dos quilombolas e dos mestiços e libertos (affanchis

– liberto, alforriado em francês) – que lutavam pelos seus direitos políticos e pela

igualdade civil.

A REVOLUÇÃO DO HAITI

Alguns anos depois da Independência das

treze colônias inglesas, os moradores de uma colônia

francesa pegaram em armas pela independência. Isso

aconteceu na parte ocidental da Ilha de São Domingos,

ocupada pelos franceses (século XVII) e transformada,

no século XVIII, numa das maiores produtoras de

açúcar do Caribe.

Revolução Francesa 

dividiu os grupos 

Grands blancs

Leais ao Antigo Regime

Affranchis: Desejavam 

mandar representantes para 
os Estados Gerais 

Os grands blancs se 

opuseram e Vicent Ogê

e Jean Baptiste 

Chavanes iniciaram 

uma insurreição contra 

os brancos (1790), 

quando buscaram apoio 

da Inglaterra, rival da 

França. Entretanto, o 

golpe foi abortado e 

os líderes, presos e 

executados.  
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O desenrolar da situação...

• A situação se agravou devido ao levante geral dos escravos e quilombolas, que foram

liderados por Boukman, Biassou e Jean-François (1791). Nesse momento, os grands

blancs e os affranchis se uniram e pediram a intercessão da metrópole, que estava

arrasada por causa da Revolução Francesa.

• Mesmo assim, a França mandou 6 mil soldados, sob o domínio do girondino Santhonax,

com o objetivo de controlar a rebelião e defender a colônia de um ataque inglês.

• Ao mesmo tempo, os espanhóis decidem retomar a ilha toda e mandam tropas para

Santo Domingo (domínio espanhol).

• Em 1793 (fase radical da Revolução Francesa), influenciado pela Societé des Amis des

Noirs (Sociedade dos amigos dos negros), o governo francês aboliu a escravidão nas

colônias. Isso fez com que cerca de 4 mil soldados negros fossem incorporados ao

exército francês.

• O comando geral do exército ficou nas mãos do negro Toussaint Louverture, que

derrotou os espanhóis e conduziu as tropas em direção às milícias dos grands blancs, que

não aceitam a abolição da escravidão.
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François-Dominique 

Toussaint Louverture

Em 1802, após a ascensão de Napoleão Bonaparte, o governo francês decidiu
restabelecer a escravidão em Saint Domingue, sob o comando do general Laclerc.

Toussaint Louverture ainda conseguiu mobilizar suas tropas contra os franceses,
dando início a luta pela independência. Contudo, ele foi capturado e foi levado a França
onde morreu no ano seguinte.

Em dezembro de 1803, os ex-escravos Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion,
generais oriundos do exército quilombola, ficaram à frente do movimento e declararam a
independência do Haiti (1804), que só foi reconhecida pela França em 1825, após
pagamento de uma indenização.

Toussaint Louverture conduziu, de forma ambígua, o processo, sempre se esforçando
para ser leal à República Francesa. Assim, foi promovido a general de brigada do exército
francês. Contudo, após as mudanças no quadro político da metrópole, passou a adotar
posições conservadoras, obrigando a população a voltar ao trabalho nas plantações.

A partir da influência das ideias
iluministas e da Revolução Francesa, o
Haiti foi o primeiro território latino-americano
a proclamar a independência.

Na América, o Haiti foi o único caso de
movimento no qual convergiram abolição de
escravidão e proclamação da
independência, incluindo o massacre de
brancos vencidos, o que fez com que esse
movimento assombrasse, por décadas, os
senhores escravistas do continente.
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Explique por que a Revolução Haitiana pode ser considerada uma exceção, no conjunto

dos movimentos de independência ocorridos nas Américas.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Será que as independências foram revolucionárias? 

Para os historiadores marxistas, o conceito de revolução só pode ser utilizado

quando existem mudanças radicais na sociedade, em geral decorrentes das lutas de

classes. Nesse caso, a ideia está estreitamente relacionada à transformação social. Em

outras palavras, o conceito de revolução não seria aplicável à maioria dos movimentos de

independência ocorridos na América, entre o final do século XVIII e início do XIX, com

exceção do Haiti, onde o processo pela autonomia se somou à luta pela liberdade movida

pelos escravos e quilombolas da colônia francesa.

A independência das Treze Colônias inglesas da América do Norte, por sua vez,

foi política; não rompeu com as bases sociais vigentes no período colonial mantendo, até

mesmo, o regime escravista.

Muito além dessa discussão, a certeza que temos é os movimentos de

independência ocorridos na América terem produzido mudanças políticas radicais, pois

eliminaram o sistema colonial mercantilista e criaram condições para a formação de

Estados soberanos.

1) Forme um grupo com seus colegas e discuta até que ponto os movimentos de

independência, ocorridos na América, promoveram rupturas históricas significativas. Para

essa discussão, vocês podem pesquisar como hoje se encontra a situação do Haiti e

analisar como esse país se encontra.

2) A partir da discussão com seus(suas) colegas em grupo, apresente argumentos

contrários e favoráveis ao uso do termo revolução nesses processos. Você pode

pesquisar na internet, ou ir até a Sala de Leitura e buscar mais informações sobe o

conceito de revolução.
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Faça uma pesquisa na internet sobre a atual situação do Haiti. Registre os

resultados da sua pesquisa nesta página.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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O MEDO DA REVOLUÇÃO DO HAITI SE ESPALHOU PELA AMÉRICA ...

“Um boato corre, há dias, pela cidade que tem enchido a uns de pavor, e a outros de
indignação, em cujo último número me coloco’, desabafou o médico Joaquim Cândido
Soares de Meirelles (1797 – 1869), diante do clima de pânico instaurado no Rio de
Janeiro em 1831.

Rumores crescentes garantiam estar em andamento, na capital do Império, uma trama
conspiratória inspirada na violenta Revolução do Haiti (1791 – 1825). Dizia-se que os
agitadores reuniam-se em uma sociedade secreta e pretendiam abolir a escravidão à
força, assassinando os brancos e promovendo o cruzamento de raças no Brasil”.

LAPA, Iuri. O Haiti é aqui? In: Revista de História da Biblioteca Nacional, mar. 2010.
Disponível em: www.revistadehistoria.com.br. Acesso em 02 jan.2020.

1) Que sentimentos e ideias a Revolução do Haiti despertava em alguns setores da
sociedade brasileira? Por quê?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) Onde eram pensadas as ideias de uma revolução no Rio de Janeiro? Indique uma ideia
proposta por eles.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A AMÉRICA ESPANHOLA E OS PROCESSOS DE INDEPENDÊNCIA

No que se refere ao processo de “descolonização” de regiões da América na
construção dos Estados Nacionais latino-americanos, podemos identificar a liderança dos
setores dominantes que estavam descontentes com a impossibilidade de usufruírem das
vantagens concedidas pelo desenvolvimento do capitalismo, no século XIX.

A grande tensão entre as elites, acontecia entre os funcionários da Coroa
(responsáveis pelo governo e pela política fiscal) e os poderosos locais. Isso foi
agravado pelo crescente controle da metrópole sobre os negócios coloniais. Era o auge
das reformas impostas pela metrópole, o que resultou no aumento dos impostos e no
rigor dos monopólios comerciais.

A coroa passou a excluir os senhores locais das altas posições do governo, que
foram reservadas aos espanhóis, fato que não acontecia desde o século XVII.

Essa foi a raiz da tensão entre peninsulares (naturais da Espanha e que eram
pejorativamente chamados de chapetones) e os criollos (elite local). As tensões também
existiam entre os grupos populares – muito explorados pela Coroa Espanhola.

http://www.revistadehistoria.com.br/
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• A coroa espanhola, após a queda da monarquia francesa, instituiu
uma censura rígida aos súditos, a fim de evitar a circulação de
ideias de liberdade individual e política que, para as monarquias,
estavam pondo em risco os tronos da Europa.

• Mas em 1808, Napoleão Bonaparte, o imperador francês afastou
os descendentes da dinastia dos Bourbons da Espanha e entregou
o reino espanhol ao seu irmão José Bonaparte.

A elite criolla passou a definir os limites dos movimentos de independência
dentro da América Espanhola. Com base no pensamento liberal (vindo da Europa), esse
grupo da elite empunhou a bandeira do combate aos entraves mercantilistas. Contudo, o
projeto revolucionário que esses homens defendiam não tocava nas questões sociais e a
maioria trazia a proposta de consolidar o poder da elite local, tanto no âmbito econômico
quanto político. Tanto os liberais quanto os conservadores tinham um interesse em
comum: fazer com que as camadas mais pobres da sociedade continuassem
subordinadas aos setores dominantes.

A necessidade de uma política de “portos abertos”

As novas condições criadas pelo avanço da Revolução Industrial, na Inglaterra, e
pelo controle progressivo que este país pôde exercer sobre transportes marítimos, teriam
que resultar numa política de portos abertos, em todo o continente americano, política
esta incompatível com o tipo de relações que prevaleciam entre Espanha e suas colônias.

A vastidão destas e a incapacidade da metrópole para supri-las de produtos
manufaturados exigiram, necessariamente, modificações profundas na estrutura de um
império organizado em torno da exploração de metais preciosos, três séculos antes. A
primeira metade do século XIX está marcada, na América Latina, pelas lutas de
independência e pelo processo de formação dos estados nacionais.

(FURTADO, C. A economia latino americana. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 39)

Em sua opinião, por que a Revolução Industrial inviabilizou o regime de monopólio
comercial?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Diferentes setores sociais da América Hispânica se

mobilizaram, na luta contra o domínio colonial

espanhol. Entretanto, a elite criolla foi o grupo que

liderou o processo de independência e de

organização política das repúblicas recém-instituídas.
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A REVOLTA DE TUPAC AMARU, 1780-1781

O maior exemplo de revolta popular na América
Espanhola, mais precisamente no Vice Reinado do
Peru, foi a insurreição liderada por José Gabriel
Condorcanqui, que se intitulou como sucessor do último
imperador inca – Tupac Amaru II.
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José Gabriel Condorcanqui era filho de um chefe indígena que tinha descendência
inca. Fixou residência em Cuzco, onde supervisionava o trabalho em suas terras (prática da
agricultura e o comércio de mulas).

Mesmo com sua situação privilegiada, sensibilizou-se com a vida dos indígenas que
viviam no Peru. Foi assim que passou a se opor aos rigores da mita (trabalho forçado,
compulsório). No início, tentou negociar - como vice-rei - a abolição da mita, mas isso não
aconteceu.

Tendo a seu lado um grande exército indígena, Tupac Amaru passou a defender as
aldeias, exigindo a abolição do trabalho compulsório. Durante a fase mais radical do
movimento, ele lutou pela restauração do Império Inca. Contudo, foi derrotado. Preso, foi
executado brutalmente: seu corpo foi desmembrado e exposto nas principais vilas das
províncias rebeldes.

Sentença contra o rebelde Tupac Amaru (Peru, 1781)

Na causa criminal que perante mim pende contra José Gabriel – Tupac Amaru,
cacique da aldeia de Tungasuca, na província de Tinta, pelo horrendo crime de rebelião ou
levantamento geral dos índios, mestiços e outras castas (...), executado em quase todos os
territórios deste vice-reinado e o de Buenos Aires, com a ideia (de que está convencido) de
querer coroar-se Senhor deles e libertador das que chamava misérias destas classes de
habitantes que conseguiu seduzir (...).

Considerando, pois, tudo isto, devo condenar e condeno José Gabriel – Tupac
Amaru a que seja levado à praça principal e pública desta cidade, arrastado até o lugar do
suplício, onde presencie a execução das sentenças que se derem à sua mulher, Micaela
Bastidas, a seus dois filhos, Hipólito e Fernando Tupac Amaru, a seu tio, Francisco Tupac
Amaru, a seu cunhado, Antônio Bastidas, e a alguns dos principais capitães e auxiliares de
sua iníqua e perversa intenção ou projeto (...).

(Sentença pronunciada pelo visitador José António de Areche, em Cuzco, contra José Gabriel – Tupac Amaru, sua mulher, filhos e 
demais réus principais da sublevação, em 18 de maio de 1781. Traduzido por: VALCARCEL, Carlos Daniel. La rebelión de Tupac

Amaru. Lima: Peisa, 1973, p. 201) 

José Gabriel Condorcanqui Noguera
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MÉXICO

No Vice-Reino da Nova Espanha (hoje o México), o movimento de independência,
no início, tinha um caráter popular, o que o diferenciava das outras colônias espanholas
da América. Em 1810, sob a liderança dos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos,
teve início o movimento mexicano pela independência. Miguel Hidalgo tentou combinar a
ideia de independência com as reivindicações dos povos indígenas. Contudo, ele foi preso
e morreu fuzilado. Foi aí que José Maria Morelos tomou a frente do movimento,
declarando a independência mexicana, constituindo um governo popular. Preso, Morelos
foi fuzilado.

Em 1821, o movimento pela independência foi retomado, agora, não mais com um
caráter de revolução social. As forças de luta centraram-se na figura do militar Agustin de
Iturbe que, a partir do Plano de Iguala, propunha a criação de uma monarquia católica
independente. Sua proposta agradou às elites criollas e à Igreja. Assim, nesse mesmo
ano, o México tornou-se independente.

• As guerras de independência ocorreram no contexto das revoluções
europeias, principalmente na fase napoleônica.

• Em 1808, o exército napoleônico invadiu a Espanha. Os espanhóis
organizaram, na cidade de Cadiz, um governo de resistência, que não
tinha condições de governar a metrópole, nem as colônias.

• A primeira reação das elites coloniais (peninsulares e criollas) foi
organizar juntas leais à Junta Suprema de Espanha (governo de
resistência) – 1808 e 1810. Mas rapidamente se instalou o caos político.

• Na América espanhola explodiu, quase que simultaneamente, inúmeras
revoltas. A maior parte dos movimentos teve caráter urbano e, só
depois, se espalharam pelo interior. O êxito desses movimentos esteve
associado à capacidade de liderança criolla nas cidades e do apoio que
receberam das lideranças dos meios rurais.

• Os cabildos, unidades administrativas (semelhantes às nossas câmara
municipais), tiveram um papel de destaque, pois opuseram-se aos vice-
reis e às demais burocracias peninsulares.

• As colônias espanholas viviam, nesse momento, uma fase de virtual
liberdade econômica, já que a Inglaterra passou a ser o grande parceiro
comercial da América Espanhola. Nesse momento, a Inglaterra, como
resposta ao Bloqueio Continental, impediu que os navios franceses
chegassem à América.

A partir de 1810, os conflitos armados explodiram em várias partes da América...

Uma sugestão para você entender melhor o que aconteceu
com o líder Tupac Amaru e a revolta que ele liderou. O filme
Tupac Amaru, de 1984, é uma filmagem cubana que mostra a
trajetória do líder da revolução, até sua execução. Direção:
Frederico García Hurtado. Gênero: Biografia; História
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A Espanha procurou reagir por meio de medidas liberalizantes, como a aprovação do

livre comércio para as colônias em 1812. Mas o processo revolucionário já havia avançado

em várias regiões.

Após a primeira derrota de Napoleão Bonaparte, Fernando VII assumiu o trono espanhol e

anulou as medidas liberais da Constituição de 1812, o que levou à novas guerras, que

consolidaram a independência de várias colônias.

As medidas de Fernando VII, para reatar os vínculos coloniais, não estimularam a

independência em todas as regiões. Algumas adotaram posições leais à Espanha, como foi

o caso da Nova Espanha (México) e o Vice-Reinado do Peru. Nesses lugares, as elites

coloniais temiam que os levantes populares pudessem ameaçar seus privilégios. O maior

inimigo das elites criollas eram as chamadas clases peligrosas (classes perigosas), como

havia demonstrado a insurreição de Tupac Amaru (no Peru - 1780) e Hidalgo e Morelos

(México – 1810 e 1815).

Seu livro didático 

é muito importante 

neste momento!

M
U
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José de San Martín foi um militar argentino, líder
dos movimentos pela independência da Argentina, Chile e
do Peru contra o domínio espanhol.

Nasceu na província de Corrientes, Argentina, no
dia 25 de fevereiro de 1778. Filho de um coronel do
Exército espanhol, com seis anos foi com a família para a
Espanha. Foi educado em um seminário em Madri. Serviu
o exército espanhol por 22 anos. Foi cadete do regimento
de infantaria de Múrcia. Chegou ao posto de capitão em
1804, e de tenente-coronel da cavalaria, em 1808.

OS LIBERTADORES
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Bernardo O'Higgins Riquelme foi o
libertador do Chile e pai da pátria chilena. Era
filho de Ambrosio O'Higgins, marquês de Osorno,
governador colonial do Chile e vice-rei do Peru.

Depois de haver estudado no Chile e no
Peru, partiu para Londres (Inglaterra), onde
estudou no Colégio de Richmond.

Na terra inglesa, conheceu seu mentor, o
venezuelano Francisco de Miranda, idealista e
defensor da independência das colônias latino-
americanas.
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Antonio José de Sucre foi um político de
origem venezuelana, uma das figuras mais
destacadas da emancipação da América Latina,
grande marechal de Ayacucho e primeiro
Presidente da Bolívia, entre 1826 e 1828. Aos 15
anos, uniu-se à luta pela independência da
Venezuela, em 19 de abril de 1810. Sua carreira
teve uma vertiginosa ascensão: passou de
subtenente de infantaria, em julho de 1810, até
General em Chefe, em fevereiro de 1825. Sua
condução na Batalha de Ayacucho (1824), foi uma
das mais brilhantes da guerra e valeu-lhe o título
de Grande Marechal de Ayacucho.
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José de San Martín (1778-1850)

Bernardo O'Higgins Riquelme (1778-1842)

Antonio José de Sucre (1795 – 1830)
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CUBA

Tendo uma organização econômica e social parecida com a do Haiti, em Cuba
prevalecia a grande propriedade produtora de artigos destinados à exportação
(tabaco e açúcar); tinha como força de trabalho a mão de obra escrava, oriunda da
África; e o poder político estava nas mãos dos grandes proprietários rurais. O medo, por
parte da elite, de ocorrer em Cuba uma rebelião escrava nos moldes da ocorrida no
Haiti, terminou atrasando a luta pela independência da região.

O movimento de resistência contra a metrópole espanhola foram:

1868 – início da luta.

1890 – retomada da luta. As ideias de independência, agora já amadurecidas, contaram
com a liderança do poeta José Martí, que defendia a autonomia de Cuba em relação à
Espanha.

1898 – quando os EUA declararam guerra à Espanha e lutaram, ao lado dos cubanos,
pelo processo de independência. O conflito durou pouco tempo. E, após a rendição
espanhola, as tropas norte-americanas ficaram na ilha para garantir seus interesses no
novo país.

1901 – elaboração da primeira Constituição cubana. Os EUA impuseram a Emenda
Platt (artigo que concedia aos EUA uma base norte-americana na Baía de Guantánamo
e o direito de intervir em assuntos da nova república que ser formava).

1) Após debater sobre os movimentos de independência dos Estados Unidos e do Haiti,

faça um pequeno texto, destacando as semelhanças e diferenças entre esses dois países.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2) Cuba foi a última colônia espanhola a conquistar sua independência. Assim, explique

como a experiência da Revolução do Haiti influenciou no processo de independência de

Cuba.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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No conjunto geral...

Os movimentos pela independência na América Espanhola tiveram forte caráter
de guerra civil, pois o “vazio” de poder na Espanha (1808 até 1815) permitiu que
facções locais e regionais lutassem pelo poder, dilacerando a estrutura político-
administrativa dos vice-reinados e capitanias gerais. Em todos os casos, a solução
política foi o regime republicano, com exceção temporária do México.

Em relação aos ventos liberais que sopravam da Europa, as elites americanas,
somente, adotaram o livre comércio em benefício próprio e da Inglaterra.

A escravidão foi abolida, de imediato, apenas nos países onde não havia
importância econômica, como na Argentina, por exemplo.

O lema “liberdade, igualdade e fraternidade” foi retirado das independências
hispano-americanas.

Os movimentos populares com bandeiras “jacobinas” ou indígenas foram
exemplarmente massacrados.

As relações entre Cuba e os Estados Unidos

“A proximidade geográfica e o surgimento do açúcar de beterraba, aparecido durante as
guerras napoleônicas, nos campos da França e Alemanha, converteram os Estados
Unidos em principal cliente das Antilhas. Já em 1850, os Estados Unidos dominavam a
terça parte do comércio de Cuba, vendiam e compravam mais do que a Espanha,
embora a ilha fosse uma colônia espanhola (...).

Quando despontava o século XX, se lia no (periódico norte-americano) Lousiana Planter:
‘Pouco a pouco, a ilha de Cuba vai passando para as mãos de cidadãos norte-
americanos, o que é o meio mais simples e seguro de conseguir a anexação aos
Estados Unidos’.

No Senado norte-americano, se falava já de uma nova estrela na bandeira; derrotada a
Espanha, o general Leonard Wood governava a ilha. Ao mesmo tempo, passavam às
mãos norte-americanas as Filipinas e Porto Rico”.

(GALEANO, Eduardo. Veias aberta da América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004, p. 83).   

Após a leitura do texto acima, responda em seu caderno:

Que motivo levou o Brasil a ser o último país a abolir a

escravidão? Discuta com seus(suas) colegas e Professor(a).
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Os criollos: uma elite contra os espanhóis

Instalados há várias gerações (...) numa terra que consideram sua, os criollos têm nas
mãos as rédeas econômicas da América hispânica. Possuem imensas estâncias e rebanhos
de escravos, detêm e desempenham os cargos de advocacia e constituem, de modo
compacto, o povo dos letrados, particularmente aberto às ideias do século.

Ora, por uma contradição interna, essa elite econômica e de inteligência, numa
sociedade em que a presença do índio e do escravo negro confere a todo homem branco
“um complexo de superioridade”, sofre com a exclusão da administração real e com a
desconfiança que esta lhe manifesta. Os criollos, embora tenham raça e cultura espanholas,
(...) são mantidos à margem dos altos cargos, das funções mais honoríficas e lucrativas.
Entre os sessenta Vice-Reis da história colonial, houve apenas quatro criollos; e quatorze
entre os seiscentos e dois capitães-generais.

(CHAUNU, P. História da América Latina. São Paulo: Difel, 1979, p. 59)

1) Na sua opinião, por que os criollos eram mantidos à margem da administração
implementada pela metrópole nas colônias? Discuta a questão em sala de aula e
responda em seguida.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

A Batalha de Boyaca 1890

A Batalha de Boyaca, durante as

guerras de independência da

Colômbia, Venezuela, Equador e

Panamá contra a Coroa Espanhola,

foi reproduzida pelo pintor Martin

Tovar y Tovar (1827-1902).

Observando a imagem e refletindo

sobre os textos discutidos, a que

conclusão podemos chegar acerca

dos processos de independência

ocorridos na América Espanhola?

Quais grupos sociais estariam

envolvidos nesta batalha? Discuta

com seus(suas) colegas e responda

em seu caderno.
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OS CAUDILHOS

A elite criolla (dona do capital estrangeiro) detinha o controle do fornecimento das

matérias-primas para o mercado internacional e consumia os produtos industrializados,

provenientes da Inglaterra. Mesmo após a independência, o vigoroso controle, baseado

no modelo colonial anterior, continuou existindo, pois o processo de independência das

colônias americanas não foi acompanhado por mudanças sociais, políticas e econômicas

que favorecessem às populações mais pobres. Livres do domínio da metrópole, as elites

mantiveram seus interesses e a população continuou sendo mantida à margem das

decisões do Estado.

Em âmbito local, grupos originários das forças militares passaram a disputar o

poder em seus países, chegando até ele por meio de golpes de Estado – os caudilhos.

Muito carismáticos, populares e habilidosos nas relações políticas com os setores da

sociedade, impunham seus objetivos eliminando o ideal de uma América unificada.

O processo de independência da América Espanhola também se vinculou ao
ideário iluminista e ao contexto político europeu do início do século XIX. Dentre
eles destacam-se:

• A influência das ideias iluministas: responsáveis pela formação intelectual da elite
criolla em fins do século XVIII e princípio do XIX, apesar das proibições do governo
metropolitano quanto à circulação do ideário da filosofia das luzes e da economia
política inglesa.

• A política expansionista de Napoleão Bonaparte: a invasão na Península Ibérica
(1807) – na ocasião o rei da Espanha, Fernando VII, foi deposto e José Bonaparte,
irmão do imperador francês, assumiu o trono, o que desarticulou temporariamente o
domínio colonial espanhol. Isso fez com que os criollos se organizassem em Juntas
Governativas.

Que ideais iluministas poderiam ameaçar a metrópole, caso

circulassem pelas colônias?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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As fases do processo de emancipação da América Espanhola

De forma geral, o processo de independência da América Espanhola pode ser

dividido em duas fases:

 1810 a 1816: proclamação da independência de algumas regiões que foram

marcadas por conflitos de militares, com os focos emancipacionistas duramente

reprimidos.

 1816 a 1825: fase de reorganização do movimento, na qual os núcleos

emancipacionistas receberam apoio da Grã-Bretanha, quando foram proclamadas e

consolidadas as independências em vários países como: Argentina (1816), Chile (1818),

Peru (1821) e Bolívia (1825).

As primeiras tentativas de independência ocorreram no Vice-Reino da Nova

Espanha (México), no Vice-Reino da Prata (atualmente Uruguai, Argentina, Paraguai e

Alto Peru) e na Capitania Geral da Venezuela.

As tentativas da Espanha de viabilizar a recolonização, contando inclusive com

um hipotético apoio da Santa Aliança – instrumento político-militar e ideológico da

reação conservadora europeia –, esbarraram na firme oposição da Inglaterra.

Apesar da fragmentação geopolítica verificada após as independências, há que

se considerar as tentativas de manutenção de unidade da América Espanhola. Dentre

elas, é importante destacar a participação de Simon Bolívar nesse processo, que

encontrou seu momento maior no Congresso do Panamá, realizado em junho de 1826. A

sua pouca representatividade (Colômbia, México, América Central e Peru) revelou a

complexidade de se organizar uma única nação de língua espanhola, que se estendesse

da Argentina ao México.
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O PAN-AMERICANISMO

A única liderança hispano-americana que

estruturou um plano de unificação da

América Espanhola foi Simon Bolívar,

conhecido como Libertador.

Em 1815, o exército chamado bolivariano

consolidou a independência na Colômbia e na Venezuela, chegando ao Alto Peru, dando

origem ao Equador e, mais tarde, à Bolívia.

Atribui-se a Bolívar o papel de iniciador do pan-americanismo, por causa das

ideias unificadoras presentes na Carta da Jamaica (1815) e no Congresso do Panamá

(1826). Porém, verdadeiramente, o seu desejo era a união das antigas colônias hispano-

americanas, a partir da Gran Colombia.

A base do projeto pan-americano de Bolívar era precária, já que muitas

lideranças disputavam o poder com o Libertador, com a intenção de manter o controle

de governos regionais. Nem mesmo a base política e territorial da Gran Colombia era

consistente.

Ao Congresso do Panamá, somente compareceram representantes da

Colômbia, Venezuela, Equador, México, Federação Centro – Americana e Peru. O projeto

da América do Sul unida não saiu do papel, e a região se esfacelou em várias repúblicas

independentes, mas que conservavam a herança colonial, exceto quanto ao livre

comércio.

Até Simon Bolívar se mostrou conservador, no seu discurso proferido em

1819, quando defendeu que o Estado deveria ser controlado por grupos decentes de

proprietários de terras e comerciantes, tendo um poder executivo forte e o legislativo

formado a partir do voto censitário (homens com renda mínima estabelecida por lei).

Diante disso, percebe-se a total exclusão dos pobres.
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Fatores que contribuíram para a fragmentação 

política da América Espanhola

➢Surgimento de vários líderes políticos-militares – caudilhos –, que valiam-se do poder

econômico e das forças militares locais sob seu comando para irem contra a ideia de

unidade.

➢As distâncias entre os núcleos de colonização, que já se encontravam fragmentados em

grandes unidades políticos-administrativas (vice-reinos e capitanias gerais).

➢A ação diplomática do governo britânico, que não tinha interesse na consolidação das

grandes nações no continente, por achar que tal realidade dificultaria a implementação do

domínio econômico sem sujeição política.

➢As especificidades culturais e o regionalismo – resultado da heterogeneidade étnica,

representada pela sobrevivência de centenas de grupos indígenas e pela forte presença,

em algumas regiões, de povos de origem africana.

➢As disputas de poder entre as oligarquias agrárias – que, após a independência, geraram

uma permanente instabilidade político-institucional.

Das lideranças que se destacaram no contexto dos

movimentos de independência e que depois se

transformaram em chefes militares, destacamos:

Bolívar, San Martín, Sucre e O’Higgins.

Com o auxílio do seu livro didático, internet, revistas e outras fontes de informação,

pesquise o que teria sido “o sonho bolivariano”. Na sua opinião, por que este ideal não

se concretizou?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



303

O ideal de unificação latino-americana

“Possivelmente, a síntese do pensamento de Bolívar esteja em sua Carta da Jamaica,

escrita em 6 de setembro de 1815 (...) durante um período de exílio. (...) Após descrever

vários países da América do Sul e Central, Bolívar define seu projeto:

‘É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma só nação, com um

só vínculo ligando suas partes entre si e com o todo. Já que têm uma origem, uma língua,

mesmo costumes e uma religião, deveriam, por conseguinte, ter um só governo que

confederasse os diferentes Estados que haverão de formar-se. Mas não é possível, porque

climas remotos, situações diversas, interesses opostos, características dessemelhantes

dividem a América.’.

Sua conclusão é enfática: “Não é a união tudo o que se necessita para colocá-los (aos

países) em condições de expulsar os espanhóis, suas tropas e partidários da corrompida

Espanha, para fazê-los capazes de estabelecer um império poderoso, com um governo livre

e leis benéficas?”

A carta a seguir foi enviada por Simon Bolívar para os presidentes de outros países da

América Latina, convocando-os para a realização de uma Assembleia.

“Aos governos das repúblicas da Colômbia, do México, do Rio da Prata, do Chile e da

Guatemala.

Lima, 7 de dezembro de 1824

Grande e bom amigo:

Depois de quinze anos de sacrifícios dedicados à liberdade da América para obter o

sistema de garantias que, na paz e na guerra, seja o escudo do nosso destino, já é tempo

de que os interesses e as relações que unem as repúblicas americanas entre si, antes

colônias espanholas, tenham uma base fundamental que eternize, se possível, a duração

desses governos. (...)

Profundamente imbuído dessas ideias convidei, em 1822, como presidente da República da

Colômbia, os governos do México, do Peru, do Chile e de Buenos Aires para que

formássemos uma confederação e reuníssemos, no istmo do Panamá ou em qualquer outro

ponto escolhido de comum acordo, uma assembleia de representantes de cada Estado que

nos servisse de conselheira nos grandes conflitos, de ponto de contato nos perigos comuns,

de fiel intérprete nos tratados públicos quando ocorressem dificuldades e de conciliadora,

enfim, de nossas diferenças”.

(BOLÍVAR, S. Escritos políticos. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 1992, p. 121)

1) Qual é a proposta de Simon Bolívar?

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2) Por que ele considerava importante para as novas nações que se formavam, que sua

proposta fosse aceita?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(JINKINGS, Ivana (et all). Enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 188).
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O processo de independência das colônias americanas se estendeu por muitos
anos. E, em cada lugar, deu-se de uma maneira autônoma, segundo um modelo
específico. Observamos muitas diferenças entre os diversos processos. Leia, com
atenção, os textos produzidos pelos líderes desses movimentos.

O programa de Morelos (México, 1813)

Que a América seja independente da Espanha e de toda outra nação, governo ou

monarquia. Que a religião católica seja a única, sem tolerância de outra. Que a soberania

emane imediatamente do povo, que só admite depositá-la em seus representantes, dividindo-se

os poderes em legislativo, executivo e judiciário (...). Que as leis gerais compreendam a todos,

sem exceção de corpos privilegiados. Que a escravidão seja proscrita para sempre e o mesmo

para a distinção de castas, ficando todos iguais. Que se guardem as propriedades de cada um e

se respeite cada casa como asilo sagrado. Que na nova legislação não se admita o uso da

tortura. Que se suspenda a infinidade de tributos e imposições que mais causam agonia.

(SIMPSON, L. Muchos Méxicos. México: FCC, 1977, p. 224)

Mensagem de Toussaint Louverture aos negros (Haiti, 1793)

Irmãos e amigos. Sou Toussaint-Louverture; talvez o conhecimento do meu nome vos

tenha chegado. Iniciei a vingança de minha raça. Quero que a liberdade e a igualdade reinem

em São Domingos. Trabalho para que elas existam. Uni-vos, irmãos, e luteis comigo pela

mesma causa. Arranqueis comigo, de raiz, a árvore da escravidão.

(JAMES, C.L.R. Os jacobinos negros: Toussaint-Louverture e a revolução de São 

Domingos. São Paulo: Boitempo Editorial, 2000)

Bolívar e os limites da igualdade (Venezuela, 1819)

Os cidadãos da Venezuela gozam todos, pela Constituição, intérprete da natureza, de

uma perfeita igualdade política. Minha opinião é, legisladores, que o princípio fundamental de

nosso sistema depende imediata e exclusivamente da igualdade estabelecida e praticada na

Venezuela. (...) Mas todos devem praticar a virtude, e nem todos praticam; (...) todos devem

possuir talentos, e todos não possuem. Daqui decorre distinção efetiva que se observa entre os

indivíduos da sociedade mais liberalmente estabelecida (...).

(BOLÍVAR, Simón. Escritos políticos. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 1992)

Em grupo, leia e discuta os três textos. Depois responda às questões, em seu caderno.

1) Identifique o autor de cada texto e sua participação nos processos de autonomia das colônias

americanas.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Aponte o sentido da palavra “igualdade”, para cada um dos autores.

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada 
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada
Brasil!

II
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida”, no teu seio “mais amores”.

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Hino Nacional Brasileiro
Joaquim Osório Duque Estrada 

Cidade maravilhosa
Cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

Berço do samba e das lindas canções
Que vivem n'alma da gente...
És o altar dos nossos corações
Que cantam alegremente!

Cidade Maravilhosa
Cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

Jardim florido de amor e saudade,
Terra que a todos seduz...
Que Deus te cubra de felicidade
- Ninho de sonho e de luz.

Cidade Maravilhosa
Cheia de Encantos Mil...
Cidade maravilhosa,
Coração do meu Brasil!

CIDADE MARAVILHOSA
Andre Filho
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