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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:

SEMANAS 1 E 2

EIXO TEMÁTICO: 

Mutações no Mundo Natural.

TEMA / TÓPICO(S): 

A Relação Sociedade e Natureza em Questão; Domínios de natureza no Brasil.

HABILIDADE(S) DO CBC: 

Reconhecer os domínios de natureza que compõem o território brasileiro, avaliando a interferência humana 
na exploração de seus recursos.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Climatologia; Geologia, Biogeografia, Biosfera; Relevo; Biomas; Biodiversidade; Fatores do Clima; Tipos de 
Clima;

TEMA: Domínios morfoclimáticos do território brasileiro 

Caro (a) estudante, neste bloco você irá explorar a relação entre a vegetação e o clima e conhecer a 
dinâmica climática e as formações vegetais no Brasil. 

Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza – 
relevo, clima, vegetação – que se inter-relacionam e interagem, formando uma unidade paisagística.  
No Brasil, o geógrafo Aziz Ab’Saber foi o responsável por fazer essa classificação. Os domínios morfo-
climáticos são seis: Cerrados, Mares de Morros, Caatingas, Amazônico, Araucárias e Pradarias, entre 
esses domínios temos as faixas de transições. Nessas faixas são encontradas características de dois 
ou mais domínios morfoclimáticos.
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ATIVIDADES

1 - Observe as figuras:

Figura I. Disponível em: <https://static.todamateria.com.br/upload/ma/ta/mata-das-araucarias-og.jpg>. Acesso em: 18 jan. 2021. 
Figura II. Disponível em: <https://static.todamateria.com.br/upload/ve/ge/vegetacaocaatinga.jpg>. Acesso em: 18 jan. 2021.

Os domínios morfoclimáticos constituem grandes combinações na associação entre os diversos ele-
mentos da paisagem, mas com maior influência no relevo e no clima, gerando certa uniformidade em 
escala regional. Com base nas ilustrações e nos conhecimentos sobre os domínios morfoclimáticos 
brasileiros, identifique:

a) O domínio que está localizado latitudinalmente, abaixo do trópico de Capricórnio, destacando 
dois dos seus aspectos geográficos. 

b) O domínio morfoclimático, marcado pelas maiores amplitudes térmicas anuais, que recobre 
extensas superfícies planas, citando duas de suas características.

2 - Observe o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros:
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Os números 1 e 2 indicados no mapa representam, respectivamente, os domínios:

a) do semiárido e da mata atlântica.
b) da caatinga e dos mares de morro.
c) do sertão e das paisagens litorâneas.
d) do agreste e da mata tropical.
e) do polígono das secas e da zona da mata.

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-dominios-
morfoclimaticos-no-brasil.htm>. Acesso em: 18 jan. 2021

3 - A Mata dos Cocais, o Agreste nordestino e o Complexo do Pantanal Mato-grossense, embora 
se localizem em pontos não complementares do território brasileiro, fazem parte de um mesmo 
agrupamento morfoclimático, que corresponde à área ocupada pelo domínio:

a) das Pradarias.
b) dos Mares de Morros.
c) das Faixas de Transição.
d) dos Cerrados.
e) Amazônico.

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-dominios-
morfoclimaticos-no-brasil.htm>. Acesso em 18 jan. 2021.

4 - Os domínios morfoclimáticos representam a interação e a integração do clima, relevo e vegetação 
que resultam na formação de uma paisagem passível de ser individualizada. Segundo Aziz Ab´Saber, 
existem sete domínios morfoclimáticos no Brasil em função de sua extensa área com grande 
luminosidade e disponibilidade hídrica. Em relação a essa temática, assinale a alternativa que apresenta 
a caracterização adequada.

a) Domínio da Amazônia - mais extenso do país; caracterizado por terras baixas; predomínio do 
clima tropical semi úmido com temperaturas acima dos 25°C; elevado intemperismo químico; 
é o Ecossistema mais rico do planeta.

b) Cerrado - situado no planalto central; clima tropical; incêndios naturais; estima-se que seja 
responsável por 25% da biodiversidade mundial, é um hotspot e um local com expansão da 
monocultura de café.

c) Caatinga - situada na depressão sertaneja; é um dos biomas mais seriamente afetados; inserida 
na área de expansão agropecuária e fruticultura, tem uma vegetação xerófila com clima árido.

d) Mares de morros - predomínio da Mata Atlântica; presença de formas aciculifoliadas em meia 
laranja ou serras; formada pelas terras baixas do Sudeste; possui estruturas cristalinas.

e) Araucária - formada por planaltos da região sul do país; áreas de clima subtropical com tem-
peraturas médias de 25°C e chuvas mal distribuídas; vegetação heterogênea e folhas acicu-
lifoliadas; resta apenas 4% da vegetação original, de acordo com o IBAMA; utilização da agri-
cultura (terra roxa) e pecuária intensiva.

Disponível em: <https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-concursos/geografia-clima-e-dominios-morfoclimaticos>. 
Acesso em: 16 jan. 2021.
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5 - (UNIFENAS) “Analise o mapa a seguir:

Considerando o trajeto A-B no mapa, um turista que se deslocou de Manaus (AM) até Recife (PE) terá 
presenciado ao longo de sua viagem vários aspectos singulares que envolvem as inter-relações dos 
domínios morfoclimáticos brasileiros. A seguir, foram apontados determinados aspectos naturais que 
abrangem alguns domínios morfoclimáticos brasileiros presenciados pelo turista ao longo do trajeto 
A-B.

I) Domínio Amazônico, com clima equatorial, floresta equatorial e terras baixas com grande se-
dimentação.

II) Domínio das Caatingas, com presença de formações cristalinas, de áreas depressivas inter-
montanas e domínio de clima semiárido.

III) Domínio dos Cerrados, presença de grandes chapadões, solos ácidos e predomínio de clima 
subtropical.

IV) Domínio das Pradarias, com clima tropical, depressões interplantálticas, denominadas coxi-
lhas subtropicais e vegetação perenifólia.

Está CORRETO apenas o indicado na alternativa

a) I e II.
b) I, II e III.
c) I,II,III e IV.
d) I e IV.
e) III e IV.

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-dominios-
morfoclimaticos-no-brasil.htm>. Acesso em: 18 jan. 2021. 
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SEMANAS 3 E 4

EIXO TEMÁTICO: 

As Geografias do Cotidiano.

TEMA/ TÓPICO(S): 

Fundamentos da Cartografia.

HABILIDADE(S) DO CBC : 

Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Cartografia Temática; Cartografia Digital; Geoprocessamento; SIG; GPS; Coordenadas Geográficas; Escala 
Cartográfica.

TEMA: FUNDAMENTOS DA CARTOGRAFIA 

Caro(a) estudante, você irá compreender a relação entre a superfície real e a representada em uma su-
perfície plana além de identificar e comparar os tipos de mapas e escalas existentes. 

A cartografia é a área do conhecimento responsável pelo estudo, pela produção e divulgação de docu-
mentos que representam superfície terrestre ou partes dessa superfície. o documento cartográfico 
mais conhecido é o mapa. No entanto existem outros tipos, como as cartas, as plantas, os croquis,  
as anamorfoses, as imagens de satélites e de radar e as fotografias aéreas.

ATIVIDADES

1 - Explique a relação do tamanho de uma escala com a área representada e o nível de detalhamento dos 
mapas.
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2 - Sobre a técnica de criação e projeção de mapas, assinale o que for incorreto:

a) As projeções cartográficas são técnicas de representação do globo esférico da superfície ter-
restre em um plano, por isso, sempre haverá distorções.

b) Mapas temáticos são mapas especializados em um determinado tema, como áreas indus-
triais, relevo, hipsometria, clima, dentre outros.

c) Os símbolos cartográficos podem variar entre zonais, lineares e pontuais.
d) Legenda é a parte de um mapa responsável por apontar a proporção entre a superfície real e a 

representação gráfica dessa superfície.
e) Os SIG’s (Sistemas de Informações Geográficas) são resultado da união entre as técnicas mile-

nares da Cartografia e as inovações gráficas e tecnológicas.

3 - Analise o planisfério.

O planisfério está representado na projeção de

a) Mercator.
b) Bertin.
c) Mollweide.
d) Goode.
e) Robinson.

Disponível em: <https://www.mapadaprova.com.br/questoes/de/geografia/cartografia>. Acesso em: 17 jan. 2021. 
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4 - (UFAM) A novela da Rede Globo "Caminho das Índias" mostrou, na cena do dia 23 de maio, a seguinte 
situação: "Após ganhar alguns presentes e flores de Ramiro, Melissa fica muito desconfiada da atitude 
'bondosa' e pega o carro dele para ver no GPS os lugares que o marido foi - assim, descobre que o 
presidente da Cadore estacionou o carro em frente ao prédio de Gaby tarde da noite".

Disponível em: <http://www.tudoagora.com.br/noticia/19231/Novelas-da-Globo-Caminho-das-Indias-Melissa-descobre-traicao-de-
Ramiro-eagride-Gaby.html>. Acesso em: 17 jan. 2021. 

Sobre o GPS, leia as assertivas abaixo e assinale somente as que estão CORRETAS:

I. O GPS é considerado, atualmente, a mais moderna e precisa ferramenta de determinação da 
posição de um ponto da superfície terrestre. É um termo em inglês que significa Global Posi-
tioning System.

II. O GPS permite apenas o monitoramento de deslocamentos realizados em pequenas distân-
cias de um ponto para outro, em linha reta.

III. O GPS é um instrumento de orientação utilizado apenas em automóveis importados.
IV. O GPS representa uma tecnologia desenvolvida inicialmente para fins bélicos. Foi durante a 

Guerra do Golfo que sua aplicação obteve sucesso.
V. GPS é um sistema que se baseia na utilização de mapas e cartas milimetricamente represen-

tadas em um gráfico de escalas pequenas.

a) Apenas I e IV são corretas.
b) Apenas II e V são corretas.
c) Apenas I e III são corretas.
d) Apenas II e III são corretas.
e) Apenas IV e V são corretas

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-sig.htm>. Acesso em: 15 jan. 2021.

5 - (UDESC 2008) - Sobre as coordenadas geográficas, assinale a alternativa CORRETA.

a)  longitude é determinada pelo ângulo formado pela posição de um determinado ponto e o pla-
no meridional, podendo variar de zero a 90 graus.

b) Coordenada geográfica é o ponto em que duas latitudes se cruzam.
c) Tanto as latitudes quanto as longitudes são medidas em graus, minutos e segundos.
d) Os principais paralelos e meridianos que cortam o território brasileiro são: Equador e Tordesilhas
e) O paralelo é uma circunferência imaginária, que pode ser traçado até 180 vezes sobre a super-

fície terrestre.
Disponível em: <https://www.infoescola.com/geografia/coordenadas-geograficas/exercicios/>. Acesso em: 14 jan. 2021.
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SEMANAS 5 E 6

EIXO TEMÁTICO: 

Mutações no Mundo Natural.

TEMA/ TÓPICO(S): 

Fontes de Energia.

HABILIDADE(S) DO CBC: 

Compreender os impasses da sociedade contemporânea sob a ótica da produção e do consumo de energia.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Fontes de Energia Renováveis; Fontes de Energia Não Renováveis; Matéria-Prima; Combustíveis Fósseis; 
Meio Ambiente; Biocombustíveis.

TEMA: Fontes de energia 

Caro (a) estudante, neste bloco de atividades você irá reconhecer a diversidade de fontes de energia, 
os impactos sociais e ambientais da obtenção de energia e as diferenças entre os recursos renováveis 
e não renováveis. 

A busca por fontes alternativas de energias não poluentes ou renováveis tem avançado no mundo. Seja 
para diminuir a dependência do petróleo, seja para reduzir os níveis de poluição, o fato é que a busca por 
diferentes fontes de energia já é uma realidade no mundo. A geração, a transmissão e a distribuição de 
energia é um processo de fundamental importância para a sociedade e desenvolvimento econômico. 
Faz-se necessária em nossas casas, ruas, meios de transporte, atividades econômicas, etc. 

ATIVIDADES

1 - Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, no sudeste 
da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 MW (megawatts), total 
suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. (MATOS, C. GE busca bons ventos e 
fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S. Paulo, 2 dez. 2012.)
A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energé-
tico brasileiro:

a) Redução da utilização elétrica.
b) Ampliação do uso bioenergético.
c) Expansão das fontes renováveis.
d) Contenção da demanda urbano-industrial.
e) Intensificação da dependência geotérmica.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-fontes-de-energia/>. Acesso em: 15 jan. 2021.
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2 - A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizada nas indústrias, 
nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai 
atrás de várias fontes, tais como,

I. combustíveis fósseis.
II. energia hidrelétrica.
III. energia nuclear.
IV. etanol.
V. energia eólica (energia dos ventos).

Desses 5 tipos: 

a) apenas um é renovável.
b) apenas dois são renováveis.
c) apenas três são renováveis.
d) apenas quatro são renováveis.
e) todos são renováveis.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-fontes-de-energia/>. Acesso em: 15 jan. 2021.

3 - (ENEM- 2010) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município 
localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é 
cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. 
Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em 
questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia, entre 
as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor 
impacto ambiental?

a) Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração.
b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia.
c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população.
d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local.
e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída.

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-fontes-energia-alternativas.htm>. 
Acesso em: 15 jan. 2021.

4 - A energia solar apresenta muitos fatores positivos, como o fato de ser renovável, ocupar espaços 
reduzidos em comparação a outras fontes e não emitir poluentes na atmosfera. Além disso, a energia 
advinda dos raios solares é abundante e pode ser bastante produtiva quando devidamente aproveitada. 
No entanto, ela apresenta algumas desvantagens, destacando-se a:

a) a baixa necessidade nas regiões de maior insolação.
b) os elevados custos das instalações.
c) a inacessibilidade em lugares remotos.
d) a frequente necessidade de manutenção.
e) os efeitos sobre as temperaturas da Terra.

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-fontes-renovaveis-energia.htm>. 
Acesso em: 15 jan. 2021.
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5 - (Unicamp – SP) O Brasil, a Rússia, o Canadá e os Estados Unidos são países que tem um grande 
potencial hidrelétrico, o que facilita a obtenção de energia elétrica. A obtenção de energia através da 
hidreletricidade é uma alternativa de abastecimento energética menos comprometedora para o meio 
ambiente. Mesmo assim, ocorrem impactos socioambientais, principalmente quando se opta por 
grandes barragens.

Quais são os problemas socioambientais resultantes da instalação de grandes barragens?

Disponível em: <http://aulaseexerciciosdegeografia.blogspot.com/2018/07/questoes-discursivas-e-objetivas-fontes.html>. Acesso em: 
15 jan. 2021.
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SEMANAS 7 E 8

EIXO TEMÁTICO: 

Mutações no Mundo Natural.

TEMA/ TÓPICO(S): 

Ordem Ambiental Internacional e Desenvolvimento Sustentável.

HABILIDADE(S) DO CBC: 

Reconhecer na sociedade global instrumentos de políticas ambientais.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Desenvolvimento Sustentável; Sociedade e Consumo; Consciência Ecológica; Impactos Ambientais; Susten-
tabilidade; ONGs; Desenvolvimento Econômico; Questão Socioambiental.

TEMA: Desenvolvimento sustentável 

Caro(a) estudante, você irá explorar os processos históricos que moldaram os atuais padrões de produ-
ção e os problemas socioambientais, além de conhecer tratados e acordos que visam regulamentar e 
estabelecer objetivos para a questão ambiental. 

Atualmente, quase todos os governos e grandes empresas possuem políticas ambientais. Além de mos-
trar para os cidadãos e consumidores quais são os princípios ambientais seguidos, as políticas ambien-
tais servem para minimizar os impactos ambientais gerados pelo crescimento econômico e urbano. 
Estas políticas são, portanto, importantes instrumentos para a garantia de um futuro com desenvol-
vimento e conservação ambiental. São também fundamentais para o combate ao aquecimento global 
do planeta (verificado nas últimas décadas), redução significativa da poluição ambiental (ar, rios, solo 
e oceanos) e melhoria na qualidade de vida das pessoas (principalmente dos grandes centros urbanos). 

ATIVIDADES

1 - Observe o cartum do desenhista estadunidense Anndy Singer (1965): 

Disponível em: <https://i1.wp.com/
autonomialiteraria.com.br/wp-content/

uploads/2017/12/successmlzw_
portugese-2-e1513188958598.

jpg?fit=700%2C882&ssl=1>.  
Acesso em: 18 jan. 2021
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Considerando a sociedade em que vivemos, explique o cartum: 

2 - (Fatec) Em junho de 2012, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O objetivo desse encontro foi a renovação do 
compromisso político com o desenvolvimento sustentável, que apresenta como uma de suas propostas

a) evitar o uso de recursos naturais e de matérias-primas nas indústrias para não comprometer 
o meio ambiente.

b) investir em pesquisas sobre alimentos geneticamente modificados com a finalidade de aca-
bar com a fome no mundo.

c) desenvolver economicamente todas as nações para que estas possam ter o mesmo padrão de 
consumo dos Estados Unidos.

d) atender às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gera-
ções em prover suas próprias necessidades.

e) incentivar os países desenvolvidos a ampliar o setor agroindustrial para garantir que não fal-
tem alimentos para os países subdesenvolvidos.

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-conferencias-ambientais.htm>. 
Acesso em: 17 jan. 2021

3 - (UFRJ) A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um 
"quadro" que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito: O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL.

O uso dessa expressão tem a finalidade de:

a) sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento.
b) garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta.
c) sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento.
d) propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente.
e) divulgar a insustentável situação do meio ambiente.

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-desenvolvimento-sustentavel.htm>. 
Acesso em: 17 jan. 2021.

4 - (URCA 2018/1) Está havendo no mundo todo debates em torno da necessidade de um novo modelo e 
estilo de desenvolvimento. Apesar do crescimento da praticas aparentemente antagônicas em relação à 
conservação da biodiversidade, há uma preocupação internacional em refletir sobre soberania alimentar, 
não uso de produtos químicos, fortalecimento de práticas agroecológicas fortalecendo a interface 
conservação/desenvolvimento em quase todos os níveis da sociedade atual. Estamos falando de:

a) Economia de mercado.
b) Modelo de Desenvolvimento Sustentável.
c) Redução da biodiversidade no mundo.
d) Modelo econômico de desenvolvimento socialista.
e) Diminuição de práticas conservacionistas.

Disponível em: <https://www.infoescola.com/geografia/desenvolvimento-sustentavel/exercicios/. Acesso em: 17 jan. 2021.
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5 - (UNIRIO-RJ) A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às 
questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito considera-se que:

a) o meio ambiente é fundamental para a vida humana e, portanto, deve ser intocável.
b) os países subdesenvolvidos são os únicos que praticam esta ideia, pois, por sua baixa indus-

trialização, preservam melhor o seu meio ambiente do que os países ricos.
c) ocorre uma oposição entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente e, portanto, é ine-

vitável que os riscos ambientais sustentem o crescimento econômico dos povos.
d) deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio am-

biente sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis.
e) são as riquezas acumuladas nos países ricos, em prejuízo das antigas colônias durante a ex-

pansão colonial, que devem, hoje, sustentar o crescimento econômico dos povos.
Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-desenvolvimento-sustentavel.htm>. 

Acesso em: 16 jan. 2021. 
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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO

SEMANAS 1 E 2

EIXO TEMÁTICO: 

Mundo Moderno, colonização e relações étnico-culturais (1500-1808).

TEMA/ TÓPICO(S): 

Escravidão e comércio no Mundo Moderno.

HABILIDADE(S): 

- Identificar a origem étnica e geográfica dos escravos trazidos para o Brasil.

- Analisar as contradições entre trabalho escravo, mobilidade social e resistências à escravidão na sociedade 
colonial.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- O trabalho escravo no Brasil.

- A crise do sistema colonial.

TEMA: Escravidão e comércio no Mundo Moderno.

Caro (a) estudante, neste bloco de atividades você vai identificar a origem étnica e geográfica dos es-
cravizados trazidos para o Brasil, analisar as contradições entre trabalho escravo e mobilidade social e 
resistências à escravidão. 
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RECAPITULANDO:

ATIVIDADES

1 - Observe o mapa abaixo que representa rotas do tráfico de escravizados para o Brasil.
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O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África na América Latina. Milhões de afri-
canos foram arrancados de seu continente o que acarretou a desorganização dessas sociedades, de 
suas tradições e de seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram 
ao Brasil pessoas de diversas regiões da África dentre as quais se destacaram os grupos: 

a) Provenientes do norte da África em sua grande maioria, tendo destaque para as grandes habi-
lidades com o trabalho artesanal. 

b) Grupos Bantos provenientes da região de Cabo Verde e São Jorge da Mina.
c) Grupos de sudaneses e moçambicanos que constituíram-se como importante base para a cul-

tura afro-brasileira. 
d) Grupos de sudaneses e bantos que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janei-

ro, Salvador e Recife.
e) Grupos de Sudaneses e Bantos que foram enviados ao nordeste brasileiro tendo como princi-

pal campo de atuação a produção açucareira. 

2 - (UFC-CE) Por aproximadamente três séculos, as relações de produção escravista predominaram 
no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre este sistema escravista é correto 
afirmar que:

a) impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas.
b) favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro.
c) possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas.
d) foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a dos Malês e a do Contestado.
e) foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822.

3 - (Unicamp) O escravizado no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e 
submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram da resistência dos escravizados aos senhores 
o medo que os senhores sentiram diante dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas. 

a) Descreva o que eram os quilombos:

b) Por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os 
atentados e as fugas de escravos no período colonial brasileiro?
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SEMANAS 3, 4 E 5

EIXO TEMÁTICO:

Cultura e Política na construção do Estado Nacional Brasileiro.

TEMA/ TÓPICO(S): 

Colonização Portuguesa e resistência./ Das crises do Sistema Colonial ao Período joanino.

HABILIDADE(S): 

- Analisar as contradições entre trabalho escravo, mobilidade social e resistências à escravidão na sociedade 
colonial.

 - Identificar e analisar diferentes formas e relações de trabalho escravo na América Portuguesa.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- Trabalho escravo no Brasil.

- Crise no Sistema colonial.

- A chegada da Corte portuguesa ao Brasil.

TEMA: Colonização Portuguesa e resistência

Caro (a) estudante, você vai analisar a organização do sistema colonial identificando os meios de atua-
ção da Coroa portuguesa na colônia e reconhecer os movimentos de resistência à essa dominação. 

RECAPITULANDO:
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PARA SABER MAIS: 

Caminhos da Reportagem: Ecos da Escravidão. História e herança do tempo da escravidão no Brasil. 
Disponível em: <https://memoria.ebc.com.br/cidadania/2015/05/especial-mostra-historia-e-heran-
ca-do-tempo-da-escravidao-no-brasil>. Acesso em: 17 jan. 2021.

Ecos da Escravidão

Creative Commons - CC BY 3.0 - Ecos da Escravidão - Caminhos da Reportag

Por cerca de 300 anos o país dependeu da mão de obra de negros africanos escravizados.

Os escravos atuavam nos engenhos de açúcar, nas lavouras de café e na mineração. 

Na época colonial, cinco milhões de escravizados desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro, Sal-
vador e Recife, sem contar os milhares que morreram durante a travessia do Atlântico. Eles vinham do 
continente africano para realizar o serviço pesado. A economia brasileira no período colonial e imperial 
estava concentrada na exploração dos negros.

ATIVIDADES

1 - (Cesgranrio-RJ) Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como 
desdobramento da expansão mercantil europeia da época moderna.

a) A descoberta de ouro no final do século XVII aumentou a renda colonial, favorecendo o rompi-
mento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole.

b) O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dos se-
tores de subsistência, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção.

c) A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas foram organizadas para atender aos 
interesses da política mercantilista europeia.

d) A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento, na América, da experiên-
cia anterior dos portugueses nas suas colônias orientais.

e) A produção de abastecimento e o comércio interno foram os principais mecanismos de acu-
mulação da economia colonial.
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2 - (Fuvest-SP) Adaptado. No Brasil, os escravizados:

1. Trabalhavam tanto no campo quanto na cidade, em atividades econômicas variadas.
2. Sofriam castigos físicos, em praça pública, determinados por seus senhores.
3. Resistiam de diversas formas, seja praticando o suicídio, seja organizando rebeliões.
4. Tinham a mesma cultura e religião, já que eram todos provenientes de Angola.
5. Estavam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria. 

Das afirmações acima, são verdadeiras apenas: 

a) 1,2 e 4. b) 3,4 e 5. c) 1,3 e 5. d) 1,2 e 3. e) 2,3 e 5. 

3 - (Upe 2014) Observe a imagem a seguir:

Ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do nordeste colonial. Com base na ima-
gem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa CORRETA.

a) Esse engenho movido por força hidráulica é uma realidade do século XVIII, embora anterior-
mente fosse utilizada a força humana ou a força animal para fazê-lo funcionar. 

b) A presença exclusiva de mão de obra escrava negra, na imagem, denota a exclusão dos indíge-
nas como trabalhadores, escravos ou livres, da indústria açucareira. 

c) Engenhos de grande porte, como o da ilustração, só foram introduzidos na América Portugue-
sa em meados do século XVII, pelos holandeses que ocupavam a capitania de Pernambuco. 

d) A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes, era formada por traba-
lhadores especializados. 

e) A mão de obra indígena só foi utilizada, no período colonial, em regiões como São Paulo e Rio 
de Janeiro, não se fazendo presente nos engenhos do nordeste colonial. 
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SEMANAS 6, 7 E 8

EIXO TEMÁTICO: 

Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro (1822-1930) / Mundo Contemporâneo, Repú-
blica e Modernidade. Cidadania e Democracia: de 1930 aos dias atuais.

TEMA/ TÓPICO(S): 

- Embates Políticos e Culturais no Processo de Construção e Afirmação do Estado Nacional.

- Manifestações populares e Conjuração Baiana; elites coloniais e Inconfidência Mineira. Transferência da 
Corte Portuguesa para o Brasil.

HABILIDADE(S): 

Analisar os impactos da transferência da Corte Portuguesa sobre os hábitos e costumes da vida colonial.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

- A crise do sistema colonial.

 - A chegada da corte e a abertura dos portos. 

- A proclamação da independência e o Primeiro Reinado.

 - O fim do Segundo Reinado.

TEMA: Das crises no sistema colonial ao período joanino.

Caro(a) estudante, neste bloco você vai analisar os impactos da transferência da Corte Portuguesa so-
bre os hábitos e costumes da vida colonial.

RECAPITULANDO:
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ATIVIDADES

1 - (Fuvest-SP) A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão Bonaparte levou a Coroa 
portuguesa, apoiada pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Tal decisão teve 
desdobramentos notáveis para o Brasil. Entre eles:

a) a chegada ao Brasil do futuro líder da independência, a extinção do tráfico negreiro e a criação 
das primeiras escolas primárias.

b) o surgimento das primeiras indústrias, muitas transformações arquitetônicas no Rio de Ja-
neiro e a primeira Constituição do Brasil.

c) o fim dos privilégios mercantilistas portugueses, o nascimento das universidades e algumas 
mudanças nas relações entre senhores e escravos.

d) a abertura dos portos brasileiros a outras nações, a assinatura de acordos comerciais favorá-
veis aos ingleses e a instalação da Imprensa Régia.

e) a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a abertura de estradas de ferro ligando o lito-
ral fluminense ao porto do Rio e a introdução do plantio do café.

2 - (UFMT) A emancipação política do Brasil deu-se no contexto de insatisfações portuguesas diante 
da atitude protelatória de D. João VI. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e a 
Algarves, em 1815, provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o 
retorno da Corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a afirmativa correta: 

a) D. Pedro I, na condição de Príncipe Regente, atendeu aos clamores populares e decidiu deso-
bedecer à convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública, no Rio de Janeiro, no 
dia 9 de janeiro de 1822. 

b) Os partidários da manutenção da Corte Portuguesa no Brasil eram favoráveis à abolição da 
escravidão, à reforma agrária e ao rompimento definitivo com a antiga metrópole. 

c)  A revolução do Porto, movimento de cunho liberal que eclodiu em 24 de agosto de 1820, tinha 
intenção de emancipar o Brasil, desmembrando o que ainda estava no império ultramarino 
português. 

d) D. João VI retornou a Portugal em 1821, após ter se recusado a atender as manifestações po-
pulares que o pressionavam a jurar obediência à nova constituição portuguesa. 

e)  D. Pedro I, profundamente marcado por concepções liberais e democráticas, acatou as deli-
berações da Assembleia Constituinte de 1822.

3 - Os versos populares a seguir, do tempo em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, 
eram uma alusão à corrupção das elites econômicas e políticas da época.

Quem furta pouco é ladrão

Quem furta muito é barão

Quem mais furta e esconde

Passa de barão a visconde
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a) Como eram as ações das elites econômicas e políticas no Brasil de acordo com os versos acima? 

b) De que forma os brasileiros têm reagido à corrupção em nossa história?

c) Pesquise denúncias de corrupção na história recente do Brasil e crie uma campanha de com-
bate à corrupção. 

Disponível em: COTRIM, Gilberto. História Global 2. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 175. (Adaptado)
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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:

SEMANAS 1 E 2

EIXO TEMÁTICO: 

Teoria do conhecimento.

TEMA / TÓPICO(S): 

A diversidade dos saberes.

HABILIDADE (S): 

Distinguir racionalidade e crença; opinião e ciência.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Opinião; crença; senso comum; ciência.

TEMA: A Filosofia na sua vida

Olá estudante!

A Filosofia é popularmente conhecida como a “mãe” de todas as ciências, porque todas as ciências se 
originam, de alguma forma, das indagações e metodologias desenvolvidas por filósofos ao longo da 
história. Durante muito tempo, todas as ciências particulares como a Física, por exemplo, eram co-
nhecidas como filosofia. Os filósofos eram físicos, matemáticos, astrônomos... então, de certa forma, 
você já teve acesso ao DNA da Filosofia ao estudar estas matérias ao longo da sua vida escolar. Nesta 
semana você será convidado a distinguir e a relacionar diversos saberes produzidos pelo homem ao 
longo do tempo.

A FILOSOFIA NA SUA VIDA

Talvez não se lembre, mas quando criança é bastante provável que você indagasse os seus pais sobre o 
porquê das coisas: Por que o céu é azul? Por que cadeira se chama cadeira? Por que saem lágrimas dos 
olhos quando alguém chora?... Não sei quais foram as perguntas que você fez, pode ser que você não se 
lembre mais. É bem provável também que a resposta para a maioria de suas perguntas tenha sido um 
seco e sonoro PORQUE SIM! Os adultos não costumam ter paciência para estas indagações, porque es-
tão ocupados demais com as “questões sérias e importantes da vida”. Eles não sabem que as questões 
“sérias e importantes da vida” como a ciência, o trabalho, os valores e a política... foram inventadas para 
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responder perguntas que ainda não possuíam respostas e por isso eram vistas como não importantes, 
como as perguntas que você provavelmente fez ou ainda faz!

A Filosofia, que será apresentada posteriormente de forma mais sistemática, pois existe há muito tem-
po na história e (pasme você!) já existe há muito tempo na sua história! Este seu jeito de se colocar na 
vida desde criança, fazendo perguntas, querendo saber o que está por trás das coisas óbvias, já era,  
a grosso modo, Filosofia! Sabe aquela bad , ou seja, aquela tristezinha sem explicação que bate de vez 
em quando ‘do nada’ e faz você refletir sobre a vida? Então, isto só acontece porque você não apenas 
existe,por exemplo: como uma árvore, mas porque você busca um sentido para sua existência! E isto 
também é, de certa forma, Filosofia.

Talvez você esteja se perguntando neste momento: “Se eu já questiono, faço perguntas, tenho crises 
existenciais, e, portanto, faço Filosofia, para quê estudar uma coisa que eu já sei fazer?Para que es-
tudar Filosofia?” Aqui está o pulo do gato! Este é o “segredo” que torna a Filosofia algo peculiar e ne-
cessário. A Filosofia é também uma ferramenta de aprimoramento das perguntas para torná-las mais 
fundamentais, sistemáticas e interessantes. É uma ferramenta usada ao longo da história para cons-
truir maneiras e métodos de investigação que possibilitam ao ser humano alcançar conhecimento mais 
universal, racional, menos supersticioso. A Filosofia é um antídoto para combater determinadas opi-
niões e crenças que se apresentam como saberes absolutos; é um filtro, melhor do que o do Instagram 
para impedir que você caia na tentação de consumir e espalhar fake News. É uma forma de ajudar o ser 
humano na caminhada em busca do conhecimento diversos saberes que brotam da Filosofia ou são 
objetos de reflexão filosófica,e muitos deles você já teve acesso.

CONHECIMENTO

O conhecimento foi uma ferramenta criada pela humanidade ao longo da história. Enquanto ferramen-
ta, ele pode ser usado de várias formas e possuir vários modelos. Não existe apenas uma forma de co-
nhecimento. Vamos caracterizar alguns tipos:

SABER RELIGIOSO

O saber religioso, em linhas bastantes gerais, oferece um fundamento sobrenatural para explicar e dar 
sentido ao mundo natural, ao mundo físico que vivemos. As pessoas que aderem a este tipo de saber 
pressupõem a existência de uma plataforma transcendente, como, por exemplo, divindades, espíritos, 
projeto de salvação... de forma espontânea, sem a necessidade de evidências empiricamente testá-
veis. O saber religioso é influente e poderoso na vida de grande parte das pessoas, pois norteia compor-
tamentos, decisões políticas, criação de leis, entre outras coisas. 

SABER CIENTÍFICO

Ciência é uma palavra que vem do latim scientia, que em português significa conhecimento. Trata-se 
de uma ferramenta criada pelo ser humano para produzir um tipo de conhecimento sistemático e se-
guro através de uma metodologia específica acerca dos fenômenos do mundo. Em tempo de pandemia 
é a este tipo de conhecimento que a humanidade recorre para buscar controlar determinado vírus e 
produzir formas de combatê-lo, por exemplo.

SABER ESPONTÂNEO OU SENSO COMUM

O senso comum é um tipo de conhecimento espontâneo baseado na experiência empírica, vivencial, 
concreta das pessoas. Ao longo da vida os seres humanos acumulam saberes, que não foram aprendi-
dos na escola, na faculdade, mas que servem de bússola orientadora da vida cotidiana. Por estar colado 
demais com a vivência das pessoas que o produziu, o senso comum não se estabelece como conheci-
mento válido universalmente. Ele possui validade relativa. Isto significa que ele pode mudar de pessoa 
para pessoa, de família para família, de cultura para cultura. Por isso há diferentes opiniões sobre o 
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mesmo tema e crenças diferentes sobre uma determinada realidade sem necessariamente haver uma 
mais “correta” que a outra.

A Opinião: 

A opinião (grego – doxa) é a maneira pela qual as pessoas costumam divulgar seu ponto de vista sobre 
o mundo. Este ponto de vista é baseado em experiências particulares e por isso não é verdadeiro por si 
mesmo. Por mais persuasiva e bem elaborada que seja uma opinião, ela não pode ser confundida com, 
por exemplo, um saber científico, pois a princípio não foi testada e provada com uma metodologia váli-
da. Um bom exemplo seria a diferença entre a opinião de alguma pessoa sobre a eficácia da vacina para 
Covid-19 e a demonstração da comunidade científica sobre a eficácia da mesma. Por maior que seja 
a afinidade que você tenha com quem emitiu uma opinião sobre hipóteses conspiratórias para não se 
vacinar, é importante compreender que se trata apenas de um ponto de vista subjetivo embebido por 
crenças pessoais desse indivíduo. É prudente e faz bem para a saúde física e mental refletir sobre de-
terminadas opiniões e crenças infundadas do senso comum quando outro tipo de conhecimento, como 
o conhecimento científico, apresenta estudos e evidências que contestam estas opiniões.

REFERÊNCIAS:

ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e suas regras. 14ª ed. São Paulo: 
Brasiliense,1991.

Conhecer o mundo. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/conhecer-o-
-mundo-mitologia-religiao-ciencia-filosofia-senso-comum.htm>. Acesso em: 14 jan. 2021.

ATIVIDADES

1 - Considere o texto seguinte: 

Certa vez, um cosmonauta e um neurologista russos discutiam sobre religião. O neurologista era cris-
tão, e o cosmonauta não. “Já estive várias vezes no espaço”, gabou-se o cosmonauta, “e nunca vi nem 
Deus, nem anjos”. “E eu já operei muitos cérebros inteligentes”, respondeu o neurologista, “e também 
nunca vi um pensamento”. 

 O mundo de Sofia, Jostein Gaardner, Cia. das Letras, 1995.

a) EXPLIQUE qual dos dois tipos de saberes estão sendo discutidos no texto?

b) COMENTE qual limite seria comum aos dois tipos de saberes presentes no texto? 
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2 - “Fake News são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações 
reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto 
de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo (geralmente figuras públicas). As Fake News têm um grande 
poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor/
espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material “noticioso” sem confirmar se é verdade 
seu conteúdo.”

O que são Fake News? Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/o-que-sao-fake-news.htm>.  
Acesso em: 14 jan. 2021.

a) EXPLIQUE por que as Fake News viralizam tão facilmente entre as pessoas atualmente?

b) De que maneira a atitude científica pode contribuir no combate às fake News?
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SEMANAS 3 E 4

EIXO TEMÁTICO: 

Teoria do conhecimento.

TEMA/ TÓPICO(S): 

A racionalidade científica.

HABILIDADE(S): 

Relacionar fato, observação e teoria.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Racionalidade científica, experiência; hipótese; teoria.

TEMA: A Racionalidade Científica

Olá, estudante!

Graças à ciência você pode, desde stalkear uma pessoa nas redes sociais, até ser submetido a uma 
cirurgia e contar com aparelhos e profissionais de altíssima eficiência e precisão técnica. É claro que a 
ciência tem seus limites, mas ela facilitou demais sua vida e a vida de muita gente, não é mesmo? Uma 
boa maneira de dar uma moral para a ciência, ou seja, valorizá-la, é buscar compreender a sua lógica. 
Vamos nessa?

É provável que há quinhentos anos atrás uma família não se incomodaria muito ao ver uma criança brin-
cando em um rio contaminado pelos dejetos que vem das casas, a água de esgoto. Hoje, porém, qual-
quer adulto que se deparasse com esta mesma cena chamaria atenção da criança e diria algo do tipo: 
“Sai daí menino, você quer ficar doente?” A diferença entre estas abordagens não é apenas temporal.  
É uma diferença causada pela transformação do conhecimento humano sobre o mundo ao longo do 
tempo. As pessoas hoje em dia, mesmo que por ventura não tenham tido a oportunidade de frequentar 
uma escola regular, sabem que existem vírus, bactérias e fungos e que eles podem causar doenças no 
corpo humano. Tanto As sociedades do passado e como do presente não podem ver estes microrganis-
mos a olho nu, mas as pessoas, de alguma forma, foram influenciadas pela racionalidade científica, por 
isso elas se comportam de forma diferente. Qual a diferença dos milagres feitos por um curandeiro de 
uma tribo indígena e “os milagres” da ciência produzidos ao longo do tempo?

ATITUDE CIENTÍFICA 

Segundo a filósofa Marilena Chaui (2000) a postura do cientista diante da vida é diferente da postura 
que adotamos de forma costumeira no dia a dia.

Antes de mais nada, a ciência desconfia da veracidade das nossas certezas, da nossa adesão imediata 
às coisas, da ausência de crítica e da falta de curiosidade. Por isso, onde vemos coisas, fatos e acon-
tecimentos, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam ser explicadas e, 
em certos casos, afastadas.
A atitude científica exigiu e exige que as pessoas duvidem das certezas do senso comum, das opiniões 
prontas, das correntes do grupo de WhatsApp. Além disso o conhecimento científico:

Surpreende-se com a regularidade, a constância, a frequência, a repetição e a diferença das coisas 
e procura mostrar que o maravilhoso, o extraordinário, o “milagroso” são um caso particular do que 
é regular, normal, frequente. Um eclipse, um terremoto, um furacão, a erupção de um vulcão, embo-
ra excepcionais, obedecem às leis da física. Procura, assim, apresentar explicações racionais, claras, 
simples e verdadeiras para os fatos, opondo-se ao espetacular, ao mágico, ao fantástico. (CHAUÍ, MA-
RILENA, 2000)
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CARATERÍSTICAS DO SABER CIENTÍFICO

• É objetivo, pois procura o que há de universal e necessário nos fenômenos diversos. 
• É metódico e sistemático, pois se apoia em medida, padrões e avalia diferenças entre fenôme-

nos a partir de critérios bem definidos.
• É homogêneo e generalizador, pois busca compreender a unidade em meio à pluralidade. 
• Estabelece relações causais entre fenômenos a partir da observação e investigação da estrutu-

ra e da regularidade dos elementos que compõem determinado fenômeno.
• Distingue-se da magia, porque não atribui a entidades sobrenaturais a causa dos fenômenos 

naturais. Pelo contrário, mostra que o mundo possui causas e relações racionais que podem ser 
conhecidas, quantificadas e comunicadas a todos.

• Está em constante renovação,como dizia o filósofo Karl Popper a principal característica de uma 
teoria científica é a sua possibilidade de ser refutada, questionada. Se uma teoria é apresentada 
como inquestionável, ou seja, se não houver a possibilidade de ela ser falsa, não se trata de uma 
teoria científica, trata-se de um dogma.

• Fazer ciência é trabalho duro. Exige paciência, método. A ciência não é doutrina religiosa que se 
aceita por um ato de fé. Ela exige investigação, método; pode e deve ser questionada. O saber 
científico não deve ser visto como algo misterioso, mas acessível, demonstrável. 

MÉTODO CIENTÍFICO

Imagine que você queira chegar a algum lugar, mas não sabe o caminho. Por mais rápido que você corra, 
a chance de chegar onde você quer não é grande. Agora imagine que você tenha a habilidade de mapear 
o lugar onde você está através do conhecimento das estrelas, do curso do rio... A possibilidade de você 
chegar no lugar certo é maior. A ciência é uma ferramenta que se presta a fazer isto: a ser caminho, 
meio que possibilita ao ser humano chegar a lugares que em outro momento seria impossível. Não se 
trata de ir mais rápido, mas de fazer o caminho certo. O método tem origem em duas palavras gregas: 
meta, “através” e hodós, “caminho”. A palavra método significa “através de um caminho”. Agora eu te 
convido a entender um dos caminhos que a ciência usa para produzir conhecimento: o método científi-
co-experimental. Segundo Gilberto Coltrin (2013), ele ocorre da seguinte forma:

1. Enunciação do problema – observando fatos, o cientista enuncia um problema que o intriga e 
que ainda não foi explicado pelo conhecimento disponível. Nessa etapa, ele deve expor seu pro-
blema com clareza e precisão e procurar os instrumentos possíveis para tentar resolvê-los.

2. Formulação de uma hipótese – tentando solucionar o problema, o cientista propõe uma respos-
ta possível, a qual constitui uma hipótese a ser avaliada em sua investigação. Isso significa que a 
hipótese e uma proposta não comprovada, a ser testada cientificamente;

3. Testes experimentais da hipótese – o cientista testa a validade de suas hipóteses, investigan-
do as consequências da solução proposta. Essa investigação deve ser controlada por ela para 
que o fator relevante previsto na hipótese seja suficientemente destacado na ocorrência do 
fato-problema.

4. Conclusão: O cientista conclui a pesquisa científica, confirmando ou corrigindo a hipótese for-
mulada e testada.
• Em síntese o método científico relaciona fato, observação e teoria. O cientista visualiza um 

determinado fenômeno várias vezes para obter o maior número de informações possíveis: 
(observação). Para tentar explicar o fenômeno observado, o cientista levanta uma hipótese 
que, se confirmada, se transforma numa lei científica. A teoria diz respeito a um conjunto de 
leis que explicam determinado fenômeno. 

REFERÊNCIAS
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ATIVIDADES

1 - A ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar e não em opiniões pessoais ou 
fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira cuidadosa e isenta, 
então os fatos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objetiva para a ciência.
(http://goo.gl/Y9YhA. Acesso: 12/03/2013. Adaptado.)

ASSINALE a opção correta. A ciência baseia-se em fatos :

a) abstratos. 
b) especulativos. 
c) observáveis. 
d) imagináveis.
e) sobrenaturais.

2 - Um cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da 
água. Propõe então um experimento que visa medir, com precisão, a temperatura de fervura da água 
em diferentes altitudes.

Este experimento tem por objetivo

a) avaliar a eficácia dos instrumentos de medição.
b) provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista.
c) questionar a variação da pressão atmosférica.
d) testar a validade de sua hipótese de trabalho.
e) questionar o método científico.

3 - No início do século XXI, os membros de um grupo de investigadores se infiltraram em vários 
hospitais psiquiátricos fazendo-se passar por doentes. Os funcionários dos hospitais pensavam que os 
investigadores eram doentes como os outros. Apesar de se comportarem com normalidade descobriram 
rapidamente que tudo quanto faziam era interpretado pelos médicos como sinal do problema mental 
inscrito nos formulários de admissão. Por que razão os médicos não perceberam? A experiência 
revelou algo sobre o poder de um pressuposto dominante: uma vez aceita uma hipótese, tudo pode ser 
interpretado para a apoiar. Quando a ideia de que os pacientes falsos tinham perturbações mentais foi 
admitida como pressuposto dominante, o seu comportamento não importava. Fizessem o que fizessem 
isso seria interpretado de modo a adaptar-se ao pressuposto.

Disponível em: <http://criticanarede.com/cie_dominante.html>. Acesso em: 11 nov. 2012. Adaptado.

O pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo

a) cego, porque os investigadores se comportavam normalmente.
b) experimental, por ter sido verificada por experimentos e análises dos fatos.
c) parcial, porque os pacientes verdadeiros não foram reconhecidos como falsos.
d) prévio, não sendo passível, portanto, de verificação.
e) correto, pois de perto nenhuma pessoa é normal. 
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SEMANAS 5 E 6

EIXO TEMÁTICO: 

Teoria do conhecimento.

TEMA/ TÓPICO(S): 

Os limites da ciência.

HABILIDADE(S): 

Confrontar a racionalidade filosófica e a racionalidade científica, através de suas rupturas e continuidades.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Ciência; Iluminismo; Razão instrumental; Poder; Senso Comum.

TEMA: Os limites da ciência

Olá estudante!

Neste bloco de atividades você será convidado a pensar a Ciência de forma mais crítica. Mas cuidado! 
Não se trata aqui de jogar a criança com a água suja fora, ou seja, dizer que o conhecimento científico 
é ruim porque ele apresenta certas reações adversas ao organismo social. Muito menos dizer que o co-
nhecimento científico tem o mesmo peso das opiniões e crenças produzidas e divulgadas no submundo 
das redes sociais. Não! O que distingue a ciência das crenças e das opiniões infundadas e absolutas é 
exatamente a possibilidade dos seus princípios, teorias e consequências éticas poderem ser retoma-
dos, discutidos, contestados e, se necessário, modificados.

RELAÇÃO DA CIÊNCIA COM O SENSO COMUM

Sabe aquele chá que a avó prepara para curar uma dor de cabeça? Ou aquele conselho da mãe, que 
depois de um tempo, você vê que faz todo sentido? Eles fazem parte de um conjunto de saberes ou sa-
bedorias populares. Não foram ensinados no banco da escola, mas foram aprendidos na escola da vida. 
Rubem Alves (1981), um pensador e escritor brasileiro, de forma muito sagaz, percebeu uma estreita 
relação entre os saberes populares e a Ciência. Veja como ele faz esta relação.

“ O que é senso comum? (...) Senso comum é aquilo que não é ciência e isto inclui todas as receitas 
para o dia-a-dia, bem como os ideias e esperanças que constituem a capa do livro de receitas. 
E a ciência? Não é uma nova forma de conhecimento diferente do senso comum. Não é um novo 
órgão. Apenas uma especialização de certos órgãos e um controle disciplinado do seu uso.”

Em seguida ele usa uma imagem mental de um corpo humano para o leitor entender melhor o que ele 
está dizendo.

“Pense no senso comum como as pessoas comuns. E a ciência? Tome esta pessoa comum e hiper-
trofia um dos seus órgãos, atrofiando outros. Olhos enormes, narizes enormes e ouvidos diminu-
tos. A ciência é uma metamorfose do senso comum. Sem ele, ela não pode existir. E esta é a razão 
por que não existe nela nada de misterioso ou extraordinário”.

Os fenômenos que compõem a vida se apresentam a nós como dados objetivos (a chuva, o sol, o relâm-
pago, as doenças...) . A maneira de explicá-los de forma mais ou menos eficiente vai mudando ao longo 
do tempo. A teoria atômica não inventou o átomo. A lei da gravidade, não inventou a gravidade. Estes 
fenômenos sempre existiram. As teorias e as leis científicas são “óculos” pelos quais estes fenômenos 
podem ser vistos de forma mais específica, pormenorizada... Assim como os óculos não inventaram 
a visão, mas a aperfeiçoou, a Ciência não inventou o mundo, mas aperfeiçoou o modo do ser humano 
compreendê-lo (de uma forma mais universal, sistemática, fundamentada). Para Rubem Alves a ciência 
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seria uma especialização do senso comum, ou seja, ela não inventa o conhecimento, mas especializa o 
conhecimento humano sobre o mundo.

A crítica que é feita à Ciência nesta abordagem é do seu distanciamento da vida, da realidade. O cientis-
ta se especializou tanto que parece que ele fala em outra língua sobre uma outra realidade. Talvez por 
isso, contemporaneamente as pessoas estão vivendo de achismos e informações duvidosas comparti-
lhadas em redes sociais. A Ciência parou de fazer sentido na vida de muita gente. E isso é ruim para as 
pessoas, porque elas ficam expostas a todo tipo de desinformação que implica em decisões equivoca-
das sobre a saúde, sobre a política... E é ruim para a Ciência, porque ela não demonstra sua importância 
na vida das pessoas e pode também não se ocupar em resolver demandas sociais, políticas, ambientais 
que fazem parte do nosso cotidiano. 

A ILUSÃO DA NEUTRALIDADE CIENTÍFICA

Imagine um cientista trabalhando. Quais imagens aparecem em sua mente? Provavelmente você deve 
ter pensando em um homem mais velho, com cabelo não penteado (tipo o Einstein) com roupas bran-
cas manipulando alguns tubos de vidro em um laboratório. Algumas razões levam o imaginário popular 
a cristalizar o cientista desta forma. Talvez a principal delas seja a crença na neutralidade científica. 
Muitos ainda veem o cientista como um gênio mágico capaz de inventar coisas extraordinárias do seu 
laboratório movido apenas pelo desejo de descobrir coisas novas. Essa mentalidade conserva a ideia 
de que o desejo pelo conhecimento é espontâneo e inato, ou seja, já nasce na alma daquele que quer 
ser cientista. O cientista não seria contaminado pelas demandas econômicas, políticas, militares... Ele 
busca o conhecimento pelo conhecimento, ou em linhas utilitaristas, procuraria encontrar alguma so-
lução prática (medicamentos, máquinas, energia sustentável) para atender a uma demanda social de 
forma voluntária.

Contudo esta visão não se confirma na prática. As pesquisas científicas são contaminadas por diversos 
fatores. Ao definir um objeto, ao escolher uma metodologia para estudá-lo, o cientista já é movido por 
determinados interesses. Você sabia que alguns pensadores, como o alemão Houston Chamberlain, 
sustentaram cientificamente a superioridade dos brancos sobre os negros? Segundo a filósofa brasi-
leira Marilena Chaui (2000) isso ocorre porque:

“O racismo não é apenas uma ideologia social e política; é também uma teoria que se pretendia 
científica, apoiada em observações, dados e leis conseguidos com a biologia, a psicologia, a so-
ciologia. É uma certa maneira de apresentar tais dados de modo a transformar diferenças étnicas 
e culturais em diferenças biológicas naturais imutáveis e separar os seres humanos em superio-
res e inferiores, dando aos primeiros justificativas para explorar, dominar e mesmo exterminar os 
segundos”

Sim, é exatamente o que você leu, caro estudante! A Ciência pode ser usada para legitimar domínios, 
explorações e até extermínios de um povo. Isso não a deslegitima como forma de conhecimento mas 
mostra que ela não é neutra. Atualmente os cientistas costumam trabalhar coletivamente em universi-
dades, institutos ou grandes empresas transnacionais. Por trás de toda pesquisa existe um financiador. 
Portanto, é importante ressaltar que a origem e a finalidade das pesquisas científicas possuem estreita 
relação com as demandas políticas, econômicas, entre outras. A construção da imagem do cientista 
como alguém imaculado e distante da realidade serve para impedir ou dificultar esta visão crítica e 
atenta sobre as consequências éticas e os interesses políticos que envolvem as pesquisas científicas. 

A RAZÃO INSTRUMENTAL

Você certamente já ouviu aquela expressão: “Fulano é tão inteligente, pena que ele não utiliza essa inte-
ligência para alguma coisa que preste”. Houve uma escola na Alemanha que pensou sobre esta questão. 
É a Escola de Frankfurt. Alguns membros desta escola, como Adorno e Horkheimer, vendo os aspectos 
negativos do desenvolvimento tecno-científico da modernidade como guerras, armas, dominações, 
começaram a desconfiar da racionalidade científica. Talvez eles pensaram: “Como podemos inventar 
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um avião, mas não inventamos um jeito de viver sem guerras? ”. Então perceberam que o projeto da 
modernidade era de controlar e dominar a natureza e não apenas conhecê-la. Aliás, o conhecimento 
científico se tornou uma forma de dominação. O Iluminismo tinha como bandeira tirar o ser humano 
das trevas da ignorância com a luz do conhecimento. Para estes pensadores, isso ocorreu em partes. 
A capacidade humana de pensar foi colocada a serviço do progresso científico. A razão instrumental 
ou razão iluminista se converteu na negação da capacidade do ser humano pensar de forma crítica, Ela 
quem se coloca como serva da ciência se configura como meio para alcançar um fim. A razão não pensa 
na finalidade, nos porquês das pesquisas científicas. Instrumentalizada pela ciência, trabalha para tor-
nar mais eficiente a dominação e a exploração tanto da natureza quanto do próprio ser humano. Neste 
contexto, o conhecimento deixou de ser uma forma de emancipação ética, política estética... do ser 
humano para se transformar numa forma de exploração, poder e controle da vida de forma geral.

REFERÊNCIAS

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000. 

ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e suas regras. 14ª ed. São Paulo: 
Brasiliense,1991.

ATIVIDADES

1 - Um dos papéis da filosofia é refletir sobre a Ciência. Perguntar se a ela está a favor do homem ou 
contra ele; questionar quais interesses ela possui; se tenta dominar o homem ou não. A Filosofia tenta 
analisar as condições, os objetivos e os resultados das pesquisas científicas.

GOYA , F. O sono da razão desperta monstros. 1799. Disponível em: <www.museodelprado.es/goya-en-el-prado>.  
Acesso em: 12 nov. 2012.
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A relação entre o enunciado e a imagem ( onde está escrito: o sono da razão produz monstros) indica que

a) a razão pode questionar a ciência sem estar desperta, pois ela trabalha para servir ao homem.
b) a razão desperta pode ver se a ciência trabalha para humanizar ou dominar o homem.
c) o sono da razão desperta emoções benéficas ao homem.
d) o sono da razão não interfere nos objetivos da ciência.
e) o sono da razão é necessário para a criatividade e a imaginação humana.

2 - (UEL 2006) “O que os homens querem aprender da natureza é como aplicá-la para dominar 
completamente sobre ela e sobre os homens. Fora isso, nada conta. [...] O que importa não é aquela 
satisfação que os homens chamam de verdade, o que importa é a operation, o procedimento eficaz. 
[...] A partir de agora, a matéria deverá finalmente ser dominada, sem apelo a forças ilusórias que a 
governem ou que nela habitem, sem apelo a propriedades ocultas. O que não se ajusta às medidas 
da calculabilidade e da utilidade é suspeito para o iluminismo [...] O iluminismo se relaciona com as 
coisas assim como o ditador se relaciona com os homens. Ele os conhece, na medida em que os pode 
manipular. O homem de ciência conhece as coisas, na medida em que as pode produzir.”

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Conceito de Iluminismo. Trad. Zeljko Loparic e Andréa M. A. C. Loparic. 2. ed.  
São Paulo: Victor Civita, 1983. p. 90-93.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a racionalidade instrumental em Adorno e Horkheimer, 
é correto afirmar:

a) A razão iluminista proporcionou ao homem a saída da menoridade da qual ele era culpado e 
permitiu o pleno uso da razão, dispensando a necessidade de tutores para guiar as suas ações.

b) O procedimento eficaz, aplicado segundo as regras da calculabilidade e da utilidade, está des-
vinculado da esfera das relações humanas, pois sua lógica se restringe aos objetos da natureza.

c) A racionalidade instrumental gera de forma equânime conforto e bem estar para as pessoas 
na esfera privada e confere um maior grau de liberdade na esfera social.

d) A visão dos autores sobre a racionalidade instrumental guarda um reconhecimento positivo 
para setores específicos da alta tecnologia, sobretudo aqueles vinculados à informática.

e) Contrariando a tese do projeto iluminista que opõe mito e iluminismo, os autores entendem 
que há uma dialética entre essas duas dimensões que resulta no domínio perpetrado pela ra-
zão instrumental.
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SEMANAS 7 E 8

EIXO TEMÁTICO: 

Teoria do Conhecimento.

TEMA/ TÓPICO(S): 

Objetividade e Verdade.

HABILIDADE(S): 

Relacionar fato e verdade; Relacionar realidade e verdade; Perceber as diferentes dimensões do problema 
da verdade.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Verdade; realidade; razão comunicativa.

TEMA: A verdade e o cotidiano

Olá, estudante!

Vamos investigar sobre a verdade. Você se lembra de um bilhete escrito por um menino de 6 anos, em 
2018, com a intenção de matar aula? O menino se chama Gabriel Lucca, mora no interior de São Paulo, 
em Bocaina. No bilhete ele escreveu: “SENHORES PAES. AMANHÃ NÃO VAI TER AULA PORQUE PODE 
SER FERIADO. ASS. TIA PAULINHA. É VERDADE ESSE BILETE”. Sua intenção era ficar em casa assis-
tindo televisão ao invés de ir à aula. O caso viralizou no país inteiro e se tornou uma febre de memes 
nas redes sociais. Este bilhete oferece pistas sobre a verdade. A pista mais óbvia é a de que a verdade 
pode ser simulada, ou seja, algo não verdadeiro pode parecer verdadeiro no âmbito da linguagem. 
Além disso, o bilhete demonstra uma crença compartilhada entre as pessoas sobre o altíssimo valor 
que a verdade tem nas relações humanas. Em nossa sociedade quem “tem a verdade” ou é capaz de-
monstrá-la em seu discurso tem poderes diversos. 

A VERDADE E O COTIDIANO

Analise as seguintes afirmações:

• A Terra é maior que o Sol, pois nossos olhos conseguem ver o Sol de forma completa, mas não 
conseguem dimensionar a imensidão da Terra. 

• O Sol se move em torno da terra, pois todos os dias vemos o sol se movimentar no céu: nascer no 
leste e se pôr no oeste e a terra não se move.

• Os animais existiram como nós os conhecemos, pois aprendemos com os livros sagrados que 
os animais foram criados todos de uma vez e nossos ancestrais os registraram da forma que os 
vemos hoje.

• A família é uma entidade natural, pois em todas as partes do mundo a família é a primeira célula 
de socialização do ser humano, portanto faz sentido acreditar que sua existência é natural, es-
pontânea e necessária.

Estas certezas brotaram do contato imediato e empírico (experiência) que as pessoas obtêm da rea-
lidade. Todas estas afirmações foram consideradas verdadeiras em algum momento da história (Até 
hoje há pessoas que as tomam como verdade). Mas graças aos avanços da pesquisa científica, hoje 
sabemos pela astronomia que o Sol é muito maior que a Terra e que é a Terra que gira em torno do Sol. 
Pela Biologia sabemos que ao longo de milhões de anos as espécies animais foram evoluindo e se mo-
dificando lentamente. Através da História e da Sociologia sabemos que a instituição familiar tal como 
a conhecemos atualmente (esposo, marido, filhos...) é uma invenção que só se consolidou desta forma 
no século XV.
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O conhecimento exige que tomemos uma certa distância do objeto. Este não pode nem estar longe de-
mais, nem perto demais. Um dos fatores pelos quais você consegue ler este texto é o de ele estar numa 
distância ideal de você. Faça o exercício de aproximá-lo para perto de seus olhos e depois o de colocá-
-lo bem longe. Não conseguiu ler nada, não é? A ciência consegue descolar os fenômenos naturais da 
imediaticidade da experiência vivida. Dizendo de forma mais clara, o cientista tem instrumentos para 
olhar para determinado fenômeno de uma forma mais abrangente ou mais minuciosa, dependendo do 
caso. O fato é que a ciência consegue alcançar conhecimentos mais universais que o senso comum. Por 
mais que se queira crer que a terra é plana ou que o sol é quem gira em torno da terra, existem demons-
trações objetivas para evidenciar a falsidade destas crenças. 

É muito provável que você, caro estudante, tenha mais simpatia para ouvir as opiniões que confirmem 
o seu ponto de vista. É natural você seguir páginas em redes sociais que divulguem ideias sintonizadas 
com o que você pensa. Mas é importante lembrar que o conhecimento demanda trabalho e paciência. 
A ignorância e a violência são filhas da pressa de saber e da preguiça de pensar. A ciência, a filosofia,  
a arte e mesmo o saber popular não foram produzidos de forma rápida e fácil. Estes saberes demanda-
ram reflexões, investigações e experiências construídas ao longo do tempo.

O caminho rápido para a verdade, (conforme já abordado anteriormente) é a busca por ideias que es-
tejam de acordo com aquilo que pensamos. Contudo, a verdade não é a confirmação de uma ideia 
que você pensa. Às vezes a verdade é o contrário do que você pensa. Às vezes também não existe a 
possibilidade de alcançar a verdade absoluta sobre determinado tema. Uma das bases para relações 
humanas mais tolerantes e respeitosas é exatamente este: o reconhecimento de que as coisas que 
sabemos podem não ser absolutamente verdadeiras. Ou seja, melhor que a ignorância extrema, aquela 
em você nem reconhece que não sabe, é a incerteza. A incerteza pode promover o diálogo e a busca 
pelo conhecimento. A certeza absoluta pode gerar acomodação e ações extremadas de defesa dessas 
certezas. Pergunte a si mesmo “Será que o que aprendi com meus pais, professores, na minha igreja, 
nas redes sociais é absolutamente verdadeiro”? Se a resposta for sim, faça outra pergunta: “Como eu 
posso provar que estas coisas que aprendi são absolutamente verdadeiras”? Um bom critério para 
esta avaliação é compreender quais são as noções de verdade utilizadas pelas pessoas no dia a dia. 
Abordaremos duas delas.

VERDADE COMO CORRESPONDÊNCIA

Ao longo da história uma concepção de verdade ganhou destaque. Segundo esta concepção, a verdade 
é a correspondência entre a ideia e o fato-fenômeno. Afirmar que o triângulo tem três lados é verdadei-
ro porque esta afirmação-ideia corresponde ao fato de que o triângulo tem três lados de fato. Afirmar 
que Belo Horizonte é capital de São Paulo é falso porque esta afirmação-ideia não corresponde ao fato. 
Verdade “é dizer que é aquilo é, ou dizer que não é aquilo que não é”. Você consegue perceber que a ver-
dade não diz respeito nem a pessoa que diz algo sobre determinada coisa nem a coisa a que a pessoa 
se refere? Verdade ou falsidade diz respeito à relação entre estes dois polos. Se para entrar numa festa 
você apresenta uma carteira de identidade falsa (uma identidade de um irmão ou irmã que se parece 
com você), e afirma que esta carteira é sua, não é a identidade que é falsa, mas o que você disse sobre 
ela que é. Caso você apresente a sua carteira de identidade, não é ela que é verdadeira, mas é verdadei-
ro o que você afirma sobre ela. 

O que se diz sobre alguma coisa não é a coisa que é dita. Por exemplo, a ideia de açúcar não é doce,  
a palavra álcool não te deixa bêbado. Como aquilo que não é a coisa (signo: palavra-ideia) pode oferecer 
a verdade sobre o que a coisa é? A filósofa Marilena de Chaui (2000) afirma

A ideia verdadeira é o conhecimento das causas, qualidades, propriedades e relações da coisa 
conhecida, e, por ser o conhecimento de causa, qualidades, propriedades e relações necessárias, 
ela é o conhecimento da essência da coisa conhecida ou de seu ser íntimo.

Segundo esta teoria da verdade, a ideia de um objeto corresponde a sua estrutura mais essencial. Por 
ser essencial quando o ser humano alcança esse conhecimento, ela encontra a ideia que correspon-
de ao que determinado fato-fenômeno é no seu aspecto estruturante. Esta concepção de verdade, 
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portanto, crê que a mente humana é capaz de acessar e descrever ou definir a essência das coisas. Mas 
será possível de fato definir as coisas essencialmente? Devemos acessar o coração delas e traduzi-las 
em códigos linguísticos?

VERDADE INTERSUBJETIVA

 Existe um conceito de verdade que possui desdobramentos éticos e políticos. Jürgen Habermas procu-
rou resgatar uma outra dimensão da racionalidade humana. Segundo ele, a racionalidade instrumental, 
aquele tipo que busca meios eficazes para atingir determinado fim, não deveria mediar as discussões 
éticas e políticas. Habermas compreende a verdade em termos éticos e políticos como um produto do 
diálogo intersubjetivo. O conhecimento científico deve continuar utilizando da razão instrumental, mas 
as decisões éticas e políticas devem ser mediadas pela razão comunicativa. A verdade (em termos éti-
cos e políticos) não seria a correspondência entre o pensamento e a realidade, mas produto do diálogo, 
da ação comunicativa entre as pessoas. A ação comunicativa é a capacidade de pensar com o outro e 
não apenas por si mesmo. Para este filósofo, se os sujeitos que dialogam aceitarem ser convencidos 
pelo melhor argumento, argumentarem com clareza e não constrangerem uns aos outros, é possível 
construir uma verdade consensual. Por ser consensual esta verdade não seria absoluta. Seria uma ver-
dade possível. Esta proposta de Habermas tem um objetivo ético-político de promover o aperfeiçoa-
mento da democracia. 
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ATIVIDADES

1 - (ENEM) Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela 
cheguem (ou possam chegar), enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à 
validade dessa norma.

HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.

Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo (a):

a) liberdade humana, consagra a vontade.
b) razão comunicativa, requer um consenso.
c) conhecimento filosófico, expressa a verdade.
d) técnica científica, aumenta o poder do homem.
e) poder político que se concentra no poder partidário.
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2 - Leia, a seguir, um fragmento do discurso pronunciado por Benito Mussolini sobre o fascismo:

“O fascismo não crê nem na possibilidade, nem na utilidade de uma paz perpétua. Só a guerra leva ao 
máximo de tensão todas as energias humanas e marca com um sinal de nobreza os povos que têm a 
coragem de afrontá-la. Para nós, fascistas, a vida é um combate contínuo e incessante. [...] O princípio 
essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada 
fora do Estado. O indivíduo está subordinado às necessidades do Estado e, à medida que a civilização 
assume formas cada vez mais complexas, a liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Nós re-
presentamos um princípio novo no mundo, representamos a antítese nítida, categórica, definitiva da 
democracia, da plutocracia, da monarquia, em suma, [...] dos imortais princípios de 1789.” 

MUSSOLINI, Benito. Uma maneira de viver. In: SÃO PAULO. Secretaria de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 
Coletânea de documentos históricos para o 1.º grau: 5.ª a 8.ª séries. São Paulo: Secretaria de Estado da Educação, 1979. p. 93.

Considerando o discurso de Mussolini, com base no conceito de razão comunicativa, conforme o pen-
samento de Habermas, é correto afirmar que este discurso

a) representa uma ação comunicativa pautada pela interação envolvendo sujeitos no mundo da 
vida, em busca de consensos.

b) representa uma ação comunicativa pautada pela interação envolvendo sujeitos no mundo da 
vida, em busca de consensos.

c) confirma a tese de que a razão comunicativa se fundamenta na abertura das sociedades à 
crítica e ao questionamento.

d) opõe-se ao conceito de razão comunicativa, pois se configura como ação impositiva de um 
sobre muitos.

e) confirma os valores democráticos de igualdade entre os sujeitos e de participação de todos 
nas decisões sobre os rumos do Estado.


