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Esse material didático que você está recebendo gravado em CD é de caráter experimental, com o objetivo 
de ser explorado e conhecido pelos docentes de História e Geografia do PEJA ainda no ano de 2008. 
Sua aplicação no campo e entrega para os alunos será feita gradativamente ao longo do biênio 2009/2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
“Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática, 

 boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar.” 
Paulo Freire 

 
 
Caro(a) Professor(a): 

 

O nome deste caderno é bem esse mesmo: Caderno do Professor ou da Professora, como queiram. O fato é 

que, este Caderno é realmente seu, colega de ofício.  

Tanto é seu, que você é quem vai definir como vai usá-lo. A decisão será sua.  O que nós pedimos é que você 

pelo menos dê uma lida atenciosa e crítica. Percebemos que valeria a pena criá-lo, quando lembramos que o 

desafio de trabalharmos disciplinas tão dinâmicas quanto História e Geografia não é nem  pequeno e nem fácil. 

Pensando em nós, no cotidiano das Escolas, no desafio diário da docência e na especificidade do pessoal 

(docentes e discentes) do PEJA, tentamos balancear o material de apoio didático (o Caderno do Aluno) com essas 

reflexões.  

Quer dizer, colocamos em nossas mãos – ainda bem! – a  possibilidade do equilíbrio entre o texto (às vezes 

direto e objetivo da aula) e, ainda, a possibilidade do aprofundamento, da pesquisa, da diversidade. Esperamos 

que perceba as dicas que julgamos interessantes:  textos, músicas, charges, mapas e até atividades para sala-de-

aula. Foram pensadas e escolhidas com o intuito de facilitar nosso trabalho docente, regente e desafiante.  

A intenção é: leia. A sugestão é: use, abuse, amplie. Uma coisa garantimos: não tem contra-indicação. 

Em tempo, o Caderno do Aluno é organizado em dois Blocos e, cada Bloco, em três Unidades de Progressão:  

 

    Bloco 01 - As Relações Sociais e a Natureza: a Humanização do Tempo e do Espaço 

• UP1: A História e a Geografia como possibilidades de Leitura do Mundo.  

• UP2: Compreendendo a Dinâmica Social: as relações de poder e o Estado. 

• UP3: A formação da Sociedade e a ocupação do Espaço Brasileiros. 

 

    Bloco 02 - Globalização e Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações  no  Capitalismo 

• UP1:  O Local e o Global no Processo de Globalização e da Economia. 

• UP2:  Brasil: Da Modernização Conservadora à Globalização. 

• UP3: Cultura e Sociedade: Diversidade não é Desigualdade.  

 

As Unidades de Progressão  se dividem, ainda,  em módulos.  

Os módulos foram pensados como interlocutores na construção dos conhecimentos de História e 

Geografia, levando em conta as peculiaridades da modalidade de Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental.  

É importante lembrar que uma apostila

 Um abraço,  

 que se propõe a discutir temas de duas ciências dialéticas possui 

sempre um caráter provisório.  Este material pretende apenas servir de apoio ao seu trabalho, suas aulas 

deverão continuar orientadas por objetivos construídos no contexto de sua unidade escolar e de suas opções 

conceituais e político-pedagógicas. Bom trabalho!  

Os autores 

 
 
 



Professores – Autores:  

 

     Adelino  de Carvalho   – CREJA (2007) 

Adriano Gama de Oliveira – Escola Municipal Comunidade de Vargem Grande (7ª CRE) 

Carlos Henrique de Freitas Azevedo – CIEP Graciliano Ramos (4ª CRE) 

    Claudio Homero Diniz – CIEP Ministro Marcos Freire (10ª CRE) 

José Carlos Lima de Souza – Escola Municipal Alagoas (3ª CRE) 

Maria das Graças Schttino Vieira – Escola Municipal Barcelona (5ª CRE) 

    Maristela Conceição Dias Siqueira – Escola Municipal Vitor Meireles (7ª CRE) 

Nerilson Denevides Liers – Escola Municipal Levy Miranda (6ª CRE) 

    Ofélia Pereira Ferraz – Escola Municipal Jorge Zarur (8ª CRE) 

    Paulo Gomes Coutinho – CIEP Antonio Evaristo de Moraes (8ª CRE) 

    Rosa Maria Pires de Freitas – CREJA (2007) 

 

Coordenação da Equipe de Professores-autores: Alessandra Nicodemos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 1: O Local e o Global no Processo de Globalização da Economia  
MÓDULO: Revolução Industrial 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Reconhecer o processo da Revolução Industrial. 
 Identificar no tempo e espaço as diferentes Revoluções Industriais e suas principais características. 
 Relacionar as “transformações tecnológicas” advindas da Revolução Industrial às mudanças ocorridas nas 

relações sociais nos últimos séculos.   
  

CONTEÚDOS  

 Conceitos de artesanato/ manufatura e fábrica. 
 Conceito de  Revolução Industrial. 
 Antecedentes da Revolução Industrial. 
 Etapas do processo de industrialização.  
 As relações de trabalho e a organização da classe operária. 
 Revolução Industrial e as alterações no espaço.  

 

JUSTIFICATIVA 
Como entender esse dia-a-dia agitado, numa cidade industrializada, como o Rio de Janeiro? Como 

entender as contradições presentes entre o “progresso” trazido pela industrialização e a  exploração do trabalho, 
desemprego e mudanças climáticas?  

Esse módulo tem a intenção de fazer essa reflexão com nossos educandos, identificando como as novas 
formas de organização do trabalho e de produção, que consolidaram o sistema capitalista, afetaram e afetam a 
vida das sociedades e do Planeta. 
 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 

1. Faça um levantamento com seus alunos acerca das diferentes atividades realizadas no seu cotidiano de 
trabalho. Identifique as características destas atividades, completando o quadro abaixo. Você pode 
construir um “pardão”. 

 
 ARTESANATO MANUFATURA FÁBRICA 
Como é feito o trabalho?    
O tempo da produção?     
O produto final?    
A matéria – prima?     

 
 

2. Pergunte à turma se é possível organizar o espaço da sala de maneira diferente da maneira  tradicional. 
Identifique com os alunos outras formas de se organizar o espaço da sala e a posição das carteiras. A 
seguir, proponha uma reflexão sobre o que há em comum com a organização tradicional das carteiras em 
fileira e as Revoluções Industriais, mostrando como a fábrica e a escola controlam e disciplinam os 
corpos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho – Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 1: O Local e o Global no Processo de Globalização da Economia. 
MODULO: Imperialismo 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
OBJETIVOS 
 
 Caracterizar o imperialismo como uma fase importante do desenvolvimento do capitalismo de capital. 
 Identificar as causas do surgimento do imperialismo. 
 Reconhecer as diferentes formas do imperialismo. 
 Problematizar as justificativas para o imperialismo  

  

CONTEÚDOS 

 Conceito de imperialismo. 
 Justificativas para o imperialismo. 
 Expansão imperialista: a partilha da Ásia e da África. 
 Imperialismo na América Latina. 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 
 Ao propormos o tema Imperialismo, desejamos levar o estudante a refletir sobre as origens, sua natureza 
histórica, seus desdobramentos, seus impactos sobre os povos dominados e as relações entre colonizadores e 
colonizados. O imperialismo não é um assunto restrito ao passado, suas implicações no presente se manifestam 
cotidianamente em nossas vidas.  
 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADES 
  

1. Faça com seus alunos uma pesquisa em jornais e revista sobre a intervenção dos Estados Unidos em 
outros paises. Em seguida, elabore um texto - manifesto coletivo sobre essas ações.  

 
2. In, out, fast food, big sale, delivery são algumas expressões que atualmente fazem parte do linguajar de 

muitos brasileiros.  Elabore com seus alunos uma lista de palavras em inglês e hábitos americanos que 
eles falam e praticam. Você pode usar para essa atividade a letra da música “Samba do Approach”. 
(anexo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho – Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 1: O Local e o Global no Processo de Globalização da Economia. 
MODULO: Revoluções 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

OBJETIVOS 

 Compreender o conceito de revolução.  
 Identificar a origem e o significado dos conceitos de esquerda, direita e centro na política. 
 Reconhecer nas revoluções socialistas a possibilidade de construção de alternativas ao capitalismo. 
 Identificar as principais revoluções liberais e socialistas. 

 
 
CONTEÚDOS 

 Conceito de Revolução. 
 Conceito político de esquerda, direita e centro. 
 Revolução Francesa.  
 Revolução Russa, Chinesa e Cubana. 
 Os movimentos revolucionários da África.  

 
 
JUSTIFICATIVA 

 As mudanças que ocorrem dentro de uma determinada sociedade são frutos de conflitos de interesses e 
de luta pelo controle do aparato do Estado e pela hegemonia. Com esse módulo, pretendemos trazer para o 
debate a revolução como forma de empreender mudanças, solução que foi encontrada por várias nações. A 
Revolução Francesa surge como exemplo de uma revolução liberal-burguesa.  As Revoluções Socialistas se 
inserem no módulo como exemplos de busca de outro caminho, de uma alternativa ao modo de produção 
capitalista.  

Os estudos desses processos históricos contribuem para o entendimento de conceitos fundamentais para 
se estudar a política nos nossos tempos e que têm estado em permanente construção e ressignificação nas 
últimas décadas que são as noções de esquerda, direita e centro. 
 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES  
 

1. Exibição de filmes com a seguinte proposta para análise:  
• Que ligação tem o filme com os temas discutidos em sala?  
• Descreva as situações do filme em que aparecem os temas abordados em sala, explicando a maneira 

como são tratados.  
• Que grupos sociais estão representados no filme? Como estão representados?   
 

       Sugestão de filmes  
• CASANOVA E A REVOLUÇÃO  
• O ÚLTIMO IMPERADOR 
• ADEUS, LÊNIN! 
• DIAMANTES DE SANGUE 
• EDUKATORS           
 

 
2. Pesquise com seus alunos as revoluções ocorridas no Brasil, identificando nestes processos os grupos de 

esquerda e de direita, seus posicionamentos e interesses.  
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 1: O Local e o Global no Processo de Globalização da Economia  
MÓDULO: As Grandes Guerras 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Identificar os fatos geradores das duas grandes guerras 
 Perceber a relação entre os dois conflitos. 
 Relacionar os objetivos imperialistas das guerras. 
 Perceber as conseqüências desses conflitos para o espaço mundial e para a humanidade. 

 

CONTEÚDOS 

 Históricos das duas grandes guerras. 
 Relação entre os dois conflitos. 
 Período entre – guerras. 
 Conseqüências geopolíticas dos conflitos mundiais. 

 
 
JUSTIFICATIVA 

O módulo que aborda as duas grandes guerras mundiais objetiva, principalmente, trazer para discussão as 
situações atuais de conflitos e as reais possibilidades de paz dentro de um contexto mundial que não conseguiu 
amenizar as grandes desigualdades entre paises, povos e grupos de pessoas. A descrição dos fatos ocorridos 
antes, durante e após os conflitos torna-se necessária para percebermos o quanto é frágil a estabilidade da paz 
diante dos interesses de determinados grupos possuidores de poder político e econômico.   
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES  

 

1. Pesquisar, em grupo, com livros e/ou internet tipos de guerras que já aconteceram no passado, 
destacando os objetivos dos conflitos, grupos sociais ou países envolvidos, armamentos usados e 
soluções para finalizar a guerra. 

 
2. Trazer letras de músicas que falem de “guerra” e letras que falem de “paz”. Analisá-las, comparando com 

as letras apresentadas no módulo. Apresentar suas conclusões. 
 

3. Você poderá trabalhar com hinos nacionais de diferentes países. Procure identificar nas letras desses 
hinos, relatos que glorifiquem as guerras, reforçando as identidades nacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo  
UP 1: O Local e o Global no Processo de Globalização da Economia 
MÓDULO:  Mundo Bipolar  

 
 
OBJETIVOS 

 Estudar a política bipolar como modelo de ordem geopolítica do século XX.  
 Analisar a influência dos dois blocos no cenário mundial e seus desdobramentos em guerras e conflitos. 
 Reconhecer a Guerra Fria como conseqüência do antagonismo da política bipolar.  

 

CONTEÚDOS 
 Conceito de Política Bipolar  
 Doutrina Truman 
 Guerra Fria e seus desdobramentos bélicos 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Nesta unidade temática, vamos estudar a Política Bipolar, de maneira que o nosso educando perceba 
que os fenômenos históricos e geográficos possuem contextos micro e macro sociais.  A política bipolarizada 
modelou o mundo, promovendo uma influência econômica e ideológica sobre diferentes países, pela criação de 
organismos de defesa, repressão e espionagem.  A Guerra Fria aconteceu num momento em que a guerra era 
improvável e a paz impossível e o estudo desse período nos leva a refletir sobre a fragilidade que assolou o 
mundo pelos desafios do imperialismo, da intolerância ideológica e do desrespeito às minorias políticas e étnicas,  
contextualizadas como bloco dos países não-alinhados.   
 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES  

 
1. Leste e Oeste não são apenas pontos cardeais: Convide a turma a desenhar no caderno um modelo de 

Rosa dos Ventos, estabelecendo que ponto do instrumento representa o lado capitalista e o lado 
socialista, identificando as principais características de tais regimes. 

 
2. Pesquisa sobre o Período de Guerra Fria: Peça a turma para completar uma linha do tempo sobre os 

principais conflitos mundiais durante o período de Guerra Fria. Faça um levantamento de outros conflitos 
que não foram abordados na apostila. A turma deverá completar as lacunas, com base na leitura da 
mesma. Esta atividade ampliará a noção dos efeitos da política bipolarizada mundialmente.  Subsídios 
para a pesquisa: 

 
• Guerra da Indochina (1946/1954) 
• Guerra da Argélia (1954/1962) 
• Conflito Sino-Soviético(1950/ 1976) 
• Guerra do Congo (1960/1965) 
• Guerra de Biafra “Nigéria” (19670/1970) 
• Guerra do Camboja (1970/1979) 
• Guerra do Afeganistão (1979/1981) 

 



BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho – Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 1: O Local e o Global no Processo de Globalização da Economia. 
MODULO: Nova Ordem Mundial 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Relacionar a divisão do mundo entre países ricos e países pobres com o processo histórico recente. 
 Identificar os principais blocos econômicos existentes no mundo atual. 
 Relacionar a formação dos blocos econômicos com a divisão do poder mundial e com os conflitos entre as 

nações. 
 
 
CONTEÚDOS 
 

 Conceito de Nova Ordem Mundial. 
 Os blocos econômicos: o Nafta, a Apec, a União Européia, o Mercosul. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Diante da complexidade do mundo atual, é fundamental que os nossos alunos possam relacionar 
corretamente à problemática do cotidiano, a fragilidade dos empregos, o desemprego, a violência, entre outros, 
em suas causas profundas.  A desigualdade e a pobreza não são fatos ocasionais, pelo contrário: são produtos de 
uma relação econômica desigual entre os povos e entre as classes sociais. 

Nesta perspectiva consideramos que o estudo dos blocos econômicos contribuirá para o entendimento 
dessa nova ordenação mundial e seus desdobramentos na vida das pessoas.  
 
 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES: 
 
 

 
1. Trabalhe com rótulos de diferences produtos e identifique o país de origem destes produtos e seus 

respectivos blocos econômicos. Elabore um texto com sua opinião.  
 
2. Buscar peças publicitárias de produtos variados e localizar nelas o perfil socioeconômico do público 

consumidor.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho – Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 1: O Local e o Global no Processo de Globalização da Economia. 
MODULO: Trabalho, Emprego e Consumo  
___________________________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVOS 
 
 Reconhecer o conceito de trabalho como ação humana. 
 Perceber, que é pelo trabalho, que há a possibilidade de humanizar as relações no mundo. 
 Perceber as diferenças entre trabalho e emprego. 
 Entender as relações de produção, distribuição e consumo no mundo de hoje.  

 
CONTEÚDOS 
 
 Concepções a respeito do trabalho em vários momentos históricos. 
 As formas de trabalho historicamente experimentadas. 
 As relações de trabalho no mundo globalizado, em particular no Brasil. 
 Trabalho, tecnologia, desemprego e exclusão. 
 As ligações entre trabalho, salário e consumo hoje.  
 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Partimos do princípio de que vivemos em um momento histórico particularmente assustador, em que as 
relações sociais estão cada vez mais financeiras e menos humanas. Nestas bases, potencializadas pelo projeto 
de mundialização da economia, o susto tem-se transformado em violência e esta, em pânico. 

Percebendo a existência de muitos contrastes na base destas relações, buscamos o mundo do trabalho, 
como uma possibilidade, para o entendimento destas diferenças.  A opção pelo trabalho está no fato de ser, este, 
um procedimento de realização: da pessoa humana, do produto, da economia e da socialização. 

Neste exercício de aproximação e com este recorte, surgem algumas questões: na era digital, da informação 
mundializada, por que existe tanta gente excluída das necessidades básicas? Por que tanta tecnologia não está 
dando conta do desemprego, das exclusões e das carências?  

Por fim, percebemos que pode ser interessante, na sala de aula, a reflexão sobre as relações entre 
sociedade, trabalho, globalização, exclusão, alienação e consumo. São “nós” desta rede, onde nós, docentes e 
discentes, estamos mais que ligados, estamos fisgados. 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

1. Utilizando livros, jornais e outros meios, fazer levantamento das condições cotidianas dos trabalhos 
escravo, servil e assalariado ontem e hoje. 

 
2. Elaborar um ‘pardão’, relacionando as diferentes formas e relações de trabalho que temos na escola e na 

comunidade. 
 

3. Utilizar o Atlas da Cidade do Rio de Janeiro para uma leitura comparada entre os bairros e regiões da 
cidade, abordando acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer.  

 
4. Abordar criticamente, com ajuda dos textos em anexos (“Metade do Brasil não tem esgoto” e “O lucro dos 

bancos”),  as diferenças entre o faturamento do setor financeiro em seis meses e o que será investido em 
saneamento básico em quatro anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho - Consolidação e Transformações  no  Capitalismo.   
UP 2: Brasil: da Modernização Conservadora à Globalização 
MÓDULO: A formação do Estado brasileiro 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Problematizar o conceito de independência, apontando a necessidade de vê-lo como uma conquista de 
caráter dinâmico e que, portanto, requer permanente atualização.  

 Reconhecer as características da sociedade no Brasil colonial. 
 Reconhecer as características dos movimentos de protestos dos colonos.  
 Analisar o impacto que teve a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil em 1808 no contexto do 

processo de Independência do Brasil. 
 Identificar aspectos que marcaram a formação do Estado brasileiro, identificando as conquistas e limites.  

 

 
CONTEÚDOS 

 Conceito da Independência. 
 A relação colonizador-colono-colonizado. 
 Os movimentos nativistas e as conjurações. 
 A chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil. 
 As características econômicas, políticas e socais do Brasil recém-independente. 
 Os reflexos do processo de formação do Estado Brasileiro no Brasil atual. 
 As Revoltas do Brasil Império no seu caráter social e contestatório. 
 A formação territorial do Brasil. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

Muitos dos desafios que estão postos para alcançarmos um Brasil socialmente mais justo e politicamente 
mais democrático, como igualdades de direitos e de acesso às oportunidades, têm sua origem não só no contexto 
nacional e internacional do momento, mas, pensando, nos processos de longa duração (modelo agro-exportador, 
estrutura fundiária, desigualdades étnicos-raciais), tal como propunha Fernand Braudel, também estão 
relacionados à forma como o Brasil se constituiu como uma nação independente.   

Entender este processo, suas características, as rupturas e continuidades em relação ao período colonial, 
é algo que pode nos ajudar a compreender o que ainda falta na formação econômica, política, social e cultural do 
nosso país  para alcançarmos conquistas mais significativas nos diferentes campos da vida social, de modo que a 
independência conquistada em 1822 possa ser vivida e experimentada por todos brasileiros. 
 

 



PROPOSTAS DE ATIVIDADES  

 

1. O(a) professor(a) poderá trabalhar com a análise e interpretação de imagens do Monumento do Ipiranga e do 

Quadro Independência ou Morte, feito pelo pintor Pedro Américo.  

 

 

Monumento do Ipiranga em São Paulo.  

Fonte: http://baixaki.ig.com.br/papel-de-parede 

 

Quadro Independência ou morte de Pedro Américo em 1888. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki 
 

Olhando para o monumento, poderá indagar aos alunos que impressão se tem acerca do processo de 

independência do Brasil. Poderá repetir a pergunta em relação ao quadro. Em seguida, os alunos poderão expor 

as conclusões a que chegaram acerca de como a Independência do Brasil é representada nestas duas imagens. 

Tais conclusões poderão ser comparadas com a visão trabalhada no módulo: “Formação do Estado Brasileiro”. 

 

 

 



BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 2:  Brasil: da Modernização Conservadora à Globalização 
MÓDULO: Trabalho Livre e Trabalho Compulsório 

 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Refletir sobre a utilização da mão-de-obra escrava no Brasil ao longo de séculos. 
 Identificar a transição do trabalho compulsório para o trabalho livre. 
 Problematizar a situação do negro após a abolição da escravidão. 
 Desmistificar o trabalho livre, apresentado suas contradições.  
 

 
CONTEÚDOS 
 

 A transição do trabalho escravo para o trabalho livre.   
 Trabalhadores escravos no campo e na cidade. 
 Processo de abolição da escravidão. 
 Substituição da mão de obra escrava pela mão-de-obra imigrante.  
 Imigração no Brasil do século XIX. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 Acreditamos ser oportuna e atual,  para nossos educandos do PEJA, a reflexão  sobre as contradições do 
mundo do trabalho no Brasil de hoje, relacionando questões como a desqualificação social e econômica do 
trabalhador doméstico e braçal às  marcas   profundas, deixadas pelo longo período escravista. Marcas que 
também se percebem pelas práticas que se observam nas relações de trabalho no cotidiano dos trabalhadores 
brasileiros, como a exploração de trabalhadores do campo e cidades semelhantes ao trabalho escravo.  
 Situar, ainda, a importante participação dos povos imigrantes na construção da riqueza humana e 
econômica deste país, sem, contudo, esquecer a forte ideologização do branqueamento,  que marcou as  políticas 
públicas dos governantes da época.  

 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

1. Leia o texto com seus alunos e, a seguir, desenvolva um debate com as questões abaixo. Pode-se, ainda, 
montar um júri simulado para se manifestar sobre estes termos.  

“O hino à República, aquele que pede à liberdade para que abra suas asas sobre nós”, diz a certa altura: Nós nem 
cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país... São versos espantosos. “Outrora” houve escravos. 
O hino é de 1890. Fazia dois anos da Lei Áurea, portanto. Dois anos, é outrora? E a letra diz que nós nem cremos 
que tenha havido escravo. Como não cremos? Era só olhar em volta ou um pouquinho mais para trás. Já tinha 
começado o processo de esquecimento que dura até hoje.”  

Fonte: Texto adaptado da revista Veja, 15/05/1996 

• O autor fala em esquecimento. Que esquecimento é este? A quem interessa este esquecimento? 
• A escravidão é para ser lembrada ou esquecida?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 2: Brasil: da Modernização Conservadora à Globalização 
MÓDULO: Movimentos Sociais  

 
 
OBJETIVOS 

 
 Identificar as características dos principais movimentos socias da República. 
 Comparar as especificidades de Movimentos Sociais Urbanos e Rurais.  
 Problematizar a importância de conhecimentos desses movimentos para a formação da identidade do 

povo brasileiro.  
 
 
CONTEÚDO 
 
 

 Movimentos sociais rurais: MST, Canudos, Contestado e Cangaço.  
 Movimentos sociais urbanos: Chibata, Vacina e Greves de 1917.  

 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 Nesta unidade temática vamos estudar os movimentos sociais no campo, para ajudar nosso educando a 
pensar como se construiu a dinâmica entre a posse da terra e os conflitos gerados nessa disputa. É importante 
ressaltar que os movimentos sociais rurais sinalizam a afirmação de uma longa história de concentração da posse 
da terra no Brasil.  
 Os movimentos sociais urbanos não fogem a essa questão,  pois estão diretamente ligados à política  de 
opressão, relacionada ao conflito de terra, resultado de um processo de desruralização do campo e da ausência 
de uma política social para a população migrante.   
 Antes que este módulo apenas se configure como “memória dos vencidos”, ele tem como objetivo principal 
a identificação das experiências de resistências às diversas formas de opressão  no campo e na cidade, numa 
perspectiva de romper com a noção de uma cidadania passiva, típica da população brasileira.  
 
 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 
 
1. Proponha aos alunos uma pesquisa sobre saúde pública, entrevistando pessoas da comunidade sobre 

atualização do calendário de vacinação das crianças, cuidados com o ambiente, concordância com a entrada 
dos agentes nas residências e outros. Além das entrevistas, os alunos poderão, ainda, pesquisar reportagens 
em jornais e revistas sobre o tema.  

 
2. Leve jornal para os alunos pesquisarem, em sala de aula, artigos ou reportagens sobre os atuais sindicatos e 

manifestações de trabalhadores.  Elaborar em grupo um relatório-painel sobre o tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 2: Brasil: da Modernização Conservadora à Globalização 
MÓDULO: Urbanização e Industrialização 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Compreender processos histórico-geográficos da urbanização no Brasil e caracterizar a cidade como 
forma espacial construída historicamente por diferentes sociedades. 

 Perceber que o rápido processo de urbanização dos países de industrialização recente acarretou drásticas 
conseqüências (subemprego, mendicância, favelização, criminalidade, e outras), resultantes da total 
carência de uma política de planejamento urbano. 

 Perceber que o espaço geográfico é a expressão visível de como a sociedade se encontra organizada. 
 
 
CONTEÚDOS 
 

 Conceito de urbanização,  metropolização, migração. 
 A dinâmica do processo histórico da produção do espaço urbano brasileiro.  
 Problemas causados pela urbanização. 
 A industrialização brasileira. 

 
 
JUSTIFICATIVA 

 Propomos neste módulo uma reflexão acerca do processo de industrialização e  urbanização brasileiras, 
fenômenos que provocaram profundas mudanças territoriais, econômicas e sociais. Que esse estudo e as 
discussões por ele geradas levem  os estudantes a refletir sobre os problemas de suas comunidades e da cidade 
em que vivem, como também sobre ações que possam contribuir para a melhoria da vida das pessoas nesses 
espaços.  

 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 
1. Com a turma dividida em pequenos grupos, organize a montagem de um painel que ilustre os principais 
problemas da urbanização, identificados na comunidade onde vivem/estudam. Podem ser utilizadas manchetes de 
jornais, fotos, imagens, textos explicativos e ilustrações diversas. É interessante acrescentar possíveis soluções 
sugeridas pelo grupo. 

2. Em dupla, façam a leitura do texto: “A violência e as condições urbanas” (ver anexo). Em seguida, elabore um 
pequeno texto que responda à pergunta: os problemas mencionados sobre São Paulo também se aplicam à 
cidade do Rio de Janeiro? Por quê?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho - Consolidação e Transformações  no  Capitalismo.   
UP 2: Brasil: da Modernização Conservadora à Globalização 
MÓDULO: Democracia e Ditadura no Brasil. 
 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Problematizar o conceito de democracia. 
 Diferenciar entre Estado de direito e ditadura. 
 Compreender os processos que transformam Estados de direito em ditaduras. 
 Percebe que, no Brasil, as ditaduras e os Estados de direito são expressões das lutas sociais. 
 Compreender a concepção de democracia como a expressão dos legítimos direitos sociais, políticos e 

econômicos dos povos. 
 
 
CONTEÚDOS 
 

 O Brasil Republicano. 
 A Primeira República. 
 A Revolução de 30 e o Estado Novo 
 A Constituição de 1946 e o Populismo. 
 O nacional desenvolvimentismo e a crise do Populismo. 
 O golpe militar e a ditadura. 
 O fim do regime militar e o novo Estado de Direito. A Constituição de 1988. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 A análise da história da República permite-nos afirmar a alternância de períodos ditatoriais e de períodos 
de normalidade institucional onde predominam as regras políticas definidas dentro do Estado de direito. Esta 
percepção traz implícita a noção de conflitos e disputas sociais, sendo o Estado de direito ou a ditadura o 
resultado temporário dessa luta. 
 Estruturamos a nossa argumentação, tendo como fundamento teórico o pensamento de Barington     
Moore Jr e Francisco de Oliveira. Entendemos que democracia ou ditadura resultam da conjugação das forças 
sociais, políticas e ideológica, favoráveis a uma ou a outra forma de governo. Os regimes políticos e as formas de 
Estado vivenciados por um povo ou nação estão em conformidade com o seu desenvolvimento econômico, 
respondendo às alterações que se dão nos âmbitos sociais, econômico, ideológico, cultural e, ao mesmo tempo, 
propiciando e estimulando  determinadas forças sociais e coibindo ou dificultando outras. 
 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES. 
 
 
 
1. A música como forma de Resistência. Proponha aos alunos uma pesquisa sobre as músicas do período da 
Ditadura Militar. Analise as letras no seu contexto histórico e seu papel de resistência. Os alunos podem elaborar 
um painel com as letras,  imagens e charges da época.    
 
2. Incentive seus alunos a pesquisarem e mapearem as áreas no mundo onde ocorreram conflitos políticos no 
período da Guerra Fria.  Elaborar uma linha do tempo desses conflitos e relacioná-los com o contexto político 
brasileiro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 2: Brasil: da Modernização Conservadora à Globalização  
MÓDULO: Neoliberalismo e Mercado de Trabalho 

 
 

 
OBJETIVOS 
 

 Situar historicamente o surgimento do neoliberalismo e reconhecer como foi implantado no Brasil.  
 Detectar as conseqüências cotidianas do neoliberalismo. 
 Refletir sobre possibilidades e alternativas de trabalho no atual contexto neoliberal. 

 
 
CONTEÚDOS 

 
 Liberalismo e Neoliberalismo. 
 Política neoliberal nos países centrais e periféricos.  
 Neoliberalismo e suas conseqüências no cotidiano do aluno. 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Neste módulo, a tentativa é um resgate histórico do surgimento das idéias neoliberais. Voltamos para o 
período absolutista para detectar as relações impostas pela nobreza aristocrática e a burguesia empresarial 
nascente, para pegar a ponta deste novelo. 

Consideramos importante este cenário por considerá-lo o berço do pensamento liberal individualista, base do 
ideário burguês e uma das justificativas do sistema capitalista. 

Neste caminho, lembrar as conflituosas e desiguais relações estabelecidas pelo capitalismo, ao longo de sua 
existência, pode ajudar a analisar e a entender o contexto de crise do liberalismo e do nascimento das idéias que 
formam o neoliberalismo. 

Lembrando que o neoliberalismo é uma tentativa, bem-sucedida, de manutenção do sistema capitalista, 
parece interessante colocar o cotidiano escolar neste jogo. Como, no bairro, na escola, em mim e em cada um de 
nós, cotidianamente, são percebidas as conseqüências do neoliberalismo, pode ser um exercício interessante. 

 
 

 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES: 
 
 
1. Proponha, com auxilio do Atlas da Cidade e de pesquisa em jornais, livros e revistas, a construção de  um 
“mapa da exclusão” da Cidade do Rio de Janeiro. Detectar, ainda, se há coincidência entre índice de violência e 
áreas pobres da Cidade. 
 
2. Elabore com seus alunos algumas questões sobre o neoliberalismo e o nosso cotidiano. Incentive os alunos a 
entrevistar  pessoas na comunidade escolar sobre o assunto e, com o resultado das entrevistas, confeccionar um 
informativo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho:  Consolidação e Transformações  no  Capitalismo.   
UP 3: Cultura e Sociedade: Diversidade não é Desigualdade 
MÓDULO: Geografia da Cidade do Rio de Janeiro 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Identificar a configuração física da cidade do Rio de Janeiro. 
 Reconhecer os principais acidentes geográficos da cidade. 
 Relacionar a topografia do Rio de Janeiro às formas de ocupação e expansão da cidade. 

 
 
CONTEÚDOS 
 

 Configuração do espaço geográfico da cidade do Rio de Janeiro. 
 Conceitos de metrópole e região metropolitana. 
 Paisagem natural do Rio de Janeiro (relevo, hidrografia e litoral).  
 

 
JUSTIFICATIVA 
 
 Só o que se conhece pode ser entendido e cuidado. E é assim que entendemos que deva ser a relação 
das pessoas com a sua cidade: o Rio de Janeiro. Criar, ou melhor, fortalecer a identidade dos alunos como 
cidadãos  desta cidade, aqui nascidos ou migrantes, é conhecer a geografia desta cidade e refletir sobre o 
processo de evolução e ocupação urbana. Este estudo pode contribuir para que possamos assumir 
responsabilidades e cobrar respostas dos órgãos competentes sobre os cuidados de infra-estrutura e melhoria 
para sua população no espaço urbano. 
 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES: 
 

1. Estudo de Imagens e Mapas. Acessando o aplicativo MEMÓRIA DA CIDADE: EVOLUÇÃO E OCUPAÇÃO 
URBANA pelo site do Instituto Pereira Passos (http://www.rio.rj.gov.br/ipp), faça com seus alunos 
comparações de imagens e mapas que mostram a expansão da cidade do Rio de Janeiro ao longo da sua 
História.  Faça, ainda, uma exposição com o resultado da pesquisa. 
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BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 3: Cultura e Sociedade: Diversidade não é Desigualdade 
MÓDULO: Cidade e Meio Ambiente 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Refletir sobre os processos que levaram à constituição do espaço da cidade. 
 Compreender, sob perspectivas histórico-geográficas, dinâmicas na modernização brasileira e seus 

impactos na realidade econômico-social e ambiental no Brasil e, em particular, o caso do Rio de Janeiro. 
 Discutir e compreender proposições de soluções de problemas socioambientais.  

 
 
CONTEÚDOS 
 

 Noções de desenvolvimento econômico-social. 
 Questão ambiental na cidade do Rio de Janeiro. 
 Tipos de erosão. 
 A importância ecológica das florestas tropicais. 
 Baía da Guanabara: situação socioambiental atual. 

 
 
JUSTIFICATIVA 

 Propomos neste módulo uma reflexão sobre as diferentes formas de ocupação dos espaços e os 
problemas socioambientais delas decorrentes. É importante que os alunos percebam que , ao contrário do que 
muita gente pensa, as agressões ao meio ambiente não se originam do atraso, da ignorância e do 
subdesenvolvimento. Elas são, em geral, subprodutos do estilo de desenvolvimento econômico atual, consumista, 
predatório e imediatista, apoiado pelo “progresso” científico-tecnológico. Que percebam que os problemas 
ambientais são também sociais, já que, em regra, os pobres são os mais afetados. 

 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 

 
1. Discutindo a implementação de medidas sustentáveis na cidade. Converse com a turma sobre o fato 

de o Rio de Janeiro ter sediado a Conferência da ONU para o Desenvolvimento e Meio ambiente, em 
1992, a Rio-92. Explore também com eles os significados da idéia de uso sustentável dos recursos. Quais 
práticas devem ser adotadas para garantir a sustentabilidade? Peça que se dividam em pequenos grupos 
e elaborem um roteiro de ações que contemplem esses princípios. Discuta os resultados com a turma e 
elabore um texto coletivo.  

 
2. Floresta da Tijuca, um dos maiores parques urbanos do mundo. Como é possível que uma área como 

a Floresta da Tijuca estivesse completamente devastada em meados do século XIX?  Proponha a leitura 
do texto sobre esta floresta (anexo). A seguir, sugira a seguinte situação-problema: A floresta está 
novamente sendo ameaçada de devastação. Os estudantes deverão redigir uma carta - manifesto às 
autoridades competentes, destacando sua importância ecológica e a necessidade de preservá-la.  

 
3. De onde vem a água consumida no Rio de Janeiro? De onde vem a água que abastece a população 

de todo o Estado do Rio de Janeiro? Qual é o seu percurso? Esta água precisa ser tratada? Por quê. 
Converse um pouco com os estudantes sobre o tema. Pergunte como é o abastecimento de água em 
suas respectivas moradias e comunidades. Costuma faltar água? Há moradias que não estão ligadas à 
rede de abastecimento? Questione-os a respeito dos hábitos mais freqüentes quanto ao uso da água. São 
os mais adequados? Ocorre desperdício?  Proponha, a seguir, o exame do esquema do anexo. Como se 
trata de uma representação gráfica do percurso da água, é recomendável fazer uma leitura compartilhada 
do esquema com os estudantes. Em seguida, proponha um roteiro de questões para que os estudantes 
respondam e organizem um debate na classe: Por que é importante evitar o desperdício da água? Como 
indivíduos e comunidades podem colaborar para evitar usos inadequados da água? Qual é o papel do 
poder público e das empresas, neste campo? Como era feito o abastecimento de água no passado, na 
cidade?  

 
 
 



 
BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo.   
UP 3: Cultura e Sociedade: Diversidade não é Desigualdade 
MÓDULO: Reformas Urbanas 

 

 
OBJETIVOS 
 

 Identificar as reformas urbanas como transformadoras do espaço em que vivemos. 
 Reconhecer as vantagens e desvantagens trazidas por essas reformas urbanas. 
 Perceber a importância da participação do cidadão no processo de transformação do espaço e 

preservação da história do lugar. 
 
 
CONTEÚDOS 
 

 Principais reformas urbanas do Rio de Janeiro no século XX. 
 A destruição da memória da cidade por conta destas reformas. 
 As conseqüências das reformas para a cidade. 

 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 Quando estudamos algumas reformas urbanas significativas para o espaço geográfico de nossa cidade, 
dentro de uma perspectiva histórica, em que consideramos os benefícios e malefícios de tais transformações 
espaciais no âmbito social, trazemos à tona a discussão das desigualdades que ainda perduram em nosso meio. 
Esta discussão é ponto de partida para que nosso aluno tenha uma visão critica da postura de nossos 
governantes quanto ao planejamento de nossa cidade. As reformas urbanas devem objetivar um espaço mais 
igualitário em condições salubres e dignas para todos os cidadãos.  
 Estas obras inovadoras têm de visar à integração mais democrática de todos os espaços da cidade. E 
também, torna-se cada vez mais necessário, que as reformas respeitem a memória e o meio ambiente da cidade 
já tão combalidos ao longo de nossa história. 
 
 
PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 

1. Que conclusões o aluno pode tirar destas questões? Separe a turma em grupos (pode ser pelos bairros 
que moram). Crie com eles um roteiro de pesquisa sobre o bairro em que moram e/ou estudam, seguindo 
alguns tópicos como: 

• Se o bairro passou por algum tipo de reforma nos últimos anos 
• O que os moradores antigos contam sobre o passado do bairro 
• O que os moradores gostariam que melhorasse no bairro 
  

 
2. Reproduza, para os seus alunos, o mapa do Rio de Janeiro dividido em bairros. Peça para eles colorirem 

de cores diferentes os bairros da zona sul, da zona norte, do centro, da zona oeste e dos subúrbios. 
Usando este mapa, os alunos deverão responder no caderno, a questões como: 

 
• Que bairros são mais distantes do centro da cidade? 
• Que bairros ficam muito próximos da praia? 
• Em que parte da cidade o aluno mora? 
• Em que parte da cidade o aluno estuda? 
• Em que parte da cidade o aluno trabalha? 
 
 

 

 

 

 

 



 

BLOCO 2: Globalização e o Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo 
UP 3: Cultura e Sociedade: Diversidade não é Desigualdade 
MÓDULO: Movimentos Sociais no Rio de Janeiro 

 
 
OBJETIVOS 
 

 Identificar as diferentes iniciativas dos movimentos sociais no Rio de Janeiro, na perspectiva de afirmação 
de identidades sociais e étnicas historicamente negadas. 

 Reconhecer os movimentos de moradores de favelas como forma de resistência a um determinado 
modelo de ocupação espacial da cidade. 

 Refletir sobre os processos de exclusão social e étnica da cidade no sentido de valorizar o protagonismo 
do Movimento Negro, em prol de políticas afirmativas.  

 
CONTEÚDOS 
 

 Movimentos de Moradores de Favela no Rio de Janeiro. 
 Movimento Negro no Rio de Janeiro. 
 Política de Remoção de favelas. 
 Políticas Afirmativas. 

 
 
JUSTIFICATIVA 

Este módulo procura, com base na da realidade local, o Rio de Janeiro, estabelecer uma reflexão sobre a 
diversidade social e étnica que marca o país,  numa perspectiva de reconhecer o protagonismo dos setores mais 
excluídos socialmente. Desta forma podemos romper com certa concepção de cidadania passiva, identificando, 
com este estudo, que as transformações da estrutura desigual de nossa sociedade, são fruto direto da 
organização dos trabalhadores e de sua capacidade de reinventar uma nova cidade. O módulo ainda procura 
cumprir as determinações das Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (CNE/CP 3/2004) na sua dimensão histórica e geográfica.  

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 
1. O Cinema vai à Favela. O cinema nacional, nas últimas décadas, tem se debruçado sobre a temática das 
Favelas. Você, professor, poderá fazer um estudo comparativo sobre as diferentes visões presentes nestas obras. 
Como sugestão, apontamos os seguintes filmes: 

• Olhar da Comunidade = Cidade dos Homens 
• Olhar da Policia = Tropa de Elite 
• Olhar do Tráfico = Cidade de Deus 

 
 
2. A temática do Negro é muito recorrente em obras literárias de língua portuguesa, africana e brasileira. 
Sugerimos um sarau com esta temática. Você poderá trabalhar os seguintes autores/poemas brasileiros e 
africanos, entre outros:   

• Negro Foro – Adão Ventura (Brasileiro) 
• Na cantiga do negro do batelão – José Craveirinha (Africano - Moçambique) 
• Sou Negro – Solano Trindade (Brasileiro) 
• Grito Negro – Mário de Andrade (Africano – Cabo Verde) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOCO 2: Globalização e Mundo do Trabalho: Consolidação e Transformações no Capitalismo.   
UP 3: Cultura e Sociedade: Diversidade não é Desigualdade 
MÓDULO: Cidadania 

 

OBJETIVOS 
 

 Localizar historicamente o tema cidadania. 
 Analisar o conceito de cidadania hoje. 
 Debater a necessidade da cidadania. 
 Associar cidadania com cotidiano histórico-geográfico. 
 

 
CONTEÚDOS 
 

 Conceito de Cidadania.  
 Cidadania e Capitalismo: contradições e possibilidades.  
 

 
JUSTIFICATIVA 
 

Partindo do principio de que estamos numa sociedade mundializada por um modelo econômico, que tem 
gerado exclusão de grande contingente humano e que, por isso e para isso, tem transformado vidas em 
mercadorias; direitos, em empecilhos e gente, em números, acreditamos ser importante resgatar alguns conceitos 
de humanização do mundo. 

Debater, por exemplo, cidadania na perspectiva humanista versus mercadológica; socializar ambos os 
conceitos, o debate e suas implicações, parece urgente para sobreviver e entender em que mundo estamos. 

Resgatar a perspectiva histórica e atual de cidadania, usando a escola, como local essencial para este 
exercício, e o mundo, como cenário vivo e dialético para nos entendermos como atores e sujeitos, é uma 
possibilidade de retomar a humanização da gente. 

Achar normal existir “bichos homens”, ficar sentado “no trono do apartamento com a boca escancarada cheia 
de dentes esperando a morte chegar”, não tem nada a ver com educação e muito menos com cidadania.  

É preciso encontrar os outros (galos) para tecer uma sociedade-manhã “onde entrem todos”, livres, como 
gente, como homens cidadãos e mulheres cidadãs. 

 
 
PROPOSTA DE ATIVIDADES 
 
 

 
1. Você pode identificar e relacionar com os alunos as situações em nossa escola e nossa comunidade de 

respeito ou desrespeito à cidadania. 
 
 
2. Apresentar para os alunos a Declaração Universal dos Diretos Humanos, adotada e proclamada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Solicite aos alunos que escolha um 
artigo e o analise a partir de suas experiências de vida. 

  
3. Debatendo com os alunos a idéia de cidadania como direito humano e coletivo, confeccionar 

frases/cartazes de alerta/denúncia da situação na comunidade, no bairro, na cidade, no país e no 
continente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01.  As fases da Guerra Fria 
 

1ª

 

 Fase: Guerra Fria Explícita (1946 – 1957), em conseqüência dos seguintes fatos: Conferência de Ialta (criação 
das zonas de influência ocidental e soviética); Conferência de Potsdam (a divisão da Alemanha); A Doutrina 
Truman; o Plano Marshall; o Bloqueio de Berlim; a criação da Otan; a Revolução da China; a Guerra da Coréia; a 
corrida armamentista; a morte de Stalin (1953). 

2ª

 

 Fase: A Coexistência Pacífica (1957 – 1963): criação do Pacto de Varsóvia; operação com mísseis 
intercontinentais e satélites artificiais; diplomacia (visita de Krutschev aos EUA, secretário geral do Partido 
Comunista); proposta de Conferência de Cúpula em Paris; o Episódio U-2 e a crise dos mísseis em Cuba. 

3ª

 

 Fase: A détente “distensão” (Década de 1970): os acordos SALT (Tratado de Limitação das Armas 
Estratégicas); as Guerras de Libertação Nacional (Vietnã, Moçambique, Angola, Etiópia, entre outras); invasão 
soviética ao Afeganistão (1979). 

4ª

 

 Fase: o Fim da Guerra Fria (Década de 1980): ascensão de Reagan e Andropov; iniciativa de Defesa 
Estratégica (Guerra nas Estrelas – Projeto Reagan); ascensão de Gorbatchev (Glasnost e Perestroika); acordo 
START (conversações sobre a redução das armas estratégicas); colapso do Império Soviético. 

Fonte: adaptado de Piffer, Osvaldo. 
 

As etapas da Guerra Fria e seus principais fatos. 

 
 
 
 
02. A América Latina Durante a Guerra Fria 
 
 

PAÍS PROBLEMA SOLUÇÃO RESULTADO 
Honduras Formação de grupos de esquerda 

inspirados na tomada de poder pelos 
sandinistas na vizinha Nicarágua (Medo 
pelo efeito dominó) 

Honduras virou base de 
guerra americana contra os 
sandinistas. Conduto de 
armas soviéticas aos rebeldes 
salvadorenhos (Cuba). 

Aumento dos 
combates, 
desestabilização na 
região. 

El Salvador Guerra civil entre a ditadura militar 
(apoiada por esquadrões de extrema 
direita) e os comunistas, entre eles a 
Frente Farabundo Martí de Liberação. 

Base de treinamento e 
armamento americano contra 
os guerrilheiros. Cuba fez o 
mesmo a favor dos 
guerrilheiros. 

75 mil mortos e 1 
milhão de refugiados. 

Nicarágua Derrubada de Anastásio Somoza 
(domínio de uma família no poder por 
décadas), pela Frente Sandinista de 
Libertação Nacional (cunho marxista). 

Desestabilização dos 
sandinista pelos americanos, 
financiando grupos armados 
com dinheiro de venda de 
armas ao Irã. 

Cerca de 50 mil 
mortos 

Granada Governo de esquerda radical (Bernard 
Coard), derruba governo de esquerda 
menos radical (Maurice Bichop, primeiro 
ministro). 

Invasão da ilha por tropas 
americanas (8 mil soldados). 
Fim do golpe. 

Cerca de 100 mil 
mortos. 

 
Fonte: Adaptado de SZKLAPZ, Eduardo. 

 
“Conflitos de um destino” In: Um Caubói na Casa Branca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
03.  Metade do Brasil não tem esgoto 
 

Ou seja, o Brasil chegaria ao ano de 2063 ainda com 25% dos lares sem coleta e tratamento de esgoto. 

'Esse é um problema sistêmico, de política pública. Enquanto o País avança no combate à pobreza a uma 

velocidade quatro vezes maior do que a determinada pelas Metas do Milênio, não chega à metade do que deveria 

na questão do saneamento', diz o economista Marcelo Neri, da FGV, que utilizou microdados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, para fazer a projeção. 

 Rio de Janeiro - Mais da metade dos domicílios brasileiros (51,5%) não dispõe de rede de coleta e 

tratamento de esgoto. O acesso a esse serviço avançou de forma pífia nos últimos 14 anos, atravessando quatro 

diferentes gestões federais ao ritmo de 1,59% ao ano. Mantida essa velocidade, para reduzir à metade o déficit de 

saneamento básico seriam necessários 56 anos e meio, segundo cálculos da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Neri descarta cálculos sobre a universalização do serviço, que levaria mais de um século para ser 

atingida. 'Devemos pensar em metas factíveis de redução do problema', argumenta, lembrando que o País entrará 

no Ano Internacional do Saneamento, fixado pela ONU para 2008, entre os piores desempenhos no setor. 

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite o problema e anuncia investimento de R$ 10 

bilhões neste segundo mandato, na tentativa de duplicar o ritmo de expansão. O objetivo é chegar em 2010 com 

cerca de 80% dos municípios atendidos com redes de água e esgoto. Hoje, os dois serviços chegam a pouco mais 

de 71% da população. 'O presidente Lula convocou o BNDES para um projeto de fôlego', informou Élvio Gaspar, 

diretor da Área de Inclusão Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Estamos trabalhando com uma projeção de universalização para o atendimento de coleta e tratamento de 

esgoto de 15 anos e de 10 anos para o abastecimento de água. Fazendo o corte para o que podemos fazer até o 

fim do mandato, em 2010, esperamos elevar em 2% ao ano a coleta de esgoto e 1,4% ao ano o abastecimento de 

água', acrescentou Gaspar. 

Segundo o BNDES, o plano do governo não prevê novas privatizações no setor, mas o saneamento das 

empresas estatais para que ganhem capacidade de investimento. A idéia é ajudá-las a seguir o modelo adotado 

na Sabesp e na Copasa, por exemplo, empresas que abriram o capital em bolsa e têm hoje acesso a outras fontes 

de financiamento. 

 
Fonte: FGV por Irany Tereza e Nicola Pamplona - 23/09/2007 

 
 
04.  O lucro dos bancos 

 

O lucro líquido dos dez bancos que apresentaram balanço do primeiro semestre até agora cresceu 44,5% e 

atingiu R$ 10,9 bilhões, segundo levantamento da 'Austin Rating'. 'Dificilmente outro setor da economia 

apresentará um crescimento tão robusto como o apurado pelo setor bancário', afirma o presidente da Austin 

Rating, Erivelto Rodrigues. A notícia é do jornal "O Estado de S. Paulo", de 8-08-2007. (...) Segundo editorial do 

jornal "Folha de S. Paulo", 8-08-2007, "nunca na história deste país registraram-se cifras dessa magnitude".(...) 

Em meio ano de atividade, as duas maiores instituições bancárias privadas lucraram mais de R$ 8 bilhões, 

respectivamente, 28% e 36% sobre o primeiro semestre de 2006". Para o jornal "o Brasil vai desmentindo a teoria 

de que, num ambiente de maior estabilidade e previsibilidade financeira, os bancos aceitam abrir mão de uma 

parcela de seus lucros unitários para ganhar mais com a escala. Pior para a teoria e para os clientes. 
Fonte: www.unissinos.br 

 
 
 



05.  Fidel já morreu? 
  
 
 Se morreu, foi-se, na minha opinião, o maior herói do século 20. Com ele morrem muitos personagens: o jovem 

advogado, filho de rico fazendeiro envergonhado de viver numa pátria em que um patife vagabundo como Batista havia 

transformado num bordel de luxo para a máfia e políticos norte-americanos corruptos. Morreu o rapaz que passou dos 27 aos 

29 anos na cadeia por não aceitar a democracia imposta pelos americanos com votos comprados ou obtidos à força. 

 Morreu o leitor de Martí, de frei Bartolomeu de las Casas, de Marx e, certamente, de Cervantes. Morreu o homem 

mais amado de Cuba e o mais odiado pelos cubanos que preferiram Miami e Disney. Morreu também o homem que condenou 

muita gente à morte, entre elas, o número 2 das Forças Armadas Cubanas, envolvido com o tráfico de drogas. Morreu o 

homem que a CIA tentou matar mais de dez vezes e que suportou o maior embargo econômico da história moderna. 

 Morreu o homem que fez a reforma agrária como já poderíamos ter feito há muito tempo: pagando aos latifundiários o 

que declararam que valiam as terras na hora de pagar seus impostos. Morreu o homem que devolveu a auto-estima aos 

cubanos. Morreu o homem que diziam possuir a quinta fortuna no mundo. Fidel respondeu que, se encontrassem um dólar 

numa conta em seu nome no exterior, ele resignaria ao cargo. Morreu o homem que acabou com o analfabetismo, tornou 

obrigatório o ensino médio e financiou universitários. Morreu o homem que fez de Cuba um exemplo para a medicina da 

América Latina. Morreu o homem que fez de Cuba a maior potência atlética da América Latina. Morreu o comunista que o papa 

abençoou.  

 Certa vez, em Cuba, comecei a entrevistar passantes nas ruas. Todos estavam empregados, ninguém morava em 

casa alugada e todos, de certa forma, eram funcionários do Estado. Menos um. Perguntei ao senhor carequinha se era 

funcionário e ele, sorrindo, disse-me que não. "Profissional liberal. Soy limpiabotas." 

 Na verdade, foram os americanos que jogaram Fidel nos braços da União Soviética. Queriam eleições em Cuba e 

tinham um candidato que - como já haviam feito com Batista - seria apenas um homem de palha. Foi muito ingênuo achar que, 

depois de limpar e dedetizar a casa, Fidel deixaria que os americanos colocassem alguém como Collor, por exemplo, lembram-

se? Ou como Sarney e FHC, que deixaram o poder riquíssimos e o povo cada vez mais pobre e ignorante.  

 Arthur Miller, Robert Frost, Edmond Wilson, Sartre, Russell, Clifford Odets, Adlai Stevenson, John Steinbeck, entre 

outros grandes intelectuais da época, escreveram artigos pedindo a Kennedy que deixasse Cuba em paz. Mas ele preferiu 

promover o fiasco da Baía dos Porcos e receber, como hóspedes, cubanos leais que em Cuba ninguém queria.  

 Estive duas vezes com Fidel. Da primeira, perguntei-lhe (ordem da direção da TV) por que não instituía eleições livres. 

Ele me declarou que sairia muito caro para eles e mais caro ainda para os americanos que mandariam dinheiro para corromper 

os poucos indecisos. Da segunda vez, eu e outros jornalistas o acompanhamos num passeio pelas ruas - e não vi um guarda-

costas.  

 Formou-se uma multidão gritando "Viva Fidel!" e uma mulher grávida o abraçou. Perguntou-lhe quantos filhos já tinha. 

Ela disse que este seria o terceiro, e ele: "Por que não está tomando pílula? Que seja o último. Nossa ilha não pode alimentar 

mais do que o seu espaço permite". Hoje em dia falam muito das prostitutas de Cuba, mas esquecem-se de falar dos milhões 

de mulheres que, graças a Fidel, salvaram-se da miséria, da fome e da prostituição. Podemos dizer a mesma coisa?  

 Mas Cuba é uma ditadura e Fidel um ditador. Pois eu lhes digo que 80% do povo brasileiro jamais viu tal democracia. 

Da última vez que estive em Cuba, entrevistei Teófilo Stevenson, cinco vezes campeão mundial olímpico dos pesos pesados. 

Ele me apresentou a mulher e filhos, bem como os alunos de educação física. Perguntei-lhe por que não aceitara o contrato de 

US$ 5 milhões que os americanos haviam lhe oferecido. Respondeu: "Havia muito a fazer em Cuba e, além disso, há coisas 

mais importantes que o dinheiro". 

 Fidel já morreu? Não? Então, viva Fidel.  
(Fausto Woolf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



06. Trabalhemos menos, trabalhemos todos 
 
 

Muitas coisas nos diferenciam dos outros animais mas nada é mais marcante do que a nossa capacidade de 

trabalhar, de transformar o mundo segundo nossa qualificação, nossa energia, nossa imaginação. Ainda assim, para a grande 

maioria dos homens, o trabalho nada mais é que puro desgaste de suas vidas. Na sociedade capitalista, a produtividade do 

trabalho aumentou simultaneamente a uma tão forte rotinização, apequenamento e embrutecimento do processo de trabalho 

que já não há nada que mais nos desagrade do que trabalhar. Preferimos, a grande maioria, fazer o que temos em comum 

com os outros animais: comer, dormir, descansar, acasalar. 

Não foi descoberta de Marx e sim de Adam Smith e de David Ricardo que o valor dos produtos não vem da terra, nem 

dos metais preciosos, nem da tecnologia, mas do trabalho humano. Daí o lugar essencial que ele tem nas nossas sociedades, 

ou que deveria ter. 

Nossa capacidade de trabalho, esta potência humana de transformação e emancipação de todos, ficou limitada a ser 

apenas o nosso meio de ganhar o pão. Capacidade, potência, criação, o trabalho foi transformado pelo capital no seu contrário. 

Tornou-se instrumento de alienação no sentido clássico da palavra: como ato de entregar ao outro o que é nosso, nosso tempo 

de vida. De produzir para que outros se apropriem do que produzimos, para que outros decidam o que produzimos, como 

produzimos, para quem produzimos e a que preço será vendido. 

A maioria esmagadora dos brasileiros - e de toda a humanidade - vive do seu trabalho. Vive para trabalhar e trabalha 

para viver. A esmagadora maioria gasta a vida em atividades que não lhes interessa, às quais se submete porque precisa 

manter-se viva. Para a maioria, sobreviver tornou-se uma forma de vida: sair de casa cedinho, retornar doze horas depois, 

após uma jornada estafante de um trabalho desinteressante, repetitivo, extenuante, para ter apenas o tempo de se recompor 

para voltar a repetir, mecanicamente, a mesma jornada no dia seguinte e nos outros dias, pelo resto dos dias da sua vida. E 

ainda precisa agradecer quando consegue ter e manter um tal trabalho! 

Os que vivem esse cotidiano são os que mais precisariam de tempo e de conhecimento para decifrar esse imenso 

mistério de viver trabalhando loucamente apenas para se manter pobre, enquanto os que não trabalham enriquecem às suas 

custas. Mas são eles os que menos dispõem de tempo e de conhecimento. O rico não é apenas aquele que desfruta mais e 

melhores bens materiais, mas é também aquele que dispõe do seu tempo, até para não fazer nada. 

As centrais sindicais brasileiras desenvolvem uma campanha pela diminuição da jornada de trabalho. Não pode haver 

campanha mais justa e humanista. Que os trabalhadores, os que produzem todas as riquezas do Brasil e do mundo, possam 

trabalhar menos e viver mais, até para que outros possam ter acesso ao trabalho formal e dignamente remunerado. Não se 

combate o desemprego apenas abrindo novas frentes de trabalho. É indispensável - como faz a proposta de reforma 

constitucional do governo venezuelano, que diminui a jornada de trabalho de oito para seis horas - diminuir a jornada de 

trabalho. Diminuir as horas de trabalho para que os trabalhadores possam dispor de um tempo para a família, o lazer, o 

descanso, a leitura, a luta coletiva. Para que decidam o que querem fazer com ao menos uma parte das suas vidas. 

Valorizar o trabalho, valorizar o mundo do trabalho, valorizar os trabalhadores - são os grandes ideais humanistas do 

nosso século. A desumanização do trabalho é a desumanização do homem, da sua capacidade criativa, imaginativa, 

humanizadora do mundo. Um mundo à imagem e semelhança dos nossos melhores sonhos só poderá ser construído pelo 

trabalho livre, desalienado, escolhido pelos homens. 

Precisamos caminhar para uma sociedade onde o trabalho seja instrumento de emancipação, onde o conhecimento 

seja instrumento de desalienação e onde os homens vivam através do trabalho que realizam de forma solidária e cooperativa e 

não mais para serem explorados, ofendidos, humilhados, oprimidos. 

 

(Emir Sader)  

 

 

 
 
 
 
 
 



07.  ENTREVISTA COM O HISTORIADOR ERIC HOBSBAWM 
 
 

Não se sabe de outro historiador, além de Eric Hobsbawm, que possa se gabar de ter batizado um século. Em seu 
novo livro, ele ainda volta os olhos para o “breve século XX”, mas principalmente para entender impasses atuais. Nos 
dez ensaios de “Globalização, democracia e terrorismo” (Companhia das Letras), Hobsbawm tenta extrair sentido de 
uma época cuja velocidade desafia nossa capacidade de compreensão. Em entrevista por e-mail ao GLOBO, ele se 
diz perplexo diante da política externa do governo Bush, segundo ele danosa aos próprios interesses americanos, e 
afirma que os terroristas não são uma ameaça tão grande à democracia quanto às medidas que os governos adotam 
em resposta a eles. 
 
GLOBO: Há quem considere tanto a globalização quanto o terrorismo como potencialmente danosos para a 
democracia. A primeira, porque enfraquece o Estado-nação e desloca o centro de decisões das mãos de políticos 
eleitos para as de empresários. O segundo, por sua hostilidade aos valores ocidentais. O senhor concorda com essas 
avaliações?  
 
ERIC HOBSBAWM: Concordo que o enfraquecimento do Estado-nação causado pela globalização é um perigo para a 
democracia, porque o Estado-nação é a organização dentro da qual a pressão e a opinião populares podem operar 
efetivamente, e a globalização reduz o alcance do que pode ser atingido por tal ação política. Ao mesmo tempo, não 
subestimemos a importância continuada dos Estados-nações, em particular da meia-dúzia de gigantes (EUA, China, 
Índia, Japão, Brasil) e da combinação de Estados (a União Européia) que estão em posição de causar impacto na 
globalização. A política é o único aspecto da vida humana que resistiu à globalização, que, portanto tem que viver com 
ela e se ajustar a ela — a não ser no caso de Estados pequenos o bastante para que seus governos sejam 
subornados ou comprados por financistas ou corporações globais. Quanto ao terror, um ramo do extremismo 
muçulmano se opõe aos valores ocidentais, mas historicamente a maioria dos movimentos que usam métodos 
terroristas não compartilha de tal oposição. O terrorismo hoje, assustador, indiscriminado e capaz de grandes 
massacres, é um problema sério de segurança pública, mas não uma grande ameaça política ou militar. Não acredito 
que no momento ele represente para a democracia e para as liberdades civis um perigo tão grande quanto às medidas 
extremas de segurança dos governos que desejam, por várias razões, exagerar sua ameaça. 
 
GLOBO O que o senhor acha da relação entre o extremismo islâmico e o fascismo, que alguns intelectuais tentam 
estabelecer?  
 
HOBSBAWM: O termo “islamofascismo” não faz sentido. De nenhuma maneira a al-Qaeda se parece com o nacional-
socialismo alemão ou o fascismo italiano. Não devemos usar a palavra “fascismo” apenas como um jeito de descrever 
movimentos que detestamos. 
 
GLOBO Confrontados com o extremismo religioso, muitos intelectuais têm criticado o relativismo pós-moderno, 
culpando por uma suposta falta de energia do Ocidente na defesa dos valores iluministas que fundaram nossa 
civilização. O senhor concorda?  
 
HOBSBAWM: Os valores do iluminismo do século XVIII permanecem como a principal fundação para o progresso da 
civilidade, e, até hoje, os únicos valores que acreditam na desejabilidade e possibilidade de se melhorar a condição de 
todos humanos. Eles são hoje nossa principal defesa contra o avanço da irracionalidade e do barbarismo. Não acho 
que o pós-modernismo (um termo sem precisão) e o relativismo devam ser culpados — eles não são as causas, mas 
os sintomas. 
 
GLOBO A imigração é um dos maiores desafios com os quais as nações ricas se deparam hoje. Em reação aos 
imigrantes, críticos conservadores têm manifestado o temor de uma “conquista demográfica” da Europa. Como o 
senhor vê essa questão?  
 
HOBSBAWM: Você tem razão em dizer que a imigração descontrolada é um grande problema em países ricos. Há 
um contraste interessante com o período pré-1914, quanto ela era geralmente aceita. Desde a Segunda Guerra, a não 
ser em curtos períodos quando foi permitida, ou mesmo encorajada nos EUA, Canadá e Austrália, ela tem sido 
estritamente controlada em todos os países ricos. Desde a ampliação da União Européia, isso se tornou impossível. 
Daí o vasto influxo de poloneses e outros para a Inglaterra. No entanto, a imigração em massa vinda de fora da 
Europa continua a ser considerada suspeita (há nisso um inegável elemento racista). O principal argumento contra a 
imigração é cultural, mas ela também pressiona a renda dos trabalhadores nativos, especialmente os menos 
qualificados. O argumento de que a Europa corre o risco de ser “demograficamente conquistada” é, em maior parte, 
propaganda quase racista. 
A imigração em massa para a França nos últimos cem anos — espanhóis, italianos, portugueses, poloneses, norte-
africanos — não fez os franceses menos franceses. Aliás, as relações entre nativos e imigrantes na França, até 
recentemente o país com mais imigração na Europa, são melhores do que em qualquer outro lugar, segundo 
pesquisas de opinião pública. 
 



GLOBO Em seu livro, o senhor se diz perplexo diante de algumas políticas atuais do governo americano. Poderia falar 
sobre elas?  
 
HOBSBAWM: A elite política dos EUA tem há muito acreditado na hegemonia global e num império dos Estados 
Unidos. Durante a Guerra Fria, ela o estabeleceu em boa parte do mundo, exceto nas regiões chinesas e soviéticas. 
Mas ela operava com um senso de realismo político e militar, o que explica por que os responsáveis pela política 
hegemônica da Guerra Fria — Kissinger, Brzezinski, Bush pai e seus assessores — se opuseram à política pós-11 de 
Setembro de Bush filho e ao projeto neoconservador, assim como os generais e o Departamento de Estado. Como e 
por que os EUA entraram numa política tão desastrosa para seus interesses como uma grande potência, e até para os 
interesses do capitalismo americano, é espantoso. 
 
GLOBO O senhor acredita que o governo americano tenha, como diz ter, interesse em estabelecer a democracia e 
combater regimes autoritários para tirar as pessoas da opressão?  
 
HOBSBAWM: Estados, e em especial grandes potências, não organizam invasões e derrubam governos por motivos 
humanitários, embora às vezes as justifiquem com argumentos humanitários (como no Iraque) e as ações possam às 
vezes (mas não no Iraque) ter conseqüências humanitárias positivas (por exemplo, a derrubada de Pol Pot pelos 
vietnamitas). Eles agem perseguindo seus interesses de Estado. Intervenções “humanitárias” são organizadas por 
Estados fortes contra Estados fracos, dos quais eles não têm nada a temer. Por isso ninguém nunca propôs uma 
guerra humanitária contra a URSS. 
 
GLOBO O senhor acha que o princípio de autodeterminação pode ser questionado, no caso de regimes autoritários? 
Razões humanitárias justificam a invasão e a derrubada de um governo?  
 
HOBSBAWM: O governo dos EUA acredita genuinamente que o mundo seria melhor se todos os países tivessem 
eleições democráticas; a não ser quando elas produzem uma maioria de que os EUA não gostam — como quando o 
Hamas ganhou as eleições nos territórios ocupados da Palestina. É por isso que, com alguma freqüência, os EUA 
apóiam regimes autoritários politicamente confiáveis. 
 
GLOBO O ritmo da mudança no mundo contemporâneo, para alguns libertador, é visto pelo senhor como 
potencialmente catastrófico. Por quê?  
 
HOBSBAWM: O principal fato de nosso tempo é a aceleração contínua da mudança social e técnico-econômica. Claro 
que isso é libertador, como sabe qualquer usuário da internet. Ao mesmo tempo, isso produz um impacto material 
dramático no meio ambiente que nós não podemos controlar, e um alto grau de incerteza, insegurança, e de 
obsolescência dos velhos esquemas intelectuais para entender o que está acontecendo com o mundo e conosco. 
 
GLOBO O senhor tem acompanhado a tentativa de mudanças constitucionais na Venezuela? O que pensa de Hugo 
Chávez?  
 
HOBSBAWM: Hugo Chávez conseguiu se estabelecer como sucessor de Fidel Castro como um símbolo latino-
americano de resistência ao imperialismo dos EUA. É um feito histórico. No entanto, duvido que ele seja aceito como 
coordenador político dessa resistência. Ele se beneficia do alto preço do petróleo, mas não está claro que ele esteja 
conseguindo abolir a pobreza e a desigualdade na Venezuela. Não acompanho a política interna do país. 
 
GLOBO O senhor considera aceitável a restrição de direitos individuais, se ela ajudar a diminuir desigualdades? Por 
que, e em que grau?  

 
HOBSBAWM: A vida política e social repousa sobre a restrição da liberdade individual absoluta. Mesmo o ideal de 
mercados autônomos depende do poder da lei e de instituições para garantir a segurança dos contratos.  Em princípio, 
isso se aplica a todas as ações humanas. Os governos sempre sentem-se tentados a impor tais restrições, mesmo 
quando não são absolutamente necessárias. O fundamental é que existam tribunais independentes para apurar 
abusos de poder, liberdade de expressão e movimentos políticos dedicados à defesa de liberdades civis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08.  Mudanças do Clima, Mudanças de Vida  
 

Imagine que a atmosfera que cobre a Terra e nos oferece condições de vida é um oceano com 400 
quilômetros de profundidade. O ar que nós respiramos – denso e úmido – fica bem no fundo, nos últimos 30 
quilômetros.É justamente nesta fina e delicada camada que estamos jogando imensas quantidades de poluentes 
por ano. Isto causa mal à nossa saúde e ameaça a saúde do planeta.  

A temperatura média da Terra gira em torno de 15º C.Isto ocorre porque existem naturalmente 
gases,como o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o vapor d’água em nossa atmosfera. Eles formam 
uma camada que aprisiona parte do calor do sol que incide em nosso planeta. Se não fossem estes gases, a 
Terra seria um ambiente gelado, com temperatura média de -17º C.Este fenômeno é chamado de efeito estufa. 
Não fosse por ele, a vida na Terra não teria tamanha diversidade. 

Só que desde a revolução industrial, começamos a usar intensivamente  o carbono estocado durante 
milhões de anos em forma de carvão mineral, petróleo e gás natural, para gerar energia, para as indústrias e para 
os veículos. As florestas, grandes depósitos de carbono, começaram a ser destruídas e queimadas cada vez mais 
rapidamente. Então imensas quantidades de CO2, CH4 e outros gases começaram a ser despejadas na 
atmosfera, tornando aquela camada mais espessa. Mais calor do sol fica retido em nossa atmosfera. Isto 
intensifica o efeito estufa. E nosso planeta, agora, já mostra sinais de febre. 

Somente no último século, a temperatura da Terra aumentou em 0,7º C.Parece pouco, mas este 
aquecimento já está alterando o clima em todo o planeta. As grandes massas de gelo começam a derreter, 
aumentando o nível médio do mar, ameaçando as ilhas oceânicas e as zonas costeiras. 
Furacões ficam mais intensos e destrutivos. Temperaturas mínimas ficam mais altas, enchentes e secas, mais 
fortes e regiões com escassez de água, como o semi-árido, viram desertos.Quando o aquecimento global foi 
detectado, alguns cientistas ainda acreditavam que o fenômeno poderia ser causado por eventos naturais,como a 
erupção de vulcões, aumento ou diminuição da atividade solar e movimento dos continentes.Porém, com o avanço 
da ciência, ficou provado que as atividades 
humanas são as principais responsáveis pelas mudanças climáticas que já vêm deixando vítimas por todo o 
planeta.Hoje não resta dúvida. O homem é o principal responsável por este problema. E é ele que precisa 
encontrar soluções urgentes para evitar grandes catástrofes. 
 

Fonte: http://www.greenpeace.org.br/clima 
 

 
 

09. Por uma nova educação de jovens e adultos 
 
 

Você minha prezada jovem, meu caro jovem, você meu senhor, sejam bem vindos à Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Provavelmente vocês foram, um dia, à escola. A esperança de concluir um curso os animava. 
Contudo, fatores adversos fizeram com que vocês não pudessem terminar a sua escolarização. Para uns, foi a 
necessidade do trabalho precoce, para outros foi a falta de condições materiais e para muitos a própria escola não 
foi capaz de retê-los estudando. Para vocês, agora há a alternativa da Educação de Jovens e Adultos como um 
recomeço deste importante instrumento de cidadania: a educação escolar. Vocês estão sendo convocados a 
completar seus estudos um dia interrompidos. 

Você, meu prezado jovem, você minha querida senhora, talvez não tenha ingressado na escola na idade 
apropriada de sua infância e adolescência. Certamente isto representa para vocês uma grande lacuna. A 
Educação de Jovens e Adultos será para vocês um novo começo quando vocês mesmos já viveram muitas e 
muitas experiências. Vocês estão sendo convidados a reparar este vazio que lhes preocupa. 

  Educação de Jovens e Adultos não é presente que um padrinho lhes dá e nem um amigo lhes faz. Ela é 
um direito de vocês. 

Entrar em uma sala de EJA supõe competência e compromisso. Por isso mesmo ao desejar-lhes boa sorte 
e boa coragem neste caminho profissional, quero dizer-lhes da necessidade da empatia. A empatia é a 
capacidade que temos de tomar sempre, como ponto de partida para de um diálogo, o ponto de vista do outro, o 
modo de ser do outro. Neste sentido, conhecer é reconhecer porque sente o outro. E isto é o ponto de partida de 
um projeto de pedagógico coletivo que une os professores em um planejamento e que reúne em um ambiente 
escolar que contempla tanto as regras de vida em comum como a transmissão de saberes indispensáveis à vida 
coletiva.    

 
Fonte: Carlos Roberto Jamil Cury. Salto Para o Futuro, Boletim, TV ESCOLA, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.  Samba  Do  Approach  -  Zeca Baleiro 
 
Venha provar meu brunch 
Saiba que eu tenho approach 
Na hora do lunch 
Eu ando de ferryboat...(2x) 
 
Eu tenho savoir-faire 
Meu temperamento é light 
Minha casa é hi-tec 
Toda hora rola um insight 
Já fui fã do jethro tull 
Hoje me amarro no Slash 
Minha vida agora é cool 
Meu passado é que foi trash... 
 
Refrão 
 
Fica ligado no link 
Que eu vou confessar my love 
Depois do décimo drink 
Só um bom e velho engov 
Eu tirei o meu green card 
E fui prá Miami Beach 
Posso não ser pop-star 
Mas já sou um noveau riche... 
 
Refrão 
 
Eu tenho sex-appeal 
Saca só meu background 
Veloz como Damon Hill 
Tenaz como Fittipaldi 
Não dispenso um happy end 
Quero jogar no dream team 
De dia um macho man 
E de noite, drag queen... 
 
 
 
11. A maior reserva florestal em área urbana do mundo fica no Rio. 
 
 
 A maior reserva florestal em área urbana do mundo fica no Rio. E não é a Floresta da Tijuca, como muita 

gente pensa. Trata-se do Parque Estadual da Pedra Branca, situado na Zona Oeste. São 12.500 hectares (três 

vezes o tamanho do Parque da Tijuca), mais de 300 espécies de animais e 218 remanescentes da mata Atlântica. 

Uma imensidão desconhecida pelos moradores da cidade. 

 Uma pesquisa realizada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) no fim de 2002 mostrou que, apesar de 

o parque ter sido criado 30 anos atrás, só 1% dos cariocas sabem que ele existe. O resultado surpreendeu o IEF e 

o levou a investir na divulgação da área, que é considerada de proteção integral. No mês passado, foi lançado o 

projeto Floresta em Movimento, que leva um pouco da beleza da reserva à população (...) Uma van com sala de 

aula itinerante, equipada com telão, caixas de som e material educativo percorrerá a cidade com técnicos do 

instituto a bordo. 

 
Fonte: O Estado de São Paulo, 16/11/2004, p. A-10. Reportagem de Roberta Pennafort. 

 
 
 
 
 



12. Esquema de captação e distribuição de água no Rio de Janeiro 
 

 
 



 
 
 
 

 
Os números da água no Estado do Rio de Janeiro 

 
Disponibilidade de água bruta (rios) por ano 
RJ: 1,914 milhão de litros 
Brasil (média): 45,375 milhões de litros 
Panorama: Brasil é cotado como muito rico. Índices do Rio de Janeiro são apenas regulares. 
 
Consumo médio por habitante (percentual de água medida no hidrômetro do consumidor) 
RJ: 56,9% 
Brasil (média) 87,4% 
Panorama: O Rio tem o pior percentual entre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
 
Índices de perda de água (água já captada) 
RJ: 54,4% 
Panorama: Rio tem maior perda entre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e é o 6º 
pior do país. 
 

 
Fonte: Cedae, Ceivap. Light e Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto/2002 - Ministério das Cidades. In: Do Paraíba às torneiras do Rio. O 

Globo, 18/04/2004, p.26. Reportagem de Túlio Brandão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. Declaração Universal dos Direitos da Água 
 
 
A Declaração Universal dos Direitos da Água foi redigida pela ONU em 22 de março de 1992.  
 
1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, 
cada cidadão, é plenamente responsável aos olhos de todos. 
2 - A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo vegetal, animal ou ser humano. 
Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. 
3 - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim 
sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. 
4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem 
permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este 
equilíbrio depende em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. 
5 - A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos 
sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para com as 
gerações presentes e futuras.  
6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, 
algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo.  
7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser 
feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de 
deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis.  
8 - A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem 
ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. 
9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem 
econômica, sanitária e social. 
10 - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua 
distribuição desigual sobre a Terra. 

 
Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU).  Disponível em: www.profrios.hpg.ig.com.br/.  

 
 
 
14. Saneamento básico no Brasil: a oferta de serviço de água e esgotos. 
 

No Brasil, 52% dos municípios e 33,5% dos domicílios têm serviço de coleta de esgoto 
 

Saneamento é o conjunto de medidas visando a preservar ou modificar as condições do ambiente e 
prevenir doenças e promover a saúde. Saneamento básico se refere ao abastecimento de água e disposição de 
esgotos, mas há quem inclua o lixo nesta categoria. Outras atividades de saneamento são: controle de animais e 
insetos, saneamento de alimentos, escolas, locais de trabalho e de lazer e habitações. 

O esgotamento sanitário é o serviço de saneamento básico com menos cobertura nos municípios 
brasileiros, embora tenha crescido 10,6%. Se, em 1989, dos 4.425 municípios existentes no Brasil, 47,3% tinham 
algum tipo de serviço de esgotamento sanitário, em 2000, dos 5.507 municípios, 52,2% tinham esgotamento 
sanitário, o que representa um crescimento de 10% no período de 1989-2000.  

No Brasil, 33,5% dos domicílios são atendidos por rede geral de esgoto. O atendimento chega ao seu 
nível mais baixo na região Norte, onde apenas 2,4% dos domicílios são atendidos, seguidos da região nordeste 
(14,7%), Centro-Oeste (28,1%) e Sul (22,5%). A região sudeste apresenta o melhor atendimento: 53,0% dos 
domicílios têm rede geral de esgoto. Dos 5.507 municípios existentes em 2000, 2.630 não eram atendidos por 
rede coletora, utilizando soluções alternativas como fossas sépticas e sumidouros, fossas secas, valas abertas e 
lançamentos em cursos d'água.    

 
Volume de água per capita distribuída por dia ( em m3) 

 

Região Total 
(m3) População 2000 Per Capita 

(m3) Com Tratamento Per Capita 
(m3) Sem Tratamento Per Capita 

(m3) 

Brasil 43.999.678 169.799.170 0,26 40.843.004 0,24 3.156.674 0,02 

Sudeste 26.214.949 72.412.411 0,36 24.752.375 0,34 1.462.574 0,02 

Rio de Janeiro 7.945.281 14.391.282 0,55 7.907.104 0,55 38.177 0,00 

 
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000. 

 

http://www.profrios.hpg.ig.com.br/�


 
15. As enchentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
 
 A possibilidade de ocorrência de enchentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro está 

associada principalmente ao acentuado declive longitudinal dos cursos fluviais que chegam à área urbana, cujas 

nascentes estão localizadas nas encostas íngremes da Serra do Mar e nos maciços costeiros. Nas baixadas, a 

velocidade de escoamento das águas é negligenciada pela sinuosidade dos canais, agravando-se o problema 

durante a elevação dos níveis das marés que favorece a penetração de água marinha no curso inferior dos rios. 

Muitos desses cursos foram alvos de dragagem e obras de retificação de calhas para melhor aproveitamento das 

terras vulneráveis a inundações. Uma outra contribuição para as enchentes na área metropolitana. 

 Os principais sistemas climáticos que contribuem para a ocorrência de enchentes na região são as 

chuvas orográficas e os sistemas frontais, intensificados pelo aquecimento solar diurno, responsável pelas 

precipitações severas durante o verão com o bloqueio intensificado dos sistemas frontais e frentes frias 

estacionárias por vários dias. Os eventos de enchentes mais marcantes foram registrados nas regiões serrana e 

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, no período entre 1988 e 2001, todos provocados pela entrada de 

frentes frias em pleno verão. Algumas obras têm sido realizadas para amenizar situações críticas, como a 

retificação de trechos fluviais meândricos, alargamento de calhas, construção de diques laterais de contenção e 

canalização dos rios, para melhorar o fluxo das águas. Infelizmente, o resultado geral de boa parte dessas obras 

ficou aquém dos previstos, tanto por falta de manutenção quanto pelo aumento da ocupação de novas áreas 

urbanas e progressivas alterações nas bacias hidrográficas locais. 

 
Fonte:  José Antonio Baptista Neto e outros. Desafios ambientais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Revista Rio Urbano. Rio de Janeiro : Fundação CIDE, nº 2, 2000, p.60. 
 
 
16. A violência e as condições urbanas 

 
 

  A maioria das mortes de jovens ocorre nos bairros pobres: nas periferias das grandes cidades latino-

americanas e nos guetos negros dos Estados Unidos, situados em áreas deterioradas das grandes cidades norte-

americanas. As periferias das cidades da América Latina se parecem...: são áreas auto-construídas, que surgiram 

e se desenvolveram com pouca ou nenhuma intervenção do poder público. Áreas produzidas pelo mercado em 

sua liberdade e, como tal, desreguladas. A maioria dos serviços públicos é de difícil instalação porque aparece 

após a ocupação e depois dela estar densamente ocupada: áreas de traçado irregular e com densa ocupação 

exigem a retirada de parte da população para se criar espaço para a entrada das redes de água e esgoto, 

canalização de córregos, criação de áreas verdes, pavimentação de ruas, proteção de morros e encostas contra 

deslizamentos e instalação de galerias pluviais. 

 As áreas de maior violência são também aquelas que do ponto de vista físico caracterizam-se por terem 

pouca infra-estrutura: ruas sem asfalto, sem iluminação pública, de difícil acesso a veículos – como carros de 

polícia, coletores de lixo, ambulâncias, correios, gás e outros (...). Além de pouca qualidade em termos de infra-

estrutura, há também poucas oportunidades para a vida coletiva com prazer. 

 Os bairros mais violentos tendem a ser menos valorizados e menos prestigiados e isso atinge a auto-

imagem dos moradores frente ao resto da cidade. 

 
Fonte: Nancy Cárdia. A violência urbana e os jovens. In Paulo Sérgio Pinheiro [et al.] São Paulo sem medo um diagnóstico da violência 

urbana. Rio de Janeiro: Garamond, 1998, p. 134 
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