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PROJETO PEDAGÓGICO DE 
ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Ciências Sociais e Matemática 
 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Matemática 
 
Parte 1 
Ler os textos e resolver a atividade referente ao “Problema 
das Abelhas”. Depois, jogar o “Jogo dos Polígonos” (em 
um smartphone é necessário ter o powerpoint instalado): 
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107170 
 
Parte 2 
Começar pelo “Jogo dos Polígonos – parte 2” (em um 
smartphone é necessário ter o powerpoint instalado): 
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107462 

 
Ler os textos e assistir aos vídeos sugeridos.  
 
Parte 3: 
Resolver a lista de exercícios. Consultar a resolução 
detalhada (em PDF ou vídeo). Por fim, responder a 
autoavaliação. 
 
Em caso de dúvidas utilizar o fórum do moodle: 
https://ead.cp2.g12.br/mod/forum/view.php?id=68740 ou 
enviar e-mail para nathalia.trocado.1@cp2.edu.br . 
 

No final das 
atividades, responder 
ao questionário: 
 
https://forms.gle/uoJ
zye3pJrVMB1af6  
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Tarefa no Moodle 
Enviar para o e-mail 

cs9anoch2@yahoo.com  
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O PROBLEMA DAS ABELHAS  

 

Pappus de Alexandria (Πάπποσ ὁ Ἀλεξσνδρεύς), um matemático que nasceu por volta do 

ano 290 EC e morreu por volta de 350 EC, é pouco conhecido entre os brasileiros.   

 

A obra de Pappus, originalmente conhecida como Συναγωγή, para nós, Coleção Matemática, 

parece representar um último esforço para cessar o declínio da matemática grega, revitalizando 

antigos pesquisadores. A figura anterior representa a capa de uma tradução da obra de Pappus 

para o latim, feita por Fridericus Hultsch.  

Vamos trabalhar um pouquinho sobre um dos temas trabalhados por ele. 

 

TAREFA 1 – Matemática (parte 1) 



1ª TAREFA: DESCODIFICAÇÃO 

Observe: 
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Vamos tratar as letras gregas como códigos. Utilize a tabela acima para descodificar os termos 

abaixo. 

 τ 
 
 

ρ 
 
 

ι 
 
 

γ 
 
 

ω 
 
 

ν 
 
 

ο 
 
 

ς 
 
 

 

τ 
 
 

ε 
 
 

τ 
 
 

ρ 
 
 

α 
 
 

γ 
 
 

ω ν ο 
 
 

ς 
 
 

 

π 
 
 

ε 
 
 

ν 
 
 

τ 
 
 

α 
 
 

γ 
 
 

ω ν ο 
 
 

ς 
 
 

 

ἑ 
 
 

ξ 
 
 

α 
 
 

γ 
 
 

ω ν ο 
 
 

ν 
 
 

 

ἑ 
 
 

π 
 
 

τ 
 
 

α 
 
 

γ 
 
 

ω ν ο 
 
 

ν 
 
 

 

ο 
 
 

κ 
 
 

τ 
 
 

α 
 
 

γ 
 
 

ω ν ο 
 
 

ν 
 
 

 

ἐ 
 
 

ν 
 
 

ν 
 
 

α 
 
 

γ 
 
 

ω ν ο 
 
 

ν 
 
 

O que você acabou de fazer se chama TRANSLITERAÇÃO. A transliteração é a substituição de 

palavras de um idioma para outro. Nessa atividade você passou de letras gregas para letras latinas. 

 

2ª TAREFA: IDENTIFICAÇÃO 

Depois que você descodificar, identifique cada palavra encontrada com a que mais parece entre as 

seguintes: 

➢ Triângulo: ___________________ 

➢ Quadrado: ___________________ 

➢ Pentágono: ___________________ 

➢ Hexágono: ___________________ 

➢ Heptágono: ___________________ 

➢ Octógono: ___________________ 

➢ Eneágono: ___________________ 



3ª TAREFA: REVISÃO 

Complete o quadro a seguir com o que foi visto, relembrando o número de lados de cada um dos 

polígonos. 

GREGO 
TRANSLITERAÇÃ

O 
TRADUÇÃO 

NÚMERO DE 

LADOS 

τρίγωνος trígonos   

τετράγωνος  quadrado  

πεντάγωνος pentágonos   

ἑξάγωνον hexágonon   

ἑπτάγωνον  heptágono  

ὀκτάγωνον  octógono  

ἐννάγωνον ennágonon eneágono  

 
4ª TAREFA: SOMA DAS MEDIDAS DOS ÂNGULOS INTERNOS: 

Lembrando-se de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180º, observe o 

esquema abaixo, onde n é o número de lados do polígono, t o número de triângulos em que se 

decompõe o polígono e Si a soma das medidas dos seus ângulos internos. 

 

ABCD é um quadrilátero. 

n = 4   

t = 2 

Si = 2 × 180º = 360º 

 

 

 

ABCDE é um pentágono 

n = 5   

t = 3 

Si = 3 × 180º = 540º 

 

 



 

ABCDEF é um hexágono 

n = 6   

t = 4 

Si = 4 × 180º = 720º 

 

 

 

Agora, determine a soma das medidas dos ângulos internos de um: 

a) dodecágono (12 lados). 

b) icoságono (20 lados). 

c) polígono de n lados (em função de n). 

 
5ª TAREFA: ÂNGULOS INTERNOS DE POLÍGONOS REGULARES 

Um polígono regular é todo polígono que é equilátero (todos os lados iguais) e equiângulo (todos 

os ângulos iguais). No 8º ano você aprendeu que a medida do ângulo interno de um polígono 

regular é: 

 

𝑎𝑖 =  
(𝑛 − 2)  ∙ 180

𝑛
 

 

Onde n é o número de lados. Calcule o ângulo interno dos polígonos citados, completando a tabela: 

TRADUÇÃO NÚMERO DE LADOS MEDIDA DE CADA ÂNGULO INTERNO 

triângulo   

quadrado   

pentágono   

hexágono   

heptágono   

octógono   

eneágono   

 



6ª TAREFA: DIVISORES: 

O número 360 possui 24 divisores. Encontre-os: 

1, 2, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, 

___, ___, 360. 

 

Agora complete os produtos a seguir: 

6 x ______ = 360 4 x _______ = 360 3 x ______ = 360 

 

Observe as figuras a seguir e tente relacionar com os produtos acima.  

  

 

 

Uma volta inteira tem _______ graus. Utilizando polígonos regulares e semelhantes temos ____ 

maneiras de completar uma volta: 

✓ Usando ____ triângulos, pois ___ x 60 = 360; 

✓ Usando ____ quadrados, pois ___ x _____ = 360; 

✓ Usando ____ hexágonos, pois ___ x _____ = 360; 

 

7ª TAREFA: IMPOSSIBILIDADES: 

 

 

 

a) Observando as figuras acima e 

relembrando o ângulo interno de cada um, justifique com suas 

palavras porque não fechamos uma volta utilizando pentágonos, ou heptágonos ou octógonos? 

 

b) Além do triângulo, do quadrado e do hexágono, você consegue mais alguma outra? 

 



8ª TAREFA: CÁLCULO DE ÁREAS: 

Quando voltarmos as aulas presenciais, um dos assuntos que estudaremos é o cálculo de áreas 

de polígonos. Mas vamos adiantar um pouquinho (CALMA!!!!! Voltaremos do zero quando 

estivermos juntos). 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑖â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙á𝑡𝑒𝑟𝑜 =  
𝑙2 ∙  √3

4
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 =  𝑙2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 ℎ𝑒𝑥á𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =  6 ∙
𝑙2 ∙  √3

4
 

Onde l é o tamanho do lado do polígono. 

Por exemplo, um triângulo equilátero de lado l = 3 cm, tem área: 

𝐴 =  
𝑙2 ∙  √3

4
=  

32 ∙  √3

4
=  

9 √3

4
  

Se você utilizar a aproximação: √3 = 1,732, esse valor será aproximadamente igual a 3,987 cm2. 

Relembrando que perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados, complete o quadro 

a seguir: 

POLÍGONO LADO PERÍMETRO ÁREA 

Triângulo 4 cm   

Quadrado 3 cm   

Hexágono 2 cm   

 

Complete:  

▪ Observando as medidas dos perímetros, podemos perceber que os três têm perímetros 

____________ . 

▪ Observando as medidas das áreas, podemos perceber que o polígono que tem maior área 

é o _______________ . 

 

Repita o procedimento: 

POLÍGONO LADO PERÍMETRO ÁREA 

Triângulo 6 cm   

Quadrado 4,5 cm   

Hexágono 3 cm   

 

Complete:  

▪ Observando as medidas dos perímetros, podemos perceber que os três têm perímetros 

____________ . 



▪ Observando as medidas das áreas, podemos perceber que o polígono que tem maior área 

é o _______________ . 

 

Pelo que observamos nos dois exemplos, parece que quando esses três polígonos tiverem o 

mesmo perímetro, o _______________ será o polígono que terá a ____________ área. 

 

Um exemplo: se você tiver uma certa quantidade de cerca para delimitar seu território e você puder 

escolher o formato do terreno (triangular, quadrangular ou hexagonal), qual o formato que você 

escolheria? Por que? 

 

9ª TAREFA: COLMEIA DE ABELHAS 

A obra de Pappus originalmente era constituída de 8 livros. O Livro V trazia os problemas de 

isoperímetros, ou seja, figuras com o mesmo perímetro. Observe a figura a seguir que representa 

uma colmeia. Utilize as atividades anteriores para justificar a forma hexagonal. 

 

“As abelhas, devido a certa ideia geométrica, sabem que os prismas de seção hexagonal 

são maiores do que os de seção triangular e quadrada, e que haverá mais mel armazenado 

utilizando o mesmo número de material” 

 
 

Para entender melhor, sugiro que você assista o vídeo a seguir:  

https://super.abril.com.br/ciencia/a-geometria-instintiva-das-abelhas/ 

 

10ª TAREFA: JOGO DOS POLÍGONOS 

Use o link a seguir para acessar o jogo (em um smartphone é necessário ter o powerpoint 

instalado): https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107170  

 

Resolução da Tarefa: https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107577  

 

https://super.abril.com.br/ciencia/a-geometria-instintiva-das-abelhas/
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107170
https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107577


TAREFA 1 – Matemática (parte 2) 

 

 
Queridos alunos, 

Nessa atividade relembraremos algumas das propriedades dos triângulos e dos 

quadriláteros.  

 

Comece pelo jogo (em um smartphone é necessário ter o powerpoint instalado) 

disponível em: https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107462 . 

 

Depois, leia os textos e assista aos vídeos sugeridos.  

 

TRIÂNGULOS 

O triângulo é o polígono com menor número de lados que conhecemos. Ele possui 3 lados 

e é o único polígono que não possui diagonais. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 

sempre igual a 180º (Lei angular de Tales). 

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107462


Podemos classificá-lo quanto aos lados ou quanto aos ângulos. 

LADOS ÂNGULOS 

Escaleno: lados diferentes 

 

𝑎 ≠ 𝑏 ≠ 𝑐 

𝛾 ≠ 𝛽 ≠ 𝛿 

Acutângulo: todos ângulos agudos 

 

𝛾 < 90𝑜, 𝛽 < 90𝑜 e 𝛿 < 90𝑜 

Isósceles: dois lados iguais 

 

𝑎 = 𝑐 

𝛽 = 𝛿 

Retângulo: um ângulo reto 

 

𝛽 = 90𝑜 

𝛾 + 𝛿 = 90𝑜 

Equilátero: três lados iguais 

 

𝑎 = 𝑏 = 𝑐 

𝛾 = 𝛽 = 𝛿 

Obtusângulo: um ângulo obtuso 

 

0𝑜 < 𝛾 < 180𝑜 

Vídeo sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=8sByvFmW6ec&t=7s 

 
TEOREMA DO ÂNGULO EXTERNO 

A medida de qualquer ângulo externo de qualquer triângulo é igual à soma das medidas dos 

ângulos internos não adjacentes a esse ângulo. 

 

Na figura, 𝑧 = 𝑥 + 𝑦. 

https://www.youtube.com/watch?v=8sByvFmW6ec&t=7s


Vídeo sugerido: https://youtu.be/PTHd1N8A2nU 

 

Exemplo: 

𝑧 = 46𝑜 + 72𝑜 

𝑧 = 118𝑜 
 
 
 
 

SOMA DAS MEDIDAS DOS ÂNGULOS 

EXTERNOS DE UM TRIÂNGULO 

A soma das medidas dos ângulos externos de qualquer triângulo é igual a 360º.  

 

Na figura, a+b+c=360o. 

 

Vídeo sugerido: https://youtu.be/iZf2h0LcRBM 

 

TEOREMA 

A soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é igual a 360º. 

 

Vídeo sugerido: https://youtu.be/t8N7bEYdvW4 

 

QUADRILÁTEROS NOTÁVEIS 

 

TRAPÉZIO 

É um quadrilátero com um par de lados paralelos. Na figura, AB//CD. Chamamos os segmentos AB 

e CD de bases. Os segmentos AC e BD são as diagonais. 

 

Como AB//CD, os ângulos 𝛼 e 𝛿 são colaterais internos, por isso são suplementares. O mesmo 

ocorre para os ângulos 𝛽 e 𝛾. Temos, assim: 𝛼 + 𝛿 = 180𝑜 e 𝛽 + 𝛾 = 180𝑜 

https://youtu.be/PTHd1N8A2nU
https://youtu.be/iZf2h0LcRBM
https://youtu.be/t8N7bEYdvW4


TRAPÉZIOS NOTÁVEIS: 

Trapézio Escaleno 

 

𝐴𝐷 ≠ 𝐵𝐶 

Trapézio Isósceles 

 

𝐴𝐷 = 𝐵𝐶 

𝛼 = 𝛽 
𝛾 = 𝛿 

Trapézio Retângulo 

 

𝛼 = 𝛿 = 90𝑜 

 

PARALELOGRAMO 

É o quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Na figura, AB//CD e BC//AD.  

 

Propriedades: 

• Os lados paralelos são congruentes: AB=CD e BC=AD. 

• Os ângulos opostos são congruentes: 𝛼 = 𝛾 e 𝛽 = 𝛿. 

• Ângulos consecutivos são suplementares: 𝛼 + 𝛽 = 𝛽 + 𝛾 = 𝛾 + 𝛿 = 𝛿 + 𝛼 

• As diagonais se interceptam em seus pontos médios. 

 

RETÂNGULO 

É o paralelogramo que possui os quatro ângulos congruentes (equiângulo). Como a soma dos 

ângulos internos de qualquer quadrilátero mede 360º, cada ângulo mede 90º. 



 

Observação: Além de todas as propriedades dos 

paralelogramos valerem, as diagonais são congruentes. 

 

 

 

 

LOSANGO 

É o paralelogramo que possui os quatro lados iguais (equilátero). 

 

Observação: Além de todas as propriedades dos 

paralelogramos valerem, as diagonais são bissetrizes 

dos ângulos de seus vértices e cortam-se 

perpendicularmente. 

 

 

QUADRADO 

É o paralelogramo que é losango e retângulo ao mesmo tempo. 

 

Observação: Todas as propriedades estudadas para paralelogramos, 

losangos e retângulos valem ao mesmo tempo. 

 

 

 

Vídeo Sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=md37VrYGfWw&t=4s 

 

Exemplos: 

1. Determine o valor de x: 

a) ABC é isósceles com base em BC. 

 
 

Como o triângulo é isósceles, os ângulos Â e �̂� 

são congruentes. 

Assim, pela Lei Angular de Tales, temos: 

𝑥 + 𝑥 + 38𝑜 = 180𝑜 

2𝑥 = 142𝑜 

𝑥 = 71𝑜 

 

https://www.youtube.com/watch?v=md37VrYGfWw&t=4s


 
b) EFGH é um trapézio retângulo. 

 
 
  
c) IJKL é um paralelogramo. 

 
 
 
d) MNOL é um losango. 

 
 
 

2. BCD é um triângulo equilátero e ABDE é um quadrado. Qual a medida do ângulo x? 

Como o polígono ABDE é um 

quadrado e o polígono BCD é um 

triângulo equilátero, então: 

𝐸�̂�𝐶 = 90𝑜 + 60𝑜 = 150𝑜 

Como o quadrado e o triângulo 

equilátero possuem um lado em 

comum, sabemos que ED=CD. Por 

isso, o triângulo ECD é isósceles. Pela 

Lei Angular de Tales, temos: 

𝑥 + 𝑥 + 150𝑜 = 180𝑜 → 2𝑥 = 30𝑜 → 𝑥 = 15𝑜 

Vídeo com a solução: https://youtu.be/9tgzYZQrNH0 

Como a soma dos ângulos internos de qualquer 

quadrilátero mede 360º, temos: 

𝑥 + 90𝑜 + 90𝑜 + 113𝑜 = 360𝑜 

𝑥 + 293𝑜 = 360𝑜 

𝑥 = 67𝑜 

 

Em um paralelogramo, ângulos opostos 

são congruentes: 

2𝑥 + 14𝑜 = 𝑥 + 39𝑜 

𝑥 = 25𝑜 

 

Como em um losango os lados são 

congruentes, o triângulo OML é isósceles. 

Sendo assim, o ângulo 𝐿�̂�𝑂 = 𝑥. Pela lei 

angular de Tales, temos: 

2𝑥 + 54𝑜 = 180𝑜 

2𝑥 = 126𝑜 → 𝑥 = 63𝑜 

https://youtu.be/9tgzYZQrNH0


TAREFA 1 – Matemática (parte 3) – Exercícios 

 

EXERCÍCIOS DE GEOMETRIA 

 

1. No pentágono, tem-se AB//DE. Qual é a soma das medidas dos três ângulos assinalados? 

 

 

2. BFE é um triângulo equilátero. ABFG e BCDE são quadrados. Calcule a medida do ângulo x. 

 

 

3. Na figura, determine a medida do ângulo x, sabendo que CDE é um triângulo equilátero e ABCD 

é um quadrado. 

 



4. Na figura, AB = BC = CD =DE = EF  e  AE = AF. Determine a medida do ângulo x. 

 

 

5. Na figura, AM = NA, x > y e as retas MN e BC interceptam-se em P. Prove que o MP̂B =
x−y

2
. 

 

 

6. Um retângulo de papel é dobrado de forma que o vértice D pertença ao lado BC, conforme a 

figura. Sendo EF a dobra feita, calcule a medida do ângulo x, conhecendo a medida de 140º do 

ângulo assinalado. 

 



7. Na figura, sendo AB congruente a AC, AE congruente a AD, calcule a medida do ângulo CD̂E, 

sabendo-se que BÂD mede 48º. 

 

 

8. Na figura, determinar o valor de x + y. 

 

 

9. Uma folha de papel, de formato retangular, foi cortada de um vértice ao seu vértice oposto, de 

modo a produzir dois polígonos P1 e P2. O corte está indicado na figura a seguir pelos 

segmentos tracejados. 

Sendo o perímetro de P1 igual a 157 cm, determine o perímetro de P2. 

 



10. A figura a seguir é composta por três quadrados idênticos, com um deles apoiado em outros 

dois que possuem um lado comum. Determine a área de cada quadrado. 

 

 

11. Um professor propôs à sua aluna, Nathália, o seguinte problema: 

Nathália traçou uma perpendicular a CD pelo ponto P, dividindo o retângulo ABCD em quatro 

triângulos, e deu a resposta correta ao problema. Nessas circunstâncias, qual foi a resposta dada 

por Nathália? 

 

12. Uma caixa de papelão, na forma de paralelepípedo retângulo, é obtida dobrando-se o molde 

nas linhas tracejadas. Qual o volume da caixa? 

 

O retângulo ABCD foi dividido em três triângulos, dois deles com suas respectivas áreas 

assinaladas na figura abaixo, onde se vê que um desses triângulos tem 34cm² e o outro 8cm². 

Qual é, em cm², a área do terceiro triângulo?  

 
 

 

2cm 

10cm 

14cm 



13. No triângulo ABC, retângulo A, a altura 𝐴𝐻̅̅ ̅̅  forma com a mediana 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ um ângulo de 24°. 

Determine as medidas dos ângulos �̂� e �̂�. 

 

 

14. A figura mostra dois trechos de 300 km cada um percorridos por um avião. O primeiro trecho 

faz um ângulo de 18º com a direção norte e o segundo, um ângulo de 44º, também com a 

direção norte.  

Se o avião tivesse percorrido o trecho assinalado em pontilhado, qual seria o ângulo desse 

trecho com a direção norte? 

 

 

15. Na figura, exprimir o ângulo x em função dos ângulos a, b e c. (Teorema do Boomerang) 

 



16. (Olimpíada Canguru) Vários ângulos são formados por quatro retas, conforme indicado na 

figura. Sabe-se que α = 55°,  β = 40° e γ = 35°. Qual é o valor de δ? 

 

 

17. Calcular a medida x do ângulo assinalado , sendo BA //EF . (Sugestão: trace por C e D 

paralelas a BA , criando assim ângulos alternos internos) 

 

 

18. Na figura, sendo r//s, prove que a’+ a’’+ a’’’= b’+ b’’+ b’’’. (Teorema dos Bicos) 

 

r 

s 



19. De um retângulo de 18 cm de largura e 48 cm de comprimento foram retirados dois quadrados 

de lados iguais a 7 cm, como mostra a figura. Qual o perímetro da figura resultante? 

 

 

Marque a alternativa correta: 

20. Dado o triângulo ABC, construímos a poligonal infinita L = BCB1C1B2C2B3C3. Sempre formando 

60º com o lado 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . A medida do comprimento de L é: 

 

(A) 2𝑐 

(B) 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

(C) 2(𝑎 + 𝑏) 

(D) 2(𝑎 + 𝑐) 

(E) 
𝑎+𝑏

2
+ 𝑐 

 

 

 

DESAFIOS 

1) Dado um quadrado ABCD, tomam-se o ponto I, interseção das diagonais AC e BD, e o ponto 

E, exterior ao quadrado, de forma que EBC seja um triângulo equilátero. Sabendo que F é o 

ponto médio de EB, determine a medida ângulo FÎB. 

 



2) Na figura ao lado, calcule 

S = a + b + c + d + e + f + g + h. 

 

 

3) Calcule a soma das medidas dos cinco ângulos assinalados na figura. 

 

GABARITO: 

1. 360º 

2. 60º  

3. 75º 

4. 20º  

5. dem. 

6. 65º  

7. 24º 

8. 74º  

9. 157cm  

10. 121cm²  

11. 26cm² 

12. 60cm³  

13. �̂� = 57𝑜 

�̂� = 33𝑜  

14. 13º  

15. 𝑥 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐  

16. 130º  

17. 108º  

18. dem.  

19. 160cm  

20. A 



DESAFIOS 

1) 30º 

2) 360º 

3) 180º 

 

Soluções em PDF:  

https://ead.cp2.g12.br/mod/resource/view.php?id=107570 

 

Soluções em Vídeo: 

 

1. https://youtu.be/4hFO1G1oabM 

2. https://youtu.be/nb-9cCMHWQM 

3. https://youtu.be/26E12Od4ltQ 

4. https://youtu.be/C4ZJ2nDRV4E 

5. https://youtu.be/9dbhtgxB9-4 

6. https://youtu.be/dP6LUl8kTEo 

7. https://youtu.be/4XssB6l9LJw 

8. https://youtu.be/N7Q6mEjACzM 

9. https://youtu.be/c7NkdFDJ3ik 

10. https://youtu.be/aP9I-LGWdEc 

11. https://youtu.be/WiD2CQ_9ZK4  

12. https://youtu.be/CMePSqMoWbs  

13. https://youtu.be/PuJr5K4SHa0  

14. https://youtu.be/IFgVf64TU2s  

15. https://youtu.be/Ppui7lQgZg4  

16. https://youtu.be/gSQDeAlWa2M  

17. https://youtu.be/xBp8XUMHYN4  

18. https://youtu.be/C4y-mFbcqB8  

19. https://youtu.be/ldLGUTleviM  

20. https://youtu.be/uJd5H8rLBXs  

 

DESAFIOS 

1) https://youtu.be/KMO5bOyl0DQ 

2) https://youtu.be/pJvRTIEM_1M  

3) https://youtu.be/gS9qyORFcxI  

 
 

https://youtu.be/4hFO1G1oabM
https://youtu.be/nb-9cCMHWQM
https://youtu.be/26E12Od4ltQ
https://youtu.be/C4ZJ2nDRV4E
https://youtu.be/9dbhtgxB9-4
https://youtu.be/dP6LUl8kTEo
https://youtu.be/4XssB6l9LJw
https://youtu.be/N7Q6mEjACzM
https://youtu.be/c7NkdFDJ3ik
https://youtu.be/aP9I-LGWdEc
https://youtu.be/WiD2CQ_9ZK4
https://youtu.be/CMePSqMoWbs
https://youtu.be/PuJr5K4SHa0
https://youtu.be/IFgVf64TU2s
https://youtu.be/Ppui7lQgZg4
https://youtu.be/gSQDeAlWa2M
https://youtu.be/xBp8XUMHYN4
https://youtu.be/C4y-mFbcqB8
https://youtu.be/ldLGUTleviM
https://youtu.be/uJd5H8rLBXs
https://youtu.be/KMO5bOyl0DQ
https://youtu.be/pJvRTIEM_1M
https://youtu.be/gS9qyORFcxI


TAREFA 2: Ciências Sociais 

 
Colégio Pedro II 
Departamento de Sociologia 
Campus Humaitá II 
Ciências Sociais – Professor Marcelo Costa. 
Período de Ensino Remoto Emergencial – 2020 
 

Olá, prezados e prezadas estudantes do 9º ano do campus Humaitá II!  

Tudo bem? Continuam se cuidando? A pandemia continua, não saímos da primeira onda e 

já se fala da segunda... Por isso temos que manter todos os cuidados necessários, permanecendo 

o máximo possível em casa, usando máscara na rua, lavando as mãos com sabão, passando álcool 

gel e mantendo o distanciamento social.  

Nessa atividade vamos refletir sobre alguns resultados das eleições municipais ocorridas no 

Brasil no último dia 15 de novembro. Para isso é importante que você leia duas reportagens que 

estão abaixo, ambas publicadas no jornal Folha de S. Paulo. 

 

Negros e mulheres avançam nas urnas e aumentam presença no 2º 

turno das eleições 

Na estreia da cota racial, pretos e pardos eleitos para prefeituras subiram para 32% do total, índice 

ainda distante da realidade populacional 

 

16.nov.2020 às 23h15 Atualizado: 17.nov.2020 às 7h17 

Guilherme Garcia 

Ranier Bragon 

Danielle Brant 

BRASÍLIA E SÃO PAULO 

 

No ano de estreia da regra que obriga os partidos políticos a distribuir de forma proporcional a verba 

pública de campanha entre os candidatos brancos e negros, os pretos e pardos tiveram um avanço 

na eleição para prefeitos, mas o desempenho ainda está longe de refletir o retrato da população 

brasileira. 

O resultado das urnas mostra que 32% dos prefeitos eleitos no primeiro turno, em todo o país, se 

declararam negros (pretos ou pardos). Os brancos somaram 67%. 

Os números do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), compilados pelo DeltaFolha, mostram um avanço 

em relação a 2016, quando os prefeitos eleitos brancos, no primeiro turno, somavam 70,4%, contra 

29% de negros. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/guilherme-garcia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/ranier-bragon.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/danielle-brant.shtml


Apesar do crescimento, o resultado ainda está bem distante de refletir a divisão entre negros e 

brancos na população brasileira —56% são pretos e pardos— e entre os próprios candidatos 

lançados —50% foram negros, 48%, brancos. 

Já em relação às mulheres, o avanço foi mais tímido no primeiro turno. Elas passaram de 11,7% 

do contingente de prefeitos eleitos em 2016 para 12,1%. 

Um dado significativo, porém, mostra que cresceu de forma mais expressiva a presença tanto de 

mulheres como de negros nas disputas de segundo turno, ou seja, das maiores e mais importantes 

cidades do país. 

 

 

Fotomontagem de candidatas a vereadora em São Paulo; número de mulheres negras candidatas 
à Câmara Municipal da capital paulista quase dobrou em 2020 - Rubens Cavallari e Ronny Santos/ 
Folhapress. 
 

Em 2016, ano das últimas eleições municipais, apenas 6 mulheres passaram para as disputas de 

segundo turno, ao lado de 108 homens. Agora são 20 mulheres e 94 homens. 

No caso de pretos e pardos, eram 22 em 2016, ao lado de 92 brancos. Agora, 32 negros foram 

para o segundo turno, ao lado de 81 brancos. 

Das dez maiores cidades do país, em apenas três a disputa foi resolvida neste domingo (15). Bruno 

Reis (DEM), eleito em Salvador, se declara pardo. Nas outras duas, a vitória foi de um homem 

branco —Alexandre Kalil (PSD), em Belo Horizonte, e Rafael Greca (DEM), em Curitiba. 

As outras sete cidades terão segundo turno. Dentre os 14 candidatos nesses locais, há só uma 

mulher, Marília Arraes (PT), no Recife, e 4 negros. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/eleicao-tem-recorde-de-mulheres-candidatas-e-pela-1a-vez-mais-negros-que-brancos.shtml


Ao comentar nesta segunda-feira (16) o resultado das eleições, o presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ) afirmou que a política precisa entender o recado das urnas de uma ampliação da 

participação das mulheres, negros e minorias na política. 

"Acho inclusive que, apesar de reconhecer que não era o melhor caminho, por ter sido na reta final, 

a decisão de abrir um espaço para cota de negro foi importante. No Rio de Janeiro a nossa 

experiência foi muito positiva, apesar de entender que aquela deveria ser uma decisão de lei, e não 

uma interpretação do judiciário brasileiro. Mas, muitas vezes, infelizmente a política fecha a porta 

e acaba que o judiciário abre a porta para que a sociedade possa ter maior participação na política", 

afirmou. 

Entre os prefeitos eleitos no primeiro turno há ainda sete políticos que se declararam indígenas —

três da região Norte, dois do Nordeste, 1 do Sudeste e 1 do Sul—e 22, amarelos. 

Apesar de os negros e as mulheres serem maioria na população brasileira, com 56% e 52% do 

total, respectivamente, são minoria nos principais postos de comando político do país. 

Dentro da estrutura de chefia dos partidos políticos, também predominam homens e brancos, que 

demonstram forte resistência a mudar esse quadro. Conforme mostrou a coluna Painel, dirigentes 

de algumas das principais legendas já defendem que o Congresso promova uma revisão dessas 

regras. 

 

Diversidade Eleitoral 

 

 

A professora Carol Dartora (PT), primeira vereadora negra da história de Curitiba. Brunno 
Covello/Folhapress. 
 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/partidos-resistem-a-lancar-candidatos-negros-mesmo-apos-atos-antirracismo-e-pressao-do-tse.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/11/partidos-falam-em-confusao-com-fundo-eleitoral-e-cotas-e-se-articulam-para-mudar-regras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/11/partidos-falam-em-confusao-com-fundo-eleitoral-e-cotas-e-se-articulam-para-mudar-regras.shtml
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1679082479931934-diversidade-eleitoral


O avanço observado nos últimos anos na tentativa de estimular mulheres e negros a ocupar postos 

de relevo na política nacional partiu principalmente do Judiciário, não do Congresso. 

Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que os partidos têm que destinar a bilionária 

verba de campanha eleitoral na proporção das candidaturas femininas lançadas, sempre em 

patamar superior a 30%. Agora, em 2020, foi a vez de o Supremo Tribunal Federal determinar que 

as legendas também façam a distribuição proporcional da verba entre candidatos brancos e negros. 

Em ambos os casos, o Judiciário foi instado a se manifestar por meio de ação protocolada por 

parlamentares. No caso da cota racial, as cortes tomaram as decisões com bases em ações 

protocoladas pela deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) e o PSOL, entre outros. 

Na atual eleição, pela primeira vez os candidatos pretos e pardos superaram os brancos em 

número —50% contra 48%. As mulheres também bateram recorde e ocuparam 33,6% das 

candidaturas. 

Apesar disso, dois fatores precisam ser destacados. O primeiro é que nas principais cidades e nos 

mais importantes cargos em disputa o padrão de candidato continua sendo o homem branco, 

disparado. 

Nos 95 maiores municípios brasileiros, que têm mais de 200 mil eleitores e concentram 40% da 

população, 8 a cada 10 candidatos a prefeito foram homens, com destaque para Norte e Nordeste. 

Se levada em conta a cor declarada da pele, 70% foram brancos, com maior prevalência no Sul. 

O segundo ponto é que a análise da distribuição da verba eleitoral com base na prestação de contas 

feita pelos candidatos até agora mostra que os brancos continuam com mais de 60% da verba, 

sendo que os homens alcançam índice maior ainda, 73%. 

Os números da distribuição do dinheiro ainda vão mudar, já quem nem todo o recurso público usado 

foi declarado pelos candidatos. As siglas dizem que estão se esforçando para cumprir as 

determinações legais, mas reclamam que a cota racial foi definida sem tempo hábil para adaptação 

e preparação. A reclamação se estende também à cota de gênero, cuja distribuição proporcional é 

regra desde 2018. 

A falta de dinheiro e de empenho partidário real nas candidaturas de mulheres e de negros é um 

dos principais fatores apontados por estudiosos para explicar por que, na média, homens e brancos 

têm mais sucesso eleitoral. 

Desde 2015 o financiamento público é a principal fonte de receita das campanhas políticas. Neste 

ano de 2020, o Fundo Eleitoral reservou R$ 2,035 bilhões para os partidos destinarem aos 

candidatos. Já o Fundo Partidário tem orçamento de R$ 959 milhões, mas só parte desse dinheiro 

pode ser direcionado para candidatos. 

Cabe exclusivamente às cúpulas partidárias decidirem quem receberá o dinheiro, em qual 

quantidade e quando. Conforme a Folha mostrou, 80% da verba pública se concentrou na mão de 

apenas 2% dos candidatos. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/entenda-a-discussao-no-tse-sobre-cota-do-fundo-eleitoral-para-candidaturas-de-negros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/eleicao-tem-recorde-de-mulheres-candidatas-e-pela-1a-vez-mais-negros-que-brancos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/homem-branco-e-o-candidato-padrao-a-prefeito-nas-95-maiores-cidades-do-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/sao-paulo-tem-74-do-dinheiro-publico-de-campanha-na-mao-de-brancos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/sao-paulo-tem-74-do-dinheiro-publico-de-campanha-na-mao-de-brancos.shtml


Além da tendência de os caciques políticos priorizarem seus aliados mais próximos e políticos já 

estabelecidos, há ainda desvios, como o ocorrido no escândalo das candidaturas laranjas, em 

2018. 

Na ocasião, vários partidos, entre eles o PSL, legenda pela qual Jair Bolsonaro foi eleito, lançaram 

candidatas de fachada com o único intuito de simular o cumprimento da cota de gênero e desviar 

verbas para candidatos homens. 

Alguns dos casos mais rumorosos, e que foram revelados pela Folha, ocorreram no PSL de Minas, 

controlado pelo atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e de Pernambuco, sob a alçada 

do atual presidente da sigla, Luciano Bivar. 

Um ano após a conclusão das investigações da Polícia Federal sobre esses casos, eles 

ainda aguardam definição da Justiça e do Ministério Público para seguir adiante. 

 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/negros-e-mulheres-avancam-nas-urnas-e-

aumentam-presenca-no-2o-turno-das-eleicoes.shtml, acesso em 20/11/2020. 

 

 

Agora que você acabou de ler o texto, responda as seguintes questões: 

 

1. Compare os números percentuais de candidatos/as e os/as que foram eleitos/as em primeiro 

turno nas eleições de 2016 e 2020.  

2. De acordo com a resposta da questão 1, isso espelha a presença de mulheres e negros/as na 

população brasileira? Por quê? 

 

Respostas para o e-mail: cs9anoch2@yahoo.com 

 

 

Bem, agora gostaria que você lesse a entrevista a seguir. 

 

Violência política atinge mulheres para limitar participação, diz 

pesquisadora 

Democracias com sub-representação feminina são falhas e com limites, afirma Flávia Biroli. 

 

Paula Sperb 

PORTO ALEGRE 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/entenda-as-evidencias-e-as-versoes-dos-envolvidos-em-esquema-de-laranjas-do-psl.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ministro-de-bolsonaro-criou-candidatos-laranjas-para-desviar-recursos-na-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/partido-de-bolsonaro-criou-candidata-laranja-para-usar-verba-publica-de-r-400-mil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/apos-um-ano-justica-ainda-discute-se-ministro-de-bolsonaro-vira-reu-por-laranjas-do-psl.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/negros-e-mulheres-avancam-nas-urnas-e-aumentam-presenca-no-2o-turno-das-eleicoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/negros-e-mulheres-avancam-nas-urnas-e-aumentam-presenca-no-2o-turno-das-eleicoes.shtml


A violência política contra mulheres é uma reação para limitar a participação feminina da política, 

afirma a cientista política Flávia Biroli, 45, professora da UnB (Universidade de Brasília), em 

entrevista concedida antes da eleição deste domingo (15). 

“A violência pode ser simbólica, física, sexual, econômica e psicológica. A noção de violência 

política apareceu justamente nos países em que a participação das mulheres aumentou”, diz a 

autora dos livros "Gênero e Desigualdades: Limites da Democracia no Brasil e "Gênero, 

Neoconservadorismo e Democracia" —este com Maria das Dores Campos Machado e Juan 

Vaggione. 

Segundo Biroli, os avanços femininos com as cotas eleitorais têm gerado reações conservadoras 

de grupos que buscam naturalizar as diferenças históricas dos papéis delegados às mulheres na 

esfera privada —no lar, com a família— e aos homens na esfera pública —livres das 

responsabilidades domésticas. 

“Democracias que permanecem masculinas são falhas e com limites porque não representam 

todos e excluem um grupo majoritário da população e do eleitorado”, diz. 

 

 

Cientista política e professora da UnB, Flavia Biroli. 

 

Na obra “Feminismo e Política” a senhora reflete sobre a ideia de público e privado, na 

questão feminista. Como esses conceitos afetam a política e a participação feminina? 

A distinção entre público e privado está na base da crítica feminista. Historicamente existe uma 

conexão de mulheres com a esfera privada e de homens com a esfera pública. Isso é tanto 

simbólico, quanto prático. 

Simbólico, por exemplo, mostrando mulheres com tendência à maternidade e homens com 

disposição agressiva para disputas na esfera pública. Na prática, a gente precisa olhar para a 

divisão sexual do trabalho. A política é um espaço público por excelência, que foi atribuído aos 

homens como parte do que seria o trabalho característico masculino nessa divisão. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/sistema-parece-democratico-mas-cria-obstaculos-para-negros-diz-cientista-politica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/mulheres-viram-na-proclamacao-da-republica-chance-de-voto-mas-acabaram-excluidas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/11/mulheres-viram-na-proclamacao-da-republica-chance-de-voto-mas-acabaram-excluidas.shtml


Aos homens foi permitido circular em espaços de poder e se limitou o acesso a mulheres, 

associando-as ao mundo doméstico, liberando os homens dessas responsabilidades. Em um 

mundo assim construído, homens detêm os recursos políticos, dirigem os partidos e controlam os 

recursos. 

 

A compreensão de que um controle majoritariamente masculino na política é um problema 

é suficientemente difundida? 

Nunca houve tanta discussão sobre a sub-representação das mulheres na política como há neste 

momento. Significa que os movimentos das mulheres conseguiram politizar essa exclusão e 

apresentá-la como um problema de caráter público e um problema para as democracias. 

Foi preciso quebrar a ideia de que a barreira para as mulheres era a falta de capacidade e vontade 

de participar. Democracias que permanecem masculinas são falhas e com limites porque não 

representam todos e excluem um grupo majoritário da população e do eleitorado. 

Ao mesmo tempo em que há maior reconhecimento de que é um problema político, por outro lado, 

há uma nova forte reação conservadora, que procura naturalizar essas diferenças de público e 

privado. 

 

 

 

 

O que é o neoconservadorismo e como ele está relacionado à pauta de igualdade de gênero? 

Um dos nossos esforços foi entender o que é novo na reação conservadora. O conservadorismo 

não emergiu nos nossos dias. O conceito de neoconservadorismo permite sistematizar o que é 

específico. 

Observamos que é uma reação às conquistas e demandas das últimas três décadas, como as 

cotas para mulheres. Outro aspecto são ações coordenadas, transacionais. Na América Latina, o 

neoconservadorismo é marcado por uma aliança de grupos evangélicos e católicos. 

É só olhar para o Congresso ou para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A ministra 

Damares Alves é uma advogada evangélica. Mas a Secretaria da Família é comandada por uma 

católica, Angela Gandra. 

Temos visto uma atuação conjunta desses grupos no Judiciário. Procuram definir a agenda das 

mulheres como ideológica, se colocando na posição de quem fala em nome da natureza. Outra 

característica é o neoliberalismo, que restringe orçamento para políticas de assistência e direitos 

trabalhistas. Assim, mulheres são reposicionadas no papel de cuidadoras responsáveis por aquilo 

que o Estado se esquiva. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/sistema-parece-democratico-mas-cria-obstaculos-para-negros-diz-cientista-politica.shtml


Mesmo com as cotas, o que falta para as mulheres efetivamente participarem da vida política 

e serem eleitas? 

Não temos indícios de que o problema está no eleitorado, que se recusaria a votar em mulheres. 

Não há nenhuma pesquisa empírica de que há mulheres ou homens que se recusam a votar em 

mulheres. 

O problema também não está na vontade das mulheres em participar. Elas são cerca de 46% das 

pessoas filiadas a partidos, segundo dados do TSE [Tribunal Superior Eleitoral]. As mulheres atuam 

em sindicatos, movimentos sociais e comunidades. O dado sobre filiação mostra que buscam a 

política partidária. 

O problema é na roda que gira nos partidos, reproduzindo o domínio masculino. A vida partidária é 

fundamental. As redes dos partidos, o apoio, os recursos são fundamentais. O que a gente tem dito 

é que os partidos funcionam como "gatekeepers", os guardiões dos portões. 

 

 

Como a senhora avalia a implementação das cotas? 

A lei existe desde 1997, mas foi aprovada com uma série de falhas. A primeira tem relação com o 

sistema eleitoral. A lei dizia que tinha que haver reserva, não preenchimento. É uma lista aberta, 

diferentemente da Argentina, onde a lista é fechada e garante um terço de mulheres eleitas porque 

o eleitor vota na lista. 

A primeira vez que a gente chega perto de preencher os 30% foi em 2014, quando teve 29,3%. Só 

em 2018 que tivemos mais de 30%. Em 2009, a lei vai dizer que em vez de apenas reservar para 

mulheres, precisa preencher. Foi a partir daí que aumentou a pressão sobre os partidos. 

Em 2018, uma decisão do STF [Supremo Tribunal Federal] e uma resolução do TSE definiram que 

ao menos 30% dos recursos e tempo de TV e rádio deveriam ser para mulheres. Passamos a ver, 

então, os escândalos, como o dos laranjas, porque passou a envolver dinheiro. 

Na própria eleição de 2018, passou de 10% para 15% de deputadas eleitas, ainda é pouco, mas é 

um efeito. Estas eleições municipais são as primeiras com esta regra. Os partidos precisam 

cumprir, e as autoridades eleitorais, fiscalizar e punir. 

 

A senhora observa um aumento de candidatas a vice-prefeitas. Por quê? 

Nossa lei de cotas se aplica a cargos proporcionais, no âmbito municipal para vereador. Mas a 

resolução sobre financiamento, de 2018, permite que se dirija os recursos para mulheres que 

concorrem a cargos executivos. 

Minha hipótese é que aumentou mais o percentual de candidatas a vice-prefeitas porque os 

partidos puderam entregar os recursos para cabeças de chapa, que são os homens na sua maioria. 

O recurso que deveria fortalecer as mulheres acaba com os homens. Em 2016, 17,6% das 

candidaturas a vice eram de mulheres. Em 2020, são 21,1%. Mas para prefeita não aumentou. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/mulheres-foram-pioneiras-na-luta-pela-anistia-durante-ditadura-militar.shtml
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Como a senhora avalia a violência de gênero na política? 

A violência política atinge as mulheres como forma de limitar sua participação ou ampliar o custo 

para participarem da vida política. A violência pode ser simbólica, física, sexual, econômica e 

psicológica. A noção de violência política apareceu justamente nos países em que a participação 

das mulheres aumentou. 

Na Bolívia, a legislação tornou a política paritária. Ocorreram sequestros das mulheres eleitas para 

que renunciassem e, assim, assumissem seus suplentes. No Brasil, chega ao extremo, como no 

caso do assassinato da Marielle Franco. 

A violência simbólica e psicológica são formas de procurar desautorizar as mulheres, associando-

as a comportamentos pouco aceitáveis, dizendo que não merecem respeito. Seja pela moral sexual 

ou como cuidam dos filhos. Isso tem acontecido com a Manuela D'Ávila (PC do B), candidata à 

prefeita de Porto Alegre. Já em 2018, quando era candidata a vice-presidente, procurou-se associá-

la falsamente ao uso de drogas e a uma aparência desviante do padrão. 

 

Por que a pauta das mulheres é mais comum no campo da esquerda do que na direita? Não 

deveria ser suprapartidária? 

Existe uma relação forte entre esquerda e agendas de justiça social. A direita liberal ou neoliberal 

opera com a noção de meritocracia, que carrega o entendimento de que ninguém está impedindo 

as mulheres, que só precisariam concorrer com mais capacidade. Ignoram que existem estruturas 

e dinâmicas históricas que tornam mais difíceis para mulheres disputarem espaço. 

Em uma direita liberal, a divisão sexual do trabalho não faz sentido: “A mulher que arranje outro 

jeito, ninguém impôs que tivesse filhos ou cuidasse dos pais idosos”. 

A noção de mérito obscurece as camadas de desigualdades e dinâmicas de trabalho, sobretudo 

no racismo. As mulheres negras são as que encontram maiores dificuldades, elas exercem trabalho 

doméstico dentro e fora de casa. Do centro para a esquerda, a gente vê a agenda de justiça social 

sendo mobilizada de maneira mais forte. Isso não significa que a direita não esteja candidatando 

mulheres. 

 

RAIO-X 

Flávia Biroli, 45 
Cientista política e professora na UnB (Universidade de Brasília), presidente da Associação Brasileira de Ciência Política (2018-

2020) e integrante do Observatório das Eleições do INTC (Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação). Integrou 

o grupo de especialistas da CSW (Comission on the Status of Women), da ONU, que promove a igualdade de gênero. 

 

Fonte:https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/violencia-politica-atinge-mulheres-para-limitar-

participacao-diz-pesquisadora.shtml, acesso em 20/11/2020. 
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Após a leitura da entrevista, responda as questões abaixo: 

 

1. Segundo a entrevistada o que significa a “reação conservadora” e o que ela tem a ver com o 

avanço das mulheres na política?  

2. Qual é a relação entre as reivindicações (pautas) das mulheres e os campos políticos de 

esquerda e direita? 

3. Escreva o que você achou das atividades que foram propostas em Ciências Sociais e qual a sua 

expectativa em relação às atividades escolares em 2021. 

 

Respostas para o e-mail: cs9anoch2@yahoo.com 

 

 

Como essa foi a última atividade deste atípico e complicado ano, espero que você tenha gostado 

e aproveitado para pensar um pouco sobre questões que atingem a vida de todos nós na sociedade 

e que as ciências sociais nos ajudam a compreender. 

Um grande abraço, boas festas e até 2021 (com a vacina........!). 

Professor Marcelo. 

 


