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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
 

1 

 

História 

 

Oficina de História. Siga os textos, imagens e 

versos no passo a passo da oficina para 

construirmos uma reflexão sobre o Mundo do 

Trabalho em diferentes tempos. 

 

Atividade no Moodle. 

Acesse:  
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/

260383/mod_resource/content/1/Ati

vidade%202%C2%AA%20semana%20

PPA%209%C2%BA%20ano.pdf 

 

Respostas pelo fórum 

na mesma plataforma. 

 

 

2 

 

 

Ciências 

 

O diário de Semmelweis: a história do médico que 

descobriu que lavar as mãos salva vidas! 

 

 

Acesse o link para ou 

no endereço 
https://sites.google.com/view

/diariodesemmelweis/uma-

breve-hist%C3%B3ria-das-

vacinas 

 

 

3 

 

Geografia 

 

França, Migração e Futebol: resolva a atividade 1 e 

2 no pdf! 

 

Atividade no Moodle 

ou abaixo. 

Enviar respostas para 

o e-mail 

zeliaaurea@id.uff.br 
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TAREFA 1 

 

 

Oficina de História. Siga os textos, imagens e versos no passo a passo da oficina 

para construirmos uma reflexão sobre o Mundo do Trabalho em diferentes 

tempos. 

Atividade no Moodle. Acesse:  
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/260383/mod_resource/content/1/Atividade%202%C2%AA%20semana%20PPA%209%C2%BA%20ano

.pdf 

 

Respostas pelo fórum na mesma plataforma. 

 

 

 

 

 

 

TAREFA 2 

 

 

Olá, pessoal!  

 

Nessa atividade a gente vai falar sobre ‘Ignaz Semmelweis’ e sua importância 

para a história da medicina e da ciência, por causa de seu estudo sobre assepsia 

em hospitais no século 19! Você pode fazer a tarefa diretamente no site, 

clicando no link, ou pelo Moodle. 

https://sites.google.com/view/diariodesemmelweis/uma-breve-hist%C3%B3ria-

das-vacinas 

 

 Leia o material atentamente, ouça o episódio do podcast, assista o vídeo e faça 

as atividades em seguida. Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

TAREFA 3 
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Olá 9º ano, tudo bem? 

     Quero agradecer a cada um que se esforçou para fazer a 1ª atividade de
Geografia e gostaria de elogiá-los pois recebi respostas e murais ótimos. Vamos
continuar animados?
     Obs: Se você, por acaso, não enviou a 1a atividade, não deixe de fazer essa
por conta disso, tá?

     Hoje trabalharemos uma temática que eu sou apaixonada e graças a ela eu
cursei Geografia: Migrações! Essa é uma discussão que me toca muito e foi
parte da minha pesquisa para que me tornasse professora.
     Vamos iniciar pelo contexto migratório francês passando pela periferia de
Paris. É um tema permeado de nuances e desdobramentos que são trabalhados
na grande mídia, quase sempre de forma superficial e meramente informativa.
    A partir da conjuntura do cenário migratório, vamos avançar para o futebol ao
tentar compreender como uma geração multiétnica de atletas, resultado de um
processo migratório consolidado, pode servir de inspiração para os jovens,
sobretudo aqueles que moram na periferia e são constantemente
estigmatizados.
     Se você não entende nada de futebol, pode ficar tranquilo que aqui o
objetivo não é saber regra de impedimento ou nome dos jogadores, e sim
aprender Geografia. Estarão todos no mesmo nível.

    Envie as respostas para o meu e-mail igual da outra vez zeliaaurea@id.uff.br
colocando o seu nome e turma no título.

     Excelente atividade para todos!
     Profa. Zélia 



Mapa 1: Partilha da África após o Tratado de Berlim.



Foto 1: Paisagem típica
da banlieue, composta
majoritariamente por
Grands Ensembles. 



Ilustração 1: Principais idiomas falados na África.



     Recentes declarações dirigidas aos imigrantes, foram feitas por grandes nomes da
política francesa, agravando o quadro de hostilidade no que toca a questão da imigração.
A estratégia do governo e partidos de direita, foi reagir à estagnação econômica dos
últimos anos com a intensificação de estereótipos pejorativos aos imigrantes. Políticos
franceses, como o ex-presidente Nicolas Sarkozy e inclusive o atual, Emmanuel Macron
costumam se direcionar aos imigrantes em seus discursos, sendo possível identificar entre
eles um posicionamento contra uma “islamização da França” e de fortalecimento dos
ideais da República Francesa como igualdade, liberdade e fraternidade. 
     Um caso que ocorreu mês passado e com bastante repercussão foi de Samuel Paty, um
professor de História e Geografia que lecionava na periferia de Paris, sim, na mesma
periferia em que se concentram vários jovens no contexto de migração. A partir de uma
aula sobre liberdade de expressão, em que o professor utilizou caricaturas de Maomé
criadas pelos chargistas da revista Charlie Hebdo, ele se tornou alvo de xingamentos e
ameaças nas redes sociais (Twitter e Facebook) até o ponto que culminou em sua morte de
forma brutal por um jovem checheno. É notório que existe uma relação conflituosa entre
limite de liberdade de expressão x país laico tão defendido pela França x uma juventude
em contexto de migração que não encontra identidade com o país, nem muitas opções de
ascensão social.
     Se durante a colonização a situação dos países colonizados não foi a mais confortável,
com sua descolonização e posterior procura por uma vida melhor no continente europeu
ainda ocorre de maneira conflituosa, sendo a realidade de muitos desses imigrantes
submetida a situações de subalternidade, a partir de uma conjuntura socioeconômica,
sobretudo aquelas concernentes à educação, emprego e habitação. 
    Em 2012, a França contava com 5,3 milhões de imigrantes e 6,7 milhões de
descendentes de imigrantes – em uma população total de 66 milhões de pessoas, ou seja,
a França é um país influenciado fortemente pela migração de 1ª (imigrante em si) ou 2ª
geração (filhos de imigrantes). Apesar de serem muito importantes para o país, a taxa de
desemprego entre eles é de 19%, bem acima da média de desemprego dos franceses (7%).
     Ainda em 2012, 19% da população situada na aglomeração parisiense era formada por
estrangeiros, sendo que 75% viviam na sua periferia, que recebe o nome de banlieue. É
comum que em várias cidades da banlieue exista uma rede de saúde insuficiente,
moradias populares em situação precária, poucas escolas, ausência de universidades,
transporte público demorado, falta de equipamentos de lazer, enfim, uma gama de
problemas que nos faz despertar para uma França longe do que seria a visão idealizada
por sua capital.



1.1 QUANDO OCORREU A PARTILHA DA ÁFRICA? EM QUAL CONFERÊNCIA?

Atividade 1 de Geografia

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

QUAIS FORAM OS PAÍSES QUE MAIS OBTIVERAM COLÔNIAS NA ÁFRICA?

OBSERVE O MAPA 1. INDIQUE 5 ANTIGAS COLÔNIAS DA FRANÇA.

QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DA PERIFERIA FRANCESA?

O QUE É UM GRAND ENSEMBLE?

QUAIS SÃO OS IDIOMAS MAIS FALADOS NA ÁFRICA?

EM SUAS PALAVRAS, EXPLIQUE O QUE É DIGLOSSIA.

VOCÊ ACREDITA QUE A INFLUÊNCIA DO IDIOMA ÁRABE INCOMODA OS FRANCESES?
POR QUÊ?

APROXIMADAMENTE, QUAL É O PERCENTUAL DE IMIGRANTES NA FRANÇA?

DIFERENCIE O QUE É A MIGRAÇÃO DE 1ª E 2ª GERAÇÃO?

QUAL O NOME DADO À PERIFERIA NA FRANÇA?

ENVIE AS RESPOSTAS PARA ZELIAAUREA@ID.UFF.BR



     A migração já é algo que se cristalizou no contexto francês em diversos aspectos,
sendo um deles o futebol. Só para se ter uma ideia, a seleção francesa que ganhou a
Copa do Mundo em 2018 tinha em mais da metade dos jogadores convocados,
imigrantes ou seus filhos. Observe a tabela:

Ilustração 2: Seleção de Futebol da França na Copa de 2018.



     Essa geração, que é resultado de uma diversidade étnica gerada pela migração, é
apelida de black-blanc-beur (pretos, brancos e árabes). Esse fenômeno também
ocorreu no time de 1998, time este que levou o 1º título francês: Zinedine Zidane como
representante beur (origem argelina); Lilian Thuram, Thierry Henry e Bernard Diomède
(Antilhas), Christian Karembeu (Nova Caledônia), Patrick Vieira (Senegal) como blacks

e os outros como blancs.

     Apesar da aparente harmonia e união na seleção de 1998, havia uma divergência
entre eles: cantar ou não ou hino nacional francês, La Marseillaise.  O silêncio se
tornou um protesto ao seguinte refrão: “Às armas, cidadãos/ formai vossos batalhões/
marchemos, marchemos! / Que um sangue impuro / banhe o nosso solo”. Para
Zinedine Zidane e Khristian Karembeu que foram escalados na época, a letra se
direcionava aos imigrantes e reforçava a guerra.
     Pensamento semelhante possui Karim Benzema, um dos atacantes do Real Madrid.
Nascido na França e filho de argelinos, defendeu a seleção francesa algumas vezes e
assim como outros colegas de profissão, também prefere não cantar o hino.
    Embora aparentemente o título francês e a ascensão do futebol no país possa
gerar um sentimento de união, em que “todos seriam franceses”, essa igualdade de
pertencimento parece não se sustentar por muitos anos.

Foto 2: Seleção de Futebol da França na Copa de 1998.



     Em 2005, Clichy-sous-Bois se tornou uma cidade emblemática pois foi a morte de
dois adolescentes, um deles negro e o outro descendente de árabes, perseguidos pela
polícia francesa injustamente, o estopim para os levantes sociais, não só nas
numerosas comunas periféricas de Paris, mas também em toda a França, nos quais
jovens marginalizados, com o intuito chamar atenção das autoridades, atearam fogo
em cerca de dez mil carros. Fato esse, noticiado por diversas vezes pela imprensa
mundial como “Intifada das Cidades”, dava pouco enfoque à problemática do
descaso histórico que assola às banlieues. Não muito longe dali, praticamente em uma
cidade quase vizinha, Mbappé, negro e filho de imigrantes tinha 7 anos, Pogba 12.

     A reflexão sobre a condição dos imigrantes, neste contexto, habitantes da
banlieue, denota a existência de uma França também dotada de disparidades locais,
instaurando no urbano, relações territoriais hierarquizadas. Tais relações, compõem
um emaranhado de aspectos simbólicos, e que ao mesmo tempo tecem futuros
horizontes de desafios a serem enfrentados no país.
     Nesse jogo de integração e por vezes desintegração, emerge também outros
debates como o nacionalismo francês, identidade, e elementos políticos e urbanos, ao
se falar das oportunidades disponíveis para a população migrante.
     Por fim, espero que essa atividade tenha despertado em vocês o fato de que
países considerados “desenvolvidos” sendo quase sempre mencionados por sua
riqueza material ou centralidade de capitais também apresentam forte embate
sociocultural, marcado pela desigualdade que atinge sobretudo os jovens imigrantes
de 1ª ou 2ª geração.

Foto 3: Mbappé no alto de um Grand Ensemble em sua cidade natal, Bondy.



2.1
VOCÊ JÁ TINHA SE ATENTADO SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICA NA SELEÇÃO
FRANCESA?

Atividade 2 de Geografia

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

O QUE SIGNIFICA BLACK-BLANC-BEUR NO FUTEBOL?

POR QUE ALGUNS JOGADORES FRANCESES NÃO CANTAM O HINO NACIONAL?

RESPOSTA PESSOAL: OS LEVANTES SOCIAIS OCORRIDOS EM CLICHY, CONSEGUIRAM,
EM PARTE, MELHORIAS SOCIAIS E POLÍTICAS PARA OS JOVENS DAS PERIFERIAS?

RESPOSTA PESSOAL: QUAL A CONSEQUÊNCIA DE UMA GERAÇÃO MULTIÉTNICA SER
BEM ACEITA NO ESPORTE, MAS NÃO EM OUTRAS ÁREAS?

RESPOSTA PESSOAL: APÓS A LEITURA DO TEXTO E REFLETINDO SOBRE A REALIDADE
EM QUE A CIDADE NATAL DE MBAPPÉ ESTÁ INSERIDA, IMAGINE COMO SERIA A VIDA
DO JOGADOR CASO ELE NÃO OCUPASSE UMA POSIÇÃO DE DESTAQUE NO CENÁRIO
ESPORTIVO.

RESPOSTA PESSOAL: AGORA QUE VOCÊ IMAGINOU A VIDA DO JOGADOR CASO ELE
NÃO FOSSE FAMOSO, HAVERIA ALGUMA SEMELHANÇA DELE COM UM JOVEM NEGRO
DE PERIFERIA DO BRASIL POR EXEMPLO? SE SIM, EM QUAIS ASPECTOS?

ENVIE AS RESPOSTAS PARA ZELIAAUREA@ID.UFF.BR


