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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Filosofia: Leitura de texto e participação em 

fórum. 

Moodle. 

 

2 

 

Física. Acesse o moodle da física clicando em 

https://ead.cp2.g12.br e faça as ATIVIDADES 

4 e 5. 

Pelo moodle. 

3 Geografia: Você encontra a atividade completa 

no Moodle (https://ead.cp2.g12.br, na aba 

Geografia), onde você pode responder 

diretamente. A atividade também se encontra 

neste PPA (na ”Tarefa 3”), se preferir 

responder por e-mail. Escolha o melhor 

caminho para você! 

Moodle ou e-mail: 
cp2materialgeografia@gm

ail.com 
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TAREFA 1 
 

Filosofia 
 
Oi Pessoal, espero que estejam bem e com saúde. Encaminho, abaixo, nossa 

terceira atividade. Bom trabalho! :) 

Após ter assistido o vídeo de Carl Sagan, disponibilizado anteriormente (atividade 2), 

leia o texto "Uma origem africana da filosofia: mito ou realidade?" de Molefi Kete 

Asante, disponível em: (https://filosofia-

africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/asante_-

_origem_filosofia_africana.pdf ) e faça um comentário, no nosso fórum, relacionando 

os conteúdos dos materiais, de modo a explicar a) como o conceito de cosmos foi 

fundamental para a criação de uma filosofia e uma ciência ocidental e b) como a 

perspectiva de que os gregos foram pioneiros na criação da filosofia pode ser 

historicamente problemática e redutora. 

 

TAREFA 2 

 

Física 
 

Acesse o moodle da física clicando em 

https://ead.cp2.g12.br 

 

Faça as atividades 4 e 5.  

 

A atividade 4 discute a propagação de calor de maneira mais formal.  A atividade 5 

faz uma revisão mais lúdica sobre o assunto. 

 

Interaja conosco respondendo às perguntas nos formulários moodle, faça 

comentários na seção de comentários e converse sobre física com seu professor e 

colegas no fórum. 

 

 

 

https://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/asante_-_origem_filosofia_africana.pdf
https://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/asante_-_origem_filosofia_africana.pdf
https://filosofia-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/asante_-_origem_filosofia_africana.pdf
https://ead.cp2.g12.br/


 

TAREFA 3 
 

          Colégio Pedro II - Departamento de Geografia 
GT - Primeira Série do Ensino Médio 

 
 

Percepções Sobre a natureza em transformação 

 

Como você está? Esperamos que você esteja acompanhando e aproveitando 

as propostas de reflexão construídas para a 1ª série do Ensino Médio. Nesta etapa, 

daremos continuidade à reflexão sobre como diferentes sociedades interagem com 

a natureza, na construção de um espaço humanizado, transformado, a que 

chamamos de espaço geográfico. Vamos avançar? 

 
Momento 1  - Do Meio Natural ao Meio Técnico. 

 

Para começar, assista ao curta-metragem de 

animação PAJERAMA (do tupi-guarani: futuro 

pajé, líder religioso da tribo), de Leonardo Cadaval. 

Você pode acessar o vídeo neste link 

https://www.youtube.com/watch?v=BFzv0UhHcS0 

. Se por algum motivo não conseguir assistir, você 

pode ler o texto síntese ou ouvir a versão desta atividade em áudio, disponíveis no 

Moodle. 

Assistiu? O que achou? Enigmático, não?! Sem dúvida, uma produção muito 

bem desenvolvida. Mas, por que ela é interessante à nossa reflexão? Começamos 

por um desafio! Para melhor conduzir o trabalho, tente elaborar respostas às 

seguintes indagações:                                                                   

Curta “Pajerama” 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v =BF zv0UhHcS0 - Acesso em: 27/10/2020. 
 

1) Pajerama nos apresenta dois modelos diferentes de organização da sociedade. 

Identifique-os. 

2) Essas duas formas de organização social produzem espaços geográficos 

diferentes.  Caracterize  como cada uma das organizações sociais interage com a 

natureza. 

https://www.youtube.com/watch?v=BFzv0UhHcS0
https://www.youtube.com/watch?v%20=BF%20zv0UhHcS0


 

Vamos refletir juntos sobre essas perguntas? Pois bem, o espaço geográfico 

é resultado da ação da sociedade sobre a natureza. Ao explorar os recursos naturais, 

a sociedade não apenas os utiliza, também os transforma. Olhe para o seu celular. 

Tudo o que o compõe veio da natureza, mas nenhuma de suas partes é encontrada 

“pronta” na natureza. Mas, não é só isso. Além de transformar os recursos, a 

sociedade transforma o espaço, a própria natureza. Voltemos ao vídeo, o que 

vemos? Uma tribo indígena brasileira que apresenta uma determinada forma de se 

organizar social e culturalmente. Paralelamente, em alguns instantes, surgem 

elementos que remetem à sociedade urbana brasileira atual, com outra forma de 

organização social e cultural. 

 

 

Compare as figuras: uma tribo na Amazônia e uma avenida no centro da cidade 

de São Paulo. A natureza foi transformada? Em qual dos dois espaços representados 

essa transformação foi mais intensa? 

Você já entendeu que houve transformações nos dois espaços, mas não com 

a mesma intensidade, nem com os mesmos objetivos, nem com as mesmas técnicas. 

A organização do espaço não é a mesma, porque a forma de ver a natureza e usufruir 

de seus recursos são muito diferentes entre essas duas organizações socioculturais.  

Mas, atenção: sempre haverá transformações para “adequar” o local às 

necessidades do grupo social que ali vive. A organização do espaço “muda” de 

acordo com a interação de diferentes fatores. O resultado? Há uma enorme 

diversidade de formas de organizar o espaço, construídas por diferentes povos, 



em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Voltemos ao vídeo: nosso 

protagonista caminha por uma mata densa e rica em espécies vegetais, com 

abundância de água e caça. E se ele fosse um aborígene australiano em um deserto? 

Com condições ambientais diferentes, cada sociedade precisou aprender a viver e a 

explorar os recursos disponíveis. Observe as imagens abaixo:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O deserto Australiano e uma floresta de pinheiros no Alasca (EUA). Os povos 

ou comunidades, que ocuparam em um passado distante esses lugares, 

encontraram desafios diferentes para superar e sobreviver. O que fizeram? 

Exploraram os recursos naturais que o ambiente ofertava. Na Austrália, 

localizaram as fontes de água, identificaram os vegetais e animais comestíveis, 

desenvolveram instrumentos de caça (conhece o bumerangue?) ... O mesmo 

aconteceu no Alasca, mas o ambiente diferente favoreceu a criação de outras 

técnicas, outros instrumentos. 

Um sujeito sobreviveria sozinho? As informações sobre o ambiente seriam 

conseguidas por um único sujeito, de uma única vez? De forma alguma! O ser 

humano é, essencialmente, social. Só assim sobrevivemos, e o conhecimento é 

adquirido passo a passo, transmitido de geração em geração. Pronto: nasce a 

sociedade, nasce a cultura, nascem diferentes modos de vida, nascem diferentes 

formas de organizar o espaço e surgem diferentes paisagens. E para transformar o 

espaço, precisamos de conhecimento. Através da ciência adquirimos conhecimento 

que nos permite desenvolver técnicas e tecnologias que possibilitam à(s) 

sociedade(s) formas de ocupar, manter e transformar o espaço. 

Deserto Australiano 
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

thumb/6/6b/Mount_Conner%2C_August_2003.jpg/250px-

Mount_Conner%2C_August%20_2003.jpg  - Acesso em: 27/10/2020. 

Floresta de Pinheiros no Alasca (EUA) 
Disponível em: https://f.i.uol.com.br/fotografia/2019/08/28/15669906 

105d66611260b2c_1566990610_3x2_rt.jpg - Acesso em: 27/10/2020. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/%20thumb/6/6b/Mount_Conner%2C_August_2003.jpg/250px-Mount_Conner%2C_August%20_2003.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/%20thumb/6/6b/Mount_Conner%2C_August_2003.jpg/250px-Mount_Conner%2C_August%20_2003.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/%20thumb/6/6b/Mount_Conner%2C_August_2003.jpg/250px-Mount_Conner%2C_August%20_2003.jpg
https://f.i.uol.com.br/fotografia/2019/08/28/15669906%20105d66611260b2c_1566990610_3x2_rt.jpg
https://f.i.uol.com.br/fotografia/2019/08/28/15669906%20105d66611260b2c_1566990610_3x2_rt.jpg


Assim, além da diversidade natural, o espaço geográfico se diferencia também 

pelas técnicas e conhecimentos que, ao longo do tempo, “recebe” da sociedade. 

No vídeo, nosso protagonista quase se afoga no sistema de encanamento de água. 

Veja, em gigantescas áreas urbanas, como o Rio de Janeiro, a água que a população 

consome não está no riacho mais próximo. A água que abastece a cidade vem de 

muito longe. Para tanto, o conhecimento de como coletar água, tratá-la de impurezas 

e transportá-la até às moradias, precisou se tornar real no espaço: foram construídas 

barragens, estações de tratamento, canais artificiais, redes de encanamento 

subterrâneas, como podemos perceber na figura abaixo, da Estação de Tratamento 

de Água Guandu, localizada no Rio de Janeiro. Nada disso é natural, mas se tornou 

essencial para o nosso modo de vida. Transformamos o espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voltando ao “Pajerama”, vemos que a aldeia é relativamente pequena, sua área 

não implicou em grande desmatamento. Não há expressivas transformações criadas 

pela organização sociocultural da tribo: o indígena e sua tribo vivem da extração de 

recursos da mata e da caça. Inicialmente, o meio natural é predominante.  

Com o tempo, com o surgimento de novas técnicas, a sociedade tende a se 

tornar mais complexa. Por exemplo, o desenvolvimento da agricultura e a 

domesticação de animais produzem mais alimentos e permitem o aumento da 

população. Apesar desses avanços, estas técnicas são fortemente associadas e 

dependentes da natureza (chuva, fertilidade do solo, as espécies vegetais que são 

naturais de um dado ambiente).   

Ao longo da História, no entanto, o meio natural é substituído por um meio cada 

vez mais artificial, isto é, instrumentalizado pela sociedade, com uso de máquinas, 

Estação de Tratamento de Águas  
Disponível em: https://ogimg.infoglobo.com.br/in/24227740-e34-be6/FT108 6A/652/86757610_RIRIO-

DE-JANEIRO-RJ-29-01-2020-CASO-GUANDUAs-aguas-do-Rio-Guandu-NA-FOTO-ESTACAO.jpg - 

Acesso em: 27/10/2020 

Linhas de Transmissão de Energia  

Disponível em: https://imagens.ebc.com.br/SGn3KrUJXqfRGeHnKliN MpxpsJc= / 

1170x700/smart/https://agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/atoms/image/946195-

energia_linha%20de%20transmiss%C3%A3o-15.jpg?itok=yKPHrxEU – Acesso em: 27/10/2020 

https://ogimg.infoglobo.com.br/in/24227740-e34-be6/FT108%206A/652/86757610_RIRIO-DE-JANEIRO-RJ-29-01-2020-CASO-GUANDUAs-aguas-do-Rio-Guandu-NA-FOTO-ESTACAO.jpg
https://ogimg.infoglobo.com.br/in/24227740-e34-be6/FT108%206A/652/86757610_RIRIO-DE-JANEIRO-RJ-29-01-2020-CASO-GUANDUAs-aguas-do-Rio-Guandu-NA-FOTO-ESTACAO.jpg
https://imagens.ebc.com.br/SGn3KrUJXqfRGeHnKliN%20MpxpsJc=%20/%201170x700/smart/https:/agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/atoms/image/946195-energia_linha%20de%20transmiss%C3%A3o-15.jpg?itok=yKPHrxEU
https://imagens.ebc.com.br/SGn3KrUJXqfRGeHnKliN%20MpxpsJc=%20/%201170x700/smart/https:/agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/atoms/image/946195-energia_linha%20de%20transmiss%C3%A3o-15.jpg?itok=yKPHrxEU
https://imagens.ebc.com.br/SGn3KrUJXqfRGeHnKliN%20MpxpsJc=%20/%201170x700/smart/https:/agenciabrasil.ebc.com.br/sites/default/files/atoms/image/946195-energia_linha%20de%20transmiss%C3%A3o-15.jpg?itok=yKPHrxEU


como podemos ver na imagem acima, que mostra as linhas de transmissão de 

energia. Surge, assim, o meio técnico, com um misto de objetos culturais e 

técnicos. Na animação Pajerama, o local atravessado pelo nosso protagonista 

indígena, na verdade é a própria cidade de São Paulo?! Imagine que é o mesmo 

lugar em momentos históricos diferentes. É como se aquele índio, no passado, 

estivesse vendo imagens isoladas de um futuro distante, que modificaria 

drasticamente o seu espaço de vida. 

Sabemos, que a vasta e rica Mata Atlântica desapareceu. Os recursos naturais 

foram explorados de forma predatória, a partir da colonização portuguesa. Como se 

pensava, então? Que madeira servia às construções e que ao ser queimada, gerava 

calor. Que o solo, “livre” da mata, podia ser explorado para a prática agrícola e 

pecuarista. Que havia muita chuva e grandes rios, logo, água não faltaria. Temos 

uma forma de olhar para a natureza, baseada em certos valores (a exploração 

imediata) e conhecimentos.  

Hoje o problema se repete: Pantanal, Amazônia, Cerrado ... Enfim, por todo o 

território e sua diversidade ambiental, predomina um olhar limitado sobre a 

exploração dos recursos naturais. E o que o conhecimento científico nos diz hoje? 

Que a biodiversidade cria inúmeros recursos novos através da biotecnologia. Que 

as chuvas que sustentam as cidades e lavouras do centro-sul do Brasil (e dos países 

ao sul) dependem da floresta amazônica. Que com tecnologias pode-se aumentar a 

produção de alimentos em áreas já desmatadas, preservando recursos para o futuro. 

Que o replantio da vegetação nativa em certas áreas, melhora as condições de 

produção agrícola, preservando solos, rios, polinizadores, contendo pragas.... É 

possível e necessário associar a exploração dos recursos aos novos conhecimentos. 

Isto gerará maior produção, novos produtos, preservação ambiental, trabalho, renda, 

qualidade de vida. 

 

Momento 2 - Cartografia: instrumento de análise do espaço e de ação política. 
 

Você já conhece mapas. Afinal, estão presentes desde sempre na nossa vida, 

inclusive na escola. Apesar de associarmos os mapas à disciplina Geografia, eles 

são utilizados em diversos campos de saber. Todos os povos desenvolveram a sua 

própria “cartografia”. Primeiro, apenas o conhecimento da localização de 



determinados recursos: onde a caça era mais propícia, onde a pesca era mais 

abundante, onde achar certas ervas medicinais... Gradativamente, esse 

conhecimento sobre o espaço de vida passou a ser “registrado”. Assim nasceram os 

primeiros mapas. 

Quando olhamos um mapa, imediatamente pensamos em uma imagem fixa, 

que nos apresenta alguma informação. É verdade, os mapas representam um dado 

conjunto de informações referentes a um momento histórico.  

 

Observe o mapa ferroviário ao lado. Ele 

apresenta um momento no tempo. 

Quantas ferrovias existem no Brasil? 

Onde estão localizadas? Qual sua 

extensão? Que parte do território é mais 

atendida? Através dessas questões e 

aproveitando nossa reflexão sobre 

Pajerama, podemos identificar que o 

mapa nos apresenta um sistema 

técnico que foi incorporado ao 

espaço. 

Uma sucessão de mapas pode nos 

apresentar a evolução de um fenômeno como mostrado nos mapas sobre o 

avanço do desmatamento na Amazônia. Seja um “momento no tempo” ou a 

“evolução” de um fenômeno no tempo, os mapas (a cartografia) são importantes 

instrumentos de observação e registro da representação da realidade, do espaço 

geográfico. São fundamentais para compreender onde um fenômeno ocorre, qual a 

sua extensão, qual a sua distribuição, qual o comportamento do fenômeno no 

tempo e no espaço e nos permite questionar o por quê (as causas) e os 

desdobramentos (as consequências) de um dado processo, seja social, cultural, 

econômico ou ambiental. 

Malha ferroviária brasileira 
Adaptado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Malha-ferroviariabrasile 

ira-e-os-principais-projetos-de-expansao-5_fig10_322209611-Acesso em 27/10/2020. 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Malha-ferroviariabrasile%20ira-e-os-principais-projetos-de-expans
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Malha-ferroviariabrasile%20ira-e-os-principais-projetos-de-expans
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Malha-ferroviaria-brasileira-e-os-principais-projetos-de-expansao-5_fig10_322209611


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmatamento na Amazônia 
Adaptado de: https://www.chvnoticias.cl/nacional/deforestacion-amazonia-brasil-segurança-

hidrica_20190704/ - Acesso em 27/10/2020 
 

Se você compreende a dimensão de um problema e quem está sendo afetado, 

pode se posicionar criticamente sobre o mesmo. Essa é a base para nos  

posicionarmos socialmente. É a base para a reflexão e para a ação política: qual 

caminho escolhemos enquanto sociedade frente a uma determinada questão? 

Proposta de Exercício: 

 

Partindo de questões que trabalhamos na Segunda e Terceira Atividades, 

queremos te propor um exercício utilizando mapas digitais e a situação do Pantanal 

e da Amazônia (não só) que, lamentavelmente, vivenciamos. Siga, primeiro, o roteiro 

de acesso. Vamos utilizar os mapas disponibilizados pelo Instituto Socioambiental 

(ISA), uma organização não-governamental. Vamos lá? 

 

1. Acesse o site do ISA no endereço a seguir: 

https://www.socioambiental.org/pt-br 

2. Depois de conhecer um pouco o sítio do ISA, no menu superior, clique em 

MAPAS; 

3. Identifique o seguinte subtítulo: Mapas online em sites do ISA; 

4. Clique em Unidades de Conservação no Brasil; 

5. Abra uma nova página. Você pode pesquisar e ler o que é agora proposto, 

mas, depois, localize BUSCAR. Você achará uma base cartográfica, 

semelhante a que você conhece do Google Maps.  

 

Agora vamos começar o trabalho de reconhecimento do recurso cartográfico. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.chvnoticias.cl%2Fnacional%2Fdeforestacion-amazonia-brasil-seguridad-hidrica_20190704%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.chvnoticias.cl%2Fnacional%2Fdeforestacion-amazonia-brasil-seguridad-hidrica_20190704%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.chvnoticias.cl%2Fnacional%2Fdeforestacion-amazonia-brasil-seguridad-hidrica_20190704%2F
https://www.socioambiental.org/pt-br
http://uc.socioambiental.org/


1. Há duas abas no canto superior esquerdo: mapa e listar. Permaneça em 

mapa; 

2. Na área de visualização do mapa, no alto, à esquerda, há um ícone de um 

quadrado segmentado (view fullscreen). A base cartográfica ocupará a página 

toda. A visualização será mais adequada. 

3. Com o scroll de seu mouse (a rodinha do rato!), você alterará a escala de 

apresentação da base cartográfica (o zoom), aproximando ou distanciando sua 

observação, reduzindo ou ampliando, respectivamente, a área de observação. 

4. Ainda no alto, à esquerda, você verá outro símbolo, como se fossem folhas 

superpostas (layers). Ao clicar sobre esse símbolo você poderá escolher entre 

as opções listadas, qual informação será mostrada. Note que você poderá usar 

várias concomitantemente, mas a sua compreensão do mapa será prejudicada. 

O ideal é analisarmos uma variável por vez e associarmos duas ou três quando 

isso nos permitir compreender melhor o fenômeno que estamos estudando. 

5. No alto, na área do mapa à direita, você verá um ℹ. Você encontrará algumas 

informações sobre as fontes e atualizações dos dados. 

6. Logo acima desse símbolo você verá algo como um conjunto articulado de 

folhas. De acordo com a informação escolhida, clicando nesse símbolo, você 

verá a legenda do mapa. 

 

Por fim, vamos experimentar utilizar esse recurso cartográfico digital.  

Siga o roteiro: 

1. Escolha em Mapa Base: topográfico (informações sobre a altitude) ou satélite 

(imagem construída a partir de sensores em satélites); 

2. Verifique que não haja nenhum outro item já previamente escolhido, senão 

você poderá se confundir. Mapas não mostram todas as informações de uma 

vez! 

3. Procure Ambiente e selecione Biomas. 

4. Depois procure Unidades de Conservação e clique em UC estaduais e 

federais - contornos.  

5. Agora, primeiro, aproxime com o scroll, ou seja, aumente a escala, de forma a 

você focar sua atenção no bioma Pantanal. Acesse a legenda. Faça anotações 



sobre as áreas de preservação delimitadas para esse bioma. Depois, repita a 

operação, focando no bioma Amazônia. Complete suas anotações. 

6. Agora, mantenha o mapa nessa escala, desabilite a opção Unidades de 

Conservação, mantenha em Biomas e clique em Vegetação, também no 

subtítulo Ambiente. O Pantanal é conhecido também como Complexo do 

Pantanal, devido a variedade de paisagens que apresenta. O mapa corrobora 

essa informação? Veja também a área da Amazônia. 

7. Desabilite Vegetação, vá para Queimadas e habilite Queimadas em 

manchas, para, além da localização, você observará a área atingida. Note que 

os dados são das últimas 24 horas. Observe a área “em chamas” no Pantanal 

e na Amazônia. Imagine acompanhar isso dia a dia… 

8. Observe que o problema, apesar de toda a sua gravidade por atingir áreas, até 

então, preservadas, não se restringe ao Pantanal e à Amazônia. 

9. Desabilite Queimadas e vá para Desmatamento. Esse recurso permitirá que 

você acompanhe a expansão do desmatamento no Brasil nos últimos anos. 

Onde apresentamos, infelizmente, o maior índice de desmatamento? Qual a 

sua avaliação desse processo? 

 

Usamos o recurso! A cartografia favoreceu sua compreensão do problema? 

Enquanto cidadãos, por que a expansão das queimadas sobre nossos biomas é algo 

a ser debatido por todos nós?  

 

Veja, há pessoas sem trabalho, vivendo em moradias precárias, sem acesso 

aos serviços básicos. Se você se propuser a conversar sobre desmatamento com 

pessoas que sofrem tantas dificuldades em seu cotidiano, talvez elas não considerem 

isso relevante. Mas, precisamos lembrar, que a natureza preservada produz riqueza, 

pode empregar mais pessoas, além de possibilitar uma melhor qualidade do ar que 

respiramos e a proteção dos recursos hídricos dos quais dependemos. Ou seja, 

propicia melhor qualidade de vida e pode ser parte da saída para nossos problemas. 

Enquanto sua destruição só agrava as dificuldades que já nos afetam. 



Chegamos ao final dessa etapa. Nas próximas atividades, continuaremos a 

reflexão sobre nossa sociedade e sua relação com a natureza. Continuem com as 

tarefas. Entrem em contato. Fiquem bem. Estamos por aqui. 

 
 


