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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Filosofia: Produção de comentário crítico a partir de 

vídeo e texto disponibilizados. 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280070/mod_reso

urce/content/2/Filosofia%20-%20atividade%2003.pdf  

Moodle. 

2 Química: Iniciando a nossa conversa sobre Química 

Orgânica 

Moodle 

3 História: Penúltima etapa da atividade interdisciplinar Tempo, 

espaço, tecnologia e trabalho, realizada pelas disciplinas Sociologia 

(prof. Kelly), Geografia (prof. Cris) e História (prof. Renata). 

Disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/1AYIvkOieyzLDhOY1TmduvspVpdC

vxLbe/view?usp=sharing 

e-mail 

colaboreh@gmail.com 

 

 

TAREFA 1 

 

Filosofia 

Queridexs alunexs, espero que estejam bem e com saúde. 

Como todas e todos devem ter acompanhado, no dia 19/11/20, véspera do Dia da 

Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas foi agredido e asfixiado até a morte por 

homens brancos pagos para oferecer segurança, tornando-se mais uma vítima do racismo que 

mata mais e mais brasileiros, a cada ano. Infelizmente, esse não é um caso episódico, segundo 

o Atlas da Violência 2020, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), os casos de homicídio de pessoas negras 

(pretas e pardas), no Brasil, aumentaram 11,5% nos últimos dez anos. No mesmo período, entre 

2008 e 2018, a taxa entre não negros (brancos, amarelos e indígenas) apresentou queda de 

12,9%.  O relatório evidencia que, para cada pessoa não negra assassinada em 2018, 2,7 negros 

foram mortos, representando 75,7% das vítimas.[1] De acordo com os especialistas que 

produziram o documento, os números refletem o racismo estrutural no país. 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280070/mod_resource/content/2/Filosofia%20-%20atividade%2003.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/280070/mod_resource/content/2/Filosofia%20-%20atividade%2003.pdf
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Compartilho, a seguir, um vídeo do filósofo, jurista e professor Silvio Almeida e um texto 

da filósofa, feminista negra, acadêmica e escritora Djamila Ribeiro, relacionados ao tema. Após 

assistir o vídeo e ler o texto, façam uma reflexão sobre a questão considerando os seguintes 

aspectos: a) o que seria uma resposta antirracista a essa violência que vitima pessoas negras? 

b) você considera que nossas autoridades governamentais encaram de frente e com rigor a 

questão do racismo no Brasil? c) como explicar o racismo estrutural? d) qual o papel da Escola 

no processo de desconstrução de discursos e padrões opressores? e) a cultura negra é estudada 

em nossa escola? Como? f) o que é feito, em nossa escola, para fortalecer o relacionamento, a 

aceitação da diversidade étnica e o respeito? 

Bom trabalho.  

 

Link para o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PD4Ew5DIGrU 

 

 Texto: 

RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, pp. 07-

15. Texto adaptado. 

Quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto, como se 

não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. 

Disseram-me que a população negra era passiva e que “aceitou” a escravidão sem resistência. 

Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa 

era a história contada do ponto de vista dos vencedores, como diz Walter Benjamin. O que não 

me contaram é que o Quilombo dos Palmares, na serra da Barriga, em Alagoas, perdurou por 

mais de um século, e que se organizaram vários levantes como forma de resistência à 

escravidão, como a Revolta dos Malês e a Revolta da Chibata. Com o tempo, compreendi que a 

população negra havia sido escravizada, e não era escrava—palavra que denota que essa seria 

uma condição natural, ocultando que esse grupo foi colocado ali pela ação de outrem. 

[...] falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. É 

fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, 

mapeando suas consequências. Deve-se pensar como esse sistema vem beneficiando 

https://www.youtube.com/watch?v=PD4Ew5DIGrU


economicamente por toda a história a população branca, ao passo que a negra, tratada como 

mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e à distribuição de riquezas. 

É importante lembrar que, apesar de a Constituição do Império de 1824 determinar que 

a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras 

escravizadas. A cidadania se estendia a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, inclusive 

a negros libertos. Mas esses direitos estavam condicionados a posses e rendimentos, 

justamente para dificultar aos libertos o acesso à educação. 

Havia também a Lei de Terras de 1850, ano em que o tráfico negreiro passou a ser 

proibido no Brasil—embora a escravidão tenha persistido até 1888. Essa lei extinguia a 

apropriação de terras com base na ocupação e dava ao Estado o direito de distribuí-las somente 

mediante a compra. Dessa maneira, ex-escravizados tinham enormes restrições, pois só quem 

dispunha de grandes quantias poderia se tornar proprietário. A lei transformou a terra em 

mercadoria ao mesmo tempo que facilitou o acesso a antigos latifundiários—embora imigrantes 

europeus tenham recebido concessões, como a criação de colônias. 

Quando estudamos a história do Brasil, vemos como esses e outros dispositivos legais, 

estabelecidos durante e após a escravidão, contribuem para a manutenção da mentalidade 

“casa-grande e senzala” no país em que, nas senzalas e nos quartos de empregada, a cor foi e é 

negra. A psicanalista Neusa Santos, autora de Tornar-se negro, de 1983, um dos primeiros 

trabalhos sobre a questão racial na psicologia, afirma que: “a sociedade escravista, ao 

transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira 

de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre 

cor negra e posição social inferior.”[2] 

[...] 

Movimentos de pessoas negras há anos debatem o racismo como estrutura fundamental 

das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de 

opressão que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Reconhecer o 

caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão 

grande? No entanto, não devemos nos intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas 

atitudes mais cotidianas. Como diz Silvio Almeida em seu livro Racismo estrutural: 

Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de 

intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo 



moral e/ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e 

politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se 

faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo: depende, antes de tudo, da 

tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas.[3] 

 [...] O que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema 

estrutural. A questão é: o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo 

que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista (o que é difícil, ou mesmo impossível, já 

que se trata de uma estrutura social enraizada), isso não seria sufi ciente—a inação contribui 

para perpetuar a opressão. 

 
[1]Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/atlas-da-violencia-assassinatos-de-

negros-crescem-115-em-10-anos. Acesso em 25/11/20. 

[2] SOUZA, N. S. Tornar-se negro ou As vicissitudes da identidade do negro brasileiro em 

ascensão social. Rio de Janeiro: Graal, 1983, p. 19. 

[3] ALMEIDA, S., Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 2019, p. 52. 

 

TAREFA 2 

Olá pessoal! Na 3a Atividade daremos início a um tema bastante amplo, as FUNÇÕES 

ORGÂNICAS. Por esse motivo, vamos dividir esse assuntos em pequenos pedaços de 

modo a facilitar nosso estudo. 

 

Nossa primeira função diz respeito aos Hidrocarbonetos, compostos orgânicos que 

apresentam em sua composição somente Carbono (C) e Hidrogênio (H). Mas antes de 

falarmos mais detidamente sobre isso, precisamos refletir sobre suas origens e usos. 

A principal matéria-prima desse tipo de molécula na Natureza é o Petróleo. Já parou 

para pensar como nossa Sociedade é ainda dependente dessa matéria-prima? Olhe com 

calma o material na plataforma Moodle e depois responda ao questionário baseado no 

vídeo. 

 

Bons Estudos! Qualquer dúvida não deixe de entrar em contato conosco! 

Profs. Isabella Faria e Mauro Braga 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/atlas-da-violencia-assassinatos-de-negros-crescem-115-em-10-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/atlas-da-violencia-assassinatos-de-negros-crescem-115-em-10-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/atlas-da-violencia-assassinatos-de-negros-crescem-115-em-10-anos


TAREFA 3 

 

HISTÓRIA 

 

Olá, pessoal! Esta é a penúltima etapa da Atividade Interdisciplinar Tempo, espaço, 

tecnologia e trabalho, realizada pelas disciplinas Sociologia (prof. Kelly), Geografia 

(prof. Cris) e História (prof. Renata). 

 

Nesta semana abordaremos algumas questões sobre o mundo do trabalho,o impacto das 

novas tecnologias, sobre o capitalismo, e as formas disciplinarização dos corpos e do 

tempo de trabalho. Entendemos que estas são questões importante que atravessam a 

história das sociedades e ainda estão presentes nos dias de hoje. Para refletirmos sobre 

isso propomos a leitura de dois textos. Depois disso, você irá escolher o texto que mais 

te interessou e produzir a atividade vinculada ao texto escolhido. Vamos lá! 

Você acessa a atividade através deste link:  

 

https://drive.google.com/file/d/1AYIvkOieyzLDhOY1TmduvspVpdCvxLbe/view?usp=sharing 

 

Envie as tarefas desta etapa para o e-mail colaboreh@gmail.com 

 

Esperamos que vocês curtam esta proposta! 

Um grande abraço, 

Kelly, Cris e Renata 

 

https://drive.google.com/file/d/1AYIvkOieyzLDhOY1TmduvspVpdCvxLbe/view?usp=sharing
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