
Atividade 7º Ano 

Colégio Pedro II - Ciências Sociais 

 

No quadrinho a seguir é possível refletir sobre um assunto importante para as Ciências Sociais: como as 

notícias falsas desacreditam o conhecimento científico. Vamos ler essa história em quadrinhos para depois 

discutir algumas questões: 
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“Na sociedade aristocrática de corte, a vida sexual era por certo 
muito mais escondida do que na sociedade medieval. O que o 
observador de uma sociedade industrializada-burguesa amiúde 
interpreta como ‘frivolidade’ da sociedade de corte nada mais é 
do que essa orientação rumo à privacidade. Não obstante, 
medidos pelo padrão de controle dos impulsos na própria 
sociedade burguesa, o ocultamento e a segregação da 
sexualidade na vida social, tanto quanto na consciência, foram 
relativamente sem importância nessa fase. Aqui, também, o 
julgamento de fases posteriores é com frequência induzido em 
erro porque os padrões, da pessoa que julga e da aristocracia de 
corte, são considerados como absolutos e não como opostos 
inseparáveis, e também porque o padrão próprio é utilizado como 
medida de todos os demais.” 

(ELIAS, N. O Processo Civilizador: Uma história dos costumes. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994, v. 1, p. 178.) 

Em O Processo Civilizador, Norbert Elias analisa a história dos 

costumes, buscando compreender o curso das transformações 

gerais da sociedade ocidental que, na longa duração, 

contribuíram para um processo civilizatório. 

A esse respeito, com base no fragmento acima, assinale V para a 

afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) O autor examina a dinâmica civilizadora, entendida como as 

reações dos indivíduos às condições materiais de vida. 
(   ) O autor estuda os processos de naturalização de hábitos e 

costumes, como os processos de controle das emoções 

individuais. 

(   ) O autor identifica representações sociais e hábitos analisando 

o processo cognitivo pelo qual lhe são atribuídos significados. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, V e F. 

(B) F, V e V. 

(C) V, F e F. 

(D) V, V e F. 

(E) F, F e V. 
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A figura a seguir apresenta um fenômeno estudado pela 

Sociologia. 

 

A imagem critica 

(A) a sociedade do espetáculo. 

(B) a geração de status e valor. 

(C) a sociedade de consumo. 

(D) a produção de cópias e simulacros. 

(E) o processo de massificação. 
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(Wiley Miller, da série “Non Sequitur” (2013) 
 in http://picayune.uclick.com/comics/nq/2009/nq090111.gif) 

A tira critica de forma humorada o conceito de ideologia referido 

às concepções de 

(A) Karl Marx, para quem a ideologia é o modo de ver a realidade 

da classe social dominante que nasce da separação entre 

teoria e práxis. 

(B) Antonio Gramsci, para quem a ideologia é uma concepção 

falsa de mundo, útil apenas para as classes hegemônicas, que 

a utilizam para manipular as massas e orientar a ação 

coletiva. 

(C) George Sorel, para quem a ideologia é o modo abstrato e 

metafísico de conceber a realidade dos fenômenos naturais e 

sociais anteriormente explicados com base em crenças 

mágico-religiosa. 

(D) Vilfredo Pareto, para quem a ideologia é a fé inconsciente em 

uma versão da realidade que é usada para a defesa dos 

interesses da maioria. 

(E) Karl Mannheim, para quem a ideologia geral consiste na visão 

de mundo de um grupo humano que, em condições de 

subordinação, aspira a uma transformação. 



 
 
Uma cientista não pode produzir conhecimento apenas a partir do que ela acha. Para produzir conhecimento 

científico, a cientista precisa provar seu argumento a partir de pesquisas e de fatos reais que ocorreram. Nas 

Ciências Sociais também é assim. A cientista social faz sua pesquisa, produz dados (entrevistas, estatísticas, 

fatos históricos etc.) que serão utilizados para provar ou criticar um argumento ou ideia. Por isso, Ciências 

Sociais não é apenas uma questão de opinião.  

 

A partir da leitura da história em quadrinhos e do texto acima, reflita sobre as perguntas abaixo: 

 

1. Um personagem adota uma atitude não científica na história em quadrinhos. Por que essa atitude pode 

ser considerada não científica? 

 

2. Na pandemia do Corona vírus (Covid-19), várias pessoas passaram a adotar uma atitude parecida com 

a atitude do homem que não acredita que está chovendo. Você ouviu ou leu algo durante a quarentena 

que te lembra essa atitude não científica? 

 

3. Você pode reescrever a história em quadrinhos acima a transformando em um diálogo que ocorreria 

entre um cientista e alguém que não acredita nos fatos científicos no contexto do Coronavírus. Pense 

na recomendação dos cientistas de que a melhor forma de deter a epidemia é o distanciamento social 

e nas pessoas que se recusam a acreditar nessa recomendação. Seja criativa(o) na escrita dos diálogos. 

  



 


