
 

 
 
Caro aluno, cara aluna  
 

O que se espera, hoje, de um aluno é que ele seja capaz de expor seu 
posicionamento crítico diante de determinado assunto, estabelecendo relações 
pertinentes entre as informações / fatos de que dispõe. Para isso, a leitura e a 
compreensão de textos é essencial. É isso. Ser um leitor crítico.  

 
O material que você tem nas mãos traz pra você algumas ferramentas para essa 

construção. De fato, ler e escrever é o que, dentre outras coisas, faz-nos agentes 
participativos do mundo que nos cerca e no qual estamos inseridos, é o que permite 
sermos sujeitos das ações que o futuro quer desvendar. 
 

Bom estudo para você! 

 

 

 

Atividade 

9ºano + 



 
TEXTO 1: 

O CÉU É MUITO 

(Lenine / Arnaldo Antunes) 

https://www.youtube.com/watch?v=PL3QFzjQ2G0 

 

O céu é muito 

Para o sol 

 

Alcança só 

O que gravita 

 

O tempo é longo 

Pra quem fica 

 

A terra gira 

Pra nós dois 

 

Um ano é pouco 

Pra depois 

 

O mundo é largo 

Pra quem fita 

 

A lua é manto 

Para o mar 

 

Querer é tanto 

Para a vida 

 

A lua é longe 

O sol é mais 

 

Por que você 

Não acredita? 

 

QUESTIONANDO  

 

1. A princípio, a canção que você ouviu pode parecer abstrata ou “viagem de doido”, pois, nela, 

os pares de versos criam pequenas afirmações científicas sobre o que já sabemos do Universo, 

por exemplo, o fato de que a Terra gira, ou de que o Sol exerce força gravitacional sobre corpos 

celestes. Entretanto, os seus dois últimos versos “Por que você / Não acredita?” sugerem que 

afirmações científicas comuns não são tão aceitas por muitas pessoas. Considerando o contexto 

da nossa sociedade, por que isso ocorre?  

 

2. Se você tivesse um colega que desacreditasse em resultados de estudos científicos, e este colega 

estivesse disposto a ouvir sua opinião, o que você poderia dizer para ele a fim de reforçar a 

importância desses estudos? Se quiser, escreva na tabela abaixo suas reflexões: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PL3QFzjQ2G0
https://www.youtube.com/watch?v=PL3QFzjQ2G0


 
3. O verso “a lua é manto / para o mar” é uma metáfora.  

 

>>>>> Ixi, mas o que é isso de metáfora mesmo?! Metáfora é uma figura de linguagem comum 

nas poesias, como na canção acima. Ela acontece quando relacionamos dois elementos distintos 

e criamos uma semelhança entre eles, chegando assim a um novo significado. Por exemplo, se 

digo “o teu sorriso é o meu sol”, dois elementos distintos, sorriso e sol, estão relacionados, e 

passam a ter um novo significado: o sorriso teu brilha como o sol, é radiante e transmite felicidade.  

 

Você consegue imaginar qual é a relação entre lua e mar na canção?  

 

 

APRESENTANDO 

 

A canção que você ouviu faz parte do álbum Labiata, 

lançado pelo cantor pernambucano Lenine (1959-) em 2008. 

Ela foi escrita por Arnaldo Antunes, como um poema, 

publicado na revista Inimigo Rumor n° 10. Nela, o cantor 

volta a sua atenção aos elementos naturais que compõem o 

Universo e como eles funcionam, sugerindo declarações 

científicas conhecidas, por exemplo, o movimento que a 

Terra realiza em torno de si mesma “a Terra gira” 

(movimento de rotação). Além disso, o cantor nos alerta 

sobre a necessidade de não negarmos o conhecimento que 

obtemos sobre o mundo natural “Por que você / Não 

acredita?”, que, na nossa sociedade, sabemos ser obtido 

através de estudos científicos realizados em várias universidades; afinal, negar a ciência pode ser 

uma atitude muito perigosa, e que você poderá pensar sobre uma de suas consequências em breve.  

 

 

 

 

 

 

 

 
À esquerda, Arnaldo Antunes, poeta e músico; à direita, 

Lenine. Fonte: Canal Lenine.  
 

 

Pequena grande curiosidade: O nome do álbum Labiata é, segundo Lenine1, uma referência a um 

tipo de orquídea: Cattleya Labiata. As orquídeas são paixões do cantor, que é apoiador de diversos 

projetos ligados à proteção do nosso mundo natural terrestre, o meio ambiente. Observando a capa 

do CD Labiata e uma orquídea, há alguma semelhança visual entre elas? (repare nas pétalas da 

flor e seu centro e compare-os com a imagem do CD).   

 

             

 
1Fonte: O nome do CD (entrevista Labiata): https://www.youtube.com/watch?v=hUllmucfGZM 

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


 
APROFUNDANDO 

 

Como Lenine / Arnaldo Antunes constroem o seu texto?  

- O Universo representa um grande mistério à nossa curiosidade humana. Se alguém nos pede 

para fechar os olhos e imaginar o céu à noite, logo nos damos conta da imensidão da existência 

das coisas: estrelas, cometas, a grande Lua, enfim, tudo aquilo que está a uma grande distância de 

nossas mãos. Na primeira estrofe da canção – e no próprio título! -, a palavra “muito” cumpre a 

função de marcar o valor da imensidade do Universo “céu”, que é “muito” 

grande, até mesmo para o Sol;  

- Repare que, durante a canção, as estrofes vão pintando um quadro de elementos que estão 

presentes no Universo através de substantivos: o Sol, a Terra, a Lua, a vida (afinal, somos parte 

do Universo, certo?). Inclusive, parte dessa pintura é nosso tempo no mundo, que pode ser “longo” 

ou “pouco”: “o tempo é longo / pra quem fica” se vivemos de forma passiva, isto é, sem nos 

questionarmos sobre os acontecimentos ao nosso redor; “um ano é pouco / pra depois” se, mesmo 

se nos questionamos sobre aquilo que nos acontece, não tomamos nenhuma atitude frente aos 

desafios da vida.  

Se você não lembra o que é substantivo, não tem problema. Substantivo é a classe de palavra 

que serve para nomear todas as coisas. A palavra Lua nomeia o satélite natural da Terra.  

 

Bom, essa composição de imagens parece um verdadeiro caos, afinal, é fácil alguém dizer: “Tá, 

e daí? Por que eu deveria saber sobre tantas coisas espalhadas no Universo e que não parecem ter 

relação uma com as outras?  

É fácil responder a esse questionamento: parte de nosso estar no mundo é descobrir como 

funcionam os seus elementos a fim de desvendar (ou pelo menos tentar...) o mecanismo de nossa 

existência enquanto nosso tempo de vida dura. Este é o papel da ciência, que propõe estudos sobre 

o funcionamento desse aparente caos, explicando-o. Isso marca a nossa eterna tentativa de 

satisfazer nossa curiosidade, que não para de buscar resposta sobre nossa origem “querer é tanto 

/ para a vida”. A canção traz, então, de modo bem conciso, alguns achados sobre o 

Universo até agora, e que se tornaram peças do conhecimento da nossa sociedade:    

- Na terceira estrofe, descobrimos que o Sol atrai somente aquilo que faz parte de seu campo de 

gravidade; na quarta estrofe, temos a constatação de que a Terra gira (bobo? Se não girasse, não 

teríamos noites nem dias!); na sétima estrofe, fica sugerida a hipótese de que a Lua interfere no 

funcionamento das marés “a lua é manto / para o mar” (imagina encalhar o barco numa maré 

baixa!); na nona estrofe, tomamos consciência de que é possível medir distâncias entre a Terra e 

outros corpos celestes “a lua é longe \ o sol é mais”.  

- Após diversas declarações concisas, a última estrofe da canção termina com um questionamento 

feroz, embalado pelo ritmo do rock: “Por que você / Não acredita?”, que é reiterado pela voz 

grave de Arnaldo Antunes com o imperativo “Acredite”. O questionamento pode ser tomado, nos 

dias de hoje, como uma referência àqueles que negam as descobertas científicas da humanidade 

e, por isso mesmo, negam a si mesmos. 



 

DIALOGANDO  

A canção de Lenine, pensando-a a partir dos dias de hoje, pode ser entendida como um 

questionamento às pessoas adeptas ao negacionismo, ou seja, aqueles que negam descobertas 

científicas comprovadas e muito estudadas. O artigo abaixo detalha essa questão, trazendo as 

consequências dessa atitude. Dá uma olhada?  

TEXTO 2: 

Era da desinformação: movimento negacionista ganha corpo em todo o mundo 

(adaptado) 

Fenômeno de negar um fato histórico, mesmo que comprovado por pesquisas científicas e documentos, 

cresce em todo o mundo e é um desafio à democracia 

Às 20h17 do dia 20 de julho de 1969, um domingo, o módulo lunar Eagle, tripulado por Neil 

Armstrong (1930–2012) e Edwin “Buzz” Aldrin, pousava na superfície rochosa da Lua. Seis horas 

mais tarde, sob o olhar apreensivo e entusiasmado de milhões de terráqueos que a tudo 

acompanhavam pela TV, os dois astronautas americanos ainda passeariam por aquele satélite, 

imprimindo marcas não apenas sobre a poeira lunar, mas também sobre a história da humanidade.  

Agora, completando-se 50 anos desde essa primeira expedição, é sensível que cada vez mais 

pessoas têm duvidado que algum dia o homem tenha pisado em território lunar. No Reino Unido, 

por exemplo, uma pesquisa de 2009 apontou que 25% da população era cética em relação ao feito. 

Em 2016, o índice havia saltado para 52% – ainda que depois do feito de Armstrong e Aldrin 

mais dez homens, em cinco missões distintas, tenham voltado a visitar o satélite e que existam 

evidências múltiplas e científicas da passagem humana por lá. 

E se a efeméride põe o episódio em evidência, vale dizer que este não é o único consenso científico 

que vem sendo sistematicamente questionado por um contingente progressivamente maior de 

pessoas. Juntam-se a ele, por exemplo: o movimento antivacina, que associa campanhas de 

imunização, entre outras coisas, ao aumento das taxas de autismo; a negação do aquecimento  

global, vista como um complô dos países desenvolvidos para frear aqueles que estão em 

desenvolvimento; e até mesmo a crença de que a Terra não seria esférica, mas sim plana. 

Diante de tudo isso, estudiosos e mesmo leigos buscam compreender o que aconteceu para que 

um volume crescente de cidadãos venha se permitindo convencer por teorias conspiratórias. 

Detalhe aterrador: pesquisadores identificam no fenômeno um potencial risco à democracia 

moderna. 

Antes do passo, a dúvida 

Teorias da conspiração, é claro, não são exatamente novidade. A ideia de que tudo não passou de 

uma farsa, de uma encenação hollywoodiana, é mais antiga até mesmo que a própria missão 

Apollo 11. Sim! Antes mesmo do histórico acontecimento havia quem dele duvidasse. É o que 

lembra o astrônomo amador Marcelo Macedo Moura, 72. Naquele domingo de 1969, aos 22 anos, 

ele assistia a tudo pela TV, na casa da então namorada. Estavam tomados de expectativas e temiam 

que a transmissão não chegasse aos lares brasileiros – 41% da audiência se sintonizava ao 

episódio. Quando finalmente aconteceu, vibrou.  

Desde a adolescência, Moura já se entendia como um astrônomo amador – vocação que se 

incorporava ao espírito daquele tempo. O pioneiro satélite soviético Sputnik, expedição que 

inaugurou a corrida espacial dos tempos da Guerra Fria, alcançou a órbita terrestre quando ele 

tinha 10 anos. Assim, foi cultivando um olhar mais atento para o céu, para as estrelas, os planetas 



 
e outros corpos celestes. Alguns, todavia, mantinham uma postura cética em relação àquelas 

histórias.  

“Sempre houve quem pensasse que era mentira. Mas era diferente: antes, na maior parte das vezes, 

quem duvidava era por não estar inteirado ou interessado”, lembra. Afinal, o acesso a informações 

era mais restrito. “Os tempos eram outros, a gente se correspondia por cartas... Veja: para estudar 

astronomia, a gente tinha que fabricar nossos próprios telescópios, e os livros e as revistas vinham 

em francês ou inglês – línguas com as quais não possuía familiaridade”, comenta, emendando que 

a dificuldade em se inteirar levava a uma falta de conexão entre o feito e a vida ordinária na Terra. 

“Nem todo mundo conseguia compreender os ganhos em tecnologia e desenvolvimento que a 

empreitada traria. Para muitos, aquilo era uma bobagem”, examina ele. 

Hoje presidente do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais (Ceamig), ele não esconde 

o espanto ao constatar que, agora, mais pessoas duvidam que o homem um dia esteve na Lua. Aos 

olhos de Moura, tal acontecimento soa paradoxal: se antes a circulação de informações era mais 

restrita, atualmente, mais da metade da população mundial, de acordo com a ONU, tem acesso a 

um imenso manancial de conhecimento através da internet. Além disso, se, então, a perspectiva 

era de que a descrença podia ser justificada, em parte, por um menor acesso à educação básica, é 

seguro dizer que o mundo nunca teve taxas de alfabetização tão elevadas – de acordo com relatório 

global da Unesco, de 2016, 86% das pessoas com mais de 15 anos foram alfabetizadas. 

Desafio para a democracia 

Duvidar que o homem foi à Lua ou ter a convicção de que a Terra seja plana pode soar como 

motivo de piada, algo apenas cômico e inofensivo. A desenfreada crença em “fatos alternativos”, 

porém, tem sido apontada como um risco – ou, no mínimo, um desafio – à democracia moderna. 

Afinal, o estrago provocado pelo negacionismo não se reduz ao que se nega, representando 

também uma quebra de confiança em relação às instituições e um dissenso acerca de temas que 

eram consensuais, como interpreta o professor e pesquisador do Departamento de Comunicação 

Social da UFMG Camilo Aggio. 

“Quando falamos em democracia, estamos dizendo de um sistema de mediações que necessita de 

outras instituições fundamentais para que possa funcionar. A ciência, como forma de 

compreender o mundo e atuar nele, é uma delas”, situa ele. E se o fazer científico é posto em 

xeque, passa a ficar comprometida a credibilidade de pesquisas e de diagnósticos que servem para 

estabelecer políticas públicas. “Se não há confiança sobre os meios por que se investigam as 

verdades científicas, então consensos universais podem ser trocados por crendices”, diz. 

A consequência é que, então, políticas públicas passam a ser postas em risco: uma campanha de 

imunização só trará os efeitos desejados se a população, massificadamente, se vacinar; da mesma 

maneira, só é possível estabelecer políticas acerca do meio ambiente ou sobre as drogas se há um 

consenso sobre qual é o problema em questão e sobre como se deve agir diante dele. 

Dessa maneira, analisa Aggio, em uma sociedade estratificada, em que cada grupo acredita apenas 

no que quer, onde instrumentos e instituições são desacreditados, o fazer democrático fica 

ameaçado. “Esse negacionismo converte-se na construção de uma identidade política, que está 

chegando ao poder em diversas partes do mundo”, diz. A partir dessa perspectiva, então, decisões 

passam a ser tomadas à revelia da produção científica, tendo como base “crenças e idiossincrasias 

daquele grupo”, completa, em tom de alerta. 

 

Fonte: https://www.otempo.com.br/interessa/era-da-desinformacao-movimento-

negacionista-ganha-corpo-em-todo-o-mundo-1.2208851 

 

  

https://www.otempo.com.br/interessa/era-da-desinformacao-movimento-negacionista-ganha-corpo-em-todo-o-mundo-1.2208851
https://www.otempo.com.br/interessa/era-da-desinformacao-movimento-negacionista-ganha-corpo-em-todo-o-mundo-1.2208851


 

REFLETINDO  

O artigo acima traz uma das consequências do negacionismo, que é a ameaça à democracia, 

quando governos ao redor do mundo trocam estudos científicos por “crendices”, impedindo assim 

a implementação de políticas públicas. Não à toa, o título do artigo faz referência a uma “era da 

desinformação”, já que, apesar de termos muito acesso à informação nos dias de hoje graças à 

Internet, isso não quer dizer que todas elas sejam comprovadas cientificamente. 

 

Vocabulário: 

 

Políticas públicas = Conjunto de ações políticas que interfere na vida dos cidadãos, garantindo-

lhes bem-estar, saúde e segurança. Por exemplo, uma campanha de vacinação contra o sarampo 

para reduzir a propagação da doença garante saúde e bem-estar às pessoas;  

 

Democracia = Sistema político em que os cidadãos escolhem seus representantes, que podem 

implementar políticas públicas. A palavra vem do grego antigo e é formada por demos (povo) 

e kratos (poder), indicando “poder do povo”.  

 
 

Em nosso contexto atual da crise do coronavírus, como você acha que a questão da saúde tem 

sido tratada no mundo por governos e pessoas? Por um viés negacionista ou científico? As 

informações que você consome (televisão, whatsapp, sites) são baseadas em estudos científicos 

ou não?  

 

LENDO UM POUCO MAIS  

 

TEXTO 3:  

Cupim de ferro 

(Lenine / Nação Zumbi) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLlJGPB55aY 

 

Eu sei de todo caminho que andei 

Sou feito de barro batido e berro 

Sempre topei com madeira de lei 

A ciência já me fez cupim de ferro 

O podre se apodera, a lama fertiliza 

O bombo vocifera, o terno viraliza 

O coração pondera quando a razão rivaliza 

Eu sei de todo caminho que andei 

Sou feito de barro batido e berro 

Sempre topei com madeira de lei 

A ciência já me fez cupim de ferro 

A vida reverbera, o tempo imortaliza 

A dor é passageira, o amor se cristaliza 

O coração severa quando a razão enraíza 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLlJGPB55aY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLlJGPB55aY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLlJGPB55aY


 
Eu sei de todo caminho que andei 

Sou feito de barro batido e berro 

Sempre topei com madeira de lei 

A ciência já me fez cupim de ferro 

A turba aterroriza, a hora desespera 

A alma suaviza, a carcaça venera 

E o coração espera quando a terra é movediça 

Sempre topei com madeira de lei 

A ciência já me fez cupim de ferro 

A nuvem satiriza o céu dessa janela 

O olho finaliza, a lente só revela 

E o coração numera cada batida esquecida 

Eu sei de todo caminho que andei 

Sou feito de barro batido e berro 

A turba aterroriza, a hora desespera 

A alma suaviza, a carcaça venera 

E o coração espera quando a terra é movediça 

A nuvem satiriza o céu dessa janela 

O olho finaliza, a lente só revela 

E o coração numera cada batida esquecida 

Eu sei de todo caminho que andei 

Sou feito de barro batido e berro 

Sempre topei com madeira de lei 

A ciência já me fez cupim de ferro 

 

A música acima é de Lenine em parceria com a banda Nação Zumbi, e foi lançada em 2015 no 

álbum Carbono. Carbono, título do álbum, é também o elemento químico que compõe a estrutura 

do corpo dos seres vivos, e que possui alta capacidade de ligação com outros elementos. Por isso, 

a crítica musical, em 2015, relacionou o título do álbum ao modo de Lenine realizá-lo por ligações 

“parcerias” (trabalho coletivo) e pesquisa. Veja que caminho interessante, de trabalho coletivo 

e pesquisa, foi realizado pelo cantor e seus colegas da Nação Zumbi2:  

 

1° Lenine lembrou-se do Carnaval de Recife e do verso “madeira que cupim não rói” do bloco de 

frevo Madeira do Rosarinho, importante na cultura popular local (pesquisa)3;  

2° Lenine contatou Pupillo e os demais membros da Nação Zumbi para criar o som da música 

(trabalho coletivo); 

3° Da pesquisa e do trabalho coletivo feito pelo grupo, surgiu o seu resultado: a canção ouvida, 

que mistura o ritmo do rock com o frevo recifense, e apresenta os versos “Sempre topei com 

madeira de lei \ A ciência já me fez cupim de ferro” em referência ao Madeira do Rosarinho.  

 

Na ciência, tal como na música, um estudo científico é feito através de trabalho coletivo e 

pesquisa. Cientistas do mundo inteiro pesquisam documentos e fontes, refletem sobre eles, e 

trocam seus resultados com outros cientistas, compondo, juntos, um grande acervo do 

conhecimento humano. Os cientistas encontram-se em centros de pesquisa, geralmente 

universitários, equipados para a realização de suas atividades. São “cupim de ferro” (resistentes), 

que sempre toparam, em uma leitura atual da canção, com aqueles que criam “madeira de lei” 

(obstáculos) para o desenvolvimento da ciência.  

 
2 Fonte: Cupim de Ferro (Faixa a Faixa “Carbono): https://www.youtube.com/watch?v=vHsT0XtqS1w 
3 Música “Madeira que cupim não rói”: https://www.youtube.com/watch?v=li4SgjHF3Ic 

Se quiser trocar uma ideia: 

portuguestj2@cp2.g12.br 

https://www.youtube.com/watch?v=vHsT0XtqS1w
https://www.youtube.com/watch?v=li4SgjHF3Ic

