
 
 

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 

9º ano + 



 

 

 

TEXTO I  

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO I 

 

LUNIK 9 
(Gilberto Gil. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kg6DCav1gek) 

  

Poetas, seresteiros, 

namorados, correi 

É chegada a hora de escrever 

e cantar 

Talvez as derradeiras noites 

de luar 

 

Momento histórico 

Simples resultado 

Do desenvolvimento da 

ciência viva 

Afirmação do homem 

Normal, gradativa 

Sobre o universo natural 

Sei lá que mais 

Ah, sim! 

 

Os místicos também 

Profetizando em tudo o fim 

do mundo 

E em tudo o início dos 

tempos do além 

Em cada consciência 

Em todos os confins 

Da nova guerra ouvem-se os 

clarins 

  

Guerra diferente das 

tradicionais 

Guerra de astronautas nos 

espaços siderais 

E tudo isso em meio às 

discussões 

Muitos palpites, mil opiniões 

Um fato só já existe 

Que ninguém pode negar 

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! 

  

Lá se foi o homem 

Conquistar os mundos 

Lá se foi 

Lá se foi buscando 

A esperança que aqui já se foi 

Nos jornais, manchetes, 

sensação 

Reportagens, fotos, 

conclusão: 

A lua foi alcançada afinal 

Muito bem 

Confesso que estou contente 

também 

  

A mim me resta disso tudo 

uma tristeza só 

Talvez não tenha mais luar 

Pra clarear minha canção 

O que será do verso sem 

luar? 

O que será do mar 

Da flor, do violão? 

Tenho pensado tanto, mas 

nem sei 

  

Poetas, seresteiros, 

namorados, correi 

É chegada a hora de escrever 

e cantar 

Talvez as derradeiras noites 

de luar

  

QUESTIONANDO 

 

1) Em Lunik 9, Gilberto Gil reflete sobre um momento histórico que resulta do desenvolvimento da 

ciência viva. A que acontecimento o cantor se refere?  

 

2) Como o eu lírico se sente em relação aos avanços científicos do homem na lua?  

 

 

Neste material, procuramos refletir sobre a relação entre o homem e a ciência e tecnologia. Sabemos 

que a tecnologia, quando utilizada em para fins meramente econômicos e individualistas, pode 

promover muitos estragos, bem como contribuir para desigualdades. Outro aspecto muito discutido 

sobre a tecnologia é a forma como ela pode nos afastar, mesmo quando nos mantém tão 

conectados.Trata-se de um fenômeno muito contraditório, não é mesmo? 

 

Ao mesmo tempo, a ciência é responsável por dar respostas aos grandes desafios sociais, se ela for 

bem utilizada e compreendida pelas pessoas como um  importante bem para a sociedade. Por isso, 

defender a sua manutenção e a propagação de informações com respaldo científico é tão importante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kg6DCav1gek
https://www.youtube.com/watch?v=kg6DCav1gek


 

3) Você consegue identificar o contraste entre uma visão científica e uma visão romantizada da lua? 

Que palavras ou expressões indicam esse contraste? 

 

4) Releia os versos:  ''E tudo isso em meio às discussões/Muitos palpites, mil opiniões/Um fato só já existe''.   
As palavras em destaque chamam a atenção um embate  muito atual. Você consegue identificá-lo?  

 

PARA REFLETIR…   
 

Sabemos que as pessoas elaboram seus pontos de vistas a partir das informações que adquirem. Você 

acha que existe diferença entre conhecimento científico e opinião? 

 

De que forma a divulgação de opiniões pouco fundamentadas podem causar danos ao meio social?  

 

 CURIOSIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A temática da ciência e tecnologia e constante na obra de Gilberto Gil.  No disco Louvação, 

seu primeiro LP, o cantor já propunha um diálogo entre ciência e arte, entre a conquista do 

espaço e a poesia da canção popular. Na letra da canção Lunik 9, gravada em 1967,  enquanto 

o reflete sobre a intervenção do ser humano na natureza, lamenta o esvaziamento da dimensão 

lírica do luar e convoca “poetas, seresteiros e namorados”a “escrever e cantar as derradeiras 

noites de luar”. Ao repercutir a cobertura da mídia, ele confessa estar contente com a conquista 

científica espacial e afirma: “a lua foi alcançada afinal”, uma referência ao feito da Lunik 9, 

ou Lua 9, sonda espacial soviética não tripulada que havia pousado na superfície lunar em 31 

de janeiro de 19662. No entanto, o poeta contrasta seu contentamento com uma dose de 

tristeza, ao afirmar que “talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção” e lançava a 

questão: “O que será do verso sem luar?”. Tal indagação diz respeito ao próprio compositor 

que tem a temática do “luar” como algo sempre presente, desde o seu primeiro disco, um 

compacto duplo gravado em 1963, intitulado Meu luar, minhas canções. Outro exemplo é o 

LP gravado em 1981, que traz a faixa-título Luar (a gente precisa ver o luar).  

Texto adaptado de: Cântico dos Quânticos: ciência e arte nas canções de Gilberto Gil. 

http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/5369/2627 

 

http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/5369/2627


 

TEXTO II 

O homem; as viagens 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

O homem, bicho da Terra 
tão pequeno 

chateia-se na Terra 

lugar de muita miséria e 
pouca diversão, 

faz um foguete, uma 

cápsula, um módulo 
toca para a Lua 

desce cauteloso na Lua 

pisa na Lua 

planta bandeirola na Lua 
experimenta a Lua 

coloniza a Lua 

civiliza a Lua 
humaniza a Lua. 

Lua humanizada: tão igual à 

Terra. 
O homem chateia-se na Lua. 

Vamos para Marte – ordena 

a suas máquinas. 

Elas obedecem, o homem 
desce em Marte 

Pisa em Marte 

experimenta 
coloniza 

civiliza 

humaniza Marte com 

engenho e arte. 

Marte humanizado, que 
lugar quadrado. 

Vamos a outra parte? 

Claro – diz o engenho 
sofisticado e dócil. 

Vamos a Vênus. 

O homem põe o pé em 
Vênus, 

Vê o visto – é isto? 

idem 

idem 
idem. 

O homem funde a cuca se 

não for a Júpiter 
proclamar justiça junto com 

a justiça 

repetir a fossa 
repetir o inquieto 

repetitório. 

Outros planetas restam para 

outras colônias. 
O espaço todo vira Terra-a-

terra. 

O homem chega ao Sol ou 
dá uma volta 

só para tever? 

Não- vê que ele inventa 

roupa insiderável de viver 
no Sol. 

Põe o pé e: 

mas que chato é o Sol, falso 
touro 

espanhol domado. 

Restam outros sistemas fora 
do solar a col- 

onizar. 

Ao acabarem todos 

só resta ao homem 
(estará equipado?) 

a dificílima dangerosíssima 

viagem 
de si a si mesmo: 

pôr o pé no chão 

do seu coração 
experimentar 

colonizar 

civilizar 

humanizar 
o homem 

descobrindo em suas 

próprias inexploradas 
entranhas 

a perene, insuspeitada 

alegria 

de con-viver.

 

 
Dica: Ouça Drummond declamando seu poema O homem, as Viagens: 

https://www.youtube.com/watch?v=pt5wAezIlFQ). 

 

5) Releia o seguinte trecho de Lunik 9: ''Lá se foi o homem/Conquistar os mundos/Lá se foi/Lá se foi 

buscando/A esperança que aqui já se foi''. De que forma ele dialoga com a ideia central de O homem, 

as viagens? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pt5wAezIlFQ


 

Observe que, apesar de o poema ter sido publicado em 1973, ele aborda questões muito discutidas 

pelas sociedades atualmente, como a relação entre o homem e a natureza, a busca do homem pelo 

desconhecido e o domínio do homem em relação à tecnologia - ideias expressas pelos verbos: 

experimentar, colonizar, civilizar, humanizar, ordenar. 

 

 

6) Que estratégias são utilizadas pelo poeta para demonstrar a contínua insatisfação do homem homem 

na terra e o processo de civilização em outros lugares? 

 

7) Releia os seguintes versos: roupa insiderável de viver no Sol. a dificílima dangerosíssima viagem; 

só para tever.  

Considerando que neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou 

expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente, que sentidos possuem as 

palavras em negrito? 

  

8) Após refletir sobre as ambições do homem - ''bicho da Terra tão pequeno'' - em colonizar todos os 

planetas do sistema solar, há no poema a menção a uma viagem não realizada, talvez a mais importante 

a ser feita. Como você se sente em relação a isso? Você concorda com o eu lírico?  

 

VOCÊ SABIA? 
 

 

  Durante os anos 60 e parte dos anos 70, os Estados Unidos e a União Soviética competiram em 

muitos aspectos, inclusive na exploração do cosmos, numa disputa que recebeu o nome de 

corrida espacial.  

É importante observar que essa corrida rendeu importantes frutos científicos e tecnológicos. 

Mas a máquina de propaganda americana explorou extensamente as viagens ao espaço — em 

especial a descida na Lua, em 1969 — como forma de demonstrar a superioridade de sua 

tecnologia e de seus valores.  

 

 

No poema que você leu, inicialmente publicado 

como crônica no Jornal do Brasil, Drummond 

mostra que, mais importante do que chegar a 

Marte ou a qualquer outro mundo distante, o 

fundamental para a humanidade é resolver outros 

problemas.  

Para isso, ele propõe que o ser humano faça uma 

viagem de si a si mesmo e questione o que 

andamos fazendo com nossos semelhantes e com 

nosso velho e maltratado planeta Terra. 

 

(Adaptado de: http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond05.htm)  

 

http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond05.htm


 

TEXTO III 

 
A animação Man (2012), produzida pelo ilustrador londrino Steve Cutts aborda de maneira crítica o 

poder que o homem exerce sobre o planeta.  

Tente observar como o homem cultiva os hábitos de matar, explorar e dominar de forma quase 

naturalizada, sem considerar os impactos de suas ações sobre as outras espécies e o meio 

ambiente.  

 

 

  (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RbpL5xGCXx8) 

 

 
 

 
 

9) O que você percebeu em comum entre o poema e a animação acima?  

 

10) De que forma o artista expõe a relação entre a ideia de progresso e os hábitos destrutivos causados 

pelo homem ao meio em que vive? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RbpL5xGCXx8


 

 

11) Na sua opinião, como os avanços tecnológicos e científicos contribuem para que esses hábitos sejam 

perpetuados? 

 

12) O poema de Carlos Drummond de Andrade sugere uma viagem interior para que o homem possa 

con-viver, ou seja, se conhecer verdadeiramente e, ao mesmo tempo, viver respeitosamente com o outro. 

Ao final da animação Man, pode-se dizer que o homem está realizando essa viagem? 

 

 

 

TEXTO IV 
 

Veja o  videoclipe da canção New Song, lançado pela banda japonesa Tacica após o Tsunami que 

atingiu o Japão em 2011.  

Em forma de animação, o videoclipe retrata a esperança de reconstrução por meio de um homem de 

outro planeta que colhe informações sobre a terra destruída com a ajuda de um aparelho capaz de 

escanear as espécies terrestres sobreviventes e as leva para outro planeta.  

 

 
  



 

 

 

13) Como a relação entre o homem e a ciência é retratada nessa animação? Ela se diferencia da anterior? 

 

14) Você considera esse debate importante para este momento? Como você acha que ciência e as 

tecnologias podem contribuir positivamente para o contexto de pandemia pelo qual estamos passando? 

 

 

Para fechar... 

 Sugerimos que você escute as seguintes canções:  

 

https://open.spotify.com/playlist/2whmNtkoee3ZJnrMymtgWr 

 

 
 

 

 Se quiser trocar uma ideia:  

portuguestj2@cp2.g12.br 

 

https://open.spotify.com/playlist/2whmNtkoee3ZJnrMymtgWr
mailto:portuguestj2@cp2.g12.br

