
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES  

PEDAGÓGICAS  

 

HISTÓRIA 

Ensino Médio 

Material elaborado pela equipe do campus Realengo II 



CONVERSANDO COM A HISTÓRIA... 

Olá, prezadas e prezados estudantes! Como vão? Esperamos 

que bem! Nesses tempos de necessário distanciamento social, 

sugerimos alguns exercícios de reflexão para que o tempo de 

permanência em casa se revele, também, uma oportunidade 

para a construção do conhecimento e da consciência histórica.  

 

Somos, hoje, testemunhas oculares de um momento histórico 

cujas dimensões ainda estão longe de ser satisfatoriamente 

assimiladas e muitas são as questões que se colocam diante de 

nós sobre as relações diretas entre as Ciências, a saúde 

pública, os direitos individuais, os comportamentos, a vida em 

sociedade...  

 

Diante de um quadro em que as perguntas se mostram mais 

numerosas do que as respostas, propusemos esses materiais a 

fim de exercitarmos o proveitoso diálogo passado/presente, 

muito pertinente na desafiante conjuntura que ora vivemos.  

 

Bons estudos e cuidem-se! 



ATIVIDADE 5 

Sugestão: 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e PROEJA 

 

Religiosidades, ciências e pandemia 

 

Começamos esse estudo dirigido com um artigo que traz o 

posicionamento de várias lideranças religiosas acerca da 

pandemia do Covid-19. 

 

Com a fé de que tudo vai passar, religiões defendem a ciência. Líderes 

acreditam em um recomeço cheio de aprendizado para toda humanidade.  

 

Inerente ao ser humano, a fé em algo ou alguém costuma ser concebida como tendo o 

poder de mover montanhas e dissipar até o pior dos medos (...) Cada um, conforme sua 

concepção de fé, tem a esperança de que, com as medidas de segurança tomadas pela ciência e 

um grande auxílio de um Ser Supremo no universo ou de várias divindades (a depender da 

orientação religiosa), é possível acreditar em recomeço cheio de aprendizado para a humanidade.  

“Estamos passando por um momento de calamidade pública com a chegada do 

coronavírus. Estamos assustados, com medo, nós queremos também tomar atitudes concretas, 

verdadeiramente”, compreende Reginaldo Padilha, missionário redentorista do Santuário 

Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No entanto, para o missionário, o momento é 

de perseverança dentro das orientações do Ministério da Saúde.  “A fé e a esperança são duas 

ações que não podem faltar na nossa vida, e, com elas, atitudes concretas de uma mudança, que 

começa com o bom entendimento de cada um de nós, ou seja, lavar bem as mãos, higienizar 

bem o local onde você mora, passar álcool em gel e, o mais importante, se você tem acima de 

60 anos e faz parte do grupo de risco, não saia de casa. Quero lembrá-los, a prevenção é o 

melhor remédio”, pontua. 

Vicente Maiorino Júnior, sumo sacerdote e presidente da Estaca Campo Grande da Igreja 

de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pede para as pessoas serem positivas. “A crise vai 

passar, provavelmente em alguns meses. Vamos ser pacientes”. Para levar esta mensagem aos 

membros da igreja e também a outras pessoas, a liderança mundial dos Santos dos Últimos Dias 

– nos Estados Unidos – emitiu orientação, compartilhada via WhatsApp, para os líderes em 

diversos lugares. O texto traz orientação para que todos exerçam cidadania de maneira 

responsável, em nome do bem comum. “Iremos colaborar para que a doença não se alastre. Não 

vamos ter medo, medo é o contrário da fé. Ele é inimigo do progresso e ele paralisa. (...) A fé é 



o melhor antídoto para enfrentar o medo e para a realização de grandes coisas, inclusive para o 

enfrentamento de crises”, diz a mensagem. 

Armando Salem, da Sociedade Islâmica de Campo Grande, fez questão de ressaltar que a 

mesquita localizada na cidade está seguindo as orientações do Ministério da Saúde, restringindo 

o número de pessoas no local. Segundo Armando, em todas as orações o pedido tem sido o 

mesmo, que a pandemia se afaste do país. “Faz parte das nossas orações pedir para afastar a 

pandemia de nós, afastar essa doença de todos que estão neste país, para deixar o nosso país 

em paz e na tranquilidade. Todos os dias pedimos socorro para aquele que criou todas as coisas, 

para o nosso criador. Quando um muçulmano faz suas orações, ele suplica pela sua família e 

para o interesse de todos que vivem em sociedade”. 

A prevenção é o foco da Igreja Evangélica Comunidade Global, que transmitirá os cultos 

pela internet. “Nós, como igreja, estamos tomando todos os cuidados necessários para seguirmos 

a orientação das autoridades municipais, estaduais e a nível federal. Nós, como igreja, nos 

movemos em fé, mas temos a orientação e acreditamos que essa orientação vem para nos 

preservar. Nossa palavra é alinhada com a fé e com a palavra de Deus. A palavra diz que nós 

somos guardados na nossa emoção, que a paz de Deus excede todo o entendimento humano”, 

frisa o líder apostólico Edmilson Oliveira. 

O período de isolamento e de quarentena também pode ser utilizado para ajudar ao 

próximo, segundo Darlene Cavalcante, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. 

“A humanidade já passou por situações semelhantes em outros momentos da história. Nada 

melhor agora do que cuidar dos nossos pensamentos neste momento, mantendo uma vibração 

positiva, porque os nossos pensamentos têm vida”, explica. Para ela, não há lugar para o 

egoísmo.  “Temos a oportunidade de combater um pouco desse egoísmo que carregamos, mesmo 

se tivermos que ficar em casa, em recolhimento, podemos vibrar para que tudo se encaminhe da 

melhor maneira e nos colocarmos à disposição para falarmos com uma pessoa que esteja em 

quarentena, seja pela idade ou por uma doença, levar uma palavra de paz, sempre respeitando 

as autoridades da área da saúde”, acredita. Bruna Aquino, Naiane Mesquita, Natalia Yahn. Texto 

disponivel em https://www.correiodoestado.com.br/cidades/com-a-fe-de-que-tudo-vai-passar-religioes-

defendem-a-ciencia/369331. Publicado em 21/03/2020. 

 

Sobre o posicionamento de outras vertentes religiosas, acesse a 

reportagem “Coronavírus: líderes religiosos falam sobre como 

buscar paz e conforto em momentos de ansiedade” disponivel no 

link abaixo: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/21/coron

avirus-lideres-religiosos-falam-sobre-como-buscar-paz-e-conforto-em-

momentos-de-ansiedade.ghtml 

 

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/com-a-fe-de-que-tudo-vai-passar-religioes-defendem-a-ciencia/369331
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/com-a-fe-de-que-tudo-vai-passar-religioes-defendem-a-ciencia/369331
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/21/coronavirus-lideres-religiosos-falam-sobre-como-buscar-paz-e-conforto-em-momentos-de-ansiedade.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/21/coronavirus-lideres-religiosos-falam-sobre-como-buscar-paz-e-conforto-em-momentos-de-ansiedade.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/21/coronavirus-lideres-religiosos-falam-sobre-como-buscar-paz-e-conforto-em-momentos-de-ansiedade.ghtml


Abaixo, sugerimos a leitura do artigo escrito por Ed René Kivitz, 

teólogo, mestre em ciências da religião e pastor da Igreja Batista 

de Água Branca, em São Paulo. 

 

 “A fé não imuniza. Os líderes evangélicos precisam assimilar a 

importância da ciência: já se foi o tempo em que ela rivalizava com a 

religião”.  

 

Sobram profetas anunciando que o coronavírus é uma praga apocalíptica e a Covid-19, um 

juízo de Deus contra a maneira irresponsável e predatória como a humanidade vive no universo. 

Há também quem pregou que um grande jejum comunitário e compartilhado nas redes sociais 

pudesse ser o remédio contra o problema. Antes de entrar nos pormenores de cada questão, é 

preciso entender historicamente a longa e complicada relação da religião com a ciência.  

Associar os fenômenos sociais e naturais a causas espirituais e sobrenaturais é próprio de 

todo sistema religioso. É importante ressaltar que a religião encara o mundo como um mistério 

que exige explicação e sabe que não é a ciência que pode revelar o que está oculto por trás do 

aparente. Essa compreensão da religião, entretanto, abre um fosso de distanciamento que coloca 

a fé e as crenças de um lado e a razão e a ciência no extremo oposto. Um abismo perigoso e que 

não precisa ser tão profundo. 

Em sua obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, o sociólogo francês Émile Durkheim 

esclarece que a religião se ocupa da “ordem de coisas que ultrapassa o alcance de nosso 

entendimento, o sobrenatural, o mundo do mistério, do incompreensível. A religião seria, 

portanto, uma espécie de especulação sobre tudo o que escapa à ciência e, de maneira mais 

geral, ao pensamento claro”. 

Explicar a ordem do universo natural a partir dos mistérios da sobrenaturalidade pode fazer 

alguma diferença em contexto de baixo desenvolvimento científico. Houve um tempo no qual as 

rupturas da ordem natural – períodos de seca quando se esperava chuva ou chuvas torrenciais 

fora do padrão, colheita escassa frustrando a expectativa de fartura, ou ter de lidar com pragas 

e pestes que destruíam os campos e as sociedades – podiam ser explicadas como ação dos 

deuses, ou mesmo de Deus, descarregando sua ira sobre o mundo. A mentalidade religiosa 

perdeu lugar à medida que o conhecimento científico foi domesticando a natureza. Para uma boa 

safra é melhor se fiar na tecnologia agrícola que no humor dos deuses. Contra pestes e pragas, 

Albert Sabin (que desenvolveu a vacina contra a poliomielite) e Alexander Fleming (descobridor 

da penicilina) ajudaram mais que rezas e quebrantos. 

A noção de que a religião trata do que escapa à lógica racional e científica e explica aquilo 

de que a inteligência humana não dá conta sugere outro abismo perigoso – aquele que separa o 

racional do irracional. O passo seguinte é a condenação da religião como superstição de gente 

ignorante. Em termos simples, quanto mais ciência, menos religião; quanto mais esclarecimento, 



menos necessidade de fé; quanto mais iluminado ou ilustrado o mundo, menos supersticioso ele 

é, em tese. 

Os profetas contemporâneos e os pastores que insistem em negar a voz da ciência em 

nome da fé prestam, portanto, grande desserviço à sua crença. (...) as lideranças religiosas que 

pretendem combater o vírus com vigílias, orações e jejuns conseguem apenas reforçar a noção 

secular de que a experiência religiosa é mesmo para incultos e fanáticos. 

Pastores que, apesar de todas as recomendações e orientações das autoridades 

competentes, insistem em manter seus templos abertos e dar continuidade a seus eventos e 

cultos expressam não apenas ignorância, como também atuam de maneira irresponsável e cruel, 

expondo seus fiéis e a própria sociedade à disseminação de um vírus que já se provou letal. [...] 

Paralelo parecido pode ser feito quando o assunto é a convocação para um jejum nacional 

no Brasil, ideia admirada por uns, rechaçada por tantos outros. Aos que desconhecem o hábito, 

tal convocação encontra contexto na Israel bíblica, quando um rei, que governava em um Estado 

teocrático e sob a autoridade religiosa dos sacerdotes, usava o período de abstinência de 

alimentos e de sacrifícios para apresentar a Deus seu arrependimento, livrando o povo, assim, 

de seu juízo.  

Falta a muitos religiosos, porém, um olhar atual sobre hábitos específicos do período 

registrado no Antigo Testamento da Bíblia. O Brasil não é um Estado teocrático, é um Estado 

democrático de direito. O Brasil não tem rei sob autoridade religiosa, mas um presidente eleito 

democraticamente, que governa sob a autoridade do pacto social expresso na Constituição. Como 

já dito, o flagelo que abate o Brasil e o mundo não é juízo de Deus contra a idolatria de seu povo. 

No Novo Testamento, o hábito do jejum foi ressignificado por Jesus como um ato de devoção 

íntima e pessoal, praticado no anonimato, e não com publicações nas redes sociais. Como diz o 

texto bíblico, o Pai (Deus), ao ver a oração íntima, recompensa aos seus – enquanto quem se 

vangloria de sua religiosidade busca somente o aplauso de homens. Reforço aqui: o caminho 

para a superação da pandemia passa pela submissão à autoridade da ciência e pelo rigor na 

observação das orientações e recomendações dos profissionais da saúde. 

A cisão entre fé e ciência reflete mais ignorância que piedade. Atender às recomendações 

das autoridades governamentais, notadamente aquelas orientadas pelos profissionais da saúde, 

os especialistas e infectologistas, é uma expressão de sensatez e também uma forma de honrar 

a Deus. Pois, como bem disse Louis Pasteur, “um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito, 

nos aproxima”. 

A religião não rivaliza com a ciência: assim como a fé não imuniza, também não existe 

vacina contra o preconceito, o egoísmo e a crueldade. Se é verdade, e assim creio, que o 

coronavírus deve ser enfrentado com boa medicina, e a superação da Covid-19 será inclusive 

uma conquista da ciência, também é verdadeiro que os suplementos de empatia, solidariedade, 

compaixão e misericórdia, necessários e heroicamente demonstrados por todos aqueles que se 

expõem ao risco para prover cuidado aos enfermos e vulneráveis, são qualidades que se 



encontram no coração dos que creem (ou intuem) que a vida descansa nos mistérios e virtudes 

do espírito humano e do Espírito divino. Assim é a fé saudável: não se fabrica em laboratórios 

nem se compra em farmácias. Texto adaptado de Ed René Kivitz. Publicado em Revista VEJA de 15 de 

abril de 2020, edição nº 2682. In https://veja.abril.com.br/religiao/ed-rene-kivitz-a-fe-nao-imuniza/ 

 

Nesse momento, acreditamos ser importante uma leitura a fim de 

contextualizarmos historicamente as relações entre ciência e 

religiosidades, notadamente na Europa ocidental do século XVIII 

 

O pensamento iluminista e o desencantamento do mundo: Modernidade 

e a Revolução Francesa como marco paradigmático. 

 

Foi através de pensadores como Copérnico, Galileu, Newton – fundadores da ciência 

natural – e também por filósofos como Locke, Montesquieu e Rousseau que se deu o 

desenvolvimento do pensamento iluminista. Nesse movimento que iniciou e aprofundou-se o 

processo da transformação social e técnica – em detrimento da metafísica e dos cálculos 

esotéricos – sem precedentes na história da humanidade. (...)  Ou seja, este foi  

 

um dos ícones daquele século, que marcou o sucesso definitivo de uma doutrina geral de 
progresso. O avanço da astronomia – com a perda do privilégio cósmico da Terra – e a 
necessidade de admitir que podemos não estar sós no universo tiveram uma profunda influência 
no pensamento humano. O destino universal do homem, defendido pela Igreja, sofreu forte 
abalo; restava-nos perdidos na imensidão do universo, encontrar uma teoria menos grandiosa 
para iluminar nosso futuro de habitantes desse pequeno planeta (DUPAS, 2006, p. 40). 

 

Processo este, que levou à dissolução dos mitos e a substituição da imaginação pelo saber 

racional e científico. Dessa forma, terminada a era das explicações metafísicas, a racionalidade 

acabava por tomar seu lugar com sentido único e absoluto para a validação do conhecimento 

humano, perdendo a natureza o seu fator de encantamento e receio ao homem e passando a ser 

sobreposta pelo pensamento racional e técnico da sociedade (ADORNO; HORKHEIMER, 1985; 

SILVA, 2005). 

Todavia, seria só após a Revolução Francesa que este modelo de racionalidade se 

estenderia mais fortemente às outras nações e sociedades. Paradigmas que acabavam por 

reconduzir a duas distinções fundamentais do saber: primeiro, o conhecimento científico 

sobrepondo-se ao conhecimento religioso e do senso comum e; em segundo, entre a natureza e 

a sociedade. O conhecimento, portanto, avançaria as fronteiras do imaginário e teria um caráter 

descomprometido e livre pela observação científica (SANTOS, 1987). [...] 

O pensamento iluminista tinha como fundamentos a crença no poder da razão humana de 

compreender nossa verdadeira natureza e de ser consciente de nossas circunstâncias. O homem, 

então, acreditava ser o detentor de seu próprio destino, formulando o racionalismo e contrariando 

https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2682/
https://veja.abril.com.br/religiao/ed-rene-kivitz-a-fe-nao-imuniza/


as imposições de caráter religioso, sua “razão” divina de existir, e os privilégios dados à nobreza 

e ao clero – ainda predominantes à época (séculos XVII e XVIII).  

A preocupação com a ciência se originou do projeto de se fazer com que todo conhecimento 

fosse seguro. Seu bastião, René Descartes (1596-1650), propugnava a busca por proposições 

das quais não se pudesse duvidar, questionando o “método antigo” de costumes transmitidos. 

[...] 

O projeto iluminista esteve associado também a autores como Montesquieu (1689-1755), 

Rousseau (1712-1778), Kant (1724-1804), e aos empiristas ingleses Locke (1632-1704) e Hume 

(1711-1776). A liberdade individual se tornou o centro da discussão sobre política, à medida que 

a filosofia política iluminista promovia a centralidade dos direitos individuais, diferenciando os 

compromissos dos antigos e medievais da ordem e hierarquia. Nesse sentido, podemos afirmar 

que o iluminismo teve sua primeira expressão teórica, mais concentrada, em fins do século XVII, 

com o inglês John Locke – considerado o pai do liberalismo –, preocupado em “modificar” a 

concepção de súditos da coroa britânica para cidadãos. Defenderia a liberdade e a tolerância 

religiosa, além de fundar o empirismo – o qual todo pensamento deriva de alguma experiência.  

A época vivenciada por Locke, e que resultou nos seus inúmeros trabalhos sobre a questão 

da liberdade, teria como ponto de influência o momento presenciado em vida. Foi nesse sentido 

que a Inglaterra viveu uma longa disputa entre a Coroa e o Parlamento – tendo como defensores 

da primeira, os Stuart e grande parte da nobreza e, da segunda, a burguesia ascendente, 

respectivamente. O país vivia uma grande guerra civil e de conturbação política, social e 

econômica, nos anos referentes entre 1640-1689, com a vitória das forças parlamentares sobre 

a absolutista.  

Foi imerso nesse momento histórico que uma das grandes temáticas e de defesa do 

pensador inglês em suas obras consistiu em definir os direitos dos cidadãos e a responsabilidade 

do Estado para estes. Assim, buscou estabelecer o poder legislativo enquanto primeira lei natural 

fundamental, pois este emanaria diretamente da sociedade – tendo caráter de poder supremo, 

acima do executivo e federativo. Outro grande objetivo do ingresso dos homens em sociedade 

seria a posse da propriedade em paz e segurança, onde as leis estabelecidas nessa sociedade 

protegeriam o indivíduo. Esse poder teria caráter pétreo nas mãos da comunidade, uma vez que 

o tenha declarado. Assim, não poderia qualquer edito, ter a força e a obrigação de uma lei, se 

não tiver a sanção do legislativo, escolhido e nomeado pelos cidadãos. 

O pensamento lockeano acabou, também, por influenciar uma gama de intelectuais 

europeus, que discordavam da situação política no continente. Entre as nações europeias, foi na 

França, pré-1789, onde o pensamento liberal encontrou grande aceitação e divulgação de seus 

ideais. Nesse processo de aprofundamento filosófico da teoria, angariaram grande exposição dois 

franceses: Montesquieu (1689-1755) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).  

O primeiro abarcou respeitabilidade e uma visão avançada a partir de suas obras Cartas 

Persas e, principalmente, em O Espírito das Leis. A primeira foi uma obra de ficção escrita sob 

forma de cartas por um persa de passagem pela Europa aos seus familiares que se encontravam 



em sua terra de origem. Essa obra, tem como relevância a tentativa do autor de desprender-se 

dos valores europeus culturais, emocionais e políticos e ver o continente de um ponto de vista 

externo – abarcado pelo estranhamento do viajante com a civilização européia e as diferenças. 

Já O Espírito das Leis é vista como uma obra de importância ímpar na história da filosofia liberal, 

o qual defendia a divisão do poder político em Legislativo, Executivo e Judiciário, vindo ser a 

primeira a desenvolver a teoria da divisão de poderes, supracitados. [...]. Montesquieu buscava 

tentar explicar as leis e instituições humanas, sua permanência e evolução, através de leis da 

ciência política. Ou seja, tirava as leis de uma ordem natural, emanadas de Deus e imutáveis, 

para afirmar que é uma formulação humana, rompendo com a tradicional submissão da política 

à teologia. 

Rousseau se destacou entre os filósofos do “Século das Luzes” por suas críticas ao processo 

de evolução da ciência, assim como pela condição do povo nas questões político-sociais. Assim, 

afirmaria acidamente que a ciência e a ideia de progresso inconteste, promulgada por pensadores 

desde o século XV e aprofundada no pensamento iluminista, havia se corrompido. Para ele, ela 

não tinha produzido avanço significativo para a sociedade ao todo. Entretanto, isto não 

caracterizaria como uma recusa, mas sim com o intuito de um aprimoramento de seu ideal. 

Rousseau tratou exaustivamente sobre diversos temas da filosofia política, como o estado civil, 

da liberdade civil e entre o governo e o soberano. O que o colocaria em destaque entre os que 

inovaram no pensamento político estaria a defesa da concepção do exercício da soberania pelo 

povo, como garantia para sua libertação. [...] 

Foi nesse sentido, que o movimento iluminista surgiu pela França, em meados do século 

XVII, defendendo o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que predominava na Europa desde 

a “Idade Média”. Esta forma de pensamento advinha fortemente dos ideais liberais e tinha como 

propósito iluminar as “trevas” em que se encontrava a sociedade europeia dos regimes 

absolutistas. 

Os filósofos que defendiam estes ideais – tratados anteriormente –, acreditavam que o 

pensamento racional deveria se sobrepor às crenças religiosas e ao misticismo, predominantes 

àquela época, e que, segundo eles, bloqueavam o progresso do homem. Nesse sentido, o homem 

deveria ser o centro e passar a buscar respostas para as questões que, até então, eram 

justificadas somente pela fé. A filosofia iluminista se prostrava otimistamente, pois acreditava no 

progresso por meio do uso crítico e construtivo da razão, sendo o homem o detentor de seu 

próprio destino e formulador do racionalismo. Por esta perspectiva, contrariavam as imposições 

de caráter religioso, ao absolutismo e sua “razão” divina, além dos privilégios dados à nobreza e 

ao clero. 

O movimento atingiria o seu apogeu no século XVIII, o qual passaria a ser conhecido como 

o “Século das Luzes”. O Iluminismo encontrou maior força e recepção aos seus princípios na 

França – palco de problemas econômicos, religiosos, políticos e sociais –, onde influenciaria 

sobremaneira a Revolução Francesa através do lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” – 

basilar no processo revolucionário.  



 

Texto adaptado de MELLO, Vico Denis S. de e DONATO Manuella Riane A. “O pensamento iluminista e o 

desencantamento do mundo: Modernidade e a Revolução Francesa como marco paradigmático”. In Revista 

Crítica Histórica. Ano II, nº 4, Dezembro/2011. Disponivel in 

http://www.revista.ufal.br/criticahistorica/attachments/article/118/O%20Pensamento%20Iluminista

%20e%20o%20Desencantamento%20do%20Mundo.pdf 
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astrônomo Marcelo Gleiser e outro do historiador Leandro Karnal 

– disponíveis no YouTube. 

 

Marcelo Gleiser – Ciência e religião: em busca do desconhecido. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=24N0pE6H-W8 

 

Leandro Karnal – A Ciência e a Religião. Disponível em 

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