
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 

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

 

Salve, salve estudantes da 1ª série! 

Em nossa segunda atividade para o período de pandemia, vamos refletir sobre a tensão 

entre a religião e a ciência. 

  

Para nossa reflexão, siga o roteiro abaixo. 

 

1) Leia a crônica do professor da UFGO, Joffre Marcondes Rezende, sobre a vida de 

Miguel de Servet. Utilize as perguntas abaixo para auxiliar o entendimento. 

 

• Quais os campos de estudo que interessavam a Miguel de Servet? 

• Como sua descoberta se relacionava aos seus campos de estudo? 

• Considerando o momento de disputas religiosas, ele nasceu e viveu em  

            áreas católicas ou em áreas protestantes? (Pesquise no mapa, caso seja   

            necessário, busque na Internet a localização exata das cidades). 

• Quais ideias levaram a suas acusações de heresia? 

• Quais as condenações que pesaram contra Miguel de Servet? 

• Em quais circunstâncias ele foi executado? 

 

2) Assista ao vídeo do biólogo e pesquisador Átila Iamarino, “Uma questão de fé”: 

https://bit.ly/2Xqqbnr  

 

3) Reflita sobre as questões:  

 

• Ao longo da História, como se deu a relação entre Ciência e Fé? 

 

 

O TRÁGICO DESTINO DE MIGUEL SERVET 

 

O nome de Miguel Servet, ou Michael Servetus em latim, acha-se definitivamente 

incorporado à história da medicina. Servet foi um precursor de Harvey na descoberta da 

circulação sanguínea. Foi quem primeiro descreveu a circulação pulmonar com exatidão.  

Nascido em Aragão, na Espanha, seu verdadeiro nome de família era Michael Villanueva. 

O nome de Serveto, por ele mesmo adotado, transformou-se em Servet, em francês, e 

Servetus, em latim.  

 

Espírito irrequieto, combativo, devotado a questões transcendentais de natureza religiosa 

e filosófica, viveu de 1511 a 1553, em meio às disputas religiosas resultantes da Reforma 

liderada por Lutero e Calvino. Estudou leis em Toulouse, teologia e hebraico em Louvain, 

e medicina em Paris e Montpellier, destacando-se por seu interesse pela anatomia 

(Teulon, 1972, pp. 78-80).  

 

Durante toda a sua vida, Servet escreveu sobre questões religiosas e dedicou-se à exegese 

da Bíblia. Pregava a volta a um cristianismo “puro”, tal como fora ensinado por Jesus. 

https://bit.ly/2Xqqbnr


Um dos dogmas da Igreja por ele contestado, e que o fez cair em desgraça, foi o da 

Santíssima Trindade. As suas ideias e os seus escritos desagradaram tanto aos católicos 

como aos protestantes. 

 

 É interessante conhecer a razão de seu interesse pela circulação pulmonar. Está escrito 

na Bíblia que “a alma da carne é o sangue” (Lev. 17.11, A Bíblia Sagrada, 1981, p.123) 

e que “o sangue é a vida” (Deut. 12.23, idem, p. 200). No livro dos Salmos (104.29, idem, 

p. 592), por sua vez, a importância da respiração para a manutenção da vida é ressaltada 

nas seguintes palavras: “se lhes tira a respiração, morrem, e voltam para o seu pó”.  

 

Essas passagens bíblicas levaram Servet a estudar a circulação pulmonar, onde o sangue 

e o ar se misturam, pois no seu entender, o conhecimento da circulação pulmonar 

conduziria a uma melhor compreensão da natureza da alma. Em sua descrição da 

circulação pulmonar expõe que a força vital provém da mistura, nos pulmões, do ar 

aspirado e do sangue que flui do ventrículo direito ao esquerdo. Todavia, o fluxo do 

sangue não se dá, como geralmente se crê, através do septo interventricular. O sangue flui 

por um longo conduto através dos pulmões, onde a sua cor se torna mais clara, passando 

da veia que se parece a uma artéria, a uma artéria parecida com uma veia.  

 

Admite-se que Servet tenha realizado observações próprias em animais para chegar a essa 

conclusão, embora não as tenha mencionado.  

 

A sua descoberta da circulação pulmonar foi divulgada em um livro sobre religião, 

intitulado Christianismi restitutio, que foi considerado herético, confiscado e incinerado. 

Salvaram-se apenas três exemplares, um dos quais se encontra em Paris, outro em Viena 

e outro em Edimburgo. Uma segunda edição, publicada em Londres em 1723, foi 

novamente apreendida e incinerada (Acierno, 1994, pp. 187-189). 

 

 Acusado de heresia, Servet foi preso e julgado em Lyon, na França. Conseguiu fugir da 

prisão e quando se dirigia para a Itália, através da Suíça, foi novamente preso em Genebra, 

julgado e condenado a morrer na fogueira, por decisão de um tribunal eclesiástico sob 

direção do próprio Calvino. A sentença foi cumprida em Champel, nas proximidades de 

Genebra, no dia 27 de outubro de 1553. Poucos meses após sua morte foi simbolicamente 

punido pela Inquisição da Igreja católica na França, que mandou queimar sua efígie.  

 

Um monumento em sua memória foi erguido em 1903, em Champel, assinalando o local 

de sua morte. A sua descoberta da circulação pulmonar foi por muito tempo ignorada pela 

medicina oficial. 
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ATIVIDADE 5 

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

 
 

Desde tenra idade a imagem da cruz implantava-se no sensível coração infantil 

tão grande e tão exclusiva que deixava na sombra todas as outras afeições. Quando 

Jean Gerson era ainda criança viu o pai encostar-se a uma parede, abrir os braços em 

cruz e dizer: “Foi assim, rapaz, que crucificaram o teu Deus. Aquele que te criou e te 

salvou.” Diz-nos ele que esta imagem do pai lhe ficou gravada no espírito, tornando-

se maior à medida que ele crescia, até a velhice. [...] Santa Collete, aos quatro anos, já 

ouvia a mãe rezar diariamente uma lamentação sobre a Paixão, sentindo na sua carne 

os açoites e os tormentos. Esta recordação fixou-se no coração hipersensível de 

Colette com tal intensidade que duraram toda a vida, à hora da crucificação, sentia o 

coração violentamente opresso; e durante a leitura da Paixão sofria mais do que uma 

mulher com as dores do parto. 

Não raro via-se um pregador interromper o sermão durante um quarto de hora 

e permanecer silencioso com os braços em cruz.  

A alma estava tão impregnada da concepção da Paixão que bastava a mais 

remota analogia para evocar na memória a figura de Cristo. Uma pobre freira que leva 

lenha para a cozinha imagina-se transportando a cruz; uma cega que lava a roupa toma 

a selha pela manjedoura e a casa de lavar pelo presépio.     

  (HUIZINGA, J. Declínio da idade media. Lousã: Editora Ulisseia, s/a. pp. 199) 

 

Para quem estuda História, a experiência das pessoas pode evidenciar 

transformações ou permanências ao longo do tempo. Como você pode ler no texto 

acima, acerca da fixação da imagem do martírio de Cristo para católicos da Europa de 

finais do período medieval, argumenta-se que até o cotidiano e simples afazeres 

diários eram marcados e revestidos de significados místicos. Em depoimentos de 

personagens do medievo, como Santa Collete e Jean Gerson, a experiência religiosa 

vivida na infância se alonga na maturidade delas. 

 Será possível estender essa reflexão sobre duração para além da experiência 

pessoal? O que pensar quando muita gente é submetida ao mesmo tipo de formação 

religiosa? Será que a imagem da paixão de Cristo é restrita aos casos selecionados pelo 



texto, acima, ou é coisa que se estendeu às pessoas da mesma época e de condições 

de vida assemelhadas? 

 O fruto da sua meditação sobre essas questões permite sondar o caráter 

coletivo, social das experiências históricas (dentre elas, a experiência de tipo religiosa). 

Queremos, aqui, alcançar algo mais.  

Consideremos, agora, também o decurso, a passagem do tempo. Acaso 

encontremos a mesma imagem da Paixão e o mesmo tipo de formação religiosa em 

outra época, podemos afirmar que é experiência com duração que se alonga no tempo, 

que perdura. Dizemos, então, que estamos diante de uma permanência. 

  Exercitemos, agora, nossa capacidade de identificar permanências e 

transformações com o recurso de documentos históricos. 

Bom trabalho! 

 

Exercício 1 

                                                                                                      
Documento 1 



A cristandade católica da Idade Média tinha nas expressões artísticas meios 

poderosos para influenciar a sensibilidade das pessoas. O imaginário daquela época 

era povoado com personagens bíblicos, anjos e figurações de Jesus crescido ou 

menino. As pinturas de temas religiosos decerto se nutriam das imagens bíblicas, ao 

mesmo tempo em que davam formas com recursos mil para estimular os sentidos. 

Verdade que os pintores de então desconheciam os coloridos e a luminescência 

das tevês, celulares e computadores. Técnicas e sensibilidades afiadas, contudo, 

estavam à disposição dos artistas medievais. Douramentos e representação de 

auréolas como símbolos da santidade são dois desses recursos que, de pronto, 

podemos notar no quadro ao lado. 

A personagem bíblica pintada com tamanho proporcional a sua importância 

para a religiosidade católica, por seu turno, é outro levado a exaustão pelos pintores 

medievais. Você conseguiu notar essas características antes de comentarmos por aqui? 

Exercitemos, por ora, a sua sensibilidade para os documentos históricos dessa 

natureza. 

LEIA a legenda da pintura (Documento 1), escrita pelo historiador medievalista 

Jérôme Baschet, no livro A civilização feudal: 

A virgem com o manto e os penitentes, c 1420 (painel pintado por Pietro di 

Domenico da Montepulciano, Museu do Petit Palais, Avignon). Este painel de 

madeira pintado, destinado a ser carregado durante as procissões, pertencia, 

segundo toda verossimilhança, a uma confraria da qual ele devia constituir um dos 

emblemas privilegiados. Ele mostra a Virgem segurando o Menino Jesus e 

protegendo os cristãos sob seu manto (os homens a sua direita, as mulheres a sua 

esquerda). No primeiro plano, penitentes com os rostos mascarados flagelam-se e 

suas túnicas deixam ver seus rostos ensanguentados. 
 

(BASCHET, Jérôme. A civilização ocidental: do ano mil à colonização da América. São Paulo: 
Globo, 2006. p. 249.) 
 

 

Você sabe o que é uma “confraria”? Congregação, irmandade de pessoas não 
religiosas que se juntam por princípios e intenções de caridade, compromissos de 
ação coletiva de claros fundamentos em doutrina religiosa. No caso desta atividade, 
trata-se de uma confraria francesa de caráter católico. 

 

Vamos exercitar uma interpretação dessa imagem de finais da Idade Média francesa. 

ESCREVA texto completo para cada etapa do exercício. Nada de respostas de uma 

palavra só: 

 



A) Algum(s) dos elemento(s) que compõem a imagem é maior do que os demais? 
 
B) Quando um pintor representa em quadro figurativo personagem maior em 
tamanho e desproporcional aos demais, diz-se que utiliza de recurso estético com 
efeito de emprestar “centralidade” ao representado. DETERMINE a importância das 
personagens centrais da pintura para a religiosidade católica da França medieval? 
 
C) Quais entidades são representadas acima do manto, ajudando a estendê-lo com as 
mãos?  
 
D) Qual o efeito esperado de quem se coloca sob o manto da mãe de Jesus? 
 

* * * 
Exercício 2 

 
Brasileiros filmaram, recentemente, manifestação religiosa na cidade de 

Abreu e Lima, no estado de Pernambuco. OBSERVE a fotomontagem com 
atenção. 
 

Documento 2 
 
Legenda incompleta: O painel fotográfico registra manifestação religiosa nas ruas 
da cidade de Abreu e Lima, estado de Pernambuco, em contexto de pandemia do 
novo Corona vírus. É possível visualizar, do lado esquerdo, templo religioso de gradil 
branco com fieis a sua frente. No centro, vê-se avenida de duas mãos, separadas por 
divisória ocupada por pessoas, seguida de quarteirão com edifícios comerciais 
assobradados.  
 
A) A legenda, acima, está bastante incompleta. COMPLETE-A com as suas palavras. 
(Dica: descreva as pessoas, sexo, cor de pele, o que estão fazendo e todos as demais 
coisas que você julgar importante). 
 
B) RESPONDA o que se pede: Estudante, você reparou que as pessoas preservam 
uma pequena distância entre si? Qual(is) a(s) razão(ões) para isso? 
 
C) Vamos comparar, agora, os dois documentos. OBSERVE ambas as imagens e 
APONTE semelhanças entre o Documento 1 (pintura medieval) e o Documento 
2 (fotomontagem do ano 2020). 
 
D) Seiscentos anos separam o primeiro e o segundo documentos históricos. Nas duas 
imagens (a pintura e a fotomontagem), contudo, é possível identificar, além do 



contexto religioso, a mesma posição com o corpo: a posição de joelhos (genuflexão). 
Na sua opinião, por que as pessoas estão ajoelhadas no Documento 2 
(fotomontagem)? 
 
E) As mesmas razões que levaram os religiosos a ajoelharem no Documento 2 
(fotomontagem), do ano de 2020, estão presentes no Documento 1 (pintura)?  

 
* * *` 

Exercício 3 
 

Alternativa às permanências, identificar transformações na experiência 
histórica das sociedades, vez ou outra, também é tarefa difícil. LEIA o discurso 
proferido por liderança religiosa, chamada Alex Gomes, em Abril de 2020, na 
localidade de Recanto das Emas, Brasília: 
 

“Ore. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós vamos vencer esse mal. 

Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra os 

principados e potestades da maldade nas regiões celestiais e, se há uma arma que 

destrói o corona vírus, o Covid, o câncer, a Aids, essa arma se chama oração, se 

chama Jesus, se chama Deus verdadeiro. Então, ore expulsando esse vírus maldito, 

ore expulsando o câncer, a Aids, ore expulsando a enfermidade, a fraqueza, ore 

expulsando a miséria, ore expulsando a mentira. A sua casa vai ser muito mais 

abençoada, clame a Deus na sua casa, clame a Deus onde você está. Ore conosco 

nesta manhã, ore conosco.  

“Não é o nosso nome que está aí, não é o nome da Igreja que tá em cartaz, 

não é o nome de ninguém que está em cartaz não, o único nome que tá em cartaz 

e que tem que ser clamado é o nome do senhor Jesus. Ore, ore, peça a Deus para 

ter misericórdia. Se arrependa do seu pecado agora, eu sou pecador, você é pecador, 

nós somos pecadores, mas peça a Deus misericórdia, peça ao Senhor misericórdia. 

Nós não aceitamos essa situação, nós não aceitamos essa situação implantada pelo 

Satanás, pelo Inimigo, que vem convencendo as grandes autoridades a paralisar 

nossa cidade, a paralisar o nosso trabalho. Não, isso vai ter que cessar agora. Eu 

como Igreja, você como Igreja não vai aceitar isso. Nós não iremos aceitar isso. 

Mas vamos clamar aquele que nos socorre, o nosso socorro vem do senhor, o nosso 

socorro tá vindo, o nosso socorro está chegando, o nosso socorro está chegando e 

vindo do senhor Jesus. Aleluia.” 

 



Documento 3 
 
A) No vídeo da pregação, o pastor permanece longo período ajoelhado, enquanto as 
pessoas abrem as portas de casa elevando as mãos aos céus. Alguns ajoelham, outros 
dizem “Aleluia!”. APONTE SEMELHANÇAS entre trecho(s) do discurso 
(Documento 3) e a pintura medieval (Documento 1)? 
 
B) Você é capaz de apontar diferenças entre o religioso cristão católico de finais 
de Idade Média e o cristão protestante de início do Século XXI, no que toca à 
expectativa de salvação? 
 
C) Se compararmos a pintura medieval (Documento 1) e o discurso do pastor 
protestante (Documento 3), a qual(is) personagem(ns) é/são reputada(s) a salvação 
ou proteção diante dos infortúnios? 
 
 
 
Fontes históricas 
 
Documento 1 – Imagem disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pietro_di_Domenico_da_Montepulcia
no-Vierge_de_misericorde. 
jpg>, acessado em 14 de Abril de 2020, as 19hs). 
 
Documento 2 – Vídeo postado em 31 de Março de 2020. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=29_-c9BIWPg>, acessado em 14 de Abril de 
2020, as 18hs. Há outro vídeo que, além desse episódio da fotomontagem, reúne 
diversos outros com orações coletivas e nas ruas, fazendo parecer que se relacionam 
ao contexto da pandemia do novo corona vírus, disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=LXQzgiDKn3E >, acessado em 3 de Abril de 
2020, as 13hs. 
 
Documento 3 - Disponível no canal de youtube “Alex Gomes e Priscila 
Cavalcante”: < https://www.youtube.com/watch?v=loJjWqiDbmg >, acessado em 
15 de Abril, às 22:19hs.    
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