
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÕES  
 

HISTÓRIA 

 

Participações dos docentes da equipe de História em 

conteúdos digitais 
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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.  
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Bons estudos e cuidem-se! 

Segmentos indicados: Ensino Médio e PROEJA 

 

 

  

Durante o período de suspensão das atividades presenciais, os docentes 
da equipe de História do Campus Realengo II participaram foram 
convidados para entrevistas, bate-papos e/ou realizaram podcasts e 
demais conteúdos digitais que servem de interesse para nossos alunos 
por tratarem de temas relacionados aos diversos conteúdos dos 
segmentos indicados.  

Abaixo relacionamos os links para acesso e resumos de tais 
participações. 

 

Professor Rodrigo Magalhães 

 

Semana 1: "História das doenças, epidemias e pandemias" | Debate / Canal “História 
em Quarentena” 

https://youtu.be/UQAX9e2xpdo 

 

Pandemias na História: da peste negra à Covid. / Canal “Utopia Brasileira” 

https://youtu.be/jXXa-DeGmxQ 

 

Epidemia #5: A guerra sem fim / Canal “37 graus” 

https://open.spotify.com/episode/2Kp0srFfKkSeC9mctbWiMG?si=JkmXENoVQvOx9x4
vq35ckQ 

 

Resumo: nestas participações, Rodrigo Magalhães debate temas relacionados à 
história das ciências, com especial atenção às epidemias e pandemias. 
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Professor Leonardo Chermont 

Nadando na Modernidade Líquida - Podcast: 

O professor do Colégio Pedro II, Leonardo Chermont e a professora dra. Karine 
Aragão dialogam sobre temas do cotidiano à luz das Ciências da Humanas. 

 

NML 23 – Silenciar é concordar? 

Nos últimos 15 dias, quem não pensou: “Vou-me embora pra Pasárgada”? O 
poeta Manuel Bandeira conseguiu, em um verso, traduzir nossa sensação diante da 
perplexidade de um Brasil que atravessa uma distopia política em meio a uma crise 
sanitária. Nesse terreno, nada favorável, surgem muitas vozes dispostas à 
comunicação, muitas vezes, ininterrupta; bem como observam-se silêncios que podem 
ser interpretados pelo viés da omissão ou da simples decisão de escuta. Há uma zona 
extremamente cinzenta que envolve a questão sobre se posicionar, ou não, em relação 
ao quadro brasileiro e mundial. Diante dessas reflexões, o que você pensa? Afinal, 
silenciar é concordar? 

https://youtu.be/PQ-dXv-J2FY 

 

NML 22 - A arte salva? 

Em tempos de isolamento, medo e imprevisibilidade, nossas necessidades 
mais profundas são postas à prova. Somos levados a refletir sobre o que é essencial - 
ou não - em nosso dia a dia, sobre o que nos mantém vivos e humanos. Nesse sentido, 
a Arte ganha amplitude, pois muitas são as vozes que a colocam como uma experiência 
fundamental ao indivíduo, sem a qual a integridade subjetiva seria prejudicada. 

Diante dessas reflexões, o que você pensa? Afinal, a arte salva? 

https://www.youtube.com/watch?v=PWlHiiu-zTU&t=160s 

 

NML 21 - Por que as pessoas negam a Ciência? 

Estamos no mês de Maio, do ano de 2020, atravessamos séculos de estudos 
científicos sobre o formato da Terra, avançamos nas pesquisas médicas sobre a eficácia 
das vacinas, escrevemos análises históricas embasadas em fatos, e, ainda sim, há 
pessoas que acreditam na teoria da “Terra plana” e que negam o Golpe Militar de 1964, 
no Brasil. Diante dessas situações, que beiram o absurdo, nós perguntamos a vocês, 
queridos ouvintes, por que as pessoas negam a ciência? 

https://www.youtube.com/watch?v=J0tSaeAxzXA 
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NML 20 - Como lidar com perdas? 

Após 02 meses de quarentena, podemos dizer que vivemos um tempo de 
reflexões, de resiliência e de perdas irreparáveis. Imersos no caos, somos levados a 
repensar nosso modo de viver o vazio, a incompletude e a falta. Nada disso é fácil, nós 
sabemos... e, justamente por isso, te convidamos para mergulhar nessa indagação junto 
com a gente: « Como lidar com perdas? ». 

https://www.youtube.com/watch?v=OU98hsROnnU&t=50s 

 

NML 19 - É importante ter esperança? 

No texto “A divina comédia”, de Dante Alighieri, há o recado na entrada do 
inferno: “ Ó, vós que entrais, abandonai toda a esperança.” Movidos pela dúvida se essa 
orientação deveria - ou não - ser obedecida, nós perguntamos “É importante ter 
esperança?” Mergulhe com a gente nessa indagação! 

https://www.youtube.com/watch?v=ajeA7mDwBxA 

 

NML 18 - Onde você guarda seu preconceito? 

Chegamos ao 18 Episódio do “Nadando na Modernidade Líquida - Podcast”, 
trazendo para discussão algumas polêmicas que atravessaram atitudes e conversas de 
participantes do BBB 20. Sim, você leu corretamente: nós vamos falar sobre BBB 
destacando assuntos como: preconceito estrutural - naturalização / desconstrução e 
interseccionalidade. A nossa pergunta chave é: “Onde você guarda seu preconceito?”. 
Respirem fundo e venham com a gente nesse mergulho complexo. 

https://www.youtube.com/watch?v=FckDJ9RmBEk 

 

NML 17 - Quanto tempo o tempo tem? 

O tempo já foi cantado nas letras de Lenine e de Caetano Veloso como um 
compositor de destinos que escreve enquanto a vida não para. Se assim o é, se o tempo 
é esse rio que corre solto, incontrolável, talvez, o ritmo dessa passagem não aconteça 
da mesma forma pra todo mundo, concorda? Vamos juntos que essa reflexão veio 
embasada de muita filosofia e abstração! 

https://www.youtube.com/watch?v=hj4QMOQ3UKM 

 

NML 16 - Viramos números 

Os números adquiriram uma função social na nossa vida: quantificar o 
cotidiano, contabilizar as relações interpessoais, calcular e racionalizar os afetos. Em 
meio a tantos infográficos, estatísticas e afins, será que estamos perdendo a capacidade 
de nos reconhecermos como pessoas? 
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https://www.youtube.com/watch?v=KROkdpU1hFc&t=38s 

 

NML 15 - A vida saiu do automático, e agora? 

Quando Carlos Drummond de Andrade escreveu em 1930 « Stop A vida parou, 
ou foi o automóvel », ele, talvez, não fizesse ideia do que seria a vida em 2020. Fomos 
arrancados, às pressas, da nossa rotina, do cotidiano moldado e adaptado aos hábitos, 
da vida pautada em um planejamento de futuro. Como você está sentindo essa ruptura 
com o automático Como você percebe esse momento em que é necessário se 
reinventar Vamos dialogar sobre isso! 

https://www.youtube.com/watch?v=V154ZS55ZEk 

 

NML 14 Você cultiva seu adulto interior? 

(Procuram-se adultos!) A passagem da infância para a vida adulta carrega 
importantes momentos decisivos pra gente, quando, perante a lei, por exemplo, nos 
tornamos imputáveis. No entanto, nem só de cronologia vivemos, e, diante de uma 
situação como a pandemia do coronavírus, faz-se ainda mais relevante pensar sobre 
como estamos encarando esses últimos dias e a vida, de modo geral: imersos na 
infantilização ou cultivando nosso adulto interior? 

https://www.youtube.com/watch?v=PXNl9PJjB3c&t=4s 

 

NML 13 - A ignorância é uma benção? 

Em 1932, Aldous Huxley publicava o clássico « Admirável mundo novo ». Em 
meio a uma distopia - que tem se aproximado muito das nossas vidas - a ignorância 
diante de fatos da realidade propiciava aos personagens o duvidável conforto da 
alienação. Imersos no mundo de Huxley e de Matrix - que, em 1999, vai nos trazer um 
dilema tangente - o @nmlpodcast te pergunta hoje: « A ignorância é uma benção? » 

https://www.youtube.com/watch?v=b8EBTeL2Q30&t=1165s 

 

Educação em Tempos de Pandemia: 

ETP 1 - Primeiras dicas 

No primeiro episódio da série "Educação em tempos de pandemia", Karine 
Aragão e Leonardo Chermont de Sá conversam sobre quais as possibilidades de estudo 
em casa para crianças, adolescentes e jovens, em meio à paralisação das atividades 
escolares e das universidades, em função do isolamento social. Venha com a gente 
nesse diálogo! 

https://www.youtube.com/watch?v=gfp18CVGgik&t=7s 
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ETP 2 - Ensino e concentração 

No segundo episódio do "Educação em tempos de pandemia", entrevistamos 
a professora e pesquisadora Talita Rosetti, que discutiu sobre hábitos de concentração 
em uma realidade hiperconectada, pontuando as dificuldades e as possibilidades de 
uma nova rotina de estudos. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ9toQaN_bs 

 

ETP 5 - Linguagens e suas tecnologias 

No quinto episódio do « Educação em tempos de pandemia », Leonardo 
Chermont de Sá e Karine Aragão se concentram na área de Linguagens e conversam 
sobre objetivos e estratégias possíveis de aprendizagem, considerando a realidade do 
isolamento social. 

https://www.youtube.com/watch?v=saMvM1tE9eo 

 

ETP 6 - Ciencias Humanas e suas tecnologias 

No sexto episódio do « Educação em tempos de pandemia », Leonardo 
Chermont de Sá e Karine Aragão dialogam sobre as Ciências Humanas e ressaltam a 
importância do pensamento crítico como modo de interpretação da sociedade. Vamos 
embarcar nessa conversa? 

https://www.youtube.com/watch?v=ljeh9mDikMg 

 

Professor Pedro Guimarães Pimentel 

 

Papo de Quarentena: Geopolítica e pandemia / Canal “Utopia Brasileira” 

https://youtu.be/9CGwNDFYJ2g 

 Entrevista com o Professor Carlos Eduardo Martins sobre geopolítica na 
América Latina, Venezuela, Equador, Brasil e Argentina, além de questões pertinentes 
à ascensão da China no mercado mundial e interesses geoeconômicos. 

 

Pandemias na História: da peste negra à Covid. / Canal “Utopia Brasileira” 

https://youtu.be/jXXa-DeGmxQ 

 Entrevista com o Professor Rodrigo Magalhães 
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Papo de Quarentena: Impactos da Pandemia na Economia / Canal “Utopia Brasileira” 

https://youtu.be/3-60a0lBmdk 

 Entrevista com a pesquisadora da FIOCRUZ Juliana Moreira sobre isolamento 
social, economia, indústria da saúde e alternativas à crise econômica e sanitária 
nacional. 

 

Papo de quarentena: auxílio emergencial e informalidade no covid-19 (live) / Canal 
“Utopia Brasileira” 

https://youtu.be/OvSw17cnfaI 

 Entrevista com o professor David Gomes sobre déficit urbano, informalidade e 
crise humanitária no Brasil 

 

O Escravismo Colonial de Jacob Gorender - Compreender para Revolucionar / Canal 
“pelamanha allamatina” 

https://youtu.be/t6yvsZi7KQw 

 Entrevista concedida ao canal “pelamanha allamatina” acerca da obra “O 
Escravismo Colonial” de Jacob Gorender, uma das principais referências da recém 
defendida tese de doutoramento do Professor Pedro Pimentel. 

 


