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UMA CONVERSA PARA COMEÇAR
Queridos Estudantes e Queridas Estudantes,
Geralmente as discussões sobre os períodos literários são iniciadas por uma apresentação do período, seguida de outras
informações tais como as características, etc. Vamos iniciar este Módulo 03 com uma pequena inserção na obra de Machado
de Assis. Espero que aproveitem o debate para lerem Machado e outros autores, independente de eles serem ou não leituras
indicadas pelos vestibulares.

_________________________________________________________________

1. Machado de Assis
(Joaquim Maria Machado de Assis)

Para alguns críticos, Machado de Assis é o grande escri-

O fato é que tanto Machado de Assis quanto Lima Barreto

tor brasileiro. Para outros, Machado de Assis continua sendo

são leituras obrigatórias de nosso ensino médio, pois os dois

um grande escritor. Ainda segundo outras opiniões, Machado

são grandes autores e devem ser lidos, sem detrimento de lei-

teria negado, por toda a sua vida e também através de sua

turas consideradas não obrigatórias. Machado era jornalista,

obra, sua ascendência negra. Ao contrário de outro grande

contista, cronista, poeta e teatrólogo. Poucos escritores conse-

autor fluminense, Lima Barreto (Afonso Henriques de Lima

guiram escrever e escrever bem em tantos gêneros literários.

Barreto), do período literário Pré-Modernismo, Machado de

Filho da Cidade do Rio de Janeiro, nasceu em 21 de junho

Assis teria esquecido o seu povo e desconhecido a contribui-

de 1839 e faleceu na mesma cidade em 29 de setembro de

ção de negros e índios para a formação das letras nacionais.

1908. Em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado Presidente

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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com aquela palavra. Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele,
não só escrevia contos, e alguns deliciosos, mas até aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão
do enciclopedista: é que quando se faz um conto, o espírito
fica alegre, o tempo escoa-se, e o conto da vida acaba, sem a
gente dar por isso. Deste modo, venha donde vier o reproche,
espero que daí mesmo virá a absolvição.

da Academia Brasileira de Letras (ABL), situada na Travessa
do Ouvidor, 31, Rio de Janeiro, quando ainda realizavam a
primeira reunião preparatória às 3 horas da tarde daquele dia,
para a fundação da ABL. Machado ocupou a presidência da
ABL até o ano de sua morte.
Grande e extensa é a obra de Machado da Assis, e, para

Machado de Assis
Outubro de 1882. (ASSIS, 2011, p.2).

incentivar os primeiros passos no vasto mundo de Machado
de Assis, vejamos um panorama de uma de suas obras. Papéis Avulsos é uma coletânea dos seguintes contos: O Alie-

Como vimos, o livro Papéis Avulsos é composto de vários

nista; Teoria do Medalhão; A Chinela Turca; Na Arca; Dona

textos. Alguns críticos de Machado nomeiam como contos e ou-

Benedita; O segredo de Bonzo; O Anel de Polícrates; O Em-

tros deixam que o próprio leitor decida qual é o gênero, mas não

préstimo; A sereníssima República; O Espelho; Uma Visita de

considero útil e importante a discussão sobre qual gênero seria

Alcibíades e Verba Testamentária. Aproveitando a exigência

este ou aquele texto, se conto ou novela, por exemplo. Hoje, o

da leitura de Papéis Avulsos pela UESB, vamos aprofundar

mais comum é vermos O Alienista publicado, separadamente,

um pouco o estudo de O Alienista. Percebamos que iniciamos

como livro. Ainda que a citada obra esteja originalmente em um

a leitura de Machado através de citações de trecho da obra O

livro de contos, Papéis Avulsos (2011), poderíamos também

Alienista, entretanto a leitura integral será necessária.

classificá-lo em outra categoria de gênero literário, como é feito
geralmente. Assim podemos também classificar o texto como:
a) Novela;

Glossário
Aclamado: eleito, proclamado.
Ascendência: linha dos ascendentes; estirpe, antepassados.
Citações: ato ou efeito de mencionar ou transcrever um trecho de um
texto como autoridade ou exemplo.
Panorama: exposição.

b) Poema épico;
c) Romance;
d) Conto.
02.
O Alienista

01.
Papéis Avulsos
de Machado de Assis
ADVERTÊNCIA
Este título de Papéis avulsos parece negar ao livro uma certa
unidade; faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem
diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser
bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como
passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria.
São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez
sentar à mesma mesa.
Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil.
O livro está nas mãos do leitor. Direi somente, que se há aqui
páginas que parecem meros contos, e outras que o não são,
defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me com São João e Diderot. O evangelista, descrevendo
a famosa besta apocalíptica, acrescentava (XVII, 9): “E aqui há
sentido, que tem sabedoria.” Menos a sabedoria, cubro-me

2

De como Itaguaí ganhou uma casa de Orates.
As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos
vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da
nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal
e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e
quatro anos regressou ao Brasil, não podendo el-rei alcançar
dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em
Lisboa, expedindo os negócios da monarquia.
– A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego
único; Itaguaí é o meu universo. (ASSIS, 2011, p.02).

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Simão Bacamarte poderia ser considerado por nós um

a) Os dois agiram a partir do estereótipo, pois os dois julga-

cientista louco e, ao final do texto machadiano, veremos que
essa constatação pode ser justificada pelas ações do próprio

ram pelas aparências.
b) Bacamarte agiu tendo por base o estereótipo e o funcioná-

Simão Bacamarte. Caso você tenha lido esta obra na íntegra
poderá argumentar sobre os motivos pelos quais chamaría-
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rio da loja agiu conforme as regras da boa etiqueta.
c) Bacamarte escolheu uma mulher desprovida de beleza fí-

mos Simão Bacamarte de louco:

sica, pois considera que mulheres menos bonitas podem
ser mais inteligentes, mesmo tendo consciência de que

a)	Simão Bacamarte agride os moradores de Itaguaí com

isso é um preconceito. O funcionário da loja acha que

palavras de baixo calão.

gente rica não se veste mal, por isso os malvestidos não

b)	Simão Bacamarte interna sua esposa, Dona Evarista, na

teriam como comprar as roupas da loja e só atrapalhariam

Casa Verde por ter ciúmes dela com um mancebo da cidade.

as vendas.
d ) Bacamarte desconsiderou a investigação da saúde do

c)	Simão Bacamarte construiu conceitos e teorias sobre o

aparelho reprodutor da esposa, também desconsiderou o

que seria a loucura, internou diversas pessoas da cidade e

fato de ela já ter sido casada e ter tido filho. O funcionário

mandou soltá-las de acordo com as proposições de suas

da loja agiu com preconceito, utilizando as armas do este-

teorias do momento.

reótipo para julgar as pessoas.

d)	Simão Bacamarte prendeu vereadores de Itaguaí e recusou o convite do Rei de Portugal para trabalhar na corte.

04.
– A caridade, Sr. Soares, entra decerto no meu procedimento,
mas entra como tempero, como o sal das coisas, que é assim
que interpreto o dito de São Paulo aos coríntios: “Se eu conhecer quanto se pode saber, e não tiver caridade, não sou nada.”
O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe
os casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e o remédio
universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com
isto presto um bom serviço à humanidade.

03.
Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de
fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador
de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de
semelhante escolha e disse-lho. Simão Bacamarte explicoulhe que D. Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas
de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava assim apta
para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, — únicas dignas de preocupação de um sábio,
D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo,
agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir
os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e
vulgar da consorte. (ASSIS, 2011, p. 2-3).
Revisitando nosso Módulo 1, iremos ler novamente alguns
conceitos básicos para possibilidades de apreciação do texto
tanto no aspecto literário quanto da vida. Pensemos na atitude
de Simão Bacamarte para a escolha da esposa à luz dos conceitos das primeiras páginas de nosso Módulo 1 de literatura.
Reflitamos também sobre a atitude de uma pessoa que trabalha em uma loja e só atende as pessoas consideradas por ela
bem-vestidas, pode ser que aquele ou aquela considerada mal
vestida seja o dono da loja disfarçado.

Não sabemos como a ciência da época de Bacamarte agia, mas descartando a possibilidade de esta ação ser
condizente com a ciência da época de Simão Bacamarte e
trazendo a sua ação para a possibilidade de um mundo real,
poderíamos dizer que:

secretaria da Educação do Estado da Bahia

– Um excelente serviço, corrigiu o boticário.
– Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer;
ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos.
– Muito maior, acrescentou o outro. (ASSIS, 2011, p.05).

Conforme o trecho anterior e o contexto da obra, Bacamarte propôs-se a recolher os loucos por:
a) Caridade cristã.
b) Ódio dos loucos.
c) Vergonha dos loucos.
d) Compromisso com a ciência e por vontade de descobrir a
cura para a loucura.
05.
A ilustre dama, ao fim de dois meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres; caiu em profunda melancolia, ficou
amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não
ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respei-
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tava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada, e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse
o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada;
depois atreveu-se um pouco, e foi ao ponto de dizer que se
considerava tão viúva como dantes. E acrescentou:
— Quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos... (ASSIS,
2011, p. 07).

Recorrendo às características do Realismo e do Romantismo e ao lermos o trecho anterior, podemos afirmar:
a) A atitude de Bacamarte condiz com a atitude do período
realista, pois desconstrói um viés religioso de interpretação da vida, ao contrário do Romantismo que tem entre

[...]
Três meses depois efetuava-se a jornada. D. Evarista, a tia,
a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o
alienista conhecera em Lisboa, e que de aventura achava-se
em Itaguaí, cinco ou seis pajens, quatro mucamas, tal foi a
comitiva que a população viu dali sair em certa manhã do
mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos
para o alienista. Conquanto as lágrimas de D. Evarista fossem
abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de
ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência;
e se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era
outra coisa mais do que a idéia de que algum demente podia
achar-se ali misturado com a gente de juízo.
— Adeus! Soluçaram enfim as damas e o boticário. (ASSIS,
2011, p. 08).

A frieza de Bacamarte para com sua esposa pode ser lida
como uma crítica a qual característica do Romantismo?
a) Valorização da paixão; do sentimento e da emoção.

suas características a utilização de temas cristãos.
b) A atitude de Bacamarte não condiz com a atitude do período realista, pois desconstrói um viés religioso de interpretação da vida, ao contrário do Romantismo que não tem
entre suas características a utilização de temas cristãos.
c) A atitude de Bacamarte condiz com a atitude do período
realista, pois demonstra preferência pelo ambiente urbano, ao contrário do Romantismo que tem, entre suas características, a identificação entre o poeta e a natureza.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
07.
Cerca de trinta pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e
levaram uma representação à câmara. A câmara recusou-se
a aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição
pública, e que a ciência não podia ser emendada por votação
administrativa, menos ainda por movimentos de rua.
– Voltai ao trabalho, concluiu o presidente, é o conselho que
vos damos. (ASSIS, 2011, p.17).

b) Predomínio da originalidade.
c) Identificação entre o poeta e a natureza.
d) Predomínio da fantasia, da imaginação.
06.
– Não, senhor. Eu lhe digo como o negócio se passou. O defunto
meu tio não era mau homem; mas quando estava furioso era capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia, pouco
tempo antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um
boi; imagine como ficou. A cara era um pimentão; todo ele tremia,
a boca escumava; lembra-me como se fosse hoje. Então um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e
pediu água. Meu tio (Deus lhe fale n’alma!) respondeu que fosse
beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão
em ar de ameaça, e rogou-lhe esta praga: – “Todo o seu dinheiro
não há de durar mais de sete anos e um dia, tão certo como
isto ser o sino salamão!” E mostrou o sino salamão impresso no
braço. Foi isto, meu senhor; foi esta praga daquele maldito.
Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos
como punhais. Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, como se o fizesse à própria esposa do vice-rei e convidou-a
a ir falar ao primo. A mísera acreditou; ele levou-a à Casa Verde e
encerrou-a na galeria dos alucinados. (ASSIS, 2011, p.12).

4

Não se demorou o alienista em receber o barbeiro; declaroulhe que não tinha meios de resistir, e portanto estava prestes
a obedecer. Só uma coisa pedia, é que o não constrangesse a
assistir pessoalmente a destruição da Casa Verde.
– Engana-se V. Sª, disse o barbeiro depois de alguma pausa,
engana-se em atribuir ao governo intenções vandálicas.
(ASSIS, 2011, p.24)

As citações revelam o:
O prestígio de Bacamarte e a crença na ciência como
verdade absoluta, mesmo pelos grupos opostos: o grupo dos
vereadores e do Barbeiro Porfírio, que derrubou a Câmara
Municipal e tomou o poder.
a) O prestígio de Bacamarte e a crença na ciência como verdade absoluta, mesmo pelos grupos opostos: o grupo dos
vereadores e do Barbeiro Porfírio, que derrubou a Câmara
Municipal e tomou o poder.
b) Apenas o prestígio de Bacamarte.
c) Apenas o prestígio de Bacamarte.
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d) O prestígio de Bacamarte e o medo dos vereadores e do
Barbeiro Porfírio.
e) O prestígio de Bacamarte e o medo dos vereadores e do
Barbeiro João Pina.
08.
ASSOMBRO DE ITAGUAÍ
E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que
ficou a vila ao saber que um dia os loucos da Casa Verde iam
todos ser postos na rua.
– Todos?
– Todos.
– É impossível; alguns sim, mas todos...
– Todos. Assim o disse ele no ofício que mandou hoje de manhã à câmara. (ASSIS, 2011, p. 28).

O alienista libertou todos os que estavam internados, pois:
a) Considerava que havia uma nova tese “[...] e portanto que
se devia admitir como normal e exemplar o desequilíbrio
das faculdades, e como hipóteses patológicas todos os
casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto”.
b) Considerava que os loucos ficariam em melhores condições com as famílias.
c) Considerava que os loucos ficariam em melhores condições soltos nas ruas.
d) Considerava que os loucos iriam ser curados nas ruas.
09.
O vereador Freitas propôs também a declaração de que em
nenhum caso fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos
alienados: cláusula que foi aceita, votada e incluída na postura
apesar das reclamações do vereador Galvão. O argumento
principal deste magistrado é que a câmara, legislando sobre uma experiência científica, não podia excluir as pessoas
de seus membros das conseqüências da lei; a exceção era
odiosa e ridícula. Mal proferira esta duas palavras, romperam
os vereadores em altos brados contra a audácia e insensatez
do colega; este, porém, ouviu-os e limitou-se a dizer que votava contra a exceção.
– A vereança, concluiu ele, não nos dá nenhum poder especial
nem nos elimina do espírito humano. (ASSIS, 2011, p.30).
26/06/2009 - 06h55
Deputada do [...] diz que parlamentares legislam em causa
própria e aprovam distribuição de rádio e TV de olhos fechados. Para ela, democratização dos meios de comunicação é
mais importante do que a reforma agrária.

LITERATURA
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No terceiro mandato consecutivo, a deputada [...] tornou-se
uma das principais referências da Câmara no debate sobre a
comunicação social. O diagnóstico [...] sobre o assunto é desolador: o Congresso se omite do papel de fiscalizar os processos
de concessão e renovação das emissoras de rádio e TV e favorece grupos políticos e conglomerados de radiodifusão.
Segundo ela, os parlamentares aprovam as concessões e renovações às escuras, sem observar o cumprimento dos requisitos legais mínimos, como o desempenho de sua função
social, e legislam muitas vezes em causa própria.
“O máximo que se consegue fazer é verificar o quanto os
documentos, apresentados ao se requerer uma renovação
de uma concessão, estão de acordo com as exigências
formais, legais. É uma formalidade”, afirma. “São quatro,
cinco grupos que detêm o oligopólio dessas concessões,
com, evidentemente, a leniência e a conivência de quem
concede, ou permite, ou fecha os olhos a essa concentração
fantástica de controle sobre os meios de comunicação”.
No ano passado, [...] comandou uma subcomissão instalada na Comissão de Ciência e Tecnologia que propôs
mudanças nos processos de concessão das outorgas
de rádio e TV. Das discussões surgiu uma proposta de
emenda constitucional (PEC) que proíbe expressamente parlamentares de serem donos de empresas de radiodifusão.
De acordo com levantamento da Transparência Brasil, 29 senadores (36% do total de 81) e 62 deputados (12% do total
de 513) têm concessões de rádio e TV. A maioria deles alega
que a Constituição não é taxativa quanto à proibição. “Não se
tem consciência de que isso é um patrimônio da sociedade. E
é o Estado, em nome da sociedade, que confere ou não essas
outorgas e essas renovações de concessões. Então, há um
déficit de consciência política a respeito do tema na sociedade”, critica a deputada.
Com trajetória política ligada aos movimentos sociais, [...] atribui à democratização dos meios de comunicação poder maior
de transformar a sociedade do que a reforma agrária. “No dia
que se fizer esse processo de democratização e de controle da
sociedade sobre esses meios, nós teremos condições políticas de fazer a reforma agrária e qualquer outra reforma que se
precisa fazer neste país”, defende.
Na entrevista a seguir, [...] classifica como “absurda” a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de derrubar a exigência
do diploma para exercício do jornalismo e condena o que ela
chama de “ditadura” dos líderes partidários e da Mesa Diretora. Na avaliação dela, a crise que atinge o Congresso este
ano reproduz uma crise da democracia participativa e direta.”
Fonte: <http://congressoemfoco.uol.com.br>. Acesso em:
1º dez. 2010.

Após a leitura da citação de O Alienista e da matéria jornalística, assinale as alternativas corretas:

Rodolfo Torres
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a) Tanto os Vereadores de Itaguaí como os parlamentares
denunciados pela Deputada legislam em causa própria.
b) Os vereadores de Itaguaí legislaram em causa própria,
pois excluíram a possibilidade de eles serem recolhidos à
Casa Verde.
c) A Deputada mencionada na matéria pode ser comparada
com o Vereador Galvão em seus protestos de legislar em
causa própria.
d) Todas as alternativas estão corretas.
10.
Os alienados foram alojados por classes. Fez-se uma galeria
de modestos; isto é, os loucos em quem predominava esta
perfeição moral; outra de tolerantes, outra de verídicos, outra
de símplices, outra de leais, outra de magnânimos, outra de
sagazes, outra de sinceros, etc. Naturalmente, as famílias e
os amigos dos reclusos bradavam contra a teoria; e alguns
tentaram compelir a câmara a cassar a licença. A câmara,
porém, não esquecera a linguagem do vereador Galvão, e se
cassasse a licença, vê-lo-ia na rua, e restituído ao lugar; pelo
que, recusou. Simão Bacamarte oficiou aos vereadores, não
agradecendo, mas felicitando-os por esse ato de vingança
pessoal. (ASSIS, 2011, p.31-32).

A nova teoria de Bacamarte nos faz crer que ter virtudes e
idoneidade é coisa de louco, portanto temos configurada a:
a) Metonímia.
b) Catacrese.
c)	Ironia.
d)	Sinestesia.
11. Qual o motivo de o alienista achar-se um mentecapto?
a) Tinha fracassado na atenção à sua mulher.
b) “[...] achou em si os característicos do perfeito equilíbrio
mental e moral; pareceu-lhe que possuía a sagacidade,
a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade,
o vigor moral, a lealdade, todas as qualidades enfim que
podem formar um acabado mentecapto”.
c) Tinha fracassado na cura dos vereadores.
d) Todas as alternativas anteriores.
12. Sugira ao seu professor de redação que o ajude na confecção de uma resenha de O Alienista ou em uma adaptação
para o drama, orientada também pelo professor de literatura.
A construção do drama pode ser em grupo.
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Glossário
Absolvição: perdão, remissão.
Alienista: que tem relação com a alienação mental ou seu tratamento.
Especialista no estudo e tratamento dos alienados; psiquiatra.
Anatômicas: relativas à anatomia corporal, físico do corpo humano
ou animal.
Audácia: arrojo, atrevimento, ousadia.
Avulsos: que não fazem parte de coleção.
Boticário: farmacêutico; homem que sabe preparar produtos farmacêuticos; dono de botica.
Cassar: tornar nulo ou sem efeito; anular, ab-rogar, cancelar, invalidar.
Cláusula: condição ou preceito que faz parte de um tratado, de um
contrato ou de qualquer outro documento público ou particular; condição.
Coligiu: reuniu em coleção, juntou (o que anda disperso).
Compelir: constranger, forçar, obrigar.
Condizente: que condiz; adequado, ajustado, harmônico.
Conglomerados: densamente agrupado; amontoado.
Consecutivo: que segue em série; um imediatamente
após o outro, com pequenos intervalos; sucessivo.
Consorte: companheiro ou companheira; cônjuge.
Consternava: afligia; causava profundo desgosto ou abatimento a.
Corte: cidade ou lugar em que reside o soberano.
Decerto: com certeza.
Déficit: saldo negativo entre a receita e a despesa num orçamento; o
que falta numa conta, provisão, receita, etc.
Definhava: enfraquecia-se pouco a pouco.
Desprovida: que não tem; privada ou carente de; sem recursos.
Enciclopedista: pessoa partidária das doutrinas da enciclopédia de
D’Alembert e Diderot (França, séc. XVIII).
Escumava: espumava.
Fisiológicas: que se referem à fisiologia (ciência biológica que estuda as funções dos seres vivos e, em geral, os fenômenos da vida,
o funcionamento do organismo vivo).
Idoneidade: qualidade de idôneo; conjunto de qualidades que distinguem o indivíduo, pela boa prática dos deveres e costumes, dignificando-o no conceito público.
Ininterrupto: que não sofre interrupção, que dura sempre;
constante.
Íntegra: contexto completo; na íntegra: por inteiro.
Lastimá-lo: lamentá-lo.
Leniência: brandura, mansidão, suavidade.
Magistrado: empregado público que, na esfera administrativa ou judicial, exerce autoridade delegada pela nação ou
pelo poder central.
Magnânimos: que têm grandeza de alma; generosos, liberais; nobres, elevados.
Mancebo: jovem, moço, rapaz.
Melancolia: psicose maníaco-depressiva; estado de humor caracterizado por uma tristeza vaga e persistente.
Mentecapto: que perdeu o uso da razão; alienado, idiota, néscio.
Mucamas: escravas negras de estimação, escolhidas para ajudar
nos serviços caseiros ou para acompanhar pessoas da família ou
para servir de ama de leite.
Oligopólio: forma de competição que se caracteriza pela existência
de um número muito reduzido de vendedores, que, por isso, podem
prever com bastante exatidão, cada qual por si, os efeitos das alterações feitas por um deles no preço ou na quantidade da oferta.
Omite: deixa de fazer, dizer ou escrever; não menciona; deixa de lado,
etc.
Outorga: ato ou efeito de outorgar; autorização, concessão, permissão.
Padecia: era atormentado, afligido, martirizado por alguma coisa ou
doença.
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Pajens: na Idade Média, mancebos da nobreza que acompanhavam
um príncipe, um fidalgo, ou uma dama, para prestar-lhes certos serviços e se iniciarem na carreira das armas.
Polidamente: de modo civilizado, culto, cortês, delicado.
Prendas: dotes, qualidades, talento, arte.
Prestígio: grande influência; importância social.
Preterir: deixar de parte; não dar importância a; não fazer caso de.
Radiodifusão: ação de radiodifundir; estação de radiodifusão; difusão por meio de radiofonia.
Reproche: ato de reprochar; censura.
Resenha: descrição minuciosa; enumeração cuidadosa e
circunstanciada.
Robustos: que manifestam boa saúde, vigorosos, fortes.
Sagacidade: perspicácia, sutileza.
Taxativa: que taxa, que limita, que restringe; que fixa com
precisão e em nome da lei ou regulamento.
Vandálicas: relativas aos vândalos ou próprias deles; brutais, cruéis.
Vereança: cargo de vereador.
Viés: obliquidade, falta de retidão na maneira de proceder; meio indireto.
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2. REALISMO/NATURALISMO/
PARNASIANISMO.............1881 A 1893
2.1. Realismo/Naturalismo
Se algum colega seu disser algo do tipo “caia na real”,
você entenderá que ele pede para você encarar a realidade,
ter um ato de realismo. Dizendo assim, parece que todos
somos seres humanos do realismo ou podemos ser, pois
sempre será preciso que apresentemos os fatos como eles
ocorreram. Dessa forma, poderíamos ainda inferir que sempre tivemos autores realistas, pois sempre houve literatura
interessada nos fatos e no mundo concreto.
Não obstante, chamamos atenção aqui para o movimento literário chamado Realismo e que predominou durante a
segunda metade do século XIX. Este movimento nasceu com

DICA:

oposição ao Ultrarromantismo e, por isso, caracteriza-se
também por ter oposição ao sonho, à imaginação, à fantasia

LITERATURA E INTERNET

e à subjetividade do romantismo.
Vejamos alguns outros detalhes:

Várias obras literárias podem ser lidas gratuitamente na
Internet, sem com isso infligirmos as leis brasileiras. A nossa

⇒⇒ Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert, foi o primei-

Lei de Direitos Autorais permite que obras de autores mortos

ro romance realista; esta obra influenciou a construção de

há mais de 70 (setenta) anos sejam publicadas sem a obri-

O Primo Basílio, do escritor português Eça de Queirós, e

gatoriedade de pagar os direitos autorais aos familiares. Isso
não nos dá o direito de plagiarmos as obras destes autores
e autoras, mas permite que façamos o download ao vermos
um texto de Machado de Assis, Lima Barreto, Castro Alves,
Gregório de Matos e outros na Internet.
Muitos são os sites que disponibilizam obras literárias,

Dom Casmurro, de Machado de Assis.
⇒⇒ Os escritores se preocupavam com a ciência, com a objetividade e com a reprodução do objeto analisado.
⇒⇒ O Naturalismo é uma tendência do Realismo.
		

2.1.2. Contexto Histórico

inclusive para download, vejamos alguns endereços interessantes:

⇒⇒ Queda da influência da Aristocracia e do Clero.
⇒⇒ Pequena Burguesia ou Classe Média com menor influên-

http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.jornaldepoesia.jor.br/
http://futuro.usp.br/portal/website.ef

cia na vida social e nos costumes.
⇒⇒ Organização do proletariado e do Manifesto Comunista de
Marx e Engels, em 1848.

http://www.nead.unama.br

⇒⇒ Vitória do capitalismo industrial.

http://www.quilombhoje.com.br/

⇒⇒ Importantes descobertas científicas: tratamento da sífi-

http://www.academiadeletrasdabahia.org.br/.

lis, da malária e da tuberculose, utilização do éter como
anestésico e realização da assepsia.

Outra possibilidade é ir a um site de busca e colocar o
nome do autor ou da autora, combinado com o nome da obra
desejada. Vale lembrar que é preciso ter cuidado com os sites
não referenciados.

⇒⇒ Compreensão do mundo através do cientificismo.
⇒⇒ Publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles
Darwin.
⇒⇒ O questionamento da existência de Deus.
⇒⇒ A sociedade valoriza os bens materiais em detrimento da
espiritualidade.
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⇒⇒ Filosofia Positivista, a qual se norteia nos fatos e nos experimentos.

2.2. O REALISMO-NATURALISMO NO
BRASIL

⇒⇒ O Positivismo, de Augusto Comte, para o qual o único
conhecimento válido é o conhecimento positivo, ou seja,
provindo das ciências.

O Realismo, no Brasil, tem como marco inicial a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de

⇒⇒ O Determinismo, de Hippolyte Taine, para o qual o com-

Machado de Assis, em 1881. Já na década de 60 do século

portamento humano é determinado por três fatores: o

XIX, todavia, as temáticas político-sociais de Castro Alves,

meio, a raça e o momento histórico;

Sousa Andrade e Tobias Barreto sinalizavam para o fim do

⇒⇒ O Darwinismo ou a lei da seleção natural, de Charles Darwin,

Romantismo. Na prosa, podemos verificar o mesmo com-

segundo a qual a natureza ou o meio selecionam entre os

portamento, através dos romances de Manuel Antônio de

seres vivos as variações que estão destinadas a sobreviver e

Almeida, Franklin Távora e Visconde de Taunay.

a perpetuar-se, sendo eliminados os mais fracos.

Para o Naturalismo brasileiro, o romance O Mulato
(1881), de Aluísio Azevedo, constitui o marco inicial. É O Cor-

Glossário
Aristocracia: sociedade politicamente organizada, cujo controle estatal é privativo de uma camada social privilegiada; a classe nobre,
os fidalgos.
Assepsia: qualidade ou condição de ser isento de todo germe séptico; preservar de microrganismos.
Burguesia: a classe média da sociedade.
Cientificismo: doutrina que se funda nos conhecimentos científicos,
relegando a um segundo plano as especulações transcendentais.
Clero: classe eclesiástica; corporação de todos os pertencentes à
Igreja.
Darwinismo: princípio baseado no processo de seleção natural, ou
seja, na natureza, há sempre o domínio e a prevalência dos seres
mais fortes ou mais aptos.
Determinismo: corrente filosófica, cujo princípio fundamental é a
defesa de que o comportamento humano é condicionado por três
fatores: o meio, a raça e o momento histórico.
Detrimento: perda; dano, prejuízo.
Friedrich Engels: filósofo alemão. Oriundo de uma família da burguesia industrial, observa e conhece desde jovem as penosas condições
de vida dos trabalhadores, tanto na Alemanha como na Inglaterra.
Independente de Marx, e inclusive antes dele, chega a posições teóricas e políticas revolucionárias.
Karl Marx: Karl Heinrich Marx nasceu em Trèves, ao sul da Prússia, a
5 de maio de 1818. Marx morreu, porém seu legado é imortal. Doutor
em filosofia, graduado nas melhores universidades da Alemanha do
século XIX.
Malária: denominação de uma doença que se caracteriza por febre
intermitente e renitente; os antigos acreditavam que esta enfermidade
provinha do ar contaminado que emanava de águas palustres e daí o
nome de “mala aria”.
Não obstante: apesar de; apesar disso.
Positivismo: princípio pelo qual o único conhecimento válido é o positivo, ou seja, aquele provindo da ciência.
Proletariado: classe dos trabalhadores livres assalariados na sociedade técnica industrial (Karl Marx); classe operária.
Sífilis: doença venérea crônica, contagiosa por contato direto e
transmissível por herança; produzida por um micróbio, o Treponema
pallidum ou Spirochaeta pallida, caracterizada por lesões cutâneas
e estruturais que se desenvolvem em três estádios com gravidade
crescente, no curso de muitos anos.
Tuberculose: doença infecto-contagiosa do homem e de alguns
outros vertebrados, produzida pelo bacilo de Koch e caracterizada
pela formação de tubérculos nos tecidos de qualquer parte do corpo,
mais especialmente no trato respiratório.

tiço (1890) do mesmo autor, contudo, que marca o apogeu
do Naturalismo brasileiro.
Apesar de se datar o final do Realismo em 1893, com
a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Sousa, temos
obras realistas após esta data. O correto é entendermos Missal e Broquéis como marcos de início do Simbolismo. Afinal, obras machadianas são publicadas em 1900 e 1904, D.
Casmurro e Esaú e Jacó, respectivamente. Ainda devemos
lembrar que, nas últimas décadas do século XIX e nas duas
primeiras dos séculos XX, o Realismo, o Simbolismo e o PréModernismo andam paralelamente.

2.2.1. Contexto histórico
⇒⇒ Guerra do Paraguai (1864-1870).
⇒⇒ Campanhas abolicionistas e republicanas.
⇒⇒ Economia agrária.
⇒⇒ Abolição da escravatura (1888).
⇒⇒ Queda do Império (1889) – Proclamação da República.
⇒⇒ Ideias liberais, socialistas e positivistas.
⇒⇒ Aumento das estradas de ferro e do transporte urbano.
⇒⇒ Surgimento da iluminação elétrica e do cinema.
⇒⇒ Aumento da pequena burguesia.
⇒⇒ Crescimento das cidades.
⇒⇒ Chegada dos imigrantes europeus e italianos.
⇒⇒ Expansão da lavoura cafeeira.
⇒⇒ Facilitação da comunicação, através do telégrafo.

2.3. Principais Características Realistas e
Naturalistas
Observe o quadro comparativo das características que
distinguem esses movimentos.
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Características Realistas
Romance de tese documental
que permite ao leitor suas
próprias conclusões a respeito de um aspecto abordado.

Características Naturalistas
Romance de tese experimental
que explora um aspecto abordado, expondo as conclusões para
que o leitor as aceite ou não.

Temática que focaliza a análiTemática que focaliza a análise
se psicológica e a tipificação
patológica.
social.
Personagens presas às leis naPersonagens concretas, vivas turais, em geral comparadas a
e completas, vivem em confli- animais. Possuem hereditariedade
to com o meio.
física e psicológica, além de
serem movidas pelo instinto.
Preferência pelo ambiente
urbano.

Preferência pelo ambiente menos
favorecido.

Descrição minuciosa, precisa,
Perfeição formal, buscando a
muitas vezes exaustiva. Preferênpalavra exata, concisa. Resulcia por espaços miseráveis... em
tado do trabalho do escritor.
intenções combativas.
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Tendência Naturalista
Aluísio Azevedo e Júlio Ribeiro foram os maiores representantes do romance naturalista no Brasil. O Ateneu, de Raul
Pompéia, é um romance que apresenta características naturalistas, realistas e impressionistas.
O Naturalismo caracteriza-se, sobretudo, pela análise
científica da realidade (realismo exterior). O autor mais importante é Aluísio Azevedo, mas se destacam, ainda, Inglês
de Souza e Adolfo Caminha.

2.5. PRINCIPAIS AUTORES REALISTAS E
NATURALISTAS
Raul D’Ávila Pompéia
Principais Obras:

2.4. Características comuns aos dois
movimentos

⇒⇒ Romance: Uma Tragédia no Amazonas, O Ateneu.

⇒⇒ Antirromantismo.

Aluísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo

⇒⇒ Principal Autor Naturalista

⇒⇒ Impessoalidade na narração (preferência pela 3ª pessoa).
⇒⇒ Verossimilhança.

Principais Obras:

⇒⇒ Contemporaneidade temática.

⇒⇒ Romance: Uma Lágrima de Mulher, O Mulato, Casa de

⇒⇒ Determinismo (atribui, à hereditariedade e ao meio, a explicação do comportamento humano).

Pensão, O Coruja, O Cortiço, etc.
⇒⇒ Contos: Demônios, Pegadas, etc.

⇒⇒ Positivismo (formulação de leis que explicam o comportamento e as transformações da sociedade).
⇒⇒ Semelhança dos personagens com o homem comum.

Machado de Assis
⇒⇒ Sobre este, já falamos no início deste módulo.

⇒⇒ Personagens condicionadas ao meio físico e social.
⇒⇒ Personagens e acontecimentos explicados pela lógica da
causa e efeito.
⇒⇒ Linguagem menos rebuscada que a do Romantismo.

Tendência Realista
Analisa a sociedade a partir do comportamento dos personagens.
Realismo psicológico ou interior: apresenta uma observação e análise dos conflitos interiores do homem. Peripécias e aventuras têm pouca importância, pois as ações
só interessam para revelar o que vai pelo mundo interior das
personagens. Machado de Assis foi quem mais se utilizou

Glossário
Abolicionistas: pertencentes ou relativos à abolição ou ao abolicionismo.
Análise patológica: análise que estuda a origem, os sintomas e a
natureza das doenças.
Apogeu: o mais alto grau, o ponto culminante; auge.
Hereditariedade: sucessão; transmissão das qualidades físicas ou
morais de alguém aos seus descendentes.
Peripécias: casos estranhos e imprevistos, que surpreendem e comovem.
Rebuscada: apurada com esmero excessivo; requintada.
Telégrafo: aparelho destinado a transmitir mensagens ou quaisquer
comunicações à distância.
Verossimilhança: qualidade do que é semelhante à verdade; que tem
a aparência de verdade; provável.

dessa característica em suas obras.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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3. PARNASIANISMO
O parnaso era uma montanha da Grécia Antiga consagrada ao Deus Apolo e às musas. Era também fonte de inspiração para os artistas e, no século XIX, foram a base sólida

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac
Principais Obras:
Parábolas, Via-Lactea, Sarças de Fogo, Alma Inquieta,
Tarde, etc.

para a concepção do Estilo de época Parnasianismo.
Glossário

Surgimento: França, como total oposição à subjetividade
romântica.
Revista Le Parnasse Contemporain (O Parnaso Contem-

Carnal: relativo à carne; lascivo, sensual.
Platônico: relativo a Platão ou à sua filosofia; desligado de interesses
ou gozos materiais; ideal, casto.

porâneo): suporte para os poucos poetas parnasianos;
Marco no Brasil: Teófilo Dias (1882) inaugura o estilo
com Fanfarra.

3.1. Características Parnasianas

EXERCÍCIOS
Leia os poemas a seguir e discuta as características par-

⇒⇒ Objetividade, oposição ao sentimentalismo e à imaginação.

nasianas

No Brasil, contudo, não houve respeito pela objetividade.
⇒⇒ Arte pela arte ou arte descompromissada.
⇒⇒ Abordagem de temas exóticos.
⇒⇒ Amor carnal e menos platônico; clara oposição ao
Romantismo.
⇒⇒ O Renascimento e a Antiguidade Clássica como fontes
de inspiração.
⇒⇒ Descrições detalhistas.
⇒⇒ Valorização da rima rica e preciosa.
⇒⇒ Uso de palavras menos populares.
⇒⇒ Abordagem de temas universais em oposição ao individualismo Romântico.
⇒⇒ No Brasil, percebemos subjetividade e temas brasileiros.

3.2. PRINCIPAIS AUTORES
Antônio Mariano Alberto de Oliveira (1857-1839)
Principais Obras:
Canções Românticas, Meridionais, Sonetos e Poemas,
Versos e Rimas, etc.

Raimundo da Mota Azevedo Correia (1859-1911)
Principais Obras:
Primeiros Sonhos, Sinfonia, Versos e Versões, Aleluias, etc.

10

OUVIR ESTRELAS
Olavo Bilac
“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A via-láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.
Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”
E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”
(Poesias, Via-Láctea, 1888.)
LÍNGUA PORTUGUESA
Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura;
Ouro nativo, que, na ganga impura,
A bruta mina entre os cascalhos vela...
Amo-te assim, desconhecida e obscura,
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
E o arrolo da saudade e da ternura!
Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceanos largos!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,
Em que da voz materna ouvi: “meu filho!”
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!
(Tarde, 1919.)

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Glossário
Arrolo: canto para adormecer crianças.
Camões: importante escritor português.
Cintila: brilha como centelha, brilha com uma espécie de trepidação.
Clangor: som estridente de trombeta.
Ganga: matéria mineral rochosa ou terrosa inútil, que ocorre junto
com o minério metálico ou outros minérios valiosos de um filão ou
jazida.
Lácio: região da Itália onde o Latim teve origem.
Procela: tempestade marítima; borrasca, tempestade.
Senso: faculdade de julgar, de raciocinar; entendimento, juízo, tino.
Silvo: assobio, apito.
Tresloucado: diz-se do indivíduo desvairado, louco, demente.
Trom: som de canhão.
Tuba: instrumento metálico dos antigos romanos, formado por um
tubo reto.
Viço: exuberância, força, vida, vigor.

4.2. Contexto Histórico no Brasil
⇒⇒ A abolição da escravatura.
⇒⇒ A proclamação da República.
⇒⇒ A revolta armada da Marinha (1893) e dos latifundiários
contra a República;

LITERATURA
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⇒⇒ A Guerra de Canudos (1893 – 1897).

4.3. Principais Características da estética
simbolista
⇒⇒ Subjetivismo: como no Romantismo e ao contrário dos
Parnasianos.
⇒⇒ A musicalidade: utilização da rima e de recursos fonéticos, a exemplo da aliteração e da assonância.
Ex.: “Vozes veladas, veludosas vozes,
Volúpias dos vilões, vozes veladas”

4. SIMBOLISMO

(Cruz e Sousa)
⇒⇒ Misticismo e espiritualismo.
⇒⇒ Expressão da realidade, de maneira vaga e imprecisa.

Cansados do cientificismo da época realista, os escritores franceses lançam o movimento simbolista, inicialmente

⇒⇒ Busca da imaginação e da fantasia, como no
Romantismo.

conhecido como decadentismo. O livro de poesia e prosa

⇒⇒ Utilização de recursos gráficos para enfatizar ideias,

poética Flores do mal (1857), do francês Charles Baudelai-

como, por exemplo, o uso de letras maiúsculas no meio

re, é o marco inicial do citado movimento literário. As obras

das frases.

Broquéis (poesia) e Missal (prosa poética) são inaugurado-

Ex.: “Sou como um Réu de celestial Sentimento”

ras do Simbolismo no Brasil, através de Cruz e Sousa, em

(Cruz e Sousa)

1893. Outro fato importante para a história do Simbolismo foi

⇒⇒ Maior preocupação com a forma do que com as ideias, por

o manifesto do poeta Jean Moréas (1866), responsável por

isso a utilização de palavras ambíguas, sinestesias, o mistério,

divulgar o termo Simbolismo na Europa.

os recursos gráficos e os fonéticos para criar a musicalidade.

Um dos caminhos para melhor compreendermos o Simbolismo é buscar o entendimento da palavra símbolo. Sabemos
que simbolizar é representar, trazer algo à lembrança, ao imaginário com possibilidade de um valor mágico e místico, sempre
aberto a várias interpretações. Por aí vemos o quanto há, nesse
estilo, de ruptura com Realismo/Naturalismo/Parnasianismo.

Glossário
Ambíguas: que podem ter diferentes significados; duvidosas, incertas, indecisas.
Enfatizar: dar ênfase a.
Latifundiários: donos de propriedade rural de grande extensão, cuja
maior parte aproveitável não é aplicada à cultura ou utilizada em exploração econômica.

4.1. Contexto Histórico
⇒⇒ Grande depressão econômica, principalmente na GrãBretanha.

5. PRÉ-MODERNISMO

⇒⇒ Surgimento dos políticos socialistas europeus.
⇒⇒ Organização da classe operária.

Período de Transição (1902-1922)

⇒⇒ Questionamento do materialismo realista.
⇒⇒ O retorno a valores como o misticismo, o sonho, a fé e
a religião.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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vés de uma convenção estabelecida por Tristão de Ataíde em

volta da Chibata, que pedia o fim dos castigos corporais

1939. Dificilmente, alguém poderá denominar o Pré-Moder-

contra os marinheiros.

nismo de escola literária propriamente dita, aquela que possui
uma considerável unidade de pensamento e ação. Isso porque não havia a união em torno de um mesmo ideário, tendo como norte determinadas características. Não podemos

⇒⇒ Em São Paulo, os anarquistas iniciavam movimentos grevistas da classe operária.
⇒⇒ Surgimento do proletariado, com os trabalhadores assalariados.

negar, contudo, a importância deste período para as letras

⇒⇒ Em 1894, tomou posse o primeiro presidente civil, o paulis-

brasileiras, bem como a sua contribuição para a Semana de

ta Prudente de Morais, que deu início à chamada ‘Repúbli-

Arte Moderna e para o próprio Modernismo.

ca Café-com-Leite’, substituindo a ‘República da Espada’.

Este período apresenta duas vertentes: a primeira é caracterizada pela manutenção de características naturalistas e

5.3. Alguns Autores do Pré-Modernismo

parnasianas. A segunda vertente revela as mazelas da sociedade da época e possui um interesse crítico na realida-

Afonso Henriques de Lima Barreto

de de nosso país. Esta última tendência é mais presente na
prosa e na poesia representada por Augusto dos Anjos, pois

Nascido em 13 de maio de 1881, Lima Barreto foi um

os outros poetas ainda seguiam os padrões parnasianos. Na

exemplo de assunção negra num período em que tal postu-

prosa, devemos destacar Afonso Henriques de Lima Barreto,

ra poderia significar suicídio social. Filho de pai português e

Monteiro Lobato e Euclides da Cunha.

mãe escrava, sentiu na pele todo o peso da discriminação
racial. Iniciou os estudos em Niterói e depois foi para o Colé-

5.1. Características do Pré-Modernismo:

gio Pedro II. Cursou Engenharia na Escola Politécnica durante
cinco anos até 1902, ano em que largou os estudos para

⇒⇒ Denúncia da realidade social, política e econômica da
época.

cuidar de seu pai.
Após ter conseguido um emprego público, goza de pe-

⇒⇒ Preferência por personagens extraídos do continente dos

quena estabilidade financeira, o que lhe permitia escrever. Até

excluídos: o homem do sertão nordestino, o caipira, os

hoje, teóricos discutem qual teria sido o maior autor flumi-

afrodescendentes, os funcionários públicos.

nense, Lima Barreto ou Machado de Assis. O fato é que, em

⇒⇒ Temáticas regionalistas.

vida, o socialista Lima Barreto não alcançou reconhecimento;

⇒⇒ Ruptura com o academicismo e preferência por uma lin-

ao contrário do que ocorreu com Machado de Assis, o qual,

guagem mais coloquial e próxima à do povo.

por não possuir uma postura de assunção de sua negritude,
não incomodava as elites.

5.2. Contexto Histórico

O perfil literário de Lima Barreto é questionador e incomodativo. Ele ia até o cerne da questão para denunciar o ma-

⇒⇒ Contínua marginalização do ex-escravo e seus descendentes.

chismo, a injustiça social, os desmandos governamentais e

⇒⇒ Substituição da mão de obra escrava por imigrantes, prin-

defender interesses representativos do proletariado. Além de

cipalmente italianos.

criticar a submissão feminina e a república, combateu o ex-

⇒⇒ Ciclo da Borracha na Amazônia.

cesso de militarismo. Barreto foi um dos primeiros a defender

⇒⇒ Urbanização de São Paulo.

o voto feminino. Sua veia narrativa é bastante influenciada

⇒⇒ Revolta de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, no

pelo estilo jornalístico, e foi um cronista que abordava, entre

final do século XIX, que inspiraria a construção do livro Os

outras realidades, a do subúrbio carioca.

Sertões, de Euclides da Cunha.
⇒⇒ Padre Cícero vira figura central de conflitos no Ceará.

José Bento Monteiro Lobato

⇒⇒ Forte período de Cangaço no sertão, que tem Lampião
como personagem mitológico.
⇒⇒ Em 1904, explode uma revolta popular no Rio de Janeiro, sob o pretexto de recusa à vacina obrigatória.
⇒⇒ Em 1910, João Cândido, o Almirante Negro, lidera a Re-
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O nacionalista Monteiro Lobato era natural de Taubaté,
interior de São Paulo, e nasceu em 18 de abril de 1882. Advogado, professor, adido comercial do Brasil em Nova York
entre 1927 e 1931 e defensor da soberania nacional sobre o
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petróleo, deixou importantes produções, entre elas: Urupês,
Reinações de Narizinho e Negrinha (1920). Na obra Urupês,
criou o personagem Jeca Tatu como símbolo do caboclo
brasileiro. Além de tudo que já foi dito, Lobato foi editor de
Lima Barreto e criou a primeira editora nacional no Brasil, a
Monteiro Lobato &Cia. Mesmo com a falência, não desistiu e
fundou a Editora Nacional e a Editora Brasiliense.

Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos
Natural da Paraíba, nasceu em 20 de abril de 1884 numa
família de donos de engenho. Formou-se em Direito, em
Recife, no ano de 1907. Foi professor de literatura brasileira
na Capital de seu Estado até se desentender com o governo
e ser demitido. Foi então morar no Rio de Janeiro, onde se
tornou professor do Colégio Pedro II. Sua poesia é marcada
pelo pessimismo, por palavras de baixo calão, além do cientificismo. Em 1912, publica seu único livro de poesias: Eu.
O “poeta do mau gosto”, como era conhecido, conquistou
razoável popularidade, mesmo com seus versos marcados
pela vulgaridade. Outro fato importante é a presença de características expressionistas na obra do paraibano, que não
conhecia o expressionismo alemão. Em 12 de novembro de
1914, dez dias de gripe levam Augusto dos Anjos.

Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha
Uma das frases que mais marca a literatura brasileira é

no estrangeiro, cuja missão é tratar dos assuntos relativos a determinada atividade na qual é considerado importante um intercâmbio
entre os dois países.
Anarquistas: partidários da doutrina que prega a eliminação de toda
a autoridade e a substituição da soberania do Estado pelo contato
livre.
Antônio Conselheiro: líder da luta em Canudos.
Assunção: ação ou resultado de assumir; elevação de alguma dignidade.
Cangaço: grupo de homens que espalhavam o terror por onde andavam; eram os cangaceiros, bandidos que abraçaram a vida nômade
e irregular de malfeitores por motivos diversos; alguns deles foram
impelidos pelo despotismo de homens poderosos.
Ideário: coletânea de ideias políticas, científicas, econômicas, sociais, etc.
Lampião: o mais conhecido dos cangaceiros; cometeu o seu primeiro assassinato para vingar a morte do pai, vítima de um crime
político.
Mazelas: chagas, feridas, manchas na reputação.
Padre Cícero: no ano de 1872, chegava ao arraial de Juazeiro, no
Ceará, um padre jovem, de olhos e pele claros, estatura pequena,
atraído por um sonho. Seu nome – Cícero Romão Batista, filho da vizinha cidade do Crato, que, ao se ordenar um ano antes no Seminário
da Prainha, em Fortaleza, não imaginava rumo tão inesperado para
sua vida. Seus planos eram ensinar latim naquele mesmo seminário
e residir na Capital.
Proletariado: classe dos trabalhadores livres assalariados na sociedade técnica industrial; classe operária.
Revolta de Canudos (1893-1897): movimento de protesto social
dos pobres, que assume uma linguagem e uma visão religiosas chamada de messiânica (a palavra vem de Messias); grande movimento
de sertanejos liderados por Antônio Mendes Maciel (Antônio Conselheiro). Fundaram o Arraial de Belo Monte (ou Canudos) no interior
da Bahia. Fugiam da miséria, do poder dos coronéis; buscavam uma
vida melhor.
Revolta da Chibata: conhecida também como Revolta dos Marinheiros, ocorreu em unidades da Marinha de Guerra Brasileira, baseadas
no Rio de Janeiro, em 1910.
Tristão de Ataíde: famoso pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, um
dos grandes críticos literários do modernismo brasileiro nos anos 20.
Vertentes: derivam.
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certamente a de Euclides da Cunha: “O sertanejo é, antes de
tudo, um forte”. Não foi fácil a constatação do escritor. Quem
ler Os Sertões ainda poderá perceber, no entanto, algumas
considerações desfavoráveis e preconceituosas em relação

DICA

ao sertanejo.
Verdadeiramente, só ao longo da narrativa, percebemos

As obras “O Homem que sabia javanês” e “Teoria do Me-

a mudança de lado daquele que observara a Guerra de Ca-

dalhão” podem ser encontradas gratuitamente no www.nead.

nudos. Para construir a obra, o engenheiro, que era republi-

unama.br

cano e ex-militar, inspirou-se no que viu durante sua visita ao
arraial quando trabalhou como correspondente do jornal O

ATIVIDADES

Estado de São Paulo e no que lhe contaram. Euclides é natural do Rio de Janeiro, nasceu em 20 de janeiro de 1866 e foi
assassinado em 15 de agosto de 1909 no Rio de Janeiro.

Glossário
Academicismo: pedantismo, formalismo.
Adido: funcionário agregado a embaixada ou legação de seu país

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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– Creia que lhe agradeço; mas que ofício, não me dirá?
– Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão.
Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade; faltaram-me,
porém, as instruções de um pai, e acabo como vês, sem outra
consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito
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em ti. Ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És
moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos
da idade; não os rejeites, mas modera-os de modo que aos
quarenta e cinco anos possas entrar rancamente no regime
do aprumo e do compasso. O sábio que disse: “a gravidade
é um mistério do corpo”, definiu a compostura do medalhão.
(ASSIS, 2011, p. 06).

a) Todo medalhão a partir do que se define por medalhão no
texto de Machado de Assis é um “171”.
b) Popularmente, “171” é sinônimo de falsidade, hipocrisia,
trapaça e fingimento.
c) O Art. 171 da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, define o estelionatário como aquele que obtém, “para si ou

De acordo com o contexto do conto “Teoria do Meda-

para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzin-

lhão”, assinale a alternativa que melhor define um medalhão:

do ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil,
ou qualquer outro meio fraudulento”.

a) Aquele que ostenta muitas condecorações. (http://

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

michaelis.uol.com.br/moder no/por tugues/index.
php?lingua=portugues-portugues&palavra=medalhão)

04. O conto assinalado tece críticas à burocracia da República

b)	Indivíduo sem valor real nem talento nem originalida-

brasileira e desconstrói a nobreza, entre outras ações. Identifi-

de, cuja importância ou fama provém da habilidade

que abaixo trechos que denotam a desconstrução da nobreza:

em imitar ou aproveitar o que já encontra feito. (http://
michaelis.uol.com.br/moder no/por tugues/index.

a)
Era uma casa enorme que parecia estar deserta; estava mal
tratada, mas não sei porque me veio pensar que nesse mau
tratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo
pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes
descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas
de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como
dentaduras decadentes ou mal cuidadas.
Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que
a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as
begônias. Os crótons continuavam, porém, a viver com a sua
folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me a abrir. Veio,
por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de
algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento.
Na sala, havia uma galeria de retratos: arrogantes senhores de
barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras, em bandós, com
grandes leques, pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos à balão; mas, daquelas velhas coisas,
sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito,
a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da
China ou da Índia, como se diz. (BARRETO, 2011, p. 04).

php?lingua=portugues-portugues&palavra=medalhão)
c) Medalha

grande.

(http://michaelis.uol.com.br/mo-

der no/por tugues/index.php?lingua=por tuguesportugues&palavra=medalhão)
d) Pequena caixa metálica, achatada, circular, oval ou oblonga, com tampa geralmente de vidro, onde se guarda uma
recordação (cabelo, retrato etc.). (http://michaelis.uol.com.
br/moderno/por tugues/index.php?lingua=por tuguesportugues&palavra=medalhão)
02. Levando em consideração que a letra b da questão anterior é a alternativa correta, a personagem Castro do conto “O
homem que sabia javanês” também pode ser considerada um
Medalhão porque:
a)	Desconhecia o javanês e mesmo assim conseguiu enganar até o governo brasileiro e ficou famoso como professor de javanês.
b)	Desconhecia o javanês e não só conseguiu enganar o

b)
Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado.
Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver
o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe
as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém,
estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e
oscilante. (BARRETO, 2011, p. 05)

governo brasileiro, mas ficou famoso como professor de
javanês.
c) Falava mal e escrevia mal o javanês e mesmo assim conseguiu enganar até o governo brasileiro e ficou famoso
como professor de javanês.
d) Falava mal e escrevia mal o javanês e não só conseguiu
enganar o governo brasileiro, mas ficou famoso como

c)

professor de javanês.
03. Poderíamos considerar o personagem Castro com o que
popularmente a “moçada” chama de “171”, pois:

14

Fui perdendo os remorsos; mas, em todo o caso, sempre tive
medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse
o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande, quando o
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doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru, para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas
as objeções: a minha fealdade, a falta de elegância, o meu
aspecto tagalo. — “Qual! retrucava ele. Vá, menino; você sabe
javanês!” Fui. Mandou-me o visconde para a Secretaria dos
Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso.
(BARRETO, 2011, p. 06).

QUESTÕES DE VESTIBULAR
01. (UNEB 2011)
Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

LITERATURA

Programa Universidade para Todos

esquisitas. Comprei livros, assinei revistas: Revue Anthropologique et Linguistique, Proceedings of the English-Oceanic

05. Responda em que consistem as críticas à nobreza nas

Association, Archivo Glottologico Italiano, o diabo, mas nada!

letras a, b e c da questão anterior:

E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavamme, dizendo aos outros: “Lá vai o sujeito que sabe javanês.”

a) Na letra a, podemos ver a descrição de decadência da

Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a coloca-

casa e do jardim como sinais de pobreza que contrastam

ção dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia

com as fotografias arrogantes do senhores e de senhoras

cartas dos eruditos do interior, os jornais citavam o meu sa-

arrogantes.

ber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de en-

b) Na alternativa b, é decretada a extinção da dinastia do Barão de Jacuecanga.
c) Na alternativa c, como também ocorre na alternativa b, a
ingenuidade da nobreza demonstra sua incapacidade de
avaliar além do estereótipo.
d) Todas as alternativas estão corretas.

Glossário
Begônias: plantas que são altamente ornamentais pelo desenho e
colorido artístico que apresentam suas folhas e, por isso, cultivadas
em quase toda parte.
Burocracia: a classe dos funcionários públicos, principalmente dos
das secretarias de Estado.
Crótons: gênero (Croton) de ervas e arbustos euforbiáceos, com folhas estreladas pubescentes e pequenas flores diécias; planta desse
gênero.
Débil: que tem pouca força ou energia; fraco, franzino.
Desguarnecidos: privados de guarnição; desprovidos de forças militares ou de munições.
Fealdade: qualidade daquele ou daquilo que é feio; desdouro, indignidade.
Ilícitas: contrárias às leis ou à moral.
Malaio: que se refere à Malásia ou aos malaios.
Mortiças: que está a morrer, morrediço; prestes a apagar-se; desanimado.
Objeção: aquilo que se apresenta em oposição ou desaprovação;
argumento adverso, razão contrária.
Oscilante: hesitante, vacilante; que treme.
Prole: os filhos.
Pujança: estado ou qualidade de pujante; grande força; robustez,
vigor.
Tagalo: indivíduo natural das Filipinas.
Tinhorões: nome comum às ervas aráceas da América tropical, do
gênero Caládio, particularmente a espécie Caladium bicolor, muito
cultivada em jardins, por ter folhas grandes, manchadas ou mosqueadas de branco e vermelho.
Tiririca: planta ciperácea (Cyperus rotundus), daninha às lavouras
e jardins.

tender o tal javanês. A convite da redação, escrevi, no Jornal
do Comércio, um artigo de quatro colunas sobre a literatura
javanesa antiga e moderna...
BARRETO, Lima. O homem que sabia javanês e outros
contos. Seleção dos textos por Maura Sardinha. 3. ed. Rio
de Janeiro: Ediouro, 1996. p. 20. (Coleção Clássicos de
Ouro).

Uma leitura crítica da fala de Castelo, contextualizada no
conto, expõe um dos aspectos da realidade enfocada na narrativa de Lima Barreto, que diz respeito
a) ao artificialismo que pauta o comportamento da personagem Castelo.
b) à valorização do conhecimento linguístico para o exercício
do jornalismo opinativo.
c) à vida produtiva do burguês bem-sucedido e a sua importância no meio cultural.
d) ao culto ao autêntico eruditismo numa sociedade carente
de profissionais especializados em idiomas estrangeiros.
e) à arrogância de um profissional procedente de uma classe
social abastada que se vale da sua condição socioeconômica para exercer poder.

Questões 02 e 03
UNEB 2010
TEXTO:
Fui perdendo os remorsos; mas, em todo o caso, sempre
tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. Esse meu temor foi grande, quando o
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doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Ca-

poados com suas fitinhas cor-de-rosa ao cabelo e o leque

ruru, para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas

indispensável; eram as baratas casemiras claras dos ternos,

as objeções: a minha fealdade, a falta de elegância, o meu

[...] eram as velhas mães, prematuramente envelhecidas com

aspecto tagalo. – “Qual! retrucava ele. Vá, menino; você sabe

a maternidade frequente, a acompanhar a escadinha dos fi-

javanês!” Fui. Mandou-me o visconde para a Secretaria dos

lhos, ao lado dos maiores, ainda moços, que fumavam os

Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso.

mais compactos charutos do mercado — era dessa gente

O diretor chamou os chefes de secção: “Vejam só, um

que se enchia o bonde e se via pelas calçadas em direção aos

homem que sabe javanês – que portento!”
BARRETO, Lima. O homem que sabia javanês. O homem que
sabia javanês e outros contos. 3. ed. Rio de Janeiro: Ediouro,
1996. p. 18.

jardins, aos teatros em matiné, aos arrabaldes e às praias.
Era enfim o povo, o povo variegado da minha terra. As
napolitanas baixas com seus vestidos de roda e suas africanas, as portuguesas coradas e fortes, caboclas, mulatas
e pretas - era tudo sim preto, às vezes todos exemplares

02. O conto “O homem que sabia javanês”, de Lima Barre-

em bando, às vezes separados, que a viagem de bonde me

to, por meio da trajetória do narrador-personagem, Castelo,

deu a ver.

revela-se uma crítica

E muito me fez meditar o seu semblante alegre, a sua força
prolífica, atestada pela cauda de filhos que arrastavam, a sua

a) ao morador do subúrbio que cultiva costumes provincianos.

despreocupação nas anemias que havia, em nada significando

b) à mediocridade arrogante da classe média do Rio de Ja-

a preocupação de seu verdadeiro estado — e tudo isso muito

neiro.
c) à ascensão do pseudointelectual numa sociedade voltada
para a valorização do saber “oco”, da cultura de fachada.
d) à obsessão da sociedade brasileira do início do século XX

me obrigou a pensar sobre o destino daquela gente.
BARRETO, Lima. O domingo. Contos completos de Lima
Barreto. Organização e introdução de Lília Moritz Schwarcz. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 589.

pelo título de doutor.
e) ao distanciamento existente entre a cultura oficial e a cul-

O texto traduz preferência do autor por

tura popular.
a) retratar aspectos marcantes da beleza exótica do cotidia03. O narrador-personagem, no fragmento contextualizado na obra,

no do interior.
b) apresentar características negativas de uma metrópole

a) mostra-se guiado por escrúpulos morais quando se apresenta como professor de javanês.
b) atribui ao seu desempenho intelectual o sucesso alcançado em sua vida.
c) valoriza o saber acadêmico, considerando-o imprescindível à vida social.
d) revela-se oportunista e possuidor de uma flexibilidade

pós-moderna.
c) narrar ações de tipos pouco comuns, idealizados, do
mundo contemporâneo.
d) descrever cenários naturais da paisagem física local, adversos aos da paisagem humana.
e) observar a realidade da vida num centro urbano e, sobretudo, revelar sua preocupação com o homem.

ética.
e) considera-se desprovido de valores pessoal, o que contri-

05. (UESC 2011)

buiu para as suas relações com a alta esfera de poder.
[...] Considerei-me feliz no lugar de contínuo da redação
04. (UESC 2011)

do O Globo. Tinha atravessado um grande braço de mar,
agarrara-me a um ilhéu e não tinha coragem de nadar de novo

TEXTO:

para a terra firme que barrava o horizonte a algumas centenas
de metros. Os mariscos bastavam-me e os insetos já se me

Viajam de bonde silenciosamente. Devia ser quase uma hora,
pois o veículo já se enchia do público especial dos domingos.
Eram meninas do povo envolvidas nos seus vestidos em-
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tinham feito grossa a pele...
De tal maneira é forte o poder de nos iludirmos, que um
ano depois cheguei a ter até orgulho da minha posição. Senti-
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me muito mais que um contínuo qualquer, mesmo mais que

A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de

um contínuo de ministro. As conversas da redação tinham-

crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos – e

me dado a convicção de que o doutor Loberant era o homem

daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o

mais poderoso do Brasil; fazia e desfazia ministros, demitia

bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo – essa indecência

diretores, julgava juízes e o presidente. Logo ao amanhecer,

de negro igual.

lia o seu jornal, para saber se tal ou qual ato seu tinha tido o
placet desejado do doutor Ricardo.
BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. 3.
ed. São Paulo: Ática, 1994. p. 99.
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LOBATO, M. Negrinha. In: MORICONI, I. Os cem melhores
contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000
(fragmento).

A narrativa focaliza um momento histórico-social de
O texto, articulado com a obra, permite considerar cor-

valores contraditórios. Essa contradição infere-se, no con-

reta a alternativa

texto, pela

a)	Isaías Caminha revela-se um ser humano desprovido de

a) falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocu-

qualquer vaidade.

pada com as amigas.

b) O narrador utiliza, no seu relato, uma linguagem essencialmente objetiva e precisa.
c) O narrador atribui tão somente aos outros a não realização
de seus projetos de vida.
d) O narrador reconhece, na narrativa, a atuação da imprensa de seu tempo como marcada pela ética e pelo compromisso com o social.

b) receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas.
c) a ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa
com as crianças.
d) resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros,
evidenciada no final do texto.
e) rejeição dos criados por parte da senhora, que preferia

e)	Isaías, através do relato de sua trajetória de vida, mostra o

tratá-los com castigos.

ambiente social como discriminador de pessoas pobres e
de negros e mulatos.

07. (ENEM 2009)
Cárcere das almas

06. (ENEM 2010)
Negrinha

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa,
Soluçando nas trevas, entre as grades

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e olhos assustados.
Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros

Do calabouço olhando imensidades,
Mares, estrelas, tardes, natureza.
Tudo se veste de uma igual grandeza

anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha

Quando a alma entre grilhões as liberdades

esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa

Sonha e, sonhando, as imortalidades

não gostava de crianças.

Rasga no etéreo o Espaço da Pureza.

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo,
amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote

Ó almas presas, mudas e fechadas

de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono (uma

Nas prisões colossais e abandonadas,

cadeira de balanço na sala de jantar), ali bordava, recebia as

Da Dor no calabouço, atroz, funéreo!

amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo.
Uma virtuosa senhora em suma – “dama de grandes virtudes

Nesses silêncios solitários, graves,

apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia o reverendo.

que chaveiro do Céu possui as chaves

Ótima, a dona Inácia.

para abrir-vos as portas do Mistério?!

Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva.
[...]

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Os elementos formais e temáticos relacionados ao con-

( ) descrição sintética do mundo imediato.

texto cultural do Simbolismo encontrados no poema Cárcere

( ) uso de recursos estilísticos criando imagens sensoriais.

das almas, de Cruz e Sousa, são

( ) enfoque de uma realidade transfigurada pelo transcendente.
( ) apreensão de um dado da realidade sugestivamente am-

a) a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta,
de temas filosóficos.

bígua.
( ) imagens poéticas que tematizam o amor em sua dimen-

b) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à

são física.

temática nacionalista.
c) o refinamento estético da forma poética e o tratamento
metafísico de temas universais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

d) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social
expressa em imagens poéticas inovadoras.
e) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima
e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano.

a) F V V V F
b) V F F V F
c) V F V V F
d) V F V F F

08. (UESC 2011)

e) V F V F V

Ah! lilásis de Ângelus harmoniosos,

09. (ENEM 2007)

Neblinas vesperais, crepusculares,
Guslas gementes, bandolins saudosos,

O canto do guerreiro

Plangências magoadíssimas dos ares...
Aqui na floresta
Serenidades etereais d‘incensos,

Dos ventos batida,

De salmos evangélicos, sagrados,

Façanhas de bravos

Saltérios, harpas dos Azuis imensos,

Não geram escravos,

Névoas de céus espiritualizados.

Que estimem a vida

			

Sem guerra e lidar.

[...]

É nas horas dos Ângelus, nas horas

— Ouvi-me, Guerreiros,

Do claro-escuro emocional aéreo,

— Ouvi meu cantar.

Que surges, Flor do Sol, entre as sonoras

Valente na guerra,

Ondulações e brumas do Mistério.

Quem há, como eu sou?

			

Quem vibra o tacape

[...]

Apareces por sonhos neblinantes

Com mais valentia?

Com requintes de graça e nervosismos,

Quem golpes daria

fulgores flavos de festins flamantes,

Fatais, como eu dou?

como a Estrela Polar dos Simbolismos.

— Guerreiros, ouvi-me;
— Quem há, como eu sou?

CRUZ e SOUSA, João da. Broquéis. Obra completa. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 1995. p. 90.

			

Gonçalves Dias.

Macunaíma
Marque V ou F, conforme sejam as afirmativas verdadeiras

(Epílogo)

ou falsas.
Acabou-se a história e morreu a vitória.
Os versos de Cruz e Sousa traduzem a estética simbolista,
pois apresentam

Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na tribo
Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não
havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos,
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furos puxadouros arrastadouros meios-barrancos, aqueles

O fragmento e o todo da obra permitem afirmar:

matos misteriosos, tudo era solidão do deserto... Um silêncio
imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido
sobre a terra não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles
casos tão pançudos. Quem podia saber do Herói?
						
Mário de Andrade.

a) Natividade e Flora mantêm uma relação social convencional, desprovida de qualquer afetividade.
b) Flora exemplifica a mulher à frente de seu tempo, quando
se mostra engajada com a mudança política no país.

LITERATURA

Programa Universidade para Todos

c) Batista e Santos possuem algo em comum: são defensores ardorosos dos princípios republicanos.

A leitura comparativa dos dois textos acima indica que

d) Pedro e Paulo, ainda que sejam portadores de visões de
vida e de mundo divergentes, defendem os mesmos ide-

a) ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro apresentada de forma realista e heróica, como símbolo máximo do nacionalismo romântico.

ais políticos.
e) Custódio, dono da confeitaria, no episódio da tabuleta
nova, prioriza o seu interesse econômico, ao optar por

b) a abordagem da temática adotada no texto escrito em versos

não se definir politicamente.

é discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil.
c) as perguntas “— Quem há, como eu sou?” (1o texto) e

11. (UESC 2011)

“Quem podia saber do Herói?” (2 texto) expressam difeo

rentes visões da realidade indígena brasileira.

Duarte acompanhou o major até a porta, respirou ainda

d) o texto romântico, assim como o modernista, aborda o

uma vez, apalpou-se, foi até à janela. Ignora-se o que pensou

extermínio dos povos indígenas como resultado do pro-

durante os primeiros minutos; mas, ao cabo de um quarto

cesso de colonização no Brasil.

de hora, eis o que ele dizia consigo: — Ninfa, doce amiga,

e) os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas

fantasia inquieta e fértil, tu me salvaste de uma ruim peça

podiam expressar-se poeticamente, mas foram silencia-

com um sonho original, substituíste-me o tédio por um pe-

dos pela colonização, como demonstra a presença do

sadelo: foi um bom negócio. Um bom negócio e uma grave

narrador, no segundo texto.

lição: provaste-me ainda uma vez que o melhor drama está
no espectador e não no palco.

10. (UESB 2010.2)

ASSIS, Machado de. A chinela turca. Obra completa. Rio de
Janeiro: José Aguilar 1962. v. 1, p. 303.

D. Cláudia colheu as rosas do último baile do ano, primeiro da República, e adornou a filha com elas. Flora obedeceu e
aceitou-as. Pai de família antes de tudo, Batista acompanhou

Com base no fragmento contextualizado na obra, está
correto o que se afirma em

a esposa e a filha ao baile. Também lá foi Paulo, pela moça
e pelo regime. Se, em conversa com o ex-presidente de pro-

a) O narrador abstém-se de opinar sobre o narrado.

víncia, disse todo o bem que pensava do Governo Provisório,

b) O conto evidencia o tema da volubilidade do amor.

não lhe ouviu palavras de acordo nem de contestação. Não

c) A relação de Duarte com o major Lopo Alves é pautada

entrou mais fundo na confissão do homem, porque a moça
o atraía, e ele gostava mais dela que do pai. Flora viu uma
semelhança entre o baile da ilha Fiscal e este, apesar de par-

pela sinceridade afetiva.
d) O major Lopo Alves representa o literato de grande mérito,
porém injustiçado pelo público leitor.

ticular e modesto. Este era dado por pessoa que vinha dos

e) A narrativa apresenta dois dramas: um escrito por Lopo

tempos da propaganda e um dos ministros lá esteve, ainda

Alves e outro vivenciado como experiência simbólica pelo

que só meia hora. Daí a ausência de Pedro, apesar de convi-

personagem Duarte.

dado. Flora sentiu a falta de Pedro, como sentira a de Paulo
na ilha; tal era a semelhança das duas festas. Ambas traziam
a ausência de um gêmeo.
ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. In: Obra Completa. Rio de
Janeiro:José de Aguilar, 1962. p.1032.
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QUESTÕES de 12 a 14

sobressai, em todo esse período, a forte dependência de

UFBA 2011 – 1ª fase

nossos artistas e pensadores em relação aos aparelhos estatais (raramente ligados a questões culturais), configurada nas

POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL

sinecuras, ou seja, em cargos no funcionalismo público que
permitem sua sobrevivência material.

5

10

O problema da identidade nacional coloca-se de forma inci-

A situação se diversifica a partir do período getulista,

siva e recorrente aos intelectuais da América Latina antes mes-

com a construção institucional na área da cultura, o fortale-

mo da constituição de suas nações independentes. Qual o cará-

cimento de indústrias culturais — como a cinematográfica, a

ter dessa população de brancos colonizados, vivendo em meio

radiofônica, a editorial e a jornalística — e com o surgimento

a negros boçais e índios indolentes? Questionavam-se nossos

das primeiras universidades, permitindo alguma independên-

pensadores, informados pelas teorias sociobiológicas e racistas

cia aos nossos produtores simbólicos.

vigentes no século XIX. Ou quais as características dessas civili-

De todo modo, na sociedade brasileira, em que, histo-

zações miscigenadas, crioulizadas, híbridas, transculturais, que

ricamente, a representação política é pouco firme, essa de-

se estabeleceram nos trópicos? Vêm se perguntando teóricos

bilidade marca a identidade de seus intelectuais e artistas.

das mais diversas correntes culturalistas desde o início do sécu-

Para Marilena Chauí (1986), esses oscilam entre a posição

lo passado até dias correntes (ABDALA JÚNIOR, 2004).

de “Ilustrados”, donos da opinião pública, ou de “Vanguarda

No Brasil, a discussão sobre a identidade nacional tornouse, talvez, mais recorrente do que nos seus vizinhos latino15

20

25

30

O que se propõe neste ensaio é discutir as políticas federais de cultura, tendo como recorte temático a discussão

não apenas o colonizador português, mas também diversas

acerca da identidade, da diversidade e da diferença. O recorte

etnias indígenas e africanas, afora outros migrantes europeus

temporal privilegiará aqueles momentos de nossa história re-

e asiáticos, além dos fortes fluxos migratórios internos; em

publicana nos quais, se não há políticas culturais claramente

segundo lugar, pela pobreza, ou mesmo inexistência, de um

definidas, se percebe um forte investimento (político, simbó-

campo intelectual no Brasil colonial, imperial e republicano

lico e financeiro) no setor: o período Vargas, o regime militar

até, no mínimo, os anos 30, o que sempre dificultou reflexões

e os governos FHC e Lula.

críticas e independentes no país, bem como sua sistemati-

Por política cultural, se entendem não apenas as ações

zação e permanência. É vastamente conhecida a proibição

concretas, mas também, a partir de uma concepção mais

da metrópole portuguesa no que diz respeito à criação de

estratégica, “o confronto de ideias, as lutas institucionais

instituições de ensino — seja qual for o nível — de editoras,

e as relações de poder na produção e circulação de sig-

de jornais, enfim, e toda instituição produtora de bens simbó-

nificados simbólicos.” (MCGUIGAN, 1996, p. 1). Nesse

licos na sua colônia americana. As coisas só começam a mu-

sentido, elas são criativas e propositivas, ao produzirem

dar, e muito lentamente, com a vinda de D. João VI e toda sua

discursos, e detentoras de poder simbólico atuante no

corte, em 1808, para tomar um impulso considerável para a

campo cultural.

iniciais de nacionalidade.
São exemplos desse melhoramento da vida intelectual e

BARBALHO, Alexandre. Políticas culturais no Brasil: identidade e
diversidade sem diferença. In: RUBIM, Antônio Albino Canelas;
BARBALHO, Alexandre (Orgs.). Políticas culturais no Brasil.
Salvador: EDUFBA, 2007. (Coleção CULT). Adaptado.

artística e de constituição mínima do campo cultural no sécu35

lo XIX: a vinda da Missão Artística Francesa, as bolsas de es-

12. Com base na leitura do texto, identifique as proposições

tudos concedidas aos artistas, a criação do Instituto Histórico

verdadeiras:

e Geográfico Brasileiro, da Academia Imperial de Belas-Artes,
da Biblioteca e do Museu Nacional, entre outros.
O período da velha Primeira República não facilita este
40

processo constitutivo.
Diante de um excipiente mercado de bens simbólicos,

55

bas, a opção pelo poder e pela tutela estatais.

país e o processo histórico de sua ocupação, que envolveu

época no período de D. Pedro II — impulso motivado pela

50

Revolucionária” e educadora do povo. Contudo, há, em am-

americanos; em primeiro lugar, pelo tamanho continental do

preocupação do Imperador em estabelecer alguns elementos
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(01) O texto permite uma reflexão sofisticada sobre o desenvolvimento econômico da América Latina.
(02) A composição da população brasileira — formada principalmente de brancos, negros e índios —, para o autor,
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dificulta a construção de um discurso homogêneo sobre

suposição do enunciador ao comparar a realidade bra-

a identidade nacional.

sileira com a de países vizinhos.

(04) A heterogeneidade da população brasileira exige a im-

(04) Os segmentos “em primeiro lugar, pelo tamanho continental

plementação de políticas culturais que traduzam e in-

do país e o processo histórico de sua ocupação” (l. 14-15)

corporem sua diversidade populacional.

e “em segundo lugar, pela pobreza, ou mesmo inexistên-

(08) A análise da realidade da América Latina, no tocante às

cia, de um campo intelectual no Brasil colonial, imperial e

políticas culturais, não evidencia diferenças entre o que

republicano” (l. 18-20) constituem uma avaliação positiva

se faz no Brasil e nos países hispânicos.

do enunciador sobre os pensadores brasileiros.

(16) As condições para a constituição de uma identidade

(08) Os termos “afora” (l. 17) e “além dos” (l. 18) represen-

nacional começam a surgir no Brasil, com a vinda da

tam, no contexto, elementos linguísticos que denotam

família real para o Rio de Janeiro.

uma mesma ideia.

(32) Abdala Júnior, no primeiro parágrafo do texto, apre-

(16) O trecho “se não há políticas culturais claramente defini-

senta seu ponto de vista contestador de políticas

das” (l. 64-65) exemplifica uma ressalva sobre tempos

culturais implementadas na América hispânica e na

históricos datados.

lusitana.
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(32) O fragmento “Por política cultural, se entendem não apenas as ações concretas, mas também, a partir de uma

13. Constituem afirmações verdadeiras sobre o texto:

concepção mais estratégica, ‘o confronto de ideias, as
lutas institucionais e as relações de poder na produção

(01) No primeiro parágrafo, o trecho “quais as caracterís-

e circulação de significados simbólicos’.” (l. 68-72)

ticas dessas civilizações miscigenadas, crioulizadas,

apresenta um discurso em que as vozes são discor-

híbridas, transculturais, que se estabeleceram nos tró-

dantes.

picos?” (l. 7-9) apresenta a repetição de uma mesma
ideia, e o uso dos termos sugere uma diversidade lin-

15. (UESC 2010)

guística no tempo e no espaço.
(02) No segundo parágrafo, o enunciador credita à camada

Chegou e eu esperei ainda. Afinal, fui levado à sua

social menos favorecida a dificuldade de se estabelecer

presença. Ao lado, em uma mesa mais baixa, lá estava o

uma identidade cultural para o Brasil.

Capitão Viveiros, o tal escrivão, muito solene, com a pena

(04) No terceiro parágrafo, são apontadas iniciativas que

atrás da orelha, o seu olhar cúpido e a sua papada farta.

favorecem o surgimento de uma política cultural em-

O delegado pareceu-me um medíocre bacharel, uma vul-

brionária.

garidade com desejos de chegar a altas posições; no en-

(08) No antepenúltimo parágrafo, o enunciador, que dialoga

tanto, havia na sua fisionomia uma assustadora irradiação

com as ideias de Chauí, emite um juízo de valor.

de poder e de força. Talvez se sentisse tão ungido da graça

(16) No penúltimo parágrafo, o enunciador refere-se a pre-

especial de mandar, que na rua, ao ver tanta gente mover-se

ocupações institucionais com uma política estatal de

livremente, havia de considerar que o fazia porque ele dei-

cultura em distintos períodos históricos.

xava. Interrogou-me de mau humor, impaciente, distraído,

(32) No último parágrafo, a partir de um conceito preconceituoso de política cultural, o enunciador propõe ações
elitistas para a cultura nacional.
14. A partir da análise do texto, é correto afirmar:

às sacudidelas. Repisava uma mesma pergunta; repetia as
minhas respostas.
BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha.
São Paulo: Ática, 1994. p. 63. (Série Bom Livro).

Com base no fragmento inserido na obra, está correto o
que se afirma na alternativa

(01) A forma verbal “coloca-se” (l. 1) exemplifica o uso do
presente histórico no discurso.

a) A mudança de condição de vida de Isaías, quando passa

(02) O fragmento “No Brasil, a discussão sobre a identidade

de contínuo a repórter no jornal “O Globo”, provoca uma

nacional tornou-se, talvez, mais recorrente do que nos

alteração radical em seus conceitos sobre os outros e so-

seus vizinhos latino-americanos;” (l. 12-14) revela uma

bre si mesmo.
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b) O escrivão Isaías Caminha considera os literatos com os

E, alheio ao verdadeiro sentido das descompos-

quais conviveu, quando trabalhou na redação de um jor-

turas e das indiretas, jurou, pasmado, nunca mais publicar

nal, como modelos a imitar no seu fazer literário.

coisa alguma no Maranhão.

c) O narrador escreve as suas “Recordações” com o intuito de
alcançar a glória literária e, com ela, a ascensão social.

AZEVEDO, Aluísio. O mulato. São Paulo: Moderna, 1994. p. 96.
(Coleção Travessias).

d) O delegado representa a autoridade que, movida pelo preconceito, exerce, de wforma arbitrária, o poder.

16. O narrador revela-se

e) O narrador-personagem, ao descrever o delegado, revelase imparcial.

a) Imparcial em relação aos fatos narrados.
b) Partidário dos ataques ao escritor Raimundo.

Questões 16 e 17

c) Crítico-irônico nas referências aos maranhenses.

UNEB 2005

d) Conservador a respeito do comportamento moral da mu-

TEXTO:

e) Dividido entre o reconhecimento do talento do escritor Rai-

lher na sociedade.
mundo e a defesa das tradições literárias da província.
No entanto Raimundo aborrecia-se; a província parecialhe cada vez mais feia, mais acanhada, mais tola, mais in-

17. A “província” é apresentada no texto, através de enfoques

trigante menos sociável. Por desfastio, escreveu e publicou

cuja marca é

alguns folhetins; não agradaram, falavam muito a sério; passou então a dar contos, em prosa e verso; eram observações

a) O sentimentalismo.

do real, trabalhadas com estilo, pintavam espirituosamente

b) O pessimismo.

os costumes e os tipos ridículos do Maranhão, “De nossa

c) A conciliação.

Atenas”, como dizia o Freitas.

d) O paradoxo.

Houve um alvoroço! Gritaram que Raimundo atacava a

e) A dúvida.

moralidade pública e satirizava as pessoas mais respeitáveis
da província.
E foi o bastante: os atenienses saltaram logo, espinote-

GABARITO

ando com a novidade. Meteram-lhe as botas; chamaram-lhe
por toda a parte: “Besta! Cabra atrevido!” Os lojistas, os ama-

01. a

nuenses de secretaria, os caixeiros frequentadores de clubes

02. c

literários, em que se discutia, durante anos, a imortalidade

03. d

da alma, e os inúmeros professores de gramatica, incapazes

04. e

de escrever um período original, declararam que era preciso

05. e

meter-lhe o pau! “escová-lo, para se não fazer de atrevido

06. d

e desrespeitador das coisas mais sagradas desta vida: a

07. c

inocência das donzelas, a virtude das casadas e a mágoa

08. a

das viúvas maranhenses!” [...] Falou-se muito nos jornais

09. c

em Gonçalves Dias, Odorico Mendes, Sotero dos Reis e João

10. e

Lisboa; apareceram descomposturas, anônimos, pasquins,

11. e

contra Raimundo; escreveram-se obscenidades pelas pare-

12. 04, 16

des, a giz e blac-verniz, contra o “Novo poeta d’água doce!”

13. 04, 08, 16

Ele foi a ordem do dia de muitos dias.; apontaram-no a dedo;

14. 01, 02, 08, 16

boquejaram, por portas travessas, que ia sair um jornalzinho,

15. d

intitulado O Bode, só para botar os podres do ordinário na

16. c

rua! Os moleques cantavam, contra o perseguido, torpezas

17. d

tais, que este nem sequer as compreendia.
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primeira oração.
Exemplo:
“Minha mãe cozinhava exatamente:

PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO

arroz, feijão-roxinho, molho de batatinhas.
Mas cantava.” (coordenada adversativa)

O período composto por coordenação é constituído por
orações sintaticamente independentes. Essas orações se

(Adélia Prado. O coração disparado. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. Fragmento)

apresentam organizadas em uma sequência e, cada uma
delas, vale por si e o sentido do período é constituído pela
sequência de todas as orações.
O período composto por coordenação apresenta orações:
⇒⇒ Assindéticas – são independentes (porque tem sentido

⇒⇒ ALTERNATIVAS – dão ideia de alternância. Nesse caso
o conteúdo de uma das orações coordenadas exclui o
conteúdo da outra.
Exemplo:

completo) e se encadeiam sem a presença de uma con-

“Estou aqui. O espelho

junção.

não guardará a marca desse rosto

Exemplo:

se simplesmente saio do lugar

“O poema não voa de asa-delta (coordenada assindética)

ou se morro (coordenada alternativa)

não mora na Barra (coordenada assindética)

ou e matam (coordenada alternativa)

não frequenta o Maksoud.” (coordenada assindética)

(Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de Janeiro:
José Olympio, 2001. Fragmento)

⇒⇒ CONCLUSIVAS – dão ideia de conclusão sobre o que se
diz na oração anterior.
“Alguns anos vivi em Itabira,

⇒⇒ Sindéticas – são orações articuladas umas às outras por
meio de conjunções coordenativas.
Exemplo:
“O poema é confuso (coordenada assindética)

Principalmente nasci em Itabira
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro” (coordenada explicativa)
(Carlos Drummond de Andrade.)

mas tem o rosto da história brasileira” (coordenada sindética
adversativa)

(Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de Janeiro:
José Olympio, 2001. Fragmento)

⇒⇒ EXPLICATIVAS – dão ideia de explicação sobre o que se
diz na oração anterior.
Exemplo:
“Canto porque o instante existe.”

As orações coordenadas sindéticas são classificadas de
acordo com a conjunção que as introduz.
São elas:

Não sou alegre nem triste.
Sou poeta.”
(Cecília Meireles)

⇒⇒ ADITIVAS – dão ideia de uma sequência ou adição de fatos ou acontecimentos, sem que entre elas se estabeleça
outra relação de sentido.
Exemplo:
“Eis a voz, eis o deus, eis a fala
eis que a luz se acende na casa
e não cabe mais na sala.” (coordenada aditiva)
(Fonte: Paulo Leminski. In: Ítalo Moriconi. Os cem melhores
poemas brasileiros do século.Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p.
279)

⇒⇒ ADVERSATIVAS – dão ideia de contraste. Nesse caso, o
sentido da oração sindética opõe-se ao que se declara na
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QUADRO RESUMO DE CONECTIVOS DAS
ORAÇÕES COORDENADAS
CONECTIVOS
e (para
afirmação), nem
(para negação),
não só mas
também, mas
como (depois de
não só) como
(depois de tanto)
mas ainda, bem
como, senão
também, que=e
etc.

mas, porém,
contudo, todavia,
entretanto, no
entanto, não
obstante, senão
etc.
ou...ou, ora...ora,
já..já, quer...quer
etc
logo, portanto,
por isso, de
modo que, pois
(posposto ao
verbo)

porque, pois
(anteposto ao
verbo) etc

VALOR
SEMÂNTICO

CLASSIFICAÇÃO

Coordenada explicativa:
⇒⇒ É uma explicação do que foi afirmado anteriormente
sem que se estabeleça, necessariamente, uma relação de causa e consequência.

Soma
Adição
Acréscimo

ADITIVA

Não se preocupe, porque a prova será adiada. (O
adiamento da prova não é a causa da preocupação
de alguém. Não há, portanto, uma relação de causa
e efeito.
Subordinada adverbial causal:
⇒⇒ É a causa de uma consequência que foi afirmada anteriormente.

Adversidade
Oposição
Contrariedade
Ressalva
Contraste
Alternância
Opção
Exclusão

ADVERSATIVA

A prova será adiada, porque não haverá aula
amanhã. (O cancelamento da aula provoca o
adiamento da prova. Nesse caso, há uma relação
imediata de causa e consequência.)
(João Jonas Veiga Sobral. Gramática: caderno de revisões
Ensino Médio. São Paulo: Moderna, 2010: 116)

ALTERNATIVA

ATIVIDADES
01. (FGV-SP) Observe os períodos abaixo, diferentes quanto
Conclusão

CONCLUSIVA

à pontuação.
-- Adoeci logo; não me tratei.
-- Adoeci; logo, não me tratei.

Explicação
Opinião
Ordem

A observação atenta desses períodos permite dizer que:
EXPLICATIVA
a) No primeiro, “logo” é um advérbio de tempo; no segundo,
uma conjunção causal.
b) No primeiro, “logo” é uma palavra invariável; no segundo,

DISTINÇÃO ENTRE COORDENADA EXPLICATIVA
E SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL

uma palavra variável.
c) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção; no segundo, com a presença de uma

As orações coordenadas explicativas e as orações
subordinada adverbiais causais podem apresentar
conectivos semelhantes – que, porque, se. Essa
semelhança pode dificultar a distinção entre os
períodos. Às vezes, somente o contexto ou a
intenção do enunciador pode resolver a questão. No
entanto, há algumas regras para distinguir uma da
outra.

2

conjunção conclusiva.
d) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção; no segundo, sem conjunção alguma.
e) No primeiro, a segunda oração indica alternância; no segundo, a segunda oração indica conseqüência.
GABARITO - C
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PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO
O período composto por subordinação é constituído por
uma oração principal que subordina as demais orações.
Este tipo de período estrutura-se por meio de orações
substantivas, adjetivas e adverbiais estabelecendo relação de
dependência sintática e semântica entre a oração subordinada e a oração principal.
O período composto por subordinação é iniciado ou por
uma conjunção subordinativa ou por um pronome relativo.
DIFERENÇA ENTRE PRONOME RELATIVO E CONJUNÇÃO INTEGRANTE QUE
PRONOME

CONJUNÇÃO

RELATIVO – QUE

INTEGRANTE – QUE

Introduz a oração
subordinada

adjeti-

va. Relaciona-se ao
termo

Introduz oração subordinada

antecedente substantiva. Não exerce função sin-

e corresponde a: o tática na oração de que participam.
qual, a qual, os quais,
as quais,
EXEMPLO:

EXEMPLO:

“ Re c u p e r a d a s

“O que me irrita mais nes-

no fundo do mar, as sa história é que se fala tanto em
caixas-pretas

reve- preconceito e discriminação, mas

lam a sequência de acho que a discriminação maior é
tempestades, panes acreditar que a criança é incapaz de
e erros no acidente aprender plural e concordar verbo
do Airbus que matou com sujeito.
228 pessoas na rota
Rio-Paris.”

(Veja,

Capa, 1º jun. 2011.)

(Sérgio Nogueira, Panorama
Veja. Jun 2011)

Que sem “bom-dia”, “por
Duas ou três coisas que sei dela favor” e “obrigado” não se vai a
lugar nenhum.
Que um dos traços mais
Que o homem mais presente
fundos do modo de ser na cidade é Napoleão. Não se
parisiense é a paixão pela andam duas quadras sem que
ordem. Dava gosto observar a alguma ideia ou obra do Corso
Paris de Paris, ao longo do Sena: não se ofereça à vista. Aliás, foi
todos sentados, a maioria lendo, dele a ideia de numerar casas e
em espreguiçadeiras ou esteiras, prédios, deixando os números
de calção e biquíni, sem ligar ímpares de um lado das ruas,
para mais nada. Parecia uma e os pares, do outro. A mulher
biblioteca ao ar livre. A paixão que mais aparece é Joana d’Arc.
pela ordem se expressa nas
Que as ideias mais difundidas
filas,
organizadíssimas
e nos monumentos, nas placas,
generalizadas, e nas greves. [...] nas obras públicas continuam
Que nos ônibus há placas sendo as oriundas da revolução
de orientação: é permitido abrir de 1789: liberdade, igualdade,
ou fechar as janelas; mas não fraternidade; os feitos e
é preciso conversar com os batalhas do Grande Exército, os
passageiros em torno antes de que tombaram pela Pátria; os
fechá-las ou abri-las; e em caso direitos dos homens. [...]
de divergência insolúvel, vencem
Que, ao contrário da lenda,
aqueles que querem a janela os parisienses não são ríspidos,
fechada, mesmo que eles sejam azedos ou tratam mal as
minoria. [...]
pessoas. Eles são profissionais.
Que o clima, embora [seja] Um garçom não faz chacrinha
variável, é previsível. Paris não com o cliente: ele cumpre o
é como São Paulo ou Londres, seu serviço com seriedade e
onde às vezes as quatro polidez, e considera um igual
estações se manifestam num a quem atende. Não é, jamais,
único dia. Aqui, as estações são um servo mendigando gorjeta
bem marcadas, e extremadas. O de alguém que lhe é superior na
frio e o calor doem. [...]
escala social.
Que o cosmopolitismo se
Que ninguém é servil em
faz de diversidade e igualdade. Paris. Nem os pedintes.
É enorme a diversidade étnica
[...]
e comportamental em Paris.
Que nesta semana completa
Mas todos são iguais em uma ano que moro em Paris.
deveres, direitos, cidadania. A
desigualdade social, que sem
(CONTI, Mário Sérgio.
dúvida existe, não é chocante.
Disponível em: http://www.
nominimo.ibest.com.br.)
(Maria Luiza Abaurre et alii. Português: contexto, interlocução e sentido.)

As orações subordinadas podem ser:
⇒⇒ Substantivas – iniciadas por conjunção integrante;
⇒⇒ Adjetivas – iniciadas por um pronome relativo;

CLASSIFICAÇÃO DAS ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS

⇒⇒ Adverbiais – iniciadas por qualquer tipo de conjunção subordinativa, exceto as integrantes.

As orações subordinadas substantivas exercem funções

O texto a seguir é um exemplo de período composto por

próprias de um substantivo. Estas orações atuam sintatica-

subordinação. Cada oração começa sempre com uma con-

mente como termos da oração principal: sujeito, objeto dire-

junção subordinativa integrante (que), que introduz todos os

to, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, apos-

parágrafos. Cada um desses parágrafos completa o sentido

to. São iniciadas por uma conjunção subordinativa integrante

do título Duas ou três coisas que sei dela e todas as orações

(que ou se).

assinaladas são subordinadas substantivas objetivas diretas.

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

São elas:

3

MÓDULO III
LÍNGUA PORTUGUESA

Projeto Universidade para Todos

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS SUBJETIVAS – exercem função de sujeito da ora-

ção principal.

Exemplos:
É importante que você estude para o vestibular. (subjetiva)
“Parece que tudo dará certo.”

EXEMPLOS:
“Tenho necessidade de que você aceite minha decisão.”

(completiva nominal)

“Os homens tem certeza de que a água é
importante para o mundo.” (completiva nominal)
“Não tenha dúvida de que ela [a língua culta] é um componente determinante de ascensão social. (completiva nominal)
(Evanildo Bechara. Entrevista Veja. Jun de 2011)

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS OBJETIVAS DIRETAS – exercem a função de objeto direto de
um verbo transitivo direto ou transitivo direto indireto da

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS PREDICATIVAS – exercem função de predicativo do sujeito

oração principal.

da oração principal. Sempre aparecem após o verbo de

Exemplo:

ligação.

“Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.” (objetiva direta)
(Manoel de Barros)

Exemplos:
“Meu sonho é que haja mais solidariedade entre as pessoas.” (predicativa)
“Meu medo era que ele fizesse tudo errado.” (predica-

“Contaram-me que meus avós
vieram de Loanda

tiva)

como mercadorias de baixo preço (objetiva
direta)
(Fonte: Solano Trindade. Poemas antológicos de Solano
Trindade. São Paulo: Nova Alexandria, 2008, p. 162)

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS APOSITIVAS – exercem a função sintática de aposto, dando
uma explicação ou mostrando uma característica de um
termo da oração principal. Em alguns casos a conjunção

“Pensei que você estivesse com alguma
dor.” (objetiva direta)
(Fonte: Lygia Fagundes Telles. Antes do baile verde.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1979)

é opcional.
Exemplos:
“O professor sugeriu-me o seguinte: que eu fizesse logo
a prova de português.” (apositiva)
“Só quero uma coisa: aprenda português.” (apositiva)

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS OBJETIVAS INDIRETAS – funcionam como objeto indireto de
um verbo transitivo indireto ou transitivo direto indireto
Exemplos:

“Você se lembra do que ela dizia?” (objetiva

CLASSIFICAÇÃO DAS ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS

indireta)

As orações subordinadas adjetivas desempenham o pa-

(Nelson Rodrigues)

“Não nos esqueçamos de que o bem-estar
social nasceu da ilustração.” (objetiva indireta)
(Alexandre Herculano)

pel de adjunto adnominal e sua função é qualificar, explicar
ou caracterizar um termo da oração principal (antecedente).
Vem sempre precedidas de pronome relativo – cujo, que,
qual,onde, quem.
Essas orações classificam-se em explicativas e restriti-

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS COMPLETIVAS NOMINAIS – exercem função de comple-

vas.

mento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio
da oração principal.
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ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS EXPLICATIVAS

ORAÇÕES SUBORDINADAS
RESTRITIVAS

ADJETIVAS

As orações subordinadas adjetivas explicativas acres-

As orações subordinadas adjetivas restritivas restringem

centam uma característica suplementar, genérica a um termo

(especificam ou limitam) o sentido do termo que elas mo-

antecedente já específico.

dificam, enfatizando suas características, tornando-se assim

Vejamos:

LÍNGUA PORTUGUESA
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indispensáveis ao sentido da oração.

oração principal (primeira parte)			

Exemplo:

oração subordinada adjetiva explicativa
		

Pronome relativo

↓				

↓

		↓
A seleção brasileira de vôlei, que possui nove títulos da
liga mundial, perdeu sua invencibilidade na partida contra a
seleção americana.
			
		

↓

oração principal (segunda parte)

A oração subordinada adjetiva explicativa ‘que possui
nove títulos da liga mundial’, nesse caso, apenas acrescen-

Os alunos que não se matricularem para o vestibular estarão fora do processo.

↑ 			
			↑

↑		

oração principal		
oração adjetiva
restritiva
oração principal (segunda parte)
(primeira parte)		

ta uma informação ao termo referente ‘seleção brasileira’. A
presença dessa oração não é condição para que se entenda
o significado da oração principal.
Outros exemplos:

Observe que no exemplo acima a limitação posta não se
destina a todos os alunos, isto é, apenas aqueles que não se
matricularem estarão sujeitos a ficar fora do processo.

						

oração adjetiva explicativa
						
↓
A cidade de Salvador, cuja população negra e mestiça
chega a 86% segundo dados do IBGE, concentra índice alar-

Veja outros exemplos:
Encontrei o livro que você esqueceu dentro do ônibus.

↑					

↑

oração principal				
oração adjetiva restritiva

mante de desigualdade social entre raças e cores.
						

“[...] um dos principais objetivos da fundação [Change

						

the Equation] é ajudar o governo americano a aumentar a efi-

						

ciência dos recursos que já são destinados ao sistema edu-

oração adjetiva explicativa
						
↓

cacional.”

oração adj. restritiva

(Revista Veja, 25 de maio/2011)
Os alunos que desejarem estudar na UESC deverão par-

A saga Crepúsculo, que surgiu no Brasil em 2008, teve a
comercialização de 5,5 milhões de exemplares somente entre

ticipar do ENEM.

			

oração restritiva

os brasileiros. (Revista Veja, 18 de mai/2011)

						
oração restritiva
Fique ligado!
As orações subordinadas adjetivas explicativas são geralmente separadas por vírgulas
.
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Observe que a causa de [eles] ganharem o prêmio foi

Fique ligado!

o fato de terem apresentado um bom trabalho, o que está

A oração adjetiva pode vir depois da oração principal

expresso na oração adverbial causal.

ou estar intercalada nela.
As principais conjunções e locuções conjuntivas usadas para introduzir orações subordinadas adverbiais causais são: porque, já que, visto que, como, uma vez que,

ATIVIDADES

posto que.

01. Aponte a diferença de significado existente entre os dois
períodos abaixo.

Porque chegou atrasado, não assistiu à aula.
Já que você não se interessa pela conversa, vou mudar

a) Os homens, que tem seu preço, são fáceis de corromper.
b) Os homens que tem seu preço são fáceis de corromper.

de assunto
O professor repetiu o assunto, visto que nem todos entenderam.

02. Reescreva as frases a seguir, substituindo os adjetivos
por orações subordinadas adjetivas.
a) Mães tem amor imensurável por seus filhos.

Como estive fora da cidade, não acompanhei as mudanças.
A torcida estava em festa, uma vez que seu time venceu.

b) As amas eram criaturas servis a seus donos.
c) Os amigos leais são um tesouro sem preço.

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS COMPARATIVAS – estabelecem uma comparação com a ação expressa pelo verbo da oração principal.

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS
Ex: O candidato classificado se preparou mais que seus
As orações subordinadas adverbiais exercem a função de

rivais.
↑

adjuntos adverbiais – própria dos advérbios. São introduzidas
por conjunções subordinativas, à exceção das integrantes.

                                                     ↑
oração principal

oração subordinada

		

CLASSIFICAÇÃO DAS ORAÇÕES SUBORDINADAS
ADVERBIAS

Fique ligado!
Geralmente o verbo da oração subordinada adverbial

As orações subordinadas adverbiais indicam circunstâncias em relação à oração principal e são classificadas de
acordo com o valor semântico estabelecido pelas conjunções
subordinativas que as introduzem: causais, comparativas,
concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas,

comparativa fica subentendido.
Ex: Investiu na preparação para o vestibular como um
atleta para uma olimpíada.
Investiu na preparação para o vestibular como um
atleta [se prepara] para uma olimpíada.

temporais, finais, proporcionais.
⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS CAUSAIS – exprimem a causa do que se declara na oração principal.

As principais conjunções e locuções conjuntivas usadas para introduzir as orações subordinadas adverbiais

Ex: Ganharam o prêmio porque apresentaram um bom
trabalho

comparativas são: como, assim como, tal qual, tal como,
(tão ou tanto) como, mais (que ou do que).

↑
                         
oração principal
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oração subordinada
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⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS CONCESSIVAS

As principais conjunções e locuções conjuntivas

– exprimem uma concessão, uma situação em que, mes-

usadas para introduzir orações subordinadas adverbiais

mo podendo, um fato modifica ou deixa de modificar o

condicionais são: se, caso, desde que, salvo se, contanto

outro.

que, a menos que, exceto se.
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Após a calmaria, uma onda enorme atingiu toda a costa
como se fosse uma muralha de água.

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS CONFORMATI-

Ele é tão responsável assim como você. [é responsável]

VAS – expressam uma ação de conformidade em relação

Mesmo que você pedisse, não tiraria nota vermelha na

ao fato expresso na oração principal.

última prova.					
↑
oração principal

Ex: Segundo dizem os cientistas, ainda não há prova de
vida em outros planetas. 				
↑

		
Observe que, na oração acima, a idéia esperada, e con-

Oração subordinada

oração principal

trariada, está expressa no fato de que não se deseja nota
vermelha. O obstáculo – o seu pedido – para a realização do
proposto na oração principal – não tiraria nota vermelha não
impede a sua concretização.

“José de Alencar contribui bastante para consolidação de
uma ‘língua brasileira’, como atestam seus romances.”
Observe que o fato declarado na oração subordinada está
em conformidade com a ação expressa na oração principal

As principais conjunções e locuções conjuntivas usa-

‘ainda não há prova de vida em outros planetas’.

das para introduzir orações subordinadas adverbiais concessivas são: embora, ainda que, mesmo que, por mais

As principais conjunções e locuções conjuntivas usa-

que, se bem que, apesar de que, ainda quando, posto

das para introduzir orações subordinadas adverbiais con-

que.

formativas são: como, conforme, segundo, consoante.

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS CONDICIONAIS

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS CONSECUTI-

– expressam a condição necessária para que o fato ex-

VAS – expressam a consequência do que foi declarado

presso na oração principal se realize, ou não.

na oração principal.

Veja, no fragmento abaixo, que Gilberto Gil inicia a músi-

Ex: Ela comeu tanto que ficou mais pesada.

ca “Se eu quiser falar com Deus” com uma oração subordinada condicional:
“Se eu quiser falar com Deus
Tenho que ficar a sós

↑
oração principal

        ↑
oração subordinada

Observe que o fato de alguém comer tanto, tem como
consequência o aumento de peso.

Tenho que apagar a luz
Tenho que calar a voz

⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS TEMPORAIS

Tenho que encontrar a paz...”

– indicam a circunstância de tempo (anterior, posterior

		

ou simultânea) em que ocorre o fato descrito na oração
principal.

Observe que o cantor estabelece diversas condições para

Exemplo:

que ele consiga falar com Deus: ficar a sós, apagar a luz,

“Quando te propus

calar a voz e encontrar a paz. Somente depois de cumpridas

um amanhecer diferente

essas condições, ele poderá cumprir a ação proposta na ora-

a terra fervia em lavas

ção principal – falar com Deus.

e os homens eram bestas ferozes.” (Helder Proença)
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As principais conjunções e locuções conjuntivas usaAs principais conjunções e locuções conjuntivas usa-

das para introduzir orações subordinadas adverbiais pro-

das para introduzir orações subordinadas adverbiais cau-

porcionais são: à medida que, à proporção que, quanto

sais são: quando, logo que, depois que, assim que, sempre

mais, quanto menos, ao passo que.

que, cada vez que, agora que.
QUADRO RESUMO
⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS FINAIS – exprimem a finalidade ou a intenção do fato apresentado na

Oração

oração principal.

Subordinada substantiva

Sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, predica-

oração principal
		

Função sintática

do, complemento nominal

↓

Ex: Os atletas treinam bastante a fim de que tenham me-

Subordinada adjetiva

Adjunto adnominal

Subordinada adverbial

Adjunto adverbial

lhor desempenho nas competições.
↑

Atividades

oração subordinada
Veja que a oração ‘para que minha vida seja melhor’ deixa clara a intenção declarada na oração principal ‘eu estudo’.
Também podemos constatar no texto publicitário a seguir
a finalidade de uma ação a ser desenvolvida, neste caso pela
(Banco do Brasil)instituição nele referida. Observe:
“Em 2010, o brasileiro abraçou desafios e venceu, abra-

01. Indique a circunstância expressa pela oração adverbial
destacada em cada período abaixo.
a) Eu cheguei cedo para que você possa revisar melhor seu
teste.
b) À medida que o tempo passava, eles ficavam mais confiantes num resultado positivo.

çou objetivos e conquistou. Em 2011, o Banco do Brasil vai

c) Mal entramos no cinema, o filme começou.

continuar ao seu lado para que você abrace ainda mais os

d) As dificuldades diminuíam, à proporção que aumentáva-

seus sonhos, causas e oportunidades.”

mos o tempo de estudo em grupo.
e) Ele estudou tanto que sabia o assunto de cor.

As principais conjunções e locuções conjuntivas usadas para introduzir orações subordinadas adverbiais finais
são: para que, a fim de que, porque e que (equivalendo a

ORAÇÕES REDUZIDAS

para que).
As orações que têm o verbo numa das formas nominais
⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS PROPORCIONAIS – exprimem uma relação de proporcionalidade –
algo aumenta ou diminui – em relação ao fato expresso

– infinitivo, gerúndio ou particípio – são denominadas orações reduzidas. Elas não apresentam conectivos
As orações reduzidas desempenham a mesma função

na oração principal.

que suas equivalentes desenvolvidas em relação à oração

Ex: Quanto mais você estuda, melhor preparado para o

principal. Para classificá-las, é necessário desenvolvê-las e

vestibular você fica.
		

analisar que tipo de relação sintática é estabelecido por elas
↑

Oração subordinada

↑		

com relação à oração principal à qual se subordinam.

oração principal
⇒⇒ ORAÇÕES SUBORDINADAS REDUZIDAS DE INFINITIVO

Observe que a primeira oração estabelece uma relação
de proporcionalidade direta com o fato da oração principal

São aquelas que apresentam o verbo na forma nominal
de infinitivo. Veja exemplos:

“o estudo realizado”el “o aumento da preparação para o vestibular”.
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↓

SUBSTANTIVA

O diretor viu diversos alunos estudando a prova no pátio.

or. sub. subst. reduzida de infinitivo
		

↓

or. sub. adjetiva

É preciso sair logo.

						
↓

or. sub. substantiva
		

O diretor viu diversos alunos, que estudavam a prova no pátio.

↓

É preciso que saia logo.

O diretor viu diversos alunos, que estudavam a prova no
pátio

or. sub. substantiva subjetiva
		

↓

No primeiro exemplo,
No segundo exemplo,

ADJETIVA
ADVERBIAIS
Os eleitores ouviam os noticiários divulgarem novas pesquisas.

or. sub. adv. temp. reduzida de gerúndio
↓

oração subordinada adjetiva restritiva
				↓

Terminando o teste, seguiremos para o ponto de ônibus.

Os eleitores ouviam os noticiários que divulgavam novas
pesquisas.

or.sub.adv.temporal
↓
Quando terminarmos o teste, seguiremos para o ponto de ôni-

ADVERBIAL

bus.

or. sub. adv. temp. reduzida de infinitivo
↓

or. sub. adv. temp. reduzida de gerúndio
↓

Ao terminar seu teste, erga a mão e aguarde.

Escrevendo bem, os candidatos reduzem bastante a dificuldade

or.sub.adv.temporal

da prova.

↓
Logo que terminar seu teste, erga a mão e aguarde.

or.sub.adv.condicional
↓

As formas de infinitivo impessoal e pessoal aparecem
em subordinadas adjetivas, substantivas e adverbiais. As

Se escreverem bem, os candidatos reduzem bastante a dificuldade da prova.

substantivas só se reduzem com verbos no infinitivo.
ORAÇÕES SUBORDINADAS REDUZIDAS DE GERÚNDIO

O gerúndio ocorre em orações reduzidas adverbiais
e adjetivas

São aquelas que apresentam o verbo na forma nominal
de gerúndio. Ocorre em orações reduzidas adverbiais e adje-

ADJETIVAS

tivas. Veja alguns exemplos:
or. sub. adj.restritiva reduzida de particípio
ADJETIVAS

				↓
Todos leram o livro indicado pelo professor.

or. sub. adj. reduzida de gerúndio
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or. sub. adjetiva restritiva

2. (UFBA - adaptado)

				↓

Seixas era homem honesto; mas ao atrito da secretaria e ao

Todos leram o livro que o professor indicou.

calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade
e aos reclamos da ambição.

ADVERBIAIS

Era incapaz de apropriar-se do alheio, ou de praticar um abuso de confiança; mas professava a moral fácil e cômoda,

or. sub. adv. temp. reduzida de particípio
↓

tão cultivada atualmente em nossa sociedade.
Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor;

Terminada a leitura, os alunos discutiram o texto euforicamente.

e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo.

or. sub. adv. temporal
↓

(ALENCAR, José de. Senhora. Em: José de Alencar: ficção

Assim que terminaram a leitura, os alunos discutiram o texto
euforicamente.

completa e outros escritos. 3.ed. Rio de Janeiro: Aguilar, 1965. V.1,
p.696.

O particípio, desde que sem verbo auxiliar, aparecem
orações adverbiais ou adjetivas.

Os conectores “mas”, (§1) “mas” (§2) e “desde que” (§3)
introduzem nos enunciados argumentos que restringem
as declarações anteriores. Justifique essa afirmativa, explicitando o valor semântico desses conectores.

Fique ligado!
As orações subordinadas adverbiais e adjetivas reduzidas não são introduzidas por uma conjunção subordina-

3. (UFCE) Observe:

tiva, apesar de poderem ser introduzidas por preposições.

Causa: aquilo ou aquele que determina um acontecimento.
Explicação: justificação, esclarecimento.

Atividades Complementares

Com base nisso, marque a opção em que a segunda oração
apresenta uma explicação do que foi dito na primeira.

1. (Enem - adaptado) Leia o poema abaixo:
a) Ela sabia acomodar-se às circunstâncias, PORQUE ERA
O mundo é grande

FRÍVOLA COM OS FRÍVOLOS.
b) Ela tornou-se superior, PORQUE SABIA ADAPTAR-SE ÀS

O mundo é grande e cabe
nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe
na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe
no breve espaço de beijar.

CIRCUNSTÂNCIAS.
c) Helena captava a confiança da família, PORQUE ERA AMÁVEL.
d) Ela era aceita de todos, PORQUE POSSUÍA MUITAS QUALIDADES.
e) Helena mudou o teor da vida familiar, PORQUE ERA MUITO
PRENDADA.

Carlos Drummond de Andrade

4. (TRT-ES) Assinale o período em que a oração em destaNesse poema, uma mesma conjunção estabelece relações
entre as orações. Identifique essas orações e determine o

que indica a consequência do que foi declarado na oração
anterior:

sentido que as conjunções exprimem.
a) Compareceram ao encontro, conforme havia combinado.
b) Esperamos o resultado dos exames, embora nos pareça
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muito demorado.

5, 1, 3, 2, 4

c) Falou mais alto, a fim de que todos o ouvissem melhor.

4, 2, 3, 1, 5

d) As casas ficaram alagadas, porque a chuva foi muito in-

4, 2, 5, 3, 1

tensa.
e) Trabalha tanto, que não dispõe de tempo para o lazer.

7. (UFV-MG) “Um dia, como lhe dissesse que iam dar o
passarinho, caso continuasse a comportar-se mal, cor-

5. (TCU) Assinale a opção em que há, no período, oração
com função adverbial:
a) O manual explica minuciosamente como operar a máquina,
mas não menciona que ela rejeita com violência o orga-

reu para a área e abriu a porta da gaiola.” (Paulo Mendes
Campos)
As orações destacadas são, respectivamente, subordinadas
adverbiais:

LÍNGUA PORTUGUESA
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nismo a seu serviço.
b) É relevante saber quanto à tradição deve ser revista, isto é,
quando seu cânone precisa renovar-se.
c) Não se declarou se a aceitação do gerente por parte dos

a) causal e condicional.
b) comparativa e causal.
c) conformativa e consecutiva.

funcionários se deu em função da sua perda de autoridade

d) condicional e concessiva.

na empresa.

e) comparativa e conformativa.

d) A falta absoluta de projeto histórico faz alguns eruditos
assumirem a posição de arqueólogos quando descrevem

8. (ITA-SP) “Derreado, não pode sustenta-se em pé.”

seus objetos.
e) Ignora-se como se deu o acidente e como as pessoas se
salvaram.
6. (Uesc) Nos períodos a seguir, coloque os números con-

Na frase acima, o adjetivo estabelece com a oração uma relação de:
a) causa e efeito

forme o tipo de oração subordinada adverbial que apre-

b) conseqüência e inclusão

sentam:

c) efeito e concessão
d) concessão e oposição

1. condicional

e) condição e proporção

2. conformativa
3. temporal

9. (INSS) “Se ele confessou não sei.”

4. consecutiva
5. concessiva

a) subordinada adverbial temporal
b) subordinada substantiva objetiva direta

(

) O funcionário do Correio foi tão gentil, que não atirou
os selos pelo ar.

(
(

) Conquanto fossem bons atores, os artistas não sabiam

10. (TJ-SP) Ache a alternativa falsa na análise do período
abaixo:

) Caso você concorde comigo, escreva-me sobre o assunto.

(

d) subordinada substantiva subjetiva

) Os guardas de trânsito ajudaram-nos como puderam.
o que estavam fazendo.

(

c) subordinada substantiva objetiva indireta

) Mal chegou a casa, procurou pelo relógio da sala.

O item com a sequência correta é:

“O homem que trabalha quis que calassem enquanto discursava.”
a) O homem quis = oração principal
b) que trabalha =oração subordinada adjetiva

4, 2, 5, 1, 3

c) quis = oração subordinada reduzida

3,1, 5, 2 ,4

d) que calassem = oração subordinada substantiva objetiva

Secretaria da Educação do Estado da Bahia
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direta

GABARITO

e) enquanto discursava = oração subordinada adverbial temporal

01. 1ª oração: e cabe... mar; 2ª oração: e cabe na cama ...
de amar; 3ª oração: e cabe ... beijar. Exprimem relação

11. (UFMG) A oração reduzida está corretamente desenvolvida em todas as alternativas, exceto em:

de oposição.
02. “Mas” (§1) restringe a idéia de honestidade ao tratá-la
como algo inflexível, sujeito à vaidade e à ambição. É uma

a) Mesmo correndo muito, não alcançarás o expresso da
maia-noite.

honestidade relativa. “Mas” (§2) relativiza a declaração
anterior (Seixas era incapaz de roubar ou de trair a con-

Se correres muito, ...

fiança de alguém), apontando para a flexibilidade moral

b) Assentando-te aqui, não verás os jogadores.

do comportamento da personagem. “Desde que” (§3)

Se te assentares aqui, ...

estabelece uma condição para o que é afirmado anterior-

c) Estando ela de bom humor, a noite era das melhores.

mente, limitando a “plena liberdade” de defesa do próprio

Quando ela estava de bom humor, ...

interesse do indivíduo. (Gramática: caderno de revisão

d) Chegando a seca, não se colheria um só fruto.

Ensino Médio. São Paulo: Moderna, 2010)

Quando chegasse a seca, ...

03. A

e) No princípio, querendo impor-se, adotava atitudes posti-

04. E

ças.

05. D

... porque queria impor-se, ...

06. A
07. A
08. A

12. Complete o trecho a seguir, empregando adequadamente
os conectores relacionados no quadro:

09. B
10. C
11. A

que – todavia – segundo – que – posto que – que
– ainda que - que

12. que – ainda que – que – posto que – todavia – segundo
– que – que.

PERÍODO MISTO
PAPAGAIO DE PIRATA
Conhecer a estrutura da língua e as possibilidades de rePermitam _______________ lhe omitam o nome, em res-

lações que se estabelecem entre as orações é importante.

peito póstumo à sua memória, _______________ esgar-

Isto porque o modo de articulação das orações é determina-

çada – não fossem estas fotos.

do também por exigências semânticas.

Basta dizer ________________ foi deputado, modelo antigo,

venerando,

________________

relativamente

Analise, a seguir, um exemplo de período composto por
coordenação e subordinação:

malandro. _________________, gozou de fama e legenda. ________________ consta, certa feita chegou
a ser cogitado para um Ministério dos mais importantes, o ________________ coincidiu com a época em
__________________ ele mais se destacava às costas
do poder. [...]
(adaptado. Diaféria Lourenço)
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O estudo da sintaxe do período composto consiste

A palavra que e a palavra se foram estudas anteriormen-

basicamente: 1) na identificação do tipo de relação que

te, tanto quando se tratou das conjunções e dos pronomes

se estabelece entre as orações no interior do período (de

quanto se tratou do estudo dos períodos simples e composto.

coordenação ou de subordinação); 2) na natureza do nexo

Essas palavras podem funcionar como conectivos e po-

semântico que se estabelece entre as orações, nas estru-

dem estabelecer relações sintáticas e semânticas diversas

turas coordenadas e subordinadas; 3) na identificação da

nas orações coordenadas (a palavra que) e subordinadas (as

equivalência entre as orações subordinadas e os termos

palavras que e se). Elas desempenham essas funções em

das orações cuja função elas preenchem com relação à

frase, oração e período.

oração principal.
(Maria Luiza Abaurre et al. Português Língua e Literatura.)
⇒⇒ Como substantivo, a palavra que deve ser sempre

LÍNGUA PORTUGUESA
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acentuada graficamente. Exerce as funções sintáticas
Fonte da juventude

próprias dos substantivos.

Sempre existiram jovens e velhos. Mas a noção de

Ex: Aquela modelo tem um quê de elegância.

juventude que a gente tem hoje é bem mais recente:

⇒⇒ Quando especifica outro substantivo, a palavra que

começou nos EUA e na Europa dos anos 20.
(Superinteressante, São Paulo, nº 267, p. 92, jun 2009)

não receberá acento.
Ex: A palavra que tem várias funções.
⇒⇒ Morfologicamente, a palavra que pode ocupar todas

Observe que a oração “mas a noção de juventude” tem

as classes gramaticais, exceto as de verbo e artigo.

dupla classificação:

Exemplos a seguir:

1. Ela é coordenada em relação à primeira sempre existiram jovens e velhos;
2. E é principal em relação à terceira que a gente tem

AS FUNÇÕES CONECTIVAS DO QUE

hoje é bem mais recente.
⇒⇒ CONJUNÇÃO COORDENATIVA
Como se pode observar, em um período aparecem ora-

Conjunção coordenada aditiva – empregada no início

ções que se relacionam por meio da coordenação e da su-

das orações coordenadas sindéticas aditivas. Tem valor da

bordinação. Assim tem-se um período misto. O período misto

conjunção e.

é, pois, formado por períodos compostos por coordenação e

Ex: Diz que diz e nada fala.

subordinação.
Conjunção coordenativa adversativa – empregada semORAÇÕES INTERCALADAS
Reconhecidas também como interferentes ou justapostas, as orações intercaladas não são classificadas nem como

pre antecedida da vírgula, inicia as orações coordenadas sindéticas adversativas. Tem valor da conjunção mas.
Ex: Apresente outra desculpa, que não essa.

coordenadas nem como subordinadas, apenas se justapõem
a outras com a finalidade de esclarecer, advertir, ressalvar,

Conjunção coordenativa explicativa – empregada no

interferir. Aparecem isoladas por vírgulas, travessões, parên-

início das orações coordenadas explicativas. Tem valor da

teses.

conjunção pois.

Ex:

Ex: Estude mais, que o vestibular está chegando.

“Marcela compreendeu a causa do meu silêncio (não era
difícil), e só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava
mais, se o assombro do presente, se a memória do passado.” (Machado de Assis)

⇒⇒ CONJUNÇÃO SUBORDINATIVA
Conjunção subordinativa integrante – inicia uma oração

FUNÇÃO DO QUE E DO SE

subordinada substantiva. Pode vir acompanhada de uma preposição se o termo

Secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Exemplos:

gada como substantivo, desempenha as funções sintáti-

Espero que vocês não me esqueçam.

cas de: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo

(A conjunção que introduz a oração subordinada substantiva

etc.

subjetiva funciona sintaticamente como conectivo)

Ex: “Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado
pela emoção.” (Djavan)

Não existem provas de que ele é o culpado.
(A preposição de, que antecede a conjunção subordinativa integrante que, é exigida pela regência do verbo transitivo indireto)

⇒⇒ PRONOME – empregado como pronome relativo, refere-se ao antecedente e equivale a o qual, ou pronome indefinido.
Ex: Estes são os netos que alegram minha vida.

Conjunção subordinativa comparativa – inicia uma oração subordinativa adverbial comparativa, que expressa comparação – de igualdade, de superioridade e de inferioridade.
Ex: A vida no campo é mais saudável do que você ima-

⇒⇒ PREPOSIÇÃO – liga dois verbos em uma locução verbal
(auxiliar ter + verbo principal).
Ex: Tenho que trabalhar amanhã.

gina.
⇒⇒ PARTÍCULA EXPLETIVA OU DE REALCE – pode ser retiraConjunção subordinativa consecutiva – inicia uma oração subordinada adverbial consecutiva exprimindo um valor

do da oração, sem prejuízo para a construção do sentido.
Ex: Quase que caí da escada.

semântico de consequência.
Ex: Estudou tanto que passou em primeiro lugar no concurso.

⇒⇒ INTERJEIÇÃO – indica espanto, surpresa, admiração. Recebe acento circunflexo.
Ex: Quê! Você ainda não estudou para a prova!

Conjunção subordinativa temporal – inicia uma oração
subordinada adverbial temporal exprimindo um valor semântico de tempo.

AS FUNÇÕES CONECTIVAS DO SE

Ex: Agora, que estou livre, vou sair sozinho.
Conjunção subordinativa integrante – inicia uma oração
Conjunção subordinativa concessiva – inicia uma oração subordinada adverbial concessiva exprimindo um valor

subordinativa substantiva.
Ex: Não sei se chegaremos hoje.

semântico de concessão, oposição..
Ex: Menor que seja a ajuda, não devemos desprezá-la.

Conjunção subordinativa condicional – inicia uma oração subordinativa adverbial condicional.

Conjunção subordinativa final – inicia uma oração su-

Ex: Se não houver outro jeito, eu faço a tarefa sozinho.

bordinada adverbial final exprimindo um valor semântico de
finalidade.
Ex: Fiz-lhe sinal para que entrasse logo.

Conjunção subordinativa causal – inicia uma oração
subordinada adverbial causal exprimindo um valor semântico
de causa.
Ex: Se você acha que sabe tudo, não precisa perguntar.

AS FUNÇÕES MORFOSSINTÁTICAS DO QUE
AS FUNÇÕES MORFOSSINTÁTICAS DO SE
⇒⇒ ADVÉRBIO – usado para modificar o verbo, o adjetivo ou
outro advérbio.
Ex: Que linda você é! (que= quão)

⇒⇒ SUBSTANTIVO – aparece antecedido de um determinante,
artigo, adjetivo, pronome, ou especifica outro substantivo.

⇒⇒ SUBSTANTIVO – substitui a expressão “algo especial”.
Vem sempre precedido de determinante. Quando empre-

14
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Mas você adora um se... (Djavan)
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Resumo:
Índice de indeterminação do sujeito e partícula
⇒⇒ PARTE INTEGRANTE DO VERBO – faz parte dos verbos

apassivadora são duas funções do se de interesse para a

pronominais – verbos que só se conjugam com o pronome oblíquo átono.
Ex; Não se queixe da vida porque ela é bela.

concordância verbal. Isso porque:
⇒⇒ Quando índice de indeterminação do sujeito o se
acompanha os verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação e são conjugados na 3ª pessoa do

⇒⇒ PRONOME REFLEXIVO – empregado como pronome pes-

singular.

soal, exerce a função sintática de objeto direto ou objeto

Ex: Precisa-se de políticos comprometidos com o

indireto ou sujeito do infinitivo. Nesses casos, equivale a

povo.

si mesmo.

⇒⇒ Quando pronome apassivador o se acompanha os

Exemplos:

verbos transitivos diretos e transitivos indiretos na

A menina cortou-se com cacos de vidro. (função de ob-

formação da voz passiva sintética e concorda com o

jeto direto)
Ela nunca se dá muito valor. (função de objeto indireto)

LÍNGUA PORTUGUESA
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sujeito da oração.
Ex:

O homem deixou-se dominar pela fúria. (função de sujeito do infinitivo)
LEMBRE-SE...
Sobre conectivos e coesão textual... Em um texto, os
⇒⇒ PRONOME RECÍPROCO – empregado como pronome
pessoal, exerce a função sintática de objeto direto ou objeto indireto. Nesse caso, equivale a um ao outro.
Ex: Eles não se amam mais.

conectivos estabelecem relações sintáticas e semânticas
entre as ideias. Observe o fragmento abaixo:
Futebol, por que parar? parar por quê?
O grande dilema de um país que costuma parar em ano
de Copa do Mundo é saber se dá para confiar ou não em

⇒⇒ PARTÍCULA EXPLETIVA OU DE REALCE – pode ser reti-

um sujeito de 36 anos. Se ele estivesse se candidatando

rado da frase sem prejuízo para a construção do sentido

à Presidência da República, poderia até ser considerado

da mesma.

inexperiente, mas, como o personagem em questão é um

Ex: “Vão-se os anéis, mas ficam os dedos.”

artilheiro, os anos não lhe faltam, sobram. “Romário está
velho”, pensam muitos brasileiros – entre eles, pelo visto,

⇒⇒ ÍNDICE DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO – ligados a

um tal de Felipão. “Não interessa a idade. Lá dentro ele re-

verbos intransitivos, transitivos diretos e de ligação n voz

solve”, respondem outros. Desse cisma nacional emerge

passiva sintética

uma polêmica: qual é o limite de idade para um jogador
de futebol?

⇒⇒ PRONOME APASSIVADOR – empregado como pronome

Fabio Volpe

pessoal oblíquo, liga-se a verbos transitivos diretos e
transitivos indiretos.
Ex: Vende-se apartamento. Vendem-se apartamentos.
(o verbo concorda com o sujeito da oração – apartamento/apartamentos)

Observe que no texto:
1. o primeiro se estabelece uma dúvida sobre o que se
sabe;
2. o segundo se estabelece uma condição;
3. mas estabelece uma oposição entre as idéias;
4. como estabelece uma relação de causa.
Assim, o uso adequado dos conectivos determina um
texto sem problemas de coesão ou coerência.
http://super.abril.com.br/esporte/futebol-parar-parar-443034.
shtml
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CRASE

e completarem o sentido de verbos regidos pela preposição a.

A crase é representada, na escrita, pelo acento grave.
Ocorre quando a preposição a funde-se com os artigos

Ex: Toda a turma foi à casa do aluno que venceu o concurso de soletração.

femininos a/as, com os pronomes demonstrativos a(s),
aquele(s), aquela(s), aquilo e com os pronomes relativos a

Casos em que não ocorre crase:

qual e as quais.
Ex: Depois de liderar o exército francês contra a Inglaterra
e seus partidários, Joana D’Arc foi acusada de heresia e condenada à fogueira pela Inquisição.

⇒⇒ Antes de palavras repetidas
Ex: Eles foram desgastando o relacionamento gota a
gota.

(Revista BBC História em casa, ano 1, ed. nº 5, p.45)

⇒⇒ Antes de palavras femininas no plural ou em sentido genérico
Fique Ligado!

Ex: Gosto de ir a festivais.

Embora a crase resulte da fusão de duas vogais idênticas, elas pertencem a classes gramaticais diferentes. E,

⇒⇒ Diante de palavras masculinas, desde que não haja uma

sendo um fenômeno da escrita marcado graficamente pelo

palavra feminina subtendida

acento grave, é correto dizer que o “a” possui acento grave

Ex: Dei a Ricardo o novo CD de Gilberto Gil.

e não que o “a” tem crase ou é craseado.
⇒⇒ Antes de verbos, de pronomes indefinidos, demonstrativos, pessoais e de tratamento

Casos em que ocorre Crase:

Ex: Comecei a pular de alegria assim que soube do resultado do concurso.

⇒⇒ Em locuções prepositivas, adverbiais ou conjuntivas
Ex: Às vezes, ele chega mais cedo e limpa a sala para a
aula de yoga.
Ele vivia à procura de encrenca com os colegas.

⇒⇒ Antes de pronomes interrogativos
Ex: foi apresentado o resultado a que chegamos após
anos de pesquisa.

À medida que trabalhamos, conquistamos nossos objetivos.

⇒⇒ Antes de artigos indefinidos

⇒⇒ Antes dos pronomes relativos a qual e as quais

baixador da Copa no Brasil.

Ex: Os jornalistas foram a uma entrevista com Pelé, emEx: Paris é a cidade à qual toda mulher sonho ir em lua-de-mel.

⇒⇒ Na locução a distância, quando a noção de distância não
estiver determinada

⇒⇒ Antes dos pronomes demonstrativos aquela(s), aquele(s)
e aquilo
Ex: Ele estava sonolento porque nunca acorda àquela
hora da manhã.
⇒⇒ Na expressão à moda de, à maneira de (ainda que subtendida)

Ex: As famílias dos mineiros ficaram a distância, aguardando o trabalho das equipes de resgate.
Atenção: Ocorre crase se a distância estiver determinada.
Ex: As famílias dos mineiros ficaram à distância de trinta
metros, aguardando o trabalho das equipes de resgate.

Ex: Comemos bife à (moda) cavalo.
⇒⇒ Nomes de lugares que admitem o artigo a precedido de

Pode ou não ocorrer crase

verbos regidos pela preposição a
Ex: “Nossa chegada à Barcelona de Gaudí foi festiva.”
⇒⇒ Antes das palavras casa e terra se vierem determinadas

⇒⇒ Antes de nomes próprios femininos referentes a pessoas:
Ex: Durante a palestra, ele fez várias referências a Marina
Colasanti.
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Durante a palestra, ele fez várias referências à Marina
Colasanti.

04. (Fesp) Na frase “O Lico logo se sentiu à vontade”, usou-se adequadamente o acento grave indicador de crase. A

Atenção: A crase é obrigatória diante de nomes próprios adjetivados.
Durante a palestra, ele fez várias referências à magnífica
Marina Colasanti.

frase em que, obrigatoriamente, também deve aparecer
esse acento é:
a) Escrevo a vocês.
b) É indiferente a elogios.
c) As crianças parecem felizes.

⇒⇒ Antes de pronomes possessivos femininos no singular.
Ex: Dei uma caixa de chocolate a minha professora.

d) Ele só se levanta as sete horas.
e) Falou-me a respeito de negócios.

Dei uma caixa de chocolate à minha professora.

LÍNGUA PORTUGUESA

Projeto Universidade para Todos

05. (UFPE) Identifique a alternativa em que o uso da crase
⇒⇒ Após a preposição até.
Ex: Fui até a praia.
Fui até à praia.

não atende à norma-padrão:
a) Ela chegou às pressas para resolver o problema.
b) Ela decidiu que todos iriam a pé, mas somente à noite.
c) Refiro-me àquelas normas de trânsito que havíamos estudado juntos.

ATIVIDADES

d) Confesso a você que nem sempre obedeci às ordens de

01. Leia os trechos a seguir e justifique por que razão não

e) Em discurso, o candidato fez referência à decisões do seu

meu pai.
ocorre crase no a.

patrão.

a) Pertencem a Cielo os mais recentes recordes na natação
brasileira.
b) O número de aprovados no vestibular chegou a noventa
por cento da turma.

06. (UFPI) _______ algum tempo, vai até ______ montanha
e volta ______ casa para descansar.
a) A – à – à

c) Toda a turma começou a cantar repentinamente.

b) Há – a – a

d) Você é a pessoa a quem eu sempre amarei.

c) Há – à – à
d) À – a – a

02. Nos fragmentos a seguir, coloque o acento grave onde

e) A – a – a

for necessário:
a) “Para escapar a uma chateação, o jeito é nos resignarmos
a outra.” (Carlos Drummond de Andrade)
b) “O violão da Olívia dava
vida a vila, a vila dela.

GABARITO
01. a) antes masculinos; b) antes de numeral; c) antes de
verbos no infinitivo; d) antes de pronomes que repelem
o artigo.

O violão duvidava

02. a) ... nenhuma ocorrência de crase.

Da vida, da viola e dela.”

b)... à vila, à vila dela...

(Cecília Meireles)

03. C
04. D

03. (ITA-SP) Assinale a frase em que o acento indicativo de
crase foi mal empregado:

05. E
06. B

a) Chegou à uma hora, pontualmente.
b) Os pescadores pegaram o peixe à unha.
c) Saída de veículos à 200 metros.
d) Sua simpatia pelo governo cubano levou-o a vestir-se a
Fidel.

Hora de retomar....
Agora que as questões de morfologia e sintaxe foram
adequadamente apresentadas, revise o assunto através dos
quadros com aspectos morfossintáticos que vêm a seguir.

e) O horário estabelecido para visitas era das 14 às 16 horas.
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texto. Sabemos, porém, que essa ligação se dá, sobretudo,
pela atribuição de sentidos. Então, temos a coesão que pode

I.COESÃO TEXTUAL

ser visível- a coesão formal – marcada no texto pela presença
de palavras e expressões – os RECURSOS COESIVOS –
e a coesão de natureza semântica, que se expressa pela
continuidade das ações de linguagem que o texto realiza.
Vejamos um exemplo:
I.“ Vivo só com um criado. A casa em que moro é
própria; fi-la construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Um

Foto: Ivaldo G. Lima

dia há bastantes anos lembrou-me reproduzir no Engenho
Novo a casa em que me criei na antiga Rua de Mataca-

O texto que aparece neste grafite em destaque contém as
seguintes informações:

valos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela
outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam

1.A favela tem um retrato.

bem as indicações que lhes fiz: é o mesmo prédio asso-

2.O retrato da favela tem só uma imagem.

bradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mes-

3.Cada olho interpreta a imagem do retrato da favela.

mas alcovas e salas.[...]

4.Cada interpretação do retrato da favela é única.

O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida,
e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não

Essas informações aparecem na chamada superfície do

consegui recompor o que foi nem oque fui. Em tudo, se o

texto organizadas de um modo que passam a constituir um

rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem

todo em que os segmentos se ligam por meio da inserção,

os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das

substituição ou supressão de palavras. Esse mecanismo de

pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é

organização das frases e parágrafos é um dos fatores de

tudo.”

textualidade - a coesão.

MACHADO DE ASSIS. Dom Casmurro, In: Obra Completa.

A coesão, dentre os fatores de textualidade, é a que tem
a propriedade de assegurar que um grupo de palavras ou de

Após a leitura dos fragmentos em destaque, vamos

frases se constitua, pelo encadeamento, pela articulação

observar, nos exemplos selecionados, como os recursos

aquilo que chamamos de texto. A coesão é, portanto, a

coesivos aparecem em um texto.

organização, a arrumação articulada das palavras que resulta

a) Vivo só com um criado : a forma verbal em negrito per-

em uma unidade. A coesão é, portanto, o entrelaçamento

mite que o leitor identifique o sujeito da frase é eu.

entre as várias partes do texto, ou seja, o entrelaçamento

b) A casa em que moro é própria : a preposição e o pronome

significativo entre palavras, frases e parágrafos. Existem,

relativo em negrito se referem ao termo casa. (o termo

em Língua Portuguesa, dois tipos de coesão: a lexical e a

em que faz articulação entre duas informações : Eu moro

gramatical.

na casa. A casa é própria).

A coesão lexical se dá pelas relações de sinônimos,
hiperônimos, nomes genéricos e formas elididas. Já a coesão

c) ...fi-la construir ...: o pronome em destaque substitui o
termo casa. (fiz construir a casa)

gramatical é conseguida a partir do emprego adequado de

d) ... dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra

artigo, do pronome, do adjetivo, de determinados advérbios

...: o pronome lhe substitui o termo casa; assim como

e de expressões adverbiais, de conjunções e de numerais.

o pronome indefinido outra retoma esse mesmo substan-

A coesão visa à manutenção da unidade temática do texto.

tivo casa.

Essa unidade pode ser reconhecida, em termos de forma,

e) Construtor e pintor entenderam bem as indicações que

pelo ouvinte ou leitor na superfície do texto pela presença de

lhes fiz: ... Nesse fragmento aparecem os pronome que

palavras e expressão que estabelecem a ligação (pode ser

(relativo) e lhes (obliquo).O primeiro retoma o termo indi-

substituição, repetição, supressão) entre os termos de um

cações; o segundo retoma os termos construtor e pintor .
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f) O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e res-

III. NÓS, OS PREDADORES

taurar na velhice a adolescência. O numeral duas antecede a enumeração que aparece no final da frase- 1.velhice ,
2.adolescência. Lembrando que o texto é narrado em pri-

Sempre me impressionou quanto persiste em nós o

meira, razão por que o pronome possessivo meu aparece

homem das cavernas, que precisou ser agressivo para

referindo-se a esse sujeito expresso na primeira pessoa

sobreviver, ou nem suas crias nem suas fêmeas nem ele

eu. (eu construí a casa; o meu fim evidente era ...)

próprio resistiriam às inclemências do clima, dos animais

g) Se só me faltassem os outros, vá; um homem consola-

ferozes, da escassez de recursos. Nós às vezes temos que

-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu

recorrer àquele remanescente feroz que povoou a Terra.

mesmo, e esta lacuna é tudo. O pronome tudo retoma os

Teimou em raciocinar, produzindo terror e melancolia ; tei-

termos citados na frase e conclui a sentença, fechando as

mou em andar ereto, e passou a sofrer da coluna; teimou

ideias até então apresentadas.

em ter poder e fazer politica, e aí é que nos ferramos.
Desse fragmento vamos observar que os sinais de

II. POVOS E LINGUAS AFRICANAS

pontuação também podem aparecer no texto como um
recurso para garantir a coesão .Veja a sequencia em destaque: ... o homem das cavernas, que precisou ser agres-

O grupo banto, dentre todos os grupos linguísticos

sivo para sobreviver, ou nem suas crias nem suas fêmeas

subsaarianos, foi o primeiro a despertar a curiosidade dos

nem ele próprio resistiriam às inclemências do clima, dos

pesquisadores estrangeiros e a ser estudado relativamente

animais ferozes, da escassez de recursos.

cedo. Na base desse fato, encontramos o caráter
homogêneo de um grupo amplo, cujas inúmeras línguas
apresentam muitas semelhanças entre si.[...]

LEIA O MESMO FRAGMENTO ESCRITO DE OUTRA
FORMA:

Yeda Pessoa de Castro, In: Falares Africanos na Bahia.

O homem das cavernas e suas crias resistiram às incle1. ... foi o primeiro. O termo em destaque – um numeral or-

mências do clima /resistiram às inclemências dos animais

dinal – substitui a palavra grupo (foi o primeiro grupo).

ferozes, resistiram às inclemências da escassez de recur-

Essa substituição evita que se repita a palavra grupo, o

sos. As palavras que aparecem aqui em cores evidenciam

que nesse fragmento tornaria o texto enfadonho.

uma repetição que não ocorre no fragmento original. E você

2. Na base desse fato... A expressão desse fato retoma a
afirmação feita na frase anterior.

percebe que, ao fazer a repetição, estamos forçando o leitor
a se cansar de ler as mesmas palavras, que podem ser per-

3. ...encontramos ... Ao trazer a forma verbal em primeira

feitamente compreendidas pela organização da frase, onde a

pessoa do plural, a autora se inclui como o narrador que

presença das vírgulas marca a elipse dos termos, fazendo,

conversa com o leitor. (Eu, narradora e você, leitor, en-

ao mesmo tempo, a articulação de todos os componentes,

contramos ...)

de modo que se torna possível ao leitor dar um sentido ao

4. Na base desse fato, encontramos o caráter homogêneo

que está lendo.

de um grupo amplo, cujas inúmeras línguas apresentam
muitas semelhanças entre si. O termo um grupo amplo
retoma grupo banto; o pronome cujas se refere às lín-

RETOMADA LEXICAL

guas do grupo amplo (que é o grupo banto) . O termo
entre si se refere às inúmeras línguas do grupo banto.

Esta atividade vai exigir muita criatividade de
sua parte.
Imagine a sua curiosidade e a de seus colegas
em relação a uma nova professora para a turma e a
reação de todos ao conhecê-la.
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b) A todo instante utiliza-se ... quem se utiliza?

em que ela chegou e se apresentou. Ao mesmo tem-

c) ... que lhe foi transmitida...foi transmitida a quem?

po que você vai narrando, vá descrevendo a professora

d) ...e contribui para sua renovação... sua de quem?

e seus colegas, com retomadas lexicais (por meio de

e) ...nela imprimindo ... imprimindo em quê?

substantivos, adjetivos e verbos), com o objetivo de fazer progredir o texto, dando ao final, um retrato expressivo da situação.

ATIVIDADES

Utilize as retomadas lexicais tanto com o emprego
de um verbo de ligação como sem esse emprego, justapondo apenas as expressões ao nome da professora,

Reconheça cinco recursos coesivos presentes em cada
fragmento a seguir .
A.O Brasil poderia dar um salto educacional tão acentuado como o da China?

CONTANDO UMA HISTÓRIA BEM COESA
O caso brasileiro é mais complexo. Para empreender uma
Você vai contar uma pequena história, envolvendo

transformação de tamanha magnitude na educação, é neces-

uma dona de casa que se ilude com as promessas de

sário contar com forte apoio da população, já que envolveria

um vendedor de carnês. A história deve se passar no

aumento de impostos e implantação de novas regras para o

intervalo de uma semana.

setor ganhar eficiência. Tudo isso leva muito tempo numa

Use todos os mecanismos de coesão estudados
para valorizar e enriquecer seu texto, prendendo a aten-

democracia – algo que inexiste na China. Mas não quer dizer
que não possa ser feito no Brasil.

ção de um possível leitor.

In VEJA, Páginas Amarelas, edição: 6 de abril de 2011”

Para facilitar sua tarefa, faça uma lista com os mecanismos coesivos: retomada gramatical retomada lexical,

B. “Geralmente, as crianças estreiam no mundo dos li-

repetição e sequenciação temporal (por sequenciadores

vros com os contos. Os mais populares costumam ser os

temporais e por ações sucessivas marcadas principal-

de fadas. Porém há vários outros que também devem ser

mente pelos verbos no pretérito perfeito do indicativo).

apresentados a elas para que conheçam diferentes tipos
de personagem, ambientação, desenvolvimento, estrutura de
enredo e até de desenlace. O contato sistematizado com esse

SUGESTÃO DE ATIVIDADES

material é válido ainda porque colabora om o desenvolvimento do comportamento escritor, já que, para produzir textos,

Leia o fragmento em destaque para fazer o

seja lá qual for o gênero, a turma precisa ter um repertório

exercício.

vasto.”

“É por meio da língua que o homem expressa suas

Beatriz Santomauro, In Nova Escola, abril 2011

ideias, as ideias de sua geração, as ideias da comunidade a que pertence, as ideias de seu tempo. A todo ins-

C. ATÉ PENSEI

tante, utiliza-se de acordo com uma tradição que lhe foi

Junto à minha rua havia um bosque

transmitida, e contribui para sua renovação e constante

Que um muro alto proibia

transformação. Cada falante é, a um tempo, usuário e

Lá todo balão caía

agente modificador de sua língua, nela imprimindo mar-

Toda maçã nascia

cas erradas pelas novas situações com que se depara.

E o dono do bosque nem via

Silvia F. Brandão A geografia linguística no Brasil

Do lado de lá tanta aventura
E eu a espreitar na noite escura

Ao responder às perguntas, você estará percorrendo

A dedilhar essa modinha

o caminho traçado pelo autor para estabelecer a coesão

A felicidade

textual.

Morava tão vizinha

a) ... suas ideias... ideias de quem?

Que, de tolo
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Até pensei que fosse minha

A LÓGICA DA ESMOLA

[...]
Chico Buarque, In Chico Buarque letra e música

Você conhece gente que se faz de morta quando um
pobre se aproxima para pedir uma esmola? O que será que

II. Na sequência de frases a seguir, para estabelecer a
coesão, você deverá preencher os espaços com uma das

essas pessoas sentem?
O objetivo de todo pedinte é conseguir contribuições

palavras em destaque.

voluntárias de pessoas que nem sempre estão dispostas a

a) ( ...) O recurso ao terror por parte de_____ já detém o

contribuir. Gary Becker, prêmio Nobel de Economia, por quem

poder dentro do Estado não pode ser arrolado entre as

nutro um grande apreço, acaba de publicar uma intrigante

formas de terrorismo político, porque ________ qualifi-

análise sobre a mendicância (Spouses and Beggars: Love

ca, ao contrário, como o instrumento _______ recorrem

and Sympathy, 1996).

determinados grupos para derrubar um governo acusado
de manter-se por meio do terror.”
(este / quem / se / ao qual / se)
Exame Nacional do Ensino Médio ENEM Prova 2002, In
^Provas do ENEM: de 1998 a 2005.

Segundo sua teoria, a estratégia do pedinte se baseia na
utilização adequada da aparência e da linguagem. Usando
vestes, postura, gestos, palavras e situações, ele procura
fazer brotar no potencial doador um sentimento de culpa e
piedade que, por sua vez, desemboca na simpatia que o leva
a repartir um pouco dos seus bens.

b) Os concursos e os processos seletivos para universidades

Para Becker, o desconforto do doador e os apelos do pe-

tem proporcionado o surgimento de muitos cursos pre-

dinte é que instigam a pessoa a conceder a ajuda solicitada. O

paratórios. Se _________ movimentam muitos milhares

doador dá esmolas, portanto, para se livrar de um mal-estar.

de reais com a publicação de apostilhas ,cadernos de

Trata-se de uma conduta calculista e de cunho eminentemen-

questões e mensalidades __________ são consideradas

te utilitário.

muito caras, _________, atualmente, se preocupam me-

O que você acha dessa teoria? Do meu lado, penso que

nos com o lucro e mais com a possibilidade de permitir

ela se aplica a uma boa parcela dos americanos. Talvez se

o acesso de estudantes sem poder aquisitivo elevado às

ajuste também ao caso das pessoas da elite e classe mé-

suas turmas ________se espalham por todas as cida-

dia alta no Brasil. Conheço casos extremos de gente que até

des, sobretudo nas periferias _________ vivem muitos

desfruta encontrar um pobre, porque isso lhes permite dar

rapazes e moças __________ sonham cursar o terceiro

esmolas e aliviar culpas.

grau.
(que / que /aqueles/as quais/ onde/estes)

Mas, essa não é a situação mais comum. Nos dias de
hoje, é ilusório para os pedintes esperar que uma legião de
“culpados” corra atrás deles para oferecera sua ajuda. Os

OBSERVE:
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pobres que param ao lado dos carros luxuosos nas esquinas

Ao escrever, fazemos ligações entre palavras, frases e

das grandes cidades sabem como é difícil emitir o tipo de

parágrafos, estabelecendo entre esses uma relação de sen-

sinal que comova o motorista e redunde em esmola. Para

tido (oposição, adição, continuidade, condicionalidade). Ou

eles, de fato, o desafio é criar um tipo de manifestação que

seja, quando produzimos um texto, criamos nexos de coe-

leve a “ vitima” a ajudá-los para se livrar de um desconforto.

são entre os segmentos que o compõem. Esses nexos têm

Nesse campo, Becker está certo.

a função de assegurar determinados fatores de textualidade,

Por outro lado, verifico que os grandes lances de solida-

como: sequenciação, progressão, conexão. São os fatores

riedade no Brasil são muito mais freqüentes entre os pobres

de textualidade que possibilitam a um texto ser aceito como

do que entre os ricos. As pessoas que menos têm são as

tal. Isto é, para que um texto possa ser considerado acei-

que mais dão. Basta ver como os doentes pobres se ajudam

tável, verossímil, por exemplo, ele deve apresentar os seus

dentro de um hospital ou num instante de emergência na vi-

segmentos bem articulados, bem conectados a fim de que

zinhança.

o leitor possa dar um sentido ao que estiver lendo. Como

Como é comum entre os moradores das favelas e cor-

poderemos observar no exercício feito com base no texto

tiços o empréstimo de pequenas quantidades de alimentos,

a seguir.

agasalhos e cobertores na hora da necessidade!
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Quem não conhece casos de famílias pobres que apesar

são entre o terceiro e o segundo parágrafo.

de sua pobreza, recolhem com o maior desprendimento, um

⇒⇒ O quarto parágrafo começa com a preposição para. Para

parente ou um amigo (ás vezes, até um desconhecido) quan-

Becker... Com isso, o autor evidencia que continua a apre-

do este precisa de um teto?

sentar as ideias do estudioso em que se baseia, mas ago-

Será que isso é feito por sentimento de culpa ou para

ra acrescenta uma nova informação que vem se somar às

se livrar do necessitado? A teoria de Gary Becker é muito

anteriores. A isso chamamos de progressão textual.

elegante, mas duvido que tenha a amplitude que ele supõe ter.

⇒⇒ No parágrafo seguinte o autor lança mais uma questão ao

A esta altura, é legitimo ao leitor perguntar: Afinal, quem

leitor e, em resposta, expõe sua opinião. Para evidenciar

é esse professor para discordar de um Prêmio Nobel? Eu

que, nesse momento, ele fala do que pensa, inicia a frase

também me faço essa pergunta. Mas não resisto afirmar que

com a expressão do meu lado.

a solidariedade da pobreza no Brasil é uma realidade indis-

⇒⇒ Continuando a expor seus pensamentos, usa a expressão

cutível e nada tem a ver com sentimentos de culpa ou des-

talvez para trazer uma nova informação e provocar o lei-

conforto.
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tor a refletir sobre a veracidade do que expõe.

A conduta dos que mais se ajudam está longe de cálcu-

⇒⇒ O autor usa a conjunção adversativa mas para iniciar o

los utilitários. Fazer-se de morto diante de um pedinte não é

sexto parágrafo, deixando evidente que vai trazer ideias

comportamento de classe baixa. Ao contrário: a prática ge-

que se opõem ao que vem apresentando até então.

neralizada da ajuda mútua, nesse segmento, é que me faz

⇒⇒ No parágrafo seguinte aparece a expressão por outro

entender por que um país tão desigual como o nosso tem

lado, que serve para marcar um confronto com as in-

conseguindo navegar sem ter caído, até o momento, numa

formações e opiniões expressas no parágrafo anterior.

devastadora convulsão social.
PASTORE, José. A lógica da esmola. O jornal da Tarde. São
Paulo, 30 jul.1997. Disponível em: http://www.josepastore.com.
br/artigos/cotidiano/034.htm> . Acesso em: 28 de fev. 2002.

Agora, você vai continuar essa observação. Volte a ler
os parágrafos finais do texto e sublinhe algumas palavras e
expressões que o autor utiliza para criar nexos de coesão.

Duas interrogações abrem o texto A lógica da esmola.
Vamos observar como o leitor constrói nexos de coesão entre

COESÃO E REPETIÇÂO

todos os segmentos do texto para assegurar a textualidade
necessária á compreensão do tema em enfoque.
⇒⇒ O autor lança duas questões para iniciar a discussão do
tema com o leitor. Essas questões deverão, pois, ser respondidas ao longo da sua explanação, por meio de informações e argumentações. Vejamos alguns exemplos de
como isso acontece:

Você já deve ter sido orientado a não repetir palavras e
expressões ao elaborar um texto. Sempre será possível cumprir à risca essa determinação?
Às vezes, no processo de produção textual, é inevitável a
repetição de termos.
A repetição também se constitui recurso de coesão. O

⇒⇒ Para fortalecer a sua resposta, o autor se vale de uma

fato de repetir determinadas palavras em um texto pode

fundamentação, busca credibilidade ao trazer para o leitor

significar que o produtor está verdadeiramente centrado na

a informação de que aquilo que se propõe a discutir já foi

temática sobre a qual escreve. Faz-se necessário, porém,

matéria de estudo e pesquisa para alguém de reconhecida

atentar para o fato de que a repetição se justifica pela rele-

notoriedade – Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia.

vância que possa trazer ao texto. É um recurso para ser uti-

(Releia o segundo e terceiro parágrafos).

lizado com total propriedade, quando se deseja criar ênfase,

⇒⇒ Observe que, para unir a apresentação do economista
Gary Becker às informações sobre os seus estudos, o

reforçar uma ideia, ou buscar um contraste, conduzir uma
reformulação.

autor usa a expressão segundo sua teoria (início do ter-

Ex.: A fome é um problema social que vem se agravando

ceiro parágrafo). Essa expressão imprime o sentido de

no mundo. São vários os fatores causadores desse proble-

conformidade, mostra em que se baseia o autor para,

ma, por isso a fome tem sido uma preocupação constante

posteriormente, como veremos, explicitar os seus pontos

dos governantes mundiais. Enquanto houver fome em qual-

de vista sobre o tema. Estabelece, pois, um nexo de coe-

quer lugar do planeta poderá haver paz?
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A repetição é um recurso de coesão muito usado quan-

Ex.:Quer queiramos, quer não, teremos de nos acostu-

do se tem como objetivo produzir um texto criativo, sedutor e

mar com as atitudes de certos políticos?

persuasivo, por isso é muito encontrado em textos de publi-

⇒⇒ não... e não / nem.

cidade e propaganda ,como também em letras de músicas e

Ex.: Não há criação de novos cursos técnicos e nem

poemas. Como nos versos finais do poema José ,de Carlos

abertura de vagas no mercado de trabalho para os jovens.

Drummond de Andrade.

⇒⇒ por um lado..., por outro.

Ex.: [...]

Ex.: Se, por um lado, a eleição do diretor agradou aos

Sozinho no escuro

estudantes , por outro, desagradou ao corpo docente e à

Qual bicho do mato

comunidade.

Sem teogonia,

⇒⇒ tanto...quanto.

Sem parede nua

Ex.: As enfermidades prolongadas são extremamente

Pra se encostar,

dolorosas, tanto para quem está doente, quanto para a fa-

sem cavalo preto

mília do doente.

que fuja a galope,

O paralelismo também se dá pela correlação dos tempos

Você marcha, José!

verbais utilizados, como nos exemplos a seguir.

José, para onde?

Se todos comparecessem à prova de esforço físico, haveria mais dificuldades para a seleção dos candidatos.

COESÂO E PARALELISMO

Se os alunos tiverem cuidado com os livros didáticos
distribuídos pelo MEC, no próximo ano outros estudantes

Para assegurar a coesão textual, podemos contar com

serão beneficiados.

mais um recurso de coesão que é o paralelismo. Como a
própria significação da palavra sugere, paralelismo é o recur-

ATIVIDADES

so de colocar lado a lado elementos que tenham semelhanças, ou sejam iguais, na sua estrutura. No caso de produção

1. O texto em destaque se constituiu o enunciado de uma

textual, o paralelismo é um recurso de coesão que evidencia

questão do ENEM. Agora, ele será o ponto de partida para

uma harmonia formal entre dois ou mais elementos, produ-

você elaborar um novo texto.

zindo um efeito de agradabilidade pela clareza, articulação e
entrelaçamento entre os termos organizados

em uma es-

trutura.

”Concordo plenamente com o artigo “Revolucione a

O paralelismo se caracteriza pelas relações de semelhan-

sala de aula”. É preciso que valorizemos o ser humano,

ça entre palavras e expressões, materializadas por meio do

seja ele estudante, seja professor. Acredito na importância

campo morfológico (quando as palavras pertencem a uma

de aprender a respeitar nossos limites e superá-los, quan-

mesma classe gramatical), sintático (quando as construções

do possível, o que será mais fácil se pudermos desenvolver

das frases ou orações são semelhantes) e semântico (quan-

a capacidade de relacionamento em sala de aula. Como

do há correspondência de sentido).

arquiteta, concordo com a postura de valorização do indi-

Para fazer paralelismo, podemos utilizar palavras e ex-

víduo, em qualquer situação: se procurarmos uma relação

pressões que sinalizem para o leitor a intencionalidade do au-

de respeito e colaboração, seguramente estaremos criando

tor em arquitetar tal estruturação entre palavras, entre frases,

a base sólida de uma vida melhor.”

ou entre parágrafos.
A seguir, uma listagem com palavras e expressões utilizadas para estabelecer coesão por meio de paralelismo.

Tania Bertoluci de Souza, Porto Alegre, RS
Disponível em: <:http://www.kanitz.com.br/veja/cartas.
htm>. Acesso em: 2 maio 2009 (adaptado).

⇒⇒ quanto mais...tanto mais.
Ex.: Neste início do século XXI, quanto mais o jovem

Pelo que você pode observar, o texto selecionado é uma

se qualificar, (tanto) mais conseguirá uma boa colocação no

’carta do leitor’, gênero de circulação muito comum em

mercado de trabalho.

jornais e revistas.

⇒⇒ seja... seja; quer...quer; ora...ora.
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verse com o leitor que fez essa carta. Procure identificar as

ladas através do diálogo é bem elementar e tratado até

ideias e opiniões, reflita sobre elas e escreva, posicionando-

com certo humor .

-se em concordância ou divergência. Ao estruturar seu texto,

⇒⇒ O autor procura adequar a quantidade de palavras e a

lembre-se de utilizar com propriedade os recursos de coesão.

extensão das frases ao suporte utilizado para apresentar

REDAÇÃO

Projeto Universidade para Todos

o texto.
⇒⇒ O autor utiliza recursos próprios do suporte – balões

RETOMADA COESIVA

(pensamentos e falas), imagens dos personagens para
veicular a mensagem.

Em um texto, vários elementos são introduzidos para que
possamos ter personagens, ambientes, épocas. Em suma,

Essas providências adotadas pelo produtor das tirinhas

para que possamos ter do que falar e comentar. No desen-

visam a atingir o objetivo de fazer com que o texto seja bem

volvimento do texto, esses elementos reaparecem, vão sendo

compreendido e interpretado pelo leitor. Podemos perceber

retomados, para que o assunto possa progredir. Chamamos

que há a intenção de trazer o texto como uma unidade

de retomada coesiva a toda e qualquer substituição desses

constituída de elementos que se organizam e se entrelaçam,

elementos, no decorrer do texto, por meio de prenomes,

buscando nos conhecimentos já adquiridos pelo leitor em ou-

substantivos, adjetivos etc. essas retomadas, no entanto,

tras experiências de vida e de leitura a construção de novos

geralmente apresentam uma mudança (progressão) no texto.

sentidos para o que está lendo. A essa unidade assim con-

COERÊNCIA TEXTUAL – TRÊS DEFINIÇÕES

seguida chamamos de coerência textual.
A coerência textual é um fator de textualidade que não

⇒⇒ “Uma complexa rede de fatores de ordem lingüística,
cognitiva e interacional”

aparece marcadamente na estrutura superficial do texto,
como a coesão. Podemos entender a coerência como um

Ingedore Kock

principio que assegura a interpretação do texto, na medida

⇒⇒ “a relação que se estabelece entre as partes do texto,

em que ao conectar os segmentos de um texto, organizando-

criando uma unidade de sentido”

-os logicamente, possibilita ao leitor ou produtor acionar coJosé Luiz Fiorin

nhecimentos da sua experiência, da sua leitura de mundo, de

⇒⇒ “conexão, união estreita entre as várias partes, relações

outras leituras e, com elas, poder construir sentidos para o

entre ideias que se harmonizam,

ausência de contradi-

ção. É a coerência que distingue um texto de um aglomerado de frases”

que lê ou escreve.
“ ... a coerência é algo que se estabelece na interação, na interlocução, numa situação comunicativa entre dois

José Luiz Fiorin e Francisco Platão Savioli

usuários. Ela é o que faz com que o texto faça sentido para
os usuários devendo ser vista, pois, como um princípio de
interpretabilidade do texto. Assim ela pode ser vista também
como ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor do texto (que o
interpreta para compreendê-lo) tem para calcular o seu sentido. A coerência seria a possibilidade de estabelecer, no
texto, alguma forma de unidade ou relação. Essa unidade é
sempre apresentada como uma unidade de sentido no texto,
o que caracteriza coerência como global, isto é ,referente ao
texto como um todo”.

Ao ler a tirinha em destaque, podemos fazer algumas

Podemos entender a coerência textual como um recur-

observações:

so que possibilita ao leitor ou produtor de um texto acionar

⇒⇒ O autor procurou usar uma linguagem compatível com o

conhecimentos advindos das suas experiências de vida, da

perfil dos personagens.

sua leitura de mundo das leituras de outros textos e organizá-

⇒⇒ O tema é enfocado sob a ótica dos personagens - pelo

-los de modo a poder dar sentido ao texto que lê ou escreve.

fato de serem crianças, o nível de informações veicu-

A coerência se constitui, então, um fator de textualidade
que permite ao leitor compreender e interpretar as ideias
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de um texto a partir da organização lógica dos segmentos

ATIVIDADES

que o compõem. Organização que deverá estar diretamente
relacionada à intencionalidade e objetivos do produtor, assim

1. O texto a seguir foi publicado na Revista VEJA, em abril de

como ao seu conhecimento linguístico – elementos que as-

2011. Depois de fazer uma leitura atenta, reflita sobre as

seguram a unidade do texto.
“ a noção de coerência não se aplica, isoladamente, ao
texto, nem ao autor, nem ao leitor, mas se estabelece na re-

três questões propostas:
a) Que conhecimentos foram necessários para você compreender o conteúdo da informação contida no texto?

lação entre esses três elementos. Em outras palavras, isso

b) Esses conhecimentos estão ligados a alguma experiência

significa dizer que, na atividade entendida em perspectiva

de vida ou são conhecimentos adquiridos a partir de estu-

interacional, a coerência não se “localiza” no texto, também

dos e pesquisas ou outras leituras?

não se localiza apenas na intenção do autor, nem apenas

c) “Você afirmaria que este apresenta coerência? Em que

nos conhecimentos e experiências do leitor, mas na conjun-

elementos do texto você se baseia para justificar sua

ção desses fatores.[...]”KOCK(2009)

resposta?

2. Agora, elabore um texto em que voe registre as suas

malucas de plantão

reflexões sobre as questões propostas para o exercício

que é uma parada

com o texto CORAÇÃO PARTIDO DÓI. Procure assegurar

resolver

a coerência e a coesão, lembrando-se do que foi trabalha-

suas muitas artimanhas

do neste módulo.

vira uma penitência chata
você se desvela por ela

A arte de escrever

é preciso resolver

flexibilidade sempre

tirar aquela pedrinha do sapato

para se relacionar

vira uma arte

para escrever

a arte de escrever

algumas frases fluem fáceis

KOLBE,Thereza.O fio de Ariadne.Rio de
Janeiro:7Letras,2006.p.58

mas também tem aquelas
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são perfeitamente dispensáveis. O que eu quero simplesmente é a minha passagem para o Rio, pode ser?

Certa vez, um apressado gerente de uma grande empre-

─ Não, infelizmente não pode ser, porque… reservar um

sa paulista precisava ir ao Rio de Janeiro para tratar de alguns

lugar é uma coisa e comprar uma passagem já é outra bem

negócios urgentes. Como tivesse muito medo de viajar de

diferente…

avião, o gerente deixou o seguinte bilhete para a sua recém-contratada secretária:
Maria: devo ir ao Rio amanhã sem falta. Quero que você
me rezerve, à noite, um lugar, no trem das 8 para o Rio.
Sabe o leitor o que aconteceu?

─ Como assim? Olhe aqui mocinha, ontem eu deixei um
bilhete, pedindo para você me comprar uma passagem para
o Rio, no trem das 8, de hoje à noite! Foi só isso que eu pedi.
Mais claro do que isso é impossível!
─ Não seu gerente, não está nada claro! O senhor está

O gerente, simplesmente, perdeu o trem!

completamente enganado! Não foi nada disso que o senhor

Por quê? Bem, acontece que Maria, a nova secretária,

escreveu! Veja aqui o seu bilhete, veja o que o senhor escre-

ao ler o bilhete, franziu a testa e, com uma cara desanimada

veu: o senhor me pede, aqui no bilhete, para reservar, à noite,

e cheia de dúvidas, ficou pensando, pensando… até que fi-

um lugar no trem das 8 para o Rio, tá? E como o senhor

nalmente decidiu: foi, à noite, à estação ferroviária e reservou

deveria viajar no dia seguinte, então eu fiz exatamente o que

um lugar, para o dia seguinte, no trem das 8 h da manhã.

o senhor mandou: fui à estação, à noite, e pedi uma reserva,

Cumprida a tarefa, Maria foi para casa, com um sorriso nos

para o dia seguinte, no trem das 8 da manhã para o Rio. Era

lábios e muita alegria na alma, contente por ter resolvido bem

só o senhor chegar hoje lá na estação, um pouquinho antes

o primeiro problema em seu novo trabalho. Mas… a sua ale-

das 8, comprar a passagem, entrar no trem, dar uma boa

gria ia durar pouco! Ao chegar ao emprego, no dia seguinte, a

cochilada no seu lugar ao lado da janela e acordar de cara

dedicada secretária teve a estranha impressão de estar vendo

com aquela lindeza, o Corcovado, as praias…ai aquilo é bom

um fantasma diante de si: lá estava o gerente, tranquilo, fu-

demais!

mando o seu perfumado cachimbo e assinando papéis, em
meio a lentas e gostosas baforadas.

De pé, boquiaberto, pálido, o gerente deixou o cachimbo
cair sobre os papéis espalhados na mesa.

Atônita, a secretária, como fulminada por um raio, de-

─ Você vai é comprar essa passagem agora mesmo, no

sabou na cadeira, diante de sua mesa de trabalho. Depois,

trem das 8 da noite para o Rio, antes que eu faça um estrago

pouco a pouco, foi recobrando os sentidos e recuperando

por aqui!

as cores do rosto, ao mesmo tempo em que ia disfarçando o

Mais que depressa, a secretária saltou sobre o telefone

mal-estar, arrumando papéis e limpando caprichosamente a

e ligou para a estação. Esforço inútil: o trem da noite estava

mesa com um pano úmido.

lotado. Aí quem desabou foi o gerente:

─ Então, Maria, tudo certo com o trem das 8, hoje à noite? – perguntou o gerente.

─ Onde foi que eu errei? Me explique d. Maria. Será que
eu escrevo tão mal assim? Meu bilhete está tão claro, tão

─ Oi? – retrucou a secretária.

simples… eu só pedi uma passagem no trem das 8 para o

─ Estou perguntando se está tudo certo com o trem do

Rio e veja o que você me aprontou! Agora eu vou perder um

Rio?

dos nossos melhores clientes lá no Rio! Todo mundo na firma

─ Oi? – repetiu Maria.

já está cansado de saber que eu não gosto de viajar de avião,

─ Que mania é essa de oi? Você não pode responder di-

que eu só viajo de trem noturno, que sempre me reservam

reito? Afinal, cadê a passagem? – retomou o já intrigado ge-

uma cabina com leito, que eu adoro viajar em cabina com

rente, levantando a cabeça e encarando a enigmática moça.

leito… Onde foi que eu errei? Posso saber?

─ Passagem? Mas que passagem? O senhor só pediu

─ Sim senhor, vou mostrar direitinho onde foi que o se-

para reservar um lugar… Ah! Já ia esquecendo: o senhor

nhor errou: veja, seu gerente, pra começar eu não sabia que

não leve a mal, por favor, mas… reservar se escreve com s

o senhor só gostava de viajar de trem, e ainda mais de trem

e não com z… – explicou Maria sorrindo e piscando muito

noturno, em cabina com leito. No bilhete o senhor não disse

os olhos.

nada disso.

─ Escute aqui moça: não preciso de suas lições. Sei mui-

─ Mas será que era preciso dizer mais alguma coisa?

to bem como as palavras se escrevem! Seus comentários

Estava tudo tão claro na minha cabeça… será que a sua ca-
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beça é assim tão diferente da minha, que você não é capaz de

de reservar um lugar noturno, o senhor, como autor do bilhe-

entender uma idéia tão simples?

te, mandou fazer a reserva depois do expediente de trabalho,

─ Bem, já que o senhor perguntou, então eu explico: nos-

ou seja, à noite. Pode até ser que a minha explicação seja

sas cabeças são sim muito diferentes uma da outra, aliás,

confusa, mas eu vou fazer um esqueminha aqui no papel, pra

não existem duas cabeças iguais nesse mundo; o senhor tem

ficar mais claro o que eu expliquei:

certas ideias na sua cabeça, eu tenho outras, o vizinho ao

→ UM LUGAR À NOITE (= lugar noturno)

lado já tem outras bem diferentes, e assim por diante. Se a

RESERVAR

pessoa não explicar direitinho o que ela quer, ninguém vai

→ À NOITE (= depois de encerrado o dia) → UM LUGAR

adivinhar, porque os pensamentos não estão grudados na

─ Entendeu agora, seu gerente? A frase tem dois senti-

testa da gente, eles estão dentro da nossa cabeça e nós te-

dos. Minha cabeça foi pelo segundo sentido, por isto é que

mos de saber colocar para fora essas idéias. O senhor, por

eu fui à noite à estação para reservar o lugar do senhor. Ah, e

exemplo, queria que eu comprasse uma passagem, para o

uma última falha ainda, para terminar. Me diga uma coisa: se

Rio de Janeiro, no trem das 8 da noite, cabina com leito, não

o seu trem era o das 8 da noite, por que é que o senhor não

é mesmo? Mas acontece que o senhor não conseguiu passar

escreveu logo: trem das 20 h? Com um bilhete assim, com

essa idéia para a minha cabeça, porque, pelo seu bilhete, eu

tantas falhas de sintaxe, de pontuação de vocabulário e até de

entendi outra coisa completamente diferente da que o senhor

ortografia, o senhor não acha que muita confusão poderia ter

tinha na cabeça. Quer ver? Vamos começar por este trecho:

sido evitada com essa simples indicação de horário?

“(…) me rezerve, à noite, um lugar, (…)”
─ Bem, o senhor já sabe que reservar é com s, mas há

Texto extraído de BLIKSTEIN, Isidoro. Técnicas de comunicação escrita. SP: Ática, 1988, p. 5-12.

erros mais graves aqui. Em primeiro lugar, se o senhor queria
que eu comprasse uma passagem, o certo, então, era escre-

A COERÊNCIA NOS TEXTOS NARRATIVOS

ver “compre uma passagem”, ou “providencie uma passagem”! Segundo problema: o senhor não fala em cabina com

Os textos narrativos não se diferenciam, nos aspectos

leito, mas em lugar; ora, lugar é uma palavra que pode signi-

dos demais tipos de texto. Nesse sentido, a coerência depen-

ficar muitas coisas ao mesmo tempo: pode ser uma poltrona

derá dos mesmos fatores. No entanto, a estrutura narrativa

de 1ª ou 2ª classe, no meio ou na ponta do vagão, do lado da

apresenta alguns elementos diferenciadores de outros textos.

janela ou do corredor, e pode até ser uma cabina com leito,

Em qualquer narrativa os fatos são contados por um nar-

ou seja, há várias possibilidades. Terceiro problema, e este é

rador e dispostos nos lugares e épocas em que as perso-

de sintaxe…

nagens desenvolvem suas ações, suas peripécias. As ações

─ Sintaxe? E eu vou lá me lembrar das regras dessa maldita análise lógica?

10

não precisam ser movimentadas, como nas histórias de heróis e bandidos. Podem resumir-se a uma reflexão interior.

─ Não, seu gerente, sintaxe não trata só de análise lógi-

Um exemplo desta última é a história em que uma persona-

ca… sintaxe é a parte da gramática que cuida da ordem e das

gem busca o “esclarecimento” a respeito de alguma questão,

relações das palavras na frase, das relações entre as frases,

busca a “consciência”.

entre os períodos, etc. Eu falo isso porque é minha obrigação

Pode-se dizer que as narrativas são textos em que há

saber um mínimo de gramática, senão pra que serve uma

um narrador e a ação das personagens é colocada no tempo

secretária que não conhece um pouco das regras da língua

e no espaço. As narrativas são exemplos de como as coi-

que usa? Então, como eu ia dizendo, a sintaxe do seu recado

sas acontecem na vida e no mundo, ou seja, são simulacros

está bem ruim. Se o senhor observar bem o trecho que eu

(modelos artificiais) das ações humanas. Você já reparou que

citei – “… me reserve, à noite, um lugar, …”- vai ver que a

nada acontece a não ser por meio de pessoas agindo em

ordem das palavras e, principalmente, a posição das vírgulas

algum lugar e em algum momento?

dão um duplo sentido à frase. O senhor duvida? Então veja

Quer comprovar? Pense em uma narrativa bem peque-

bem: como existe um aposto entre duas vírgulas (“, à noite,

na. Qualquer uma. Relembre a última piada que você ouviu.

”) separando a forma verbal reserve do objeto direto lugar, e

Analise-a. verá que não será possível contá-la a não ser colo-

como há uma segunda vírgula logo depois de lugar, o leitor do

cando personagens agindo em um certo lugar, em uma certa

bilhete pode juntar reserve com à noite e pensar que, em vez

época, ainda que não mencionados.
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Para que um texto narrativo ganhe coerência e a intenção

determinado, assim como o ouvinte/leitor só pode compre-

do autor seja interpretada, reconhecida pelo leitor (ou ouvinte,

ender o texto se o inserir num dado contexto. A produção e a

nos casos das histórias orais), é necessário que o tempo e o

recepção de textos são, pois, atividades situadas e o sentido

espaço das histórias estejam bem estruturados.

flui do próprio contexto.

Para que a piada consiga ganhar efeito, você não pode

A compreensão da mensagem é, desse modo, uma ati-

começar a contá-la pelo fim, porque é no fim que está a gra-

vidade interativa e contextualizada, pois requer a mobilização

ça. E depende de todo o seu desenrolar.

de um vasto conjunto de saberes e habilidades e a inserção

REDAÇÃO

Projeto Universidade para Todos

desses saberes e habilidades no interior de um evento comunicativo, como a leitura de um texto, seja ele verbal ou
TEXTO, CONTEXTO E INTERAÇÃO
O primeiro passo que damos, ao ler um texto, é desenca-

não verbal.
Texto extraído e adaptado de GALEMBECK, Paulo de Tarso
(UEL)

dear um processo de decodificação, quando temos contato
com o “conteúdo” e buscamos compreendê-lo. Mas somente a decodificação não se constitui leitura no sentido mais

ATIVIDADES

amplo. Para que possamos compreender bem um texto, é
necessário que identifiquemos o contexto-social, cultural,
estético, político – no qual ele está inserido.

A propósito das considerações sobre texto e contexto,
você vai olhar atentamente a imagem a seguir, relacionando

O nível de identificação do contexto vai depender do nos-

as informações ali contidas ao contexto socioeconômico em

so conhecimento adquirido sobre o que está sendo enfocado

que este se insere, e produzir um parágrafo que evidencie

e das conclusões referentes ao texto.

sua opinião sobre o impacto que esse tipo de imagem pro-

Por isso, quanto mais abrangente o campo de conheci-

vocou em você, como observador .

mento, mais facilidade encontraremos para ler e interpretar
textos.
O processamento do texto, como podemos assinalar, depende não só das características internas do texto, como do
conhecimento dos usuários, pois é esse conhecimento que
define as estratégias a serem utilizadas na produção/recepção do texto. Todo e qualquer processo de produção de textos
caracteriza-se como um processo ativo e contínuo do sentido, e liga-se a toda uma rede de unidades e elementos suplementares, ativados necessariamente em relação a um dado
contexto sociocultural. Dessa forma, pode-se admitir que a
construção do sentido só ocorre em um dado contexto.
O contexto cria efeitos que permitem a interação entre
informações velhas e novas, de modo que entre ambas se
cria uma implicação. Essa implicação só é possível porque
existe uma continuidade entre texto e contexto.

Disponível
em:<http://marquesiano.blogspot.
com/2010/08/eu-etiqueta-carlos-drummond-de-andrade.
html>.Acesso em:30 abr 2011

O sentido de um texto e a rede conceitual que a ele subjaz

Produza um texto dissertativo-argumentativo a partir da

emergem em diversas atividades nas quais os indivíduos se

reflexão do fragmento: “Em nossa sociedade,o papel da lín-

engajam. Essas atividades são sempre situadas e as ope-

gua escrita acentua a tendência formalizante (...) o valor do

rações de construção do sentido resultam de várias ações

bem escrever é importante em muitos setores da sociedade,

praticadas pelos indivíduos, e não ocorrem apenas na cabeça

sendo estigmatizante, portanto, o não-domínio da língua es-

deles. Essas ações sempre envolvem mais de um indivíduo,

crita formal.”

pois são ações conjuntas e coordenadas; o escritor/falante
tem consciência de que se dirige a alguém, num contexto
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VARIAÇÕES LINGUISTICAS E OS DIFERENTES
NÍVEIS DE LINGUAGEM

revista podemos perceber uma diversidade de linguagens nos
seus diversos textos existentes: a crônica esportiva, o horóscopo, a página policial, a de política e a de economia; todos

A situação apresentada no texto A história do gerente

apresentam termos e “jargões” específicos da área que está

apressado, nos remete à questão das variações que ocor-

sendo tratada. Essas diferenças se relacionam diretamente à

rem em todas as línguas, tanto na língua falada como na

intenção de quem produz o texto, ao assunto e também ao

escrita.

destinatário, ou seja, a quem o texto se dirige.

Você já deve ter observado que a língua portuguesa não
é falada do mesmo modo em todas as regiões do país, não é

CERTO, ERRADO OU ADEQUADO?

falada do mesmo modo por todas as classes sociais e, além

Tendo em vista que existem vários níveis de linguagem, é

disso, passou por muitas alterações no decorrer do tempo.

natural que se pergunte o que é considerado “certo” e o que

Ou seja, o português, como qualquer outra língua, não é está-

é “errado” em um determinado idioma. Na verdade, devemos

tico e imutável. Assim sendo, podemos dizer que uma língua,

pensar a língua em termos de “adequação”. A fim de que o

não é uma unidade homogênea e uniforme. Ela poderia ser

processo de comunicação seja eficiente, devemos sempre

definida como um conjunto de variedades.

ter em vista o que vamos dizer (a mensagem), a quem se

Essa diversidade na utilização do idioma, que implicou o

destina (o destinatário), onde (local em que acontece o pro-

surgimento de diversos níveis de linguagem, é consequência

cesso de informação) e como será transmitida a mensagem.

de inúmeros fatores, como o nível sociocultural. Pessoas que

Levando em consideração esses fatores, escolheremos

não frequentaram sequer a escola primária utilizam o idioma

uma forma adequada de estabelecer a comunicação. Por

de modo diferente daquelas que tiveram um contato maior

exemplo, uma propaganda de um determinado produto di-

com a escola e com a leitura. Ainda no plano social, é im-

rigido ao público infantil deverá ser veiculada em um tipo de

portante observarmos as diferenças na utilização da língua

linguagem diferente daquela dirigida a adultos. O meio de co-

em função da situação de uso. Falamos de um modo mais

municação – rádio, tv ou revista – também deverá ser levado

informal quando estamos entre amigos, por exemplo, e de

em conta. Ou seja, não se trata de estar “certo” ou “errado”,

um modo mais formal quando estamos no ambiente de traba-

e sim de estar adequado, a fim de ser eficiente. Se pensarmos

lho. Assim, as condições sociais são determinantes no modo

em termos de roupa, o raciocínio,é o mesmo: terno e gravata

de falar das pessoas, gerando o que podemos chamar de

é muito elegante, mas se vamos à praia tomar sol...

variações socioculturais.

12

Acontece que, normalmente, a escola nos diz que ‘certo’

Outro fator determinante na utilização do idioma é a loca-

é tudo aquilo que está de acordo com a gramática normativa.

lização geográfica. Nas diversas regiões do Brasil, observa-

O problema é que, a partir dessa afirmação, somos levados a

mos diferenças no modo de pronunciar as palavras, ou seja,

utilizar a norma gramatical em todas as situações. E, em mui-

há diferentes sotaques: o sotaque mineiro, o gaúcho, o nor-

tos casos, a linguagem pode soar um tanto quanto “afetada”,

destino etc. Também no vocabulário observam-se diferenças

sem naturalidade. Uma frase como “Havia muitas pessoas na

entre regiões e também na fala de quem mora na capital e de

festa promovida pelos alunos do curso de Odontologia” está,

quem vive na zona rural.

seguramente, de acordo com a gramática normativa ensina-

Além desses fatores, é importante destacar também as

da nas escolas; em uma situação de comunicação informal,

variações que a língua sofre no decorrer do tempo, ou seja,

porém, soará muito mais natural dizer “Tinha muita gente na

a variação histórica. Por exemplo, o vocabulário muda: mui-

festa da Odonto”, embora a gramática tradicional não aprove

tas palavras usadas frequentemente no século XIX caíram em

o uso do verbo ter como sinônimo de haver quando este

desuso nos séculos XX e XXI. Por outro lado, novas palavras

significa existir.

e expressões surgiram no século em decorrência de diversos

Não devemos concluir, entretanto, que a norma gramati-

fatores, como o desenvolvimento tecnológico. Palavras como

cal que aprenderemos na escola é inútil. Ao contrário. Desde

avião, satélite espacial, computador e televisão certamente

que usada no momento adequado, ela se revela extrema-

não faziam parte da conversa das pessoas no século XIX.

mente útil. De novo o critério da adequação: ao responder

Esses diversos níveis de linguagem também podem ser

por escrito a questões de uma prova, por exemplo, ou em

observados no texto escrito. Ao abrirmos um jornal ou uma

trabalhos acadêmicos, como resumos de livros, relatórios,
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resenhas e monografias, a norma gramatical é fundamental.
Não devemos escrever do modo como falamos. A língua escrita é outra realidade.
De fato, falamos de um modo e escrevemos de outro,

jargão policial (elemento / pessoa; viatura / camburão);
⇒⇒ variação etária - referente à faixa etária: irado, sinistro
(termos usados pelos jovens para elogiar, com conotação
positiva, e pelos mais velhos, com conotação negativa).

pois língua escrita e língua falada são duas modalidades diferentes de comunicação, tendo cada uma delas suas ca-

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA, CONHECIMENTO DE MUNDO

racterísticas próprias. Quando falamos, além das palavras

E COERÊNCIA

utilizamos outros elementos como os gestos, os olhares,

⇒⇒ Faça de conta que você é representante de uma nova re-

a expressão do rosto e, principalmente, algo chamado en-

vista informativa, dessas tipo Veja, IstoÉ, Época. Imagine

toação da frase. Pela entoação, distinguimos uma frase afir-

que vai divulgá-la a inúmeras pessoas com as quais você

mativa de uma interrogativa, uma frase dita com seriedade

se relaciona. Tente construir um texto (uma única carta

de outra dita com ironia, por exemplo. Quando escrevemos,

que reúna condições para torná-la coerente a todas essas

entretanto, não há mais gestos, nem olhares, nem entoação.

pessoas)

Sobram apenas as palavras. É por isso que, ao redigirmos

⇒⇒ Você deverá procurar manter a coerência em dois as-

relatórios, documentos, resenhas ou quaisquer outros tipos

pectos principais: informatividade e persuasão. Precisará

de texto escrito, devemos ter cuidado especial com a pontua-

mostrar que a revista é boa e interessante, oferecendo

ção, a ortografia, a concordância e a colocação das palavras.

informações suficientes (no fundo, as informações são

Além disso, é fundamental pensar também em aspectos re-

argumentos) e convencendo o interlocutor a fazer uma

lacionados à estrutura do texto. Como o assunto (tema), a

assinatura.

divisão em parágrafos e a coesão. Do contrário, corremos o

⇒⇒ Tenha em mãos uma lista de “conhecidos” (prováveis as-

risco de não sermos devidamente interpretados; nosso texto

sinantes), aos quais deverá adequar a linguagem e o con-

ficará confuso, comprometendo, assim, a comunicação.

teúdo da carta: professores e colegas de escola, colegas

É importante ressaltar que a língua escrita não é nem

da rua ou do edifício em que mora, parentes, o barbeiro

mais nem menos importante que a língua falada. Não existe

(ou cabeleireiro), o dono da panificadora, a garota que é

‘superioridade” de uma ou outra. São apenas modalidades

caixa no supermercado, frequentadores do clube com os

diferentes que se realizam em contextos diferentes.

quais você tem contato. Há mais: note que quanto maior é

Cada pessoa traz em si uma série de características que

o número de interlocutores, mais sua tarefa se complica.

se traduzem no seu modo de se expressar: a região onde

⇒⇒ Além da carta, imagine e elabore uma propaganda que

nasceu, o meio social em que foi criada e/ou em que vive,

envolva texto escrito e ilustrações (a propaganda atinge

a profissão que exerce, a sua faixa etária, o seu nível de es-

um número muito maior de pessoas, até quem você não

colaridade.
Os exemplos a seguir ilustram esses diferentes tipos de
variação:

REDAÇÃO
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conhece, o que exige um esforço comunicativo maior).
⇒⇒ Na elaboração da propaganda você pode fazer recortes
de revistas e remontá-los de acordo com suas intenções.

⇒⇒ variação regional - aipim, mandioca, macaxeira (para
designar a mesma raiz); tu e você (alternância do pronome de tratamento e da forma verbal que o acompanha);

LÍNGUA E STATUS

vogais pretônicas abertas em algumas regiões do Nordeste; o s chiado carioca e o s sibilado mineiro;

Nem todas as variações linguísticas têm o mesmo pres-

⇒⇒ variação social - o meio social em que foi criada e/ou

tígio social no Brasil. Algumas variações usadas por pessoas

em que vive; o nível de escolaridade (no caso brasileiro,

de determinadas classes sociais ou regiões são alvo de pre-

essas variações estão normalmente inter-relacionadas ( )

conceito, como acontece, por exemplo, com a fala do baia-

: substituição do l por r (crube, pranta, prástico); elimina-

no, que aparece em programas humorísticos de televisão

ção do d no gerúndio (correndo/correno); troca do a pelo

em situações humilhantes, de forma caricata e ridicularizada.

o (saltar do ônibus/soltar do ônibus);
⇒⇒ variação profissional - referente à profissão que exerce-

Leia

este texto de Patativa do Assaré, um gran-

de poeta popular nordestino, que

enfoca o

assunto:

-linguagem médica (ter um infarto / fazer um infarto);
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O Poeta da Roça

conhecimento de matemática. Diversas pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e habilidade

Sou fio das mata, canto da mão grossa,

de comunicação de um lado, e ascensão profissional e ga-

Trabáio na roça, de inverno e de estio.

nhos salariais de outro.

A minha chupana é tapada de barro,
Só fumo cigarro de paia de mío.

Como diz o linguista britânico David Cristal, a globalização e a revolução tecnológica da internet estão dando origem
a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos desse

Sou poeta das brenha, não faço o papé

novo mundo, estão as subversões da ortografia presentes

De argun menestré, ou errante cantô

nos blogs e nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da

Que veve vagando, com sua viola,

extinção de idiomas. Estima-se que um deles desapareça a

Cantando, pachola, à percura de amô.

cada duas semanas. Cresce a consciência de que as línguas

Não tenho sabença, pois nunca estudei,

bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas

Apenas eu sei o meu nome assiná.

da cultura e também armas da política, além de ser riquezas

Meu pai, coitadinho! Vivia sem cobre,

econômicas.

E o fio do pobre não pode estudá.

A comunicação por escrito se tornou mais ágil e veloz,
aproximando-se, nesse sentido, da fala. Até no âmbito pro-

Meu verso rastero, singelo e sem graça,

fissional, a objetividade está imperando. A carta comercial

Não entra na praça, no rico salão,

que iniciava com a fórmula “vimos por meio desta” é peça de

Meu verso só entra no campo e na roça

museu. “ Gêneros como a carta circular ou o requerimento

Nas pobre paioça, da serra ao sertão.

estão em extinção. O e-mail absorveu essas funções”, obser-

(...)

va a linguista Cilda Palma. Ela constatou que a correspondência eletrônica tornou a comunicação mais informal – e que

Leia agora, um poema de um intelectual e poeta brasileiro,

essa tendência foi mais longe na empresa privada. Observa a

Oswald de Andrade, que, já em 1922, enfatizou a busca por

pesquisadora: “Os correios ainda mantêm uma infraestrutura

uma “língua brasileira”.

anacrônica, que exige fotocópias e carimbos nos comunicados internos.”

VÍCIO NA FALA

Embora a língua sofra ataques deformadores diários nos
blogs e chats, a palavra escrita nunca foi usada tão intensa-

Para dizerem milho dizem mio

mente antes. Os mais otimistas apostam que os bate-papos

Para melhor dizem mió

da garotada, travados com símbolos e interjeições, hoje po-

Para pior pió

dem ser a semente de uma comunicação escrita mais com-

Para telha dizem teia

plexa, assim como o balbuciar dos bebês denota a prontidão

Para telhado dizem teiado

para a fala lógica que seguirá. Pode ser. Seria ótimo que fosse

E vão fazendo telhados.

assim. Por enquanto, uma maneira de se destacar na carreira
e na vida e mostrar, nas comunicações formais, perfeito do-

RIQUEZA DA LÍNGUA

mínio da tradicional norma culta do português. Vários estudos demonstram a correlação positiva entre um bom domínio

Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima

do vocabulário e o nível de renda, mesmo que não se possa

de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenhei-

traçar uma correlação direta e linear entre uma coisa e outra.

ros, médicos, economistas, contabilistas e administradores

Além de conhecer as palavras, é preciso que se tenha alguma

que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular,

coisa a dizer de forma lógica e racional.

têm mais chances de chagar ao topo do que profissionais
tão qualificados quanto eles, mas sem o domínio da palavra.
Nas grandes corporações, os testes de admissão conce-

Extraído e adaptado de TEIXEIRA, Jerônimo. Riqueza da Língua. VEJA, São Paulo: Abril, ed. 2025, ano 40, n.36,p 88-86, 12
set.2007 apud Consultec)

dem a competência linguística dos candidatos muitas vezes,
o mesmo peso dado à aptidão para trabalhar em grupo ou ao

14
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

30

“Sabemos que existem processos inflamatórios envolvidos na degeneração macu-

ATIVIDADE 01

lar e que os ácidos graxos da cadeia longa do
ômega 3 têm efeito anti-inflamatório”, afirmou

Texto 01: Estudo revela que comer peixe previne doença ocular

o autor principal do trabalho, William Chris35

Roni Caryn Rabin

REDAÇÃO
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ten, professor-adjunto no Brigham and Womens Hospital e na Escola de Medicina de Harvard.
O ômega 3 está presente em maior quantida-

Um novo estudo aponta mais um bom motivo
para comer peixe: mulheres cuja dieta era rica em

05

de nos peixes de águas salgadas e frias, como
40

de águas doces também apresentam ômega 3,

apresentaram um risco significativamente mais

mas em quantidade muito inferior quando compa-

baixo de desenvolver a degeneração macular re-

rados aos primeiros. Uma grande vantagem dos

lacionada à idade, doença ocular progressiva que

peixes em relação às carnes de boi e de porco é

é a principal causa da perda irreversível da visão

45

na velhice.

a facilidade de preparo. Os frescos cozinham em
pouco tempo e podem ser usados em diversas

O estudo sobre saúde feminina conduzido
10

atum, arenque, bacalhau, sardinha e salmão. Os

ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes,

preparações.

pela Universidade Harvard, que acompanhou
39.876 mulheres na meia-idade, pedia às parti-

Texto 02: Pistache ajuda a reduzir o coleste-

cipantes para preencher questionários detalhados
de frequência alimentar no começo da pesquisa,

rol

em 1993.
15

20

Após um acompanhamento médio de dez

o aumento da pressão arterial. O consumo diário deve

anos, 235 das mulheres haviam desenvolvido de-

ser pequeno, de 2 a 3 unidades ao dia. Pesquisa feita pela

generação macular. Mas a análise, em arquivos

Universidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos,

de oftalmologia, descobriu que as mulheres que

comprovou que o consumo diário dessa fruta oleaginosa

relataram comer uma ou mais porções de peixe

mantém a saúde cardíaca em dia. O pistache possui a ca-

por semana tinham uma probabilidade 42% menor

pacidade de reduzir o colesterol ruim (LDL) e combater os

de desenvolver degeneração macular relacionada

radicais livres devido ao seu poder antioxidante

à idade do que aquelas que comiam peixe apenas
uma vez por mês.
25

Fitoesterois são as substâncias presentes na fruta responsáveis pela redução do colesterol, prevenindo o entupi-

Os pesquisadores ajustaram os dados para

mento dos vasos sanguíneos. O pistache é rico em vitamina

controlar outros fatores ligados à doença, como

B6, nutriente que ajuda na formação de neurotransmissores

fumar, por exemplo. Atum enlatado e peixes de

como a serotonina, que traz a sensação de bem-estar e ale-

carne escura como cavala, salmão, sardinha,

gria. Também apresenta uma grande quantidade de cálcio,

anchova e espadarte parecem ser os mais bené-

mineral mais importante na composição do esqueleto, além

ficos.

de ser rico em magnésio, que previne irritabilidade e evita

.
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ATIVIDADE 02

Texto 03:

Texto 01: Temporais deixam 12 mortos no RS durante
o feriado
Os temporais que assolaram o Rio Grande do Sul na
sexta-feira e no sábado causaram 12 mortes e muitos danos
em, ao menos, 12 cidades. Segundo a Defesa Civil Estadual,
dois municípios decretaram situação de emergência. No Vale
dos Sinos, dez pessoas perderam a vida. Somente em Igrejinha, o desabamento de cinco casas vitimou sete pessoas da
mesma família.
Dez cidades enviaram Notificação Preliminar de Desastre
(Nopred) à Defesa Civil Estadual: São Paulo das Missões (no
Noroeste gaúcho); Piratini (na Região Sul); Igrejinha e Ivoti
Disponível em: http://visaodigital.org/tiatati/tag/como-trabalhar-a-alimentacao-saudavel/.

(no Vale do Sinos); Montenegro (no Vale do Caí); Santa Cruz
do Sul (no Vale do Rio Pardo); Fazenda Vila Nova, Paverama
e Tabaí (no Vale do Taquari); e Cacequi (no Vale do Jaguari).

Acesso em 16.04.2011. Acesso em 16.04.2011.

Taquari (no Vale do Taquari) e Pareci Novo (no Vale do Caí)
Texto 04:

decretaram situação de emergência.
Até esta tarde, de acordo com os informes das prefeituras, a Defesa Civil do Estado contabiliza 36.490 pessoas afetadas, 400 desalojadas, 403 deslocadas, 86 desabrigadas,
11 feridos e 12 mortos. Mas os números devem aumentar
ao longo do dia com a atualização dos dados enviados pelas
prefeituras.
Em Piratini, 80 residências ficaram destelhadas. Em Santa Cruz do Sul, o arroio Lajeadinho transbordou, alagando
80% da cidade. São 350 casas atingidas e 20 famílias deslocadas. No município de Montenegro, dezenas de residências
foram invadidas pela água, com 250 pessoas afetadas e 40
deslocadas. Em Tabaí, uma casa foi completamente enco-

http://www.google.com.br/imgres?imgurl.
16.04.2011.

Acesso

em

berta pela terra que deslizou. Já na cidade de São Paulo das
Missões, 50 famílias foram atingidas pela cheia do rio Lajeado. Em Ivoti, 3 mil pessoas foram afetadas e sete famílias

PROPOSTA:

deslocadas. E em Pareci Novo, durante o temporal 1,2 mil
pessoas chegaram a ficar isoladas.

A partir da análise dos textos apresentados, elabore um

A previsão é de tempo seco e frio durante a semana. A

texto dissertativo-argumentativo, em norma culta da Língua

chegada de uma nova frente fria na próxima sexta-feira deve

Portuguesa, na forma de prosa que achar conveniente, so-

trazer de volta as chuvas ao Estado.

bre A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA VIDA DO HOMEM CONTEMPORÂNEO. Fundamente seu texto com dados

http://www.atarde.com.br/brasil/noticia.jsf?id=5714944.
Acesso em 24.04.2011.

estatísticos, citações e/ou experiências vivenciadas no seu
cotidiano.
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Texto 02: Chuva põe Rio em estado de alerta

Texto 03: Sobe para 8 número de bairros com trechos
sem luz no Rio, diz Light

A avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na capital
fluminense, ficou alagada depois que o canal que corta a via

Trechos de oito bairros do Rio estão sem luz na noite

transbordou. Carros foram abandonados em alguns pontos

deste domingo (24). As informações são da Light, conces-

da via. Pedestres andavam com água na altura do joelho. O

sionária responsável pelo fornecimento de energia. Segundo

Rio entrou em estado de alerta por volta das 16h.

a Light, o problema foi causado por galhos de árvores que

A forte chuva também provocou a queda de uma árvore
na avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, em direção

REDAÇÃO
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caíram sobre a rede elétrica durante a forte chuva que atingiu
a cidade à tarde.

ao RioCentro, e um raio fez com que um bar em Botafogo
tivesse um início de incêndio.
De acordo com o meteorologista Almerindo Marinho, do
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições climáticas devem permanecer desfavoráveis até amanhã. “Essa
frente fria chegou ao Rio vinda do Sul do país e deve ocasionar chuvas moderadas até segunda-feira”, disse.
Os motoristas que voltam para casa no fim da tarde deste
domingo, após o feriadão de Semana Santa, enfrentam longos engarrafamentos nas principais estradas de acesso ao
Rio de Janeiro.

Chuva no fim da tarde causou transtornos em vários pontos
do Rio

Na Ponte Rio-Niterói, o tráfego em direção à capital flumi-

(Foto: Marco Antonio Teixeira/Ag. O Globo )

nense é intenso, mas ainda sem retenções. A previsão é de
que 80 mil carros passem pela via somente neste domingo,

De acordo com a Light, a queda de energia foi registrada

de acordo com a assessoria da concessionária que admi-

em parte dos bairros de Santa Teresa e Catumbi, no Centro,

nistra a Ponte. Na via Lagos, que liga o Rio aos municípios

em Anchieta, Pilares e Madureira, no subúrbio, no Alto da Boa

da Região dos Lagos, o trânsito também é intenso e lento,

Vista, na Zona Norte, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e na

segundo a concessionária responsável pela rodovia.

Ilha do Governador.

Quatro são os estágios sobre a condição de chuva. O

A Light informou que equipes já foram enviadas aos lo-

primeiro é vigilância (ausência de chuva ou chuva leve nas

cais para a manutenção da rede. Ainda não há previsão de

próximas 6 horas), o segundo é atenção, depois vem alerta

quando a energia será restabelecida em todos os trechos.

(quando a previsão é de chuva forte nas próximas horas po-

O temporal que caiu sobre o Rio de Janeiro na tarde deste

dendo causar alagamentos e deslizamentos isolados) e, por

domingo (24) deixou ruas alagadas na capital e em alguns

fim, alerta máximo (chuva muito forte nas próximas horas,

municípios da Baixada Fluminense. As informações são do

podendo causar alagamentos e deslizamentos generaliza-

Centro de Operações da prefeitura do Rio e do Corpo de Bom-

dos).

beiros. Segundo o Centro de Operações, há bolsões d´água

A Secretaria Municipal de Obras, por meio do sistema
Alerta Rio, recomenda que pessoas que estiverem em locais
seguros devem permanecer até o cancelamento do aviso. Os
habitantes das áreas de encostas devem ficar atentos para
indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se

na Avenida Presidente Vargas, próximo à Central do Brasil,
no Centro.
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/04/sobe-para-8-numero-de-bairros-com-trechos-sem-luz-no-rio-diz-light.html. Acesso em 24.04.2011.(ADAPTADO)

deslocarem para locais seguros.
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5092512-EI8139,00-Chuva+poe+Rio+em+estado+de+alerta+e+de

Texto 04: Volta a chover em alguns pontos do Rio
nesta terça-feira

ixa+bairros+sem+luz.html. Acesso em 24.04.2011.

Voltou a chover em alguns pontos do Rio na manhã desta
terça-feira (26). Segundo o Centro de Operações Rio, cho-
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ve fraco em Benfica, São Cristóvão e Tijuca, na Zona Norte,

sente-se angustiada frente a tantas demandas. Além disto,

Saúde, no Centro, Madureira, no subúrbio, Copacabana, na

muitas mulheres enfrentam enorme sentimento de culpa, ao

Zona Sul, e Santa Cruz, Sepetiba e Santa Cruz, na Zona Oeste.

perceberem que alguns setores de sua vida não recebem tan-

O temporal começou ainda na noite de segunda-feira (25)

ta atenção como deveriam.

e se estendeu pela madrugada. Os bombeiros informaram ter

Família, trabalho, saúde e beleza são áreas da vida em

resgatado um corpo nas imediações da Praça da Bandeira.

que a mulher geralmente se cobra perfeição. Além das expec-

Além de ter alagado bairros, as chuvas causaram a interdição

tativas que ela impõe a si mesma, há também as pressões

da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá por causa do desliza-

externas: os filhos querem dedicação exclusiva, o marido

mento de uma pedra.

deseja uma mulher atraente e atenciosa, o chefe espera uma

Após o temporal, a cidade entrou em estágio de atenção,

profissional competente, etc... Para corresponder a tantas co-

de acordo com boletins do Alerta Rio. Segundo o órgão, há

branças a mulher moderna tem que fazer um esforço sobre-

a possibilidade de chuva moderada a ocasionalmente forte

-humano e ainda assim, na grande maioria dos casos, não

nesta manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

obtém o sucesso desejado.

informa que a previsão é de tempo parcialmente nublado,

Frente a este contexto, resta a pergunta: o que fazer para

passando a nublado, mas com pancadas de chuvas isoladas.

levar uma vida livre de culpas em um mundo com tantas

A Defesa Civil do Rio registrou quatro deslizamentos de

pressões? O ideal é se conscientizar de que a perfeição é

terra na noite desta segunda em favelas da Zona Norte, du-

raramente atingida e que a mulher (assim como os homens)

rante a chuva forte que atingiu a cidade. Segundo o Centro

possui limites que devem ser respeitados.

de Operação da Prefeitura do Rio, os deslizamentos aconte-

Saber coordenar o investimento de energia em dife-

ceram nas comunidades JK, Borel, Andaraí e Chacrinha. Não

rentes setores da vida é uma capacidade que permite que

houve vítimas.

a mulher cuide de si, de sua família e de seus afazeres de

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/04/volta-chover-em-alguns-pontos-do-rio-nesta-terca-feira.html.
Acesso em 26.04.2011. (ADAPTADO).

maneira satisfatória, mesmo que não obtenha a perfeição
em nenhuma delas. A aceitação das limitações pessoais
possibilita que mulher reconheça a necessidade de dividir
responsabilidades com outras pessoas e lhe permite pedir

PROPOSTA:

ajuda sempre que necessário. Tudo isto contribui para que se

A partir dos textos apresentados e dos seus conheci-

possa viver de maneira menos angustiada e mais equilibrada.

mentos sobre o assunto, produza um texto dissertativo-argu-

Assim, com a chegada do Dia Internacional da Mulher, li-

mentativo, em norma culta escrita da língua portuguesa. No

berte-se das expectativas irrealistas e deixe de cobrar-se a

seu texto, você deverá discutir A SITUAÇÃO DAS CIDADES

perfeição. Reconhecer os próprios limites é uma forma de

EM TEMPOS DE CHUVAS. Aponte medidas interventivas que

respeitar a si própria e permite que você viva de maneira mais

possam contribuir para resolver este problema.

coerente e realista, não exigindo de si mais do que é capaz
de oferecer.
Mais importante do que ser uma super-mulher livre de

ATIVIDADE 03

falhas, é saber encarar suas obrigações com tranqüilidade
e poder cuidar de maneira equilibrada dos diversos setores

Texto 01: As dificuldades da mulher moderna
Flávia Leão Fernandes

de sua vida.
Disponível em: http://cyberdiet.terra.com.br/as-dificuldades-da-mulher-moderna-7-1-6-605.html. Acesso em 10.05.2011.

Nesta semana será comemorado o Dia Internacional da
Mulher e este é um bom momento para refletir sobre a realidade enfrentada pelas mulheres de nosso tempo.
Após as lutas por igualdade de direitos travadas no último
século, a mulher contemporânea acumula funções que antes
eram delegadas apenas aos homens. As responsabilidades e
a carga de trabalho tornam-se cada vez maiores e a mulher
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Texto 02:

mais de 1500 mulheres.
Os estudos descobriram que mais de 60% das mães que
trabalham fora de casa prefeririam trabalhar apenas em meio
período, enquanto apenas 19% dos pais afirmam o mesmo.
Uma das pesquisas, realizada em 2005, revelou que 40% das

REDAÇÃO
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mães trabalhadoras com filhos com menos de 18 anos se
sentem constantemente com pressa. Outros 52% afirmaram
que às vezes se sentem apressadas.
Embora as mães trabalhadoras modernas possam sofrer
com estresse e culpa por deixar os filhos, apenas 19% dos
Disponível
em:
http://www.google.com.br/
imgres?imgurl=http://www.planetamulher.com.br Acesso em
10.05.2011.

Texto 03:

estadunidenses concordam que as mulheres devem voltar ao
papel tradicional de dona de casa. Em 1987, este número
era de 30%, e atualmente 75% das pessoas discordam energicamente desta ideia. Além disso, uma pesquisa realizada
em 2002 mostra que 30% das pessoas concordam que tanto
homens e mulheres devem contribuir com a renda familiar, e
28% também concordam ligeiramente com isso.
“As informações sobre os últimos 30 anos mostram as
tendências para homens e mulheres e apontam que cada vez
mais as pessoas concordam que as mulheres devem ocupar
papéis não-tradicionais”, afirma Rosalind Chait Barnett, da
Universidade Brandeis, nos Estados Unidos.
Barnett aponta que algumas pesquisas têm questões
ambíguas e não são totalmente claras, mas que as suas conclusões são consistentes com a ideia que as mães modernas
têm que fazer de tudo – cuidar da casa, da família e ter uma

Disponível
em:
http://www.google.com.br/
imgres?imgurl=http://rejanebzmyblog.files.wordpress.
com/2011/02/mulher-moderna.jpg. Acesso em 10.05.2011.

vida profissional. “Isso ao mesmo tempo em que as mulheres têm suas próprias necessidades, têm que vencer na vida
profissional e ter uma carreira satisfatória”, explica Joseph
Grzywacz, da Universidade de Wake Forest, nos Estados Uni-

Texto 04: A mulher moderna: mais trabalho, mais
culpa
Por Alessandra Nogueira

dos.
Apesar de todas essas mudanças em comportamentos
e atitudes, muitas mulheres ainda sofrem com a divisão de
papéis que têm no trabalho e em casa. Por isso, para muitas

As mulheres entraram com tudo no mercado de trabalho

mães, a decisão é simplesmente não trabalhar fora de casa:

e agora já são quase 50% dos trabalhadores do mundo. O

aproximadamente 34% das mães com filhos com menos de

problema é que muitas destas mulheres também são mães,

18 anos optam por parar de trabalhar.

que deixam seus filhos em casa – e sentem muita culpa por

Para aquelas que mantêm o trabalho e têm que manter a

isso. Esta é uma das conclusões de uma série de pesquisas

cabeça fria, Grzywacz afirma que é muito comum tentarem

realizadas sobre mães trabalhadoras.

se convencer que é melhor para ela e para os filhos que ela

De acordo com o estudo, realizado nos Estados Unidos,

continue trabalhando. E como as mães lidam com a família,

mais de 70% das mulheres com filhos menores de 18 anos

o trabalho e a vida pessoal? Grzywacz revela que a estratégia

trabalham fora de casa. É possível dar uma espiada na vida

mais comum é programar todos os eventos da vida.

destas mães trabalhadoras com base nas pesquisas realiza-

Outro passo comum para as mães trabalhadoras é baixar

das pelo Centro de Pesquisas Pew e pelo Pesquisas General

as expectativas quanto às noções de uma casa limpa ou uma

Social, que analisam as tendências sociais desde 1972 com

alimentação saudável, afirma o especialista. “Depois que
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chegam as crianças, as mães pensam ‘talvez meu parâmetro

Texto 02: VIOLENCIA URBANA

era alto demais, isso já está bom’”, diz.
Porém, Grzywacz chama a atenção para uma característica que falta às mães modernas: pedir ajuda ao marido ou
parceiro é uma das suas últimas estratégias.
http://hypescience.com/22870-mulher-moderna-mais-trabalho-mais-culpa/. Acesso em 10.05.2011.
PROPOSTA:
A partir dos textos apresentados e dos seus conhecimentos sobre o assunto, produza um texto dissertativo-argumentativo, em norma culta escrita da língua portuguesa. No seu
texto, você deverá discutir A MULHER E OS DESAFIOS DA
MODERNIDADE. Aponte medidas interventivas que possam

Qualquer atitude nos traz medo...

contribuir para resolver este problema.

Por Gabriela Cabral

A violência urbana é o mal que assola as comunidades

ATIVIDADE 04

que vivem em centros urbanos. Abrange toda e qualquer ação
que atinge as leis, a ordem pública e as pessoas. Muitas são

Texto 01: Garoto de 13 anos é morto a tiros no Beiru
Clarissa Pacheco

as causas da violência, como: adolescentes desregrados e
ilimitados pelos pais, crise familiar, reprovação escolar, desemprego, tráfico em geral, confronto entre gangs rivais, falta

O corpo de um garoto de 13 anos foi encontrado no início
da manhã desta segunda-feira, 9, em frente ao posto médi-

de influência política, machismo, discriminação em geral e
tantos outros.

co do bairro do Beiru, na Rua Rosa Verena. De acordo com

Apesar de todas as causas citadas acima, a mais impor-

informações da Superintendência de Telecomunicações das

tante delas é a má distribuição de renda que resulta na pri-

Polícias Civil e Militar (Stelecom), o corpo de Gilvan Vieira dos

vação da educação e melhores condições de moradia. Todo

Santos estava no chão com bastante sangue em volta.

esse círculo vicioso se origina a partir da falta de condições

Segundo informações de agentes da 23ª Companhia
Independente da Polícia Militar – CIPM (Tancredo Neves), o

de uma vida digna que faz com que as pessoas percorram
caminhos ilegais e criminosos.

garoto foi morto com disparos de arma de fogo. A suspeita é

Existem autoridades que acreditam na solução da violên-

de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. A infor-

cia por meio de reforço policial, equipamentos de segurança

mação de que o menino teria sido morto com golpes de faca

e na invasão de regiões onde o tráfico se localiza, porém tais

não foi confirmada pela polícia. Também não há confirmação

situações somente geram maiores problemas, pois nessas

de que o corpo tenha sido encontrado por estudantes.

situações pessoas inocentes que são vítimas dessa situação

Um agente da 23ª CIPM informou que a mãe da vítima
foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção
à Pessoa (DHPP) para prestar queixa.

acabam sendo “confundidas” e condenadas a pagar por algo
que não cometeu.
A violência urbana engloba uma série de violências como

Agentes do DHPP informaram que ainda não há informa-

a doméstica, escolar, dentro das empresas, contra os ido-

ções sobre a autoria do crime. O delegado responsável pelo

sos e crianças e tantos outros que existem e que geram esse

Departamento, Arthur Gallas, foi ao local do crime e iniciou

emaranhado que se tem conhecimento. Inúmeras são as

as investigações juntamente com agentes.

idéias e os projetos feitos para erradicar a violência urbana,

Disponível em: http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.
jsf?id=5720608. Acesso em 09.05.2011.

porém cabe a cada cidadão a tarefa de se auto-analisar para
que a minúscula violência que se tem feito seja eliminada a
fim de que grandes violências sejam suprimidas pela raiz.
http://juliaandre.vilablog.com/2010/11/23/violencia-urbana/. Acesso em 09.05.2011.
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Texto 03: A VIOLÊNCIA URBANA - causas
 	 

um estímulo forte para o consumo, sem modelos próximos
que se contraponham ao que o crime organizado oferece (o

Se a violência é urbana, pode-se concluir que uma de

apoio, o sentimento de pertencer a um grupo, o poder que

suas causas é o próprio espaço urbano? Os especialistas

uma arma representa, o prestígio) um indivíduo em formação

na questão afirmam que sim: nas periferias das cidades,

torna-se mais vulnerável.

sejam grandes, médias ou pequenas, nas quais a presença

O crescimento do tráfico de drogas, por si só, é também

do Poder Público é fraca, o crime consegue instalar-se mais

fator relevante no aumento de crimes violentos. As taxas de

facilmente. São os chamados espaços segregados, áreas

homicídio, por exemplo, são elevadas pelos “acertos de con-

urbanas em que a infra-estrutura urbana de equipamentos e

ta”, chacinas e outras disputas entre traficantes rivais.

serviços (saneamento básico, sistema viário, energia elétrica

E, ainda, outro fator que infla o número de homicídios no

e iluminação pública, transporte, lazer, equipamentos cul-

Brasil é a disseminação das armas de fogo, principalmente

turais, segurança pública e acesso à justiça) é precária ou

das armas leves. Discussões banais, como brigas familiares,

insuficiente, e há baixa oferta de postos de trabalho.

de bar e de trânsito, terminam em assassinato porque há uma

Esse e os demais fatores apontados pelos especialistas não são exclusivos do Brasil, mas ocorrem em toda a
América Latina, em intensidades diferentes. Não é a pobreza

REDAÇÃO
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arma de fogo envolvida.	 
 	 Disponível em: http://www.serasaexperian.com.br/guiacontraviolencia/violencia_causa.htm. Acesso em 09.05.2011.

que causa a violência. Se assim fosse, áreas extremamente
pobres do Nordeste não apresentariam, como apresentam,

Texto 04:

índices de violência muito menores do que aqueles verificados em áreas como São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades. E o País estaria completamente desestruturado,
caso toda a população de baixa renda ou que está abaixo da
linha de pobreza começasse a cometer crimes.
Outros dois fatores para o crescimento do crime são a
impessoalidade das relações nas grandes metrópoles e a desestruturação familiar. Esta última é causa e também efeito. É
causa porque sem laços familiares fortes, a probabilidade de
uma criança vir a cometer um crime na adolescência é maior.
Mas a desestruturação de sua família pode ter sido iniciada
pelo assassinato do pai ou da mãe, ou de ambos.
No entanto, alguns especialistas afirmam que essa causa
deve ser vista com cautela. Desestrutura familiar, por exem-

Disponível em: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://blog.
tiburcio.locaweb.com.br. Acesso em 09.05.2011.

Texto 05:

plo, não quer dizer, necessariamente, ausência de pai ou de
mãe; ou modelo familiar alternativo. A desestrutura tem a ver
com as condições mínimas de afeto e convivência dentro da
família, o que pode ocorrer em qualquer modelo familiar.
Também não é o desemprego. Mas o desemprego de
ingresso – quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no mercado formal de trabalho, e não
obtém sucesso – tem relação direta com o aumento da violência, porque torna o jovem mais vulnerável ao ingresso na
criminalidade. Na verdade, o desemprego, ou o subemprego,
mexe com a auto-estima do jovem e o faz pensar em outras
formas de conseguir espaço na sociedade, de ser, enfim, reconhecido.
Sem conseguir entrar no mercado de trabalho, recebendo
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Disponível em: http://www.google.com.br/
imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com. Acesso em
09.05.2011..
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Texto 06: VIOLÊNCIA URBANA DESCARACTERIZA
ARQUITETURA MODERNA

moradias isoladas (fora de condomínios) e ao maior índice de
violência urbana. Além disso, não há diferenciais naturais que
valorizem a terra: o que determina o custo da propriedade é a
vizinhança. Assim, os bairros nobres de SP acabam isolados
uns dos outros, enquanto os cariocas se concentram no litoral, o que facilita a proteção contra a violência.
A sofisticação dos sistemas de segurança em SP reflete
o poder aquisitivo da cidade – o maior do país. A distribuição
de renda, no entanto, é extremamente desigual – o que é condição primeira para a violência. Ela cria nas elites a necessidade de precaução – e explica que se pague mais de R$ 3
milhões por um sistema de última geração para proteção de

Grades superpostas e rolos arame farpado são alguns
dos elementos incorporados à arquitetura

uma casa de porte médio.
A instalação de grades de ferro ou alumínio é um recurso

dos bairros abastados no Rio e em SP

habitual, prático e mais acessível. Porém, segundo os resul-

Quem vive em metrópoles como Rio de Janeiro e São

tados do estudo, elas são a principal responsável pela desca-

Paulo assiste a mudanças nas características arquitetônicas

racterização das construções de época. “As propriedades do

das construções modernas em função da violência urbana.

ferro, antes subordinadas a uma estética arquitetônica orgâ-

Essa é uma das conclusões de um estudo coordenado pela

nica, hoje são ‘formatadas’ pelo mercado da segurança e da

arquiteta Sonia Ferraz, professora na Universidade Federal

proteção”, lamenta Ferraz.

Fluminense (UFF), que analisa o reflexo da insegurança das
elites a partir dos novos mecanismos de defesa instalados
em suas residências.
“Observa-se a incorporação de elementos medievais

Disponível em:
http://www.uff.br/arqviol/textos_repercussoes/170403_
cienciahj_violencia%20urbana%20descaracteriza%20arquitetura%20moderna.html. Acesso em 09.05.2011.

com a volta das muralhas, torres de vigia, fossos, portões
duplos, trincheiras e guaritas”, constata Ferraz. Segundo ela,

PROPOSTA:

a classe A chega a se apropriar de estruturas penitenciárias –

A partir dos textos apresentados e dos seus conhecimen-

como rolos de arame farpado e gaiolas – para cuidar da segu-

tos sobre o assunto, produza um texto dissertativo-argumen-

rança. “A cerca elétrica, recém-inaugurada no Rio, é adotada

tativo, em norma culta escrita da língua portuguesa. No seu

na capital paulista há quase dez anos.”

texto, você deverá discutir A VIOLÊNCIA URBANA: causas e
consequências. Aponte medidas interventivas que possam
contribuir para resolver este problema.

ATIVIDADE 05
REDAÇÃO UFBA 2011 – 2a fase
Os textos apresentados a seguir devem servir para uma
reflexão sobre os sonhos.

22

Portões duplos, como no prédio acima, são elementos da

I.

arquitetura medieval encontrados

SONHO. 1. ato ou efeito de sonhar. 2. conjunto de ima-

nas metrópoles brasileiras

gens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à

A comparação revelou que SP tem sistemas de seguran-

mente durante o sono. 3. (p.ext.). Sequência de ideias soltas

ça mais sofisticados e diversificados que os do Rio devido,

e incoerentes às quais o espírito se entrega; devaneio, fanta-

sobretudo à concentração de renda, ao grande número de

sia, (entrega-se aos sonhos para fugir da realidade). 4. [...]
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5. (fig.) desejo vivo, intenso e constante; anseio (o sonho

Quando é fácil ceder

dele é enriquecer o mais rápido possível). 6. [...] 7. ideia ou

Vencer

ideal dominante que alguém ou um grupo busca com interes-

O inimigo invencível

se ou paixão; (o sonho da liberdade). [...]

Negar

In: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001,
p. 2608.

Quando a regra é vender
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Sofrer
A tortura implacável
Romper

II.

A incabível prisão

SOBRE O “SONHO BRASILEIRO”

Voar

Foi James Truslow Adams (1879-1949) quem cunhou,

Num limite improvável

em The Epic of America (1931), a expressão “the American

Tocar

Dream”: “O Sonho Americano”, disse ele, “é o sonho de uma

O inacessível chão

terra onde a vida é melhor, mais rica e mais completa para

É minha lei, é minha questão

todos, com oportunidade para cada um de acordo com a ca-

Virar esse mundo

pacidade ou desempenho.

Cravar esse chão

“Não é apenas um sonho de altos salários, mas um so-

Não me importa saber

nho de ordem social em que cada homem e cada mulher

Se é terrível demais

sejam reconhecidos por outros pelo que eles são, sem levar

Quantas guerras terei que vencer

em conta as circunstâncias fortuitas de berço ou posição.”

Por um pouco de paz

Essas ideias deitam raízes na Declaration of Independen-

E amanhã, se esse chão que eu beijei

ce (1776), que afirma (início do segundo parágrafo): “Nós

For meu leito e perdão

defendemos como verdades evidentes que todos os homens

Vou saber que valeu delirar

foram criados iguais; que eles são dotados por seu Criador

E morrer de paixão

de certos Direitos inalienáveis; que entre estes estão a Vida, a

E assim, seja lá como for

Liberdade e a busca da Felicidade.”

Vai ter fim a infinita aflição

[...]

E o mundo vai ver uma flor

[...] O Sonho Americano — tal como se espera venha a

Brotar do impossível chão

ser um possível “Sonho Brasileiro” — é farol a guiar destinos,
a motivar projetos coletivos e individuais. [...]
[...]
O Brasil vai beneficiar-se se vier a ter uma visão social-

DARION, Joe; LEIGH, Mitch. Sonho impossível. Versão em
português de Chico Buarque. Disponível em:<http://www.letras.
terra.com.br/chico-buarque/sonho-impossivel/print>. Acesso
em: 31 jul. 2010.

mente compartilhada e politicamente relevante de seu futuro. Principalmente se, como proposto, o Sonho Brasileiro

IV.

expressar-se no lema “Desenvolvimento com Inclusão”.

DEVER DE SONHAR

ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti de. Sobre o “Sonho
Brasileiro”. In: Fórum Nacional Especial 2009. Rio de Janeiro, 17
e 18 set. 2009. INAE. Disponível em: <http://forumnacional.org.
br/ EPO328.pdf>. Acesso: 31 jul. 2010.

Eu tenho uma espécie de dever
de dever de sonhar,
de sonhar sempre,
pois, sendo mais do que um espectador de mim mesmo

III.

eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso.

SONHO IMPOSSÍVEL

E assim me construo a ouro e sedas,
em salas supostas,

Sonhar

invento palcos, cenário para viver o meu sonho

Mais um sonho impossível

entre luzes brandas e músicas invisíveis.

Lutar
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<http://wanderleyelian.blobspot.com/2010/10/
nhar>. Acesso em: 31 jul. 2010.

dever-de-so-
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enredo e até de desenlace.’ Nesta frase, as vírgulas evitam
que seja repetido o termo conheçam diferentes tipos na
organização da enumeração.

RESPOSTAS – Módulo III

EXERCÍCIOS C:

SUGESTÕES DE ATIVIDADES:

Respostas possíveis

Do homem

... que um muro alto... que se refere a muro

O homem

Lá ... retoma um bosque

Ao homem
Da língua
Na língua

REDAÇÃO

Projeto Universidade para Todos

Lá todo balão caía, toda maçã nascia . Nesses versos , a
vírgula marca a supressão do advérbio de lugar lá.
A felicidade morava tão vizinha que, de tolo, até pensei
que fosse minha. Nessa frase, a forma verbal fosse traz na

EXERCÍCIOS A

desinência a informação de que se refere à palavra feli-

Respostas possíveis

cidade.

A palavra caso sintetiza a resposta à pergunta feita pelo

A dedilhar essa modinha. O pronome essas no verso em

entrevistador. Utilizar essa palavra foi o recurso de coesão

destaque se refere à composição que vai nascendo das suas

que o entrevistado usou para se poupar de repetir toda a frase

lembranças.

que o entrevistador proferiu para fazer a sua pergunta. Com

A LÓGICA DA ESMOLA

isso, também garantiu um frase cm mais clareza, mais preci-

Respostas possíveis

são, mais objetividade na veiculação da informação.

Parágrafo oito. A palavra como- evidencia a continuidade

... uma transformação de tamanha magnitude... retoma
um salto de educacional tão acentuado como o da China.
...o setor... A expressão o setor retoma educação.

da ideia expressa no parágrafo anterior, tendo conexão direta
com a última frase -Basta ver como ...
Parágrafo onze: A esta altura. A expressão situa o leitor

Tudo isso se refere a: é necessário contar com forte

, que pode estar fazendo conjecturas ante o posicionamento

apoio da população, já que envolveria aumento de impos-

do autor em referencia ao tema, ao tempo em que vai trazen-

tos e implantação de novas regras para o setor ganhar

do novas opiniões e reflexões e sinaliza para a conclusão do

eficiência.

texto, quando reafirma sua ideia básica sobre o que escreve.

. – algo... retoma democracia.

E essa conclusão é marcada pela presença da expressão ao

Mas não quer dizer que não possa ser feito no Brasil.

contrário. Nesse período aparece a expressão que serve

Esta frase se refere a uma ideia que não está explicita no tex-

para mostrar ao leitor que tudo o que foi dito tem uma tem-

to, mas que pode ser perfeitamente depreendida pelo leitor: a

poralidade, é algo que vem acontecendo ao longo do tempo:

ideia de que tudo o que a China conseguiu em termos de edu-

até o momento. O autor deixa ao leitor, com essa expressão

cação ,o Brasil também poderá conseguir. Essa compreensão

a possibilidade de fazer suas especulações sobre o futuro,

se dá devido a alguns recursos como: organização da frase e

criando , assim , novos sentidos para o texto.

do parágrafo, além da presença do termo adversativo MAS.
EXERCÍCIOS B
Respostas possíveis

EXERCÍCIOS
1.Leia a frase a seguir e identifique o sentido que as
palavras grifadas trazem para o texto.

1 ...os mais populares... retoma os contos.

Respostas possíveis

2 Os mais populares costumam ser os ... os mais po-

E também = adição, acréscimo

pulares

Por isso= explicação

3. os retomam os contos.

EXERCÍCIOS

4. Porém, há vários outros... outros retoma os contos

1. Leia os fragmentos a seguir e substitua cada termo

5...elas ... retoma crianças
6.Porém há vários outros que também devem ser apre-

grifado por outro de sentido equivalente.
Respostas possíveis

sentados a elas para que conheçam diferentes tipos de

Hoje em dia / nos dias atuais / hoje; embora /mesmo que.

personagem, ambientação, desenvolvimento, estrutura de

Porém / contudo/ no entanto; porque
Assim / dessa forma / com isso

Secretaria da Educação do Estado da Bahia
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De acordo com / segundo / em conformidade com ; a fim
EXERCÍCIOS
Leia os fragmentos a seguir e reescreva-os retirando
ponto final dos períodos e introduzindo conectores.
Respostas possíveis
1.no entanto, porém / apesar disso, ainda assim, mesmo
assim
2.por isso, por essa razão, em vista disso, em virtude
disso.
ATIVIDADE – O CORTIÇO
Resolução Possível
Vestibular 2011 — 2a fase - gabarito — Redação
PRINCIPAIS ABORDAGENS ESPERADAS:
O sonho é um mecanismo impulsionador do homem.
O sonho é um motivador para a vida, logo quem perde a
capacidade de sonhar experimenta a sensação de “morrer”
existencialmente.
Cada um tem os seus próprios sonhos e, sendo jovens
ou adultos, não devem prescindir deles.
Os sonhos, mesmo quando parecem impossíveis, podem produzir resultados positivos.
Grandes transformações da realidade ocorreram a partir
de fatos resultantes de sonhos, como as grandes navegações, a descoberta de vacinas, a cura de determinadas doenças, entre outros.
As transformações do mundo podem derivar de um sonho individual, mas só se concretizam quando o sonho individual se torna coletivo.
Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que
sejam pertinentes.
Salvador, 12 de dezembro de 2010
Antonia Elisa Caló de Oliveira Lopes
Diretora do SSOA/UFBA
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ANOTAÇÕES

de que, com vistas a /com a finalidade de

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________________________ __
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
____________________________________ ____
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________ ______
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________ ________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________________ __________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
____________________________ ____________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________ ______________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________ ________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
______________________ __________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
____________________ ____________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Como sempre, os módulos têm apresentado recursos

same people were examined years later, the optimists had

ou estratégias que podem facilitar a sua compreensão do

significantly fewer illnesses or other health problems. In fact,

texto. Um desses recursos é a identificação cuidadosa

the people in the optimistic group tended to live longer than

dos vocábulos que se repetem no texto, seus sinônimos,

the pessimists. Recent studies also suggest that pessimists

antônimos ou palavras interrelacionadas.

catch more colds than optimists, and their colds tend to be

Tome como exemplo dessa estratégia as palavras que se
repetem com freqüência no texto abaixo assim como aquelas
que se interrelacionam:

INGLÊS

Programa Universidade para Todos

more severe.
What is the reason for this disparity? One theory is that
pessimists are more likely to feel stressed out. Stress affects
the body’s immune system, which fights off colds and other

optimism

optimistic

optimists

pessimism

pessimistic

pessimists

scientific studies

one study

recent studies

illnesses. When we experience stress, it lowers our immune
defenses.
Negativity and pessimism are difficult personality traits
to change, so what can you do if you’re a pessimist? Use
your imagination, for one thing. For example, if you have an

Exemplos de palavras extraídas do texto relacionadas a
otimismo e pessimismo, respectivamente:

important interview coming up, picture yourself answering
questions confidently. Try to avoid negative thinking by telling
yourself that you will succeed, even if you don’t completely

cheerful

sunny

bright

healthy

negative

Ill

illness

stress

Após essa observação rápida e superficial, seguramente,

believe it. Adopting a sunny outlook will make you feel better,
in more ways than one.
ROST, M. ; DAVY, Karen. Worldview. New York, [2007].
p.131.

você conseguirá com mais facilidade responder à primeira
questão da prova relativa ao texto que se segue:
01. The option with the best title for this article is

New Words
01) How to succeed in life.
02) Pessimism can make you sick.
03) Pessimism cannot be changed.
04) Optimism isn’t the best medicine.
05) The latest studies on mental illnesses.
UESB 2008
Do you have a cheerful, sunny disposition and always
look on the bright side, or are you a glum pessimist,
prepared for the worst? If you’re a pessimist, beware: a
negative outlook over a long period of time can actually
make you ill! Conversely, an optimistic attitude might keep
you healthy, protect against some illnesses, and even add
years to your life.

1. PREPOSIÇÕES

Not everyone believes there is a mind-body connection in
physical health, but scientific studies indicate there’s a link.

O conhecimento das preposições é essencial para a

One study evaluated hundreds of people to determine if their

compreensão de um texto, pois são elementos de ligação

attitudes leaned toward optimism or pessimism. When the

entre duas palavras, como substantivos, pronomes e outras.
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Observe a tabela a seguir:
PREPOSIÇÃO

SIGNIFICA

EXEMPLO

In

no (s), na (s), em, dentro de

The book is in that box.
Paula lives in Ipirá.
My brother was born in 1993.

On

no (s), na (s), em, sobre

He goes to the English course on Mondays and Fridays.
We live on Havaí Street.

At

no (s), na (s), em, junto a, posição
em um ponto

We were at the bus station yesterday.
The meeting will be at 8 o’clock.

Over

sobre

There are some birds flying over those trees.
The lamp is over this table.

In front of

em frente de

The boxes are in front of the shelf.
She was in front of me.

Behind

atrás de

The cat is behind that car.
The child is behind the door.

Beyond

além de

Looking beyond this year, I see a good future.
She is living beyond the border.

Under

embaixo de

The paper is under the book.
This meeting is under our responsibility.

Without

sem

This is our dream: a city without violence.
This cake was made without milk.

Above

acima de

The student’s name was written above my name.
Above us only the president.

To

para (destino)

My sister went to Aracaju.
I asked someone the way to the town centre.

For

para (favor, propósito)
por (duração de tempo)

Your uncle brought this present for you.
She stayed there for a long time.

From

de (procedência)

They are from different cities.
This beer is imported from Germany.

1.2. GRAMMAR EXERCISES

02.

01. During the week, Eric gets up early and goes

a) under

to bed early ______ night. But normally _____

b) for

weekends he sleeps _______ midnight.

c) in

It

has

been

raining

______

yesterday.

d) from
a) at – at – until

e) since

b) at – at – at

2

c) at – at – from

03. Marcos lives _____ Simões Filho; we live ______

d) in – in – behind

Camaçari and our parents live ______ a small village near

e) in – at – to

Itabuna.
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1.2. READING PRACTICE
a) at – at – at
b) on – at – on

TEXTO 1

c) in – at – at

UFBA 2011

d) in – in – in
e) on – in – at
04. Sueli lives ________ Amanda’s house.

BABY TALK
What similarities are there between the way that infants
acquire their first language and the way that adults acquire a

a) without
b) above

second or foreign language? [...]
To give an adequate answer, we should start by

c) for

considering some characteristics of our adult minds and the

d) in front of

minds of infants. First, what do we have in common? We all

e) to

have ears and auditory memory and we are all able to imitate

5

sounds. We make connections in our brains between words
and the persons, things, situations and actions around us.
05. “Can I speak _________ Mr. Silva, please?”

Subconsciously, we find and develop a theoretical map of the

“I’m sorry, but he’s _________ work. But his wife

structure of the language.

is ________ home. Would you like to talk _______
her?”

10

But a little more thought reveals that the situation of a baby
is quite different from ours as adults. First of all, for a baby,
the parents are the principal language teachers, while older

a) to - x – to - at     

children and adults can learn a language by themselves, or

b) to - at – at - to     

from any other teacher. You will not learn English from another

c) in - to – to - in

adult as you learned your language as a baby because your

d) at - in – to - to

teacher is not your mother, and you are not a baby anymore.

e) to - in - in

Babies are learning about the whole world around them at the
same time they are absorbing language, while older children

06. Let’s go _________ my office.

15

20

and adults can take advantage of their rational minds and
many diverse situations and experiences during the process

a) to

of learning a language. Babies do not have another mother

b) for

tongue in their minds that can interfere with the language

c) in

being studied. What’s more, babies talk about a different set

d) at

of experiences, which is a very limited set of things. It usually

e) into

takes two years or more before a baby starts making sense.

07. They lived _______ Florianopolis ________ 2001

their first words, and their ability to enunciate words grows

______ 2003, so they lived there ______ two years.

very gradually. But adults can start speaking in a matter of

25

Babies hear language for more than a year before forming
30

days under the right circumstances. What’s more, in adults
a) in – from – to - to

there are many variables, such as motivation, attitude

b) in – from – to - for

about the language and its culture, which are not present

c) at – from – to - for

in babies. There are even many differences in our abilities

d) in – for – to - for

as we grow up: younger children, older children and adults

e) in – in – to - for

of all ages experience many different levels of ability and

35

accomplishment.
Students often feel frustrated with English lessons
and teaching materials that seem to take all the fun out of
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40

45

learning the language, which should be a perfectly natural and

______________________________________________

pleasant process. Natural language learning in adults is one

______________________________________________

thing, but it is absurd to make the leap to saying that it is

______________________________________________

anything like the way babies learn their first language. With

______________________________________________

all the differences between the mental processes of learning a

______________________________________________

first and a second language, you should be wary of teachers

______________________________________________

and books that promise you will learn as easily as a baby,
because, even if it were true, that could actually complicate

c) The idea of adults learning a second language the same

the process for you!

way babies learn their first language.
______________________________________________

DIMATTEO, Christopher. Baby talk. Speak up, São Paulo:
Peixes, ano XV, n. 188, p. 39, s/d. Adaptado.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

01. According to the text:

______________________________________________
______________________________________________

a) mention the characteristics which are common to adult
minds and the minds of infants when learning a language.

03. Rewrite the following sentences according to the

______________________________________________

instructions below. Make all the necessary changes.

______________________________________________
______________________________________________

a) “We […] have ears and auditory memory and we are […]

______________________________________________

able to imitate sounds. (l. 6-8)

______________________________________________

Make this sentence negative.

______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

b) Concerning their language teachers, explain how the

______________________________________________

situation of a baby differs from the situation of adults.
______________________________________________

b) “There are even many differences in our abilities as we

______________________________________________

grow up: [...]” (l. 33-34)

______________________________________________

Change the verb forms into the Simple Past Tense.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

02. Summarize what the author says about:

c) “you will learn as easily as a baby [...]” (l. 46)
Rewrite this sentence in the comparative degree of

a) The role of the mother tongue in the process of language

superiority.

learning;

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

4

______________________________________________

04. (Adaptada) Na frase: “Babies hear language for more

______________________________________________

than a year before forming their first words…” (l. 28-29) as

______________________________________________

palavras destacadas podem ser traduzidas como:

b) Babies’ ability to enunciate words in comparison with

a) para - depois

adults’ ability when learning a second language;

b) por - depois
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c) por - antes

______________________________________________

d) por – em frente de

______________________________________________

INGLÊS

Programa Universidade para Todos

e) para – além de
c) Mention the special occasions on which the poet will no
longer be needed.
______________________________________________
______________________________________________

New Words

______________________________________________
02. Fill in the blanks with the alternative that, according to the
poem, completes the statements correctly.
a) “As” (v. 1) can be replaced by _____________________
(Because / While / Although / Then / Therefore)
b) “For” (v. 5) expresses ___________________________
(time / choice / contrast / reason / addition)

TEXTO 2
UFBA

c) “So” (v. 11) is the same as________________________
(Thus / Moreover / Though / Whether / Nevertheless)
In My Arms
As I hold you in my arms
and you gently rock to sleep.

New Words

I try to memorize your face,
your tiny hands and feet.
For I know too soon this moment
will just a memory be ...
You’ll be grown and on your own
and no longer needing me
to kiss your hurts and dry your eyes
and rock you till you sleep.
So, I’ll treasure every moment
to have memories I can keep.
SCHWARTZ, Julie. In my arms. Disponível em:
<http://www.scrapbooking-online.com/ideas_B.htm>.
Acesso em: 19 jul. 2010.

2. PRESENTE PERFEITO
O present perfect é um tempo verbal que exige uma
atenção especial por permitir várias traduções em português.
Ao traduzir uma frase no presente perfeito podemos usar

01. Based on the poem, follow the instructions:

vários tempos do português. Veja os exemplos abaixo:

a) Identify who the “pronoun you” refers to in this poem.

I have lived in Bahia.

______________________________________________

(Eu morei na Bahia)

______________________________________________

I have lived in Bahia since 2000.
(Eu moro na Bahia desde 2000)

b) Say what the poet is trying to memorize and why.

I have lived in Bahia lately.

______________________________________________

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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(Eu tenho morado na Bahia ultimamente)

Observe o advérbio de tempo “semana passada”).

I have just moved to Bahia.
(Acabei de me mudar para a Bahia).

When did you go to Tokyo? (“Quando você foi a Tókio?”
Neste caso, o interrogativo when já pressupõe uma resposta
em um tempo definido no passado. Ex: no ano passado, em

É importante saber que:

2008, etc.).
Usos do presente perfeito:

O presente perfeito é formado com o verbo to have e o
particípio passado do verbo principal. Observe:

⇒⇒ Descrever uma ação que começou no passado e que
continua até o momento presente. Advérbios como
before now, up till now, up to the present (até agora),

I

have

You

have

ever (já), not ever (nem sempre) or never (nunca) são
geralmente usados com o presente perfeito. As expressões

We

have

They

have

He

has

She

has

It

has

talked to him before.

since (desde) e for (por), ligadas a um período de tempo
drunk a glass of milk.

também, são usadas no presente perfeito.
Ex:

They have never eaten sushi.
It’s the funniest movies I’ve seen.

Para frases na forma negativa, é necessário acrescentar

I haven’t been interviewed before now.

not ao verbo auxiliar have e para frases interrogativas o verbo

Has João ever driven a car?

auxiliar antecede o sujeito.

I have lived here since 2007.
Fabio hasn’t met his sister since she was 13.

Ex:

I have not been in Alagoas.
Orlando has not been a good student.

Para uma ação que aconteceu em um tempo não

Have you watched this film before?

especificado/ determinado no passado. Neste caso, o

Has Andrea become a doctor recently?

advérbio de tempo não está presente.

No presente perfeito a referência de tempo é, às vezes,

Ex:

Have you passed your driving test?

indefinida. O interesse maior é no resultado da ação no

Robson has been arrested.

momento presente. Compare os exemplos abaixo e veja

Anderson has crashed his car.

a diferença entre presente perfeito e passado simples. E
lembre-se: o interesse deste último é no resultado desta ação

⇒⇒ Ações repetidas ou habituais.

no passado, trazendo uma referência de tempo.
Ex:
Ex:
I haven’t visited my aunt for weeks. (Quando se diz a

I’ve watched this film many times.
They have tried to convince him to live nearby.

	Sara has attended her ballet classes regularly.

frase “há semanas que eu não visito minha tia” se inclui o dia
de hoje, por isso há uma relação com o presente).
Have you ever been in Tokyo? (Na frase “Você alguma

⇒⇒ Para ações recentes. Neste caso o just é utilizado.
Ex:

I’ve just called you.

vez esteve em Tokyo?”, subentende-se no espaço de tempo

Isa has just arrived home.

até agora).

We have recently concluded our paper works.

I didn’t visit my aunt last week. (Na frase “Eu não visitei
minha tia na semana passada” não há relação com o presente.

6
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a) studied – travel – danced - drawn
b) studyied – traveled – dance - drawn

01. I ____________ to the library today.

c) studied – traveled – dance - drawn
d) studied – traveled – danced - draw

a) went

e) studied – traveled – danced - drawn

b) go
c) have gone

07. She _________ a new scenery in 2007 and then the

d) had gone

show ________ some of its best ratings.

e) did went
a) get / has seen
02. __________ you __________ here before?

b) got / has seen
c) has got / has seen

a) did - came

d) have got / has seen

b) have - come

e) got / have seen

c) have - came
d) has - came

2.2. READING PRACTICE

e) has – come
TEXTO 3
03. We ________________that song.
a) have heared

UNEB 2011
The little-known weight-loss secret

b) have hearded
c) have not heard
d) has heard
e) hasn’t heard
04. Choose the correct sentence:
a) Cícero and Tiago have drank a lot.
b) Cícero and Tiago have drank a lot last night.
c) Cícero and Tiago has drunk a lot.
d) Cícero and Tiago have drunk a lot.
e) Cícero and Tiago have drunk a lot last night.

Eating a diet packed with the right kind of carbs is the
little-known secret to getting and staying slim for life.
When we talk about the right kind of carbs, we mean
resistant starch. Hundreds of studies conducted at respected

05. I _________ my keys last night. So I had to call my sister

universities and research centers have shown that this type

to come in. _________ you __________ __________

of carbohydrate helps you eat less, burn more calories, feel

yours?

more energized and less stressed, and lower cholesterol.

5

Many carb-filled foods act as powerful appetite
a) lost / have / ever / lost

suppressants. They’re even more filling than protein or fat.

b) lost / have / lost / ever

These special carbs fill you up because they are digested

c) lost / has / ever / lost

more slowly than other types of foods, triggering a sensation

d) have lost / have / lost / ever

of fullness in both your brain and your belly. Research done

e) have lost / have / ever / lost

at the University of Surrey in the United Kingdom found

10

that consuming resistant starch in one meal caused study
06. “We have ____________ a lot”. The verbs that can be

participants to consume 10% fewer calories during the next

complete this sentence correctly are:

day, because they felt less hungry.
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THE little-known weight-loss secret. Disponível em:
<http://denzrecreational.info/2010/08/little-known-weight-losssecret/>. Acesso em: 21 set. 2010. Adaptado.

TEXTO 4
UEFS 2009.1

“starch” (l. 4): amido.

01. Considering the healthy properties of resistant starch, the
only one without support from the text is that your:
a) appetite rises.
b) energy level grows.
c) cholesterol goes down.
d) stress level decreases.
e) body consumes more calories.
02. Fill in the parentheses with T (True) or F (False):
( ) Some carb-filled foods take more time to be digested than
other foods.
( ) Special carbs give you a feeling of emptiness that makes
you feel hungry.
( ) A diet on the basis of resistant-starch foods allows you to
eat more than other diets.
( ) If you eat some kind of resistant-starch food in a meal,you’ll
feel less hungry the following day.
According to the text, the correct sequence, from top to
bottom, is:
01. According to the comic strip story, Charley
a) F T T F
b) F T F T

a) ate all the brownies there were in the box.

c) T F T F

b) has eaten all the brownies but one.

d) T F F T

c) doesn’t like the brownies made by his mother.

e) T T T T

d) refused to give li’l jinx a brownie.
e) will eat the brownies when he gets to school.
02. What does Charley look like? According to the
pictures, the alternative that correctly answers this
question is:

New Words
a) He’s got a rather fat face.
b) He’s slim and fit.
c) He’s nice and friendly.
d) He looks like his mother.
e) He seems to be very shy.

8
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Ex:
They had not heard you knocking at the door because
they were listening to music.

New Words

Had they heard you knocking at the door?

3.1. Grammar Practice
01. The storm __________ the sandcastle that we
_________.
a) had destroyed / built

3. PASSADO PERFEITO

b) destroyed / had built
c) have destroyed / had built
d) destroy / have build

O passado perfeito é usado para descrever um evento

e) destroy / had built

que aconteceu antes de outro evento também no passado.
02. The waiter ___________ a drink that I ____________.
Ex:
When I arrived at the bank it had already been closed.

a) brought / hadn’t ordered

(Quando eu cheguei, o banco já tinha fechado).

b) brought / hadn’t order
c) bring / hadn’t ordered

I had already slept when the telephone rang. (Eu já tinha

d) have brought / hadn’t ordered

dormido quando o telefone tocou).

e) had brought / had ordered

Rafael loved the zoo because he had never seen wild

03. He ________Angela before he __________to see her

animals before. (Rafaell adorou o zoológico porque nunca

in London.

tinha visto animais selvagens antes).
a) has phoned / went
b) had phoned / goes
É importante saber que:

c) has phoned / had went
d) had phoned / went
e) has phoned / had gone

O passado perfeito é formado com o verbo auxiliar had e
o particípio passado do verbo principal. Observe:

04. _________ you ________ the letter you __________?

I

had

a) has / posted / had written

You

had

b) did / posted / had written

We

had

c) have / post / had written

They

had

He

had

She

had

It

had

talked to him.

d) did / post / had written
e) did / post / have write
05. My friends ___________ the food right after they
_____________ it.

Para frases na forma negativa, é necessário acrescentar
not ao verbo auxiliar had e para frases interrogativas o verbo
auxiliar antecede o sujeito.
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a) praised / had tasted

fearsome hunters, their immense jaws and razor-sharp teeth

b) praised / had taste

made easy work of passing prey. Now an 8ft-long skull has

c) had praised / tasted

been found in Dorset by a local fossil collector. And scientists

d) had praised / taste

say it could be one of the biggest ever found, belonging to a

e) had praised / have tasted

creature that would have measured up to 50ft long.

10

Paleontologist Richard Forrest has been examining the
06. I could not remember the poem we _______the week before.

specimen. He says: ‘To get a whole skull like this is like
Christmas and Easter and everything rolled into one, because

a) have learnt

we actually can see, yes this really was an absolutely enormous

b) has learnt

animal, and realistically, probably the most powerful predator

c) had learnt

that ever lived.’

d) hadn’t learnt

The fossilized skull has now been bought by Dorset

e) learn

County Council using Heritage Lottery Funds. They plan to
eventually put it on public display.

07. My brother _________ all the cake that our Mom
____________ just an hour ago.
a) eaten / had made
b) eat / had made

MORELLE, Rebecca. Jurassic fossil discovery. Disponível
em: www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
wordsinthenews/2009/10/091028_witn_fossil.shtml>. Acesso
em: 30 maio 2010.

c) ate / had made
d) ate / have made

01. Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

e) ate / had make

“The text has answers to the following questions”:

3.2. READING PRACTICE

( ) What did the pliosaurs look like?
( ) How large was the pliosaur from the text supposed to be?
( ) What does Richard Forrest do?

TEXTO 5

( ) Why did the owner decide to sell the fossilized skull?

(UEFS 2010.2)

( ) Where can the general public see the fossilized skull now?
Jurassic fossil Discovery

According to the text, the correct sequence, from top to
bottom, is
a) F T F F T
b) F T F T F
c) T T T F F
d) T F T F T
e) T T T T T
02. When examining the creature’s skull, Richard Forrest:
a) felt really discouraged.

A 150-million-year-old fossilized skull belonging to a

5

b) showed too little excitement.

creature called a pliosaur has been unearthed along the

c) couldn´t hide his enthusiasm.

Jurassic Coast in Dorset in England.

d) realized it was really worthless.

While dinosaurs roamed the land, pliosaurs terrorized

e) couldn’t help feeling disappointed.

the oceans. These giant, crocodile-shaped creatures were

10
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education professor Zheng Yan of the University at Albany,
New York. He began to do research on the problem. “I found

a) “unearthed” (l. 2) — uncovered.

that it’s not so simple to solve”, he now says.

b) “fearsome” (l. 6) — frightening.
c) “easy” (l. 7) — simple.
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Disponível em: http://www.hoover.org/publications/
policyreview/2932146.html>. Acesso em: 15 ago 2007.

d) “whole” (l. 13) — complete.
e) “enormous” (l.16) — tiny.

01. O provérbio que se relaciona diretamente ao conteúdo
do texto é
a) “Do as I say, not as I do”.
b) “Saying and doing are two things”.

New Words

c) “Better alone than in bad company”.
d) “There’s always two sides to every coin”.
e) “Never put off till tomorrow what you can do today”.
02. Numere a segunda coluna, classificando as definições
atribuidas a Internet.
I. Útil

( ) An educational resource.
( ) A way to link up relatives.

TEXTO 6
IFBA 2009

II.
Perigosa

( ) A hiding place for kidnappers.
( ) A space where it’s easy to lie.
( ) An informative and entertaining source.

As digital technology dominates the lives of young

( ) An access to not advisable words and pictures

people more and more, scientists have begun to wonder: Is
the Internet good or bad for kids? “It’s impossible to answer
5

that question because the Internet is so many things,” says

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para

Justine Cassell, a media expert at Northwestern University.

baixo, é a

“It’s networked computer games and news about politics and
instant messaging and e-mails to your grandmother.”

10

a) I – I – II – II – I – II

To add to the uncertainty, more and more studies show

b) I – I – I – II – II – II

that the online world can be helpful in some ways and

c) II – II – I – I – II – I

dangerous in others. It can be both an educational resource,

d) II – II – II – I – I – I

for example, and a hiding place for kidnappers. “The bottom

e) I – II – II – I – I – II

line,” Cassell says, “is that the Internet is a very powerful tool
that can be used equally for good or bad.”
Adults have plenty of reasons to worry about kids’ Internet
15

referente corretamente indicado à direita em

use. In chat rooms, for instance, it’s easy to lie, and kids can
get sucked into dangerous situations.
In searching for and visiting Web sites, kids can stumble

20

03. A forma pronominal transcrita a esquerda tem seu

a) It (l.10)

— educational resource (l.10)

b) They (l.18)

— words and pictures (l.18)

across words and pictures that they may not be prepared for.

c) Which (l. 20) — U.S. Congress (l.19)

To help prevent that situation, in 2000, the U.S. Congress

d) He (l.24)

— Zheng Yan (l.23)

passed the Children’s Internet Protection Act, which requires

e) I (l.24)

— Justine Cassell (l.05)

schools and libraries to block offensive and obscene Web
sites. “That made me realize that this is a serious issue,” says
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04. Ha correspondência entre o trecho transcrito à esquerda

MODAL

e o seu equivalente em português em:
a) “…have begun to wonder:” (l.02-03) — terão que

1. Exprimir probabilidade
remota.

1. It might rain today.

2. Pedir permissão,
autorização mais formal.

2. Might I come in?

1. Pedir permissão,
autorização mais formal.

1. May I help you?

1. Exprimir habilidade,
capacidade no passado.

1. She could run very fast when
she was younger.

2. Fazer pedidos e pedir
permissão mais formal

2. Could you help me, please?

1. Exprimir habilidade,
capacidade.

1. I can speak four languages.

2. Fazer pedidos, pedir
permissão mais informal.

2. Can I drink some water?

Should

1. Fazer uma recomendação.

1. You should stop smoking

Ought to

1. Fazer uma recomendação.

1. They ought to call before
coming.

1. Exprimir obrigação ou
necessidade.

1. You must stop at the red traffic
light.

2. Exprimir proibição quando
o verbo estiver na forma
negativa.

2. You mustn’t pass at the red
traffic light.

3. Deduzir

3. She is pale. She must be sick.

b) “…can be helpful …”(l.11) — devem ajudar
May

estão preparados.
d) “…made me realize...” (l.26) — me fez perceber
e) “...began to do… “(l.28) — começará a fazer

EXEMPLOS

Might

imaginar:
c) “…may not be prepared for.” (l.21-22) — certamente

É USADO PARA

Could

Can

New Words

Must

4. VERBOS MODAIS
Características dos verbos modais:

4.1. GRAMMAR PRACTICE
⇒⇒ Precisam da presença de outro verbo para que tenham
sentido completo;

01. Choose the sentence that doesn’t have a Modal Verb.

⇒⇒ Não admitem a presença do to entre eles e o verbo
principal, exceto ought to;
⇒⇒ Apresentam-se tanto na forma afirmativa como na
negativa e interrogativa.

a) You shouldn’t drink much.
b) May I ask you a question?
c) She had gone to Italy
d) We must obey the law.

Ex:

e) They ought to be care with their jobs.

That decision could make it something interesting.
Ms. Bachmann must have some obstacles to overcome.

02. A frase “You mustn’t take this medicine” expressa:

Water with a higher level of radioactivity can be stored.
They must keep water into the reactors to stop them

a) uma ordem.

overheating.

b) uma obrigação.

Can you help me, please?

c) uma advertência.
d) uma proibição.
e) uma permissão

12
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08. A: Hello?
B: Hello! Please, _________ I speak to Mr. Santiago?
A: Sure. Wait a minute, please.

a) Everybody can live in a better world. – Obrigação.
b) Ted might get a job soon. – Capacidade.

a) can

c) We must leave work at 6 p.m. – Recomendação.

b) must

d) The original story can be terrifying. - Proibição

c) ought to

e) Carol must be at school now. – Dedução.

d) could
e) may

04. Kate: ____________ you hold your breath for more than
a minute?

09. I’ve got a toothache. I _________ see the dentist.

Jack: No, I ___________.
a) cannot
a) should / mustn’t

b) must

b) must / shouldn’t

c) ought

c) can / can

d) might not

d) can / can’t

e) should to

e) can / couldn’t

4.2. READING PRACTICE
05. You ___________ do the job if you didn’t speak Japanese
fluently.

TEXTO 7
UFBA 2010

a) can’t
b) couldn’t

JUNK FOOD

c) mustn’t
d) won’t
e) would
06. Na frase “The British Prince should be well advised to sign
a prenuptial agreement.”, o verbo should pode ser substituído
por qual modal sem alteração de sentido?
a) can
b) must
c) ought to
d) could
e) may

Junk is rubbish, so junk food is food without nutritious
value, for example
hamburgers and chips. Junk comes from the Middle

07. They _________ travel alone when they were ten years

English word jonk, which was a nautical term meaning old

old.

rope. The rope wasn’t thrown away, but was used on the

5

ship in other ways. Later there were junk shops which sold
a) can

old materials from ships. Today junk shops sell second-hand

b) must

articles, such as furniture, ornaments and clothes.

c) ought to

Another term for junk food is fast food. This comes from

d) could

fast food restaurants that serve inexpensive meals quickly in

e) may

paper bags or boxes.
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Now there is the slow food movement. It was founded
in the 1980s by Carlo Petrini,

an Italian journalist who

New Words

discovered a new McDonald’s restaurant in Rome’s famous
15

Piazza di Spagna. He was horrified and founded the slow food
movement, which had two basic beliefs: the importance of
traditional cooking methods and the use of local ingredients.
The slow food movement now has over 80,000 members in
over 100 countries.

RIGG, J. Junk food. Speak up. São Paulo: Peixes, n. 224, p.
35, jan. 2006. Adaptado.

TEXTO 8
01. According to the text, answer the following questions:

UFBA 2009

a) What’s the meaning and origin of the word “junk” in the
expression “junk food”? (l. 1)

I.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
b) Where does the expression “fast food” (l. 9) come from?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
c) What are the two basic beliefs of “the slow food movement”
(l. 12)?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

II.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

02. Give the grammatical function of the following words from
the text:
a) “so” (l. 1) ____________________________________
______________________________________________
b) “that” (l. 10) __________________________________
______________________________________________
c) ’s, in “Rome’s” (l. 14) ___________________________
______________________________________________
d) “food” (l. 18) _________________________________
______________________________________________

14
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Reflexivos

I

Myself

You

Yourself

Based on the legend under the cartoons, explain the

He

Himself

difference between each man’s attitudes towards exercising.

She

Herself

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

It

Itself

We

Ourselves

You

Yourselves

They

themselves

Ex:
Jorge wrote the letter himself. (Jorge pode ser substituído
por he e por isso himself foi usado)
I will do my homework myself. (o reflexivo correspondente
a I é myself).
Outros usos dos pronomes reflexivos:
⇒⇒ Quando acompanhados por by, os pronomes reflexivos
significam sozinho.

New Words

Ex:
Flávio lives by himself.
Geovana was waiting for you by herself.
Did you go to Salvador by yourselves?
⇒⇒ Os pronomes reflexivos também são usados para dar
ênfase a quem pratica a ação.
Ex:

5. PRONOMES REFLEXIVOS

They themselves raised the children.
He himself built this house.
I myself made this delicious cake.

Pronomes Reflexivos são usados para indicar que o
sujeito praticou e sofreu a ação do verbo.

5.1. GRAMMAR PRACTICE

Ex:
Damião cut himself shaving this morning

01. Do you like to eat ________?

She got a shock when she saw herself in the mirror.
“And I think to myself: what a wonderful world”

a) myself
b) alone

Estes pronomes têm que ser usados de acordo com o

c) by yourself

sujeito da frase, por isso é importante saber a sua relação

d) ourselves

com os pronomes pessoais:

e) “b” e “c” são corretas

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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02. The boys looked at ___________ and started laughing.

c) itself

They were very funny.

d) himself
e) “b” e “c” estão corretas

a) himself
b) themself
c) them

08. –– “Did Julio and his friends enjoy ________ during the trip?”
–– “Yes, they had a wonderful time”.

d) themselves
e) all are correct

a) itself
b) herself

03. I feel proud of ________ because I got that prize.

c) himselves
d) himself

a) ourselves

e) themselves

b) themselves
c) yourselves
d) myself

09. –– “Bruno, who helped you to make this delicious cake?”
–– “Nobody did. I did it by ________ “.

e) by myself
a) himself
04. Juliana prefers to go to São Paulo_________;

b) herself
c) yourself

a) herselves

d) itself

b) himself

e) myself

c) by herself
d) myself
e) by himself

5.2. READING PRACTICE

05. They hurt ________ while playing soccer.

TEXTO 9
IFBA 2007

a) himself
b) herself

Well over 300 million urban poor in the developing world

c) themselves

have few options but to live in squalid, unsafe environments

d) itself

where they face multiple threats to their health and security

e) myself

– over 200 million in Asia, over 50 million in Latin America
countries, and over 60 million in the unserved areas of

06. “Jana and her sister went to Fortaleza alone”. Alone pode

Africa’s cities which are now growing at a rate unprecedented

ser substituído por:

in human history. Slums lack the most basic infrastructure

5

and services, causing occupants to be exposed to disease
a) by herself

and vulnerable to natural disasters. Growing at alarming

b) for herself

rates, slums are usually characterized by urban blight and

c) by themselves

by high rates of poverty and unemployment. They tend to be

d) for themselves

breeding centers for many social problems such as crime,

e) themselves

drug addiction, alcoholism, prostitution, high rates of mental

10

illness and suicide, and despair. In many poor countries they
07. Aline ________ did the whole garden. She is very happy.

exhibit high rates of disease due to unsanitary conditions,
malnutrition, and lack of basic health care. In many slums,

16

a) myself

especially in poor countries, many live in very narrow alleys

b) herself

that do not allow vehicles (like ambulances and fire trucks) to

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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pass. The lack of services such as routine garbage collection
20

04. Sobre o uso da língua no texto, é correto afirmar:

allows rubbish to accumulate in huge quantities. The lack of
infrastructure is caused by failed policies, bad governance,

a) O conectivo but (ℓ.2) expressa uma relação de oposição.

corruption, inappropriate regulation, dysfunctional land

b) A forma ‘s (ℓ.6) é a forma contracta de is.

markets, unresponsive financial systems, and a fundamental

c) O relativo which (ℓ.6) tem como antecedente a expressão

lack of political will.

INGLÊS
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in the developing world (ℓ.1).
d) O pronome they (ℓ.11) refere-se ao grupo nominal alarming
rates (ℓ.9-10).

Disponível..em: http://web.mit.edu/urbanupgrading/
upgrading/whatis/whatis. html .Acesso em 04 dez 2006
(Adaptado)

e) Os adjetivos unresponsive e financial (ℓ.22) modificam o

01. Segundo os processos de derivação lexical, pertencem à

05. Considerando-se seu conteúdo, um título adequado para

mesma classe gramatical as palavras

o texto é:

a) developing (ℓ.1) growing (ℓ.6)

a) Latin America: how to lead with bad governance and

b) unsafe (ℓ.2) unemployment (ℓ.11)

mesmo substantivo.

corruption.

c) unserved (ℓ.5) caused (ℓ.21)

b) Slums: a growing problem in many poor countries.

d) vulnerable (ℓ.9) illness (ℓ.14)

c) Social problems: what can we do to solve them?

e) usually (ℓ.10) especially (ℓ.17)

d) Urban life: is it a threat to health and security?
e) Poor people: help them to live a better life.

02. De acordo com o texto, a falta de infra-estrutura em áreas
urbanas, habitadas pela população mais pobre, é decorrente da:
a) falta de vontade política.

New Words

b) ausência de lideranças positivas.
c) ação de organizações criminosas.
d) interferência de governos estrangeiros.
e) negligência dos moradores da comunidade.
03. Entre os problemas enfrentados pelas comunidades
apresentadas no texto, identificam-se:
TEXTO 10
I. Ausência de coleta de lixo.

IFBA 2007

II. Dificuldade de acesso de veículos.
III. Altas taxas de desemprego.
IV. Grande diversidade social.
V. Incidência de doenças.
Dos problemas citados, foram identificados no texto,
apenas,
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, IV e V.
d) I, II, III e V.
e) II, III, IV e V.

secretaria da Educação do Estado da Bahia

17

mÓDULO III
INGLÊS

Programa Universidade para Todos

01. A alternativa em que a palavra retirada do texto tem

Pessimism can make you sick.

equivalência de sentido com a palavra sugerida é:
Do you have a cheerful, sunny disposition and always look
a) says

—

Tells

on the bright side, or are you a glum pessimist, prepared for the

b) here

—

There

worst? If you’re a pessimist, beware: a negative outlook over

c) secret

—

Truth

a long period of time can actually make you ill! Conversely, an

d) happiness —

Wealth

optimistic attitude might keep you healthy, protect against some

e) enjoy

Deserve

illnesses, and even add years to your life.

—

5

Not everyone believes there is a mind-body connection in
02. Sob o ponto de vista do autor, a fala do personagem

physical health, but scientific studies indicate there’s a link. One

completa-se corretamente em:

study evaluated hundreds of people to determine if their attitudes
leaned toward optimism or pessimism. When the same people

a) … such as clinics and health education programs.

were examined years later, the optimists had significantly fewer

b) … in order to envy the socially advantaged people life.

illnesses or other health problems. In fact, the people in the

c) ... that is, to get pleasure from our miserable living

optimistic group tended to live longer than the pessimists.

condition.

10

Recent studies also suggest that pessimists catch more colds

d) … for instance, to become influential and recognized
citizens.

than optimists, and their colds tend to be more severe.

15

What is the reason for this disparity? One theory is that

e) … as well as accumulate huge quantities of unnecessary
goods.

pessimists are more likely to feel stressed out. Stress affects the
body’s immune system, which fights off colds and other illnesses.
When we experience stress, it lowers our immune defenses.
Negativity and pessimism are difficult personality traits

20

to change, so what can you do if you’re a pessimist? Use
your imagination, for one thing. For example, if you have an
important interview coming up, picture yourself answering

New Words

questions confidently. Try to avoid negative thinking by telling
yourself that you will succeed, even if you don’t completely
believe it. Adopting a sunny outlook will make you feel better,
in more ways than one.
ROST, M. ; DAVY, Karen. Worldview. New York, [2007]. p.131.

02. According to the text, identify the alternative in which the
topic on the left matches the noun in parentheses.
a) A negative outlook over a long period of time makes you ill. (myth).

6. EXTRA READING

b) There is a mind-body connection in physical health.
(unanimity).
c) Pessimists’ immune system is usually affected by stress.
(probability).

TEXTO 11

d) An optimistic attitude keeps you healthier. (lie).

UESB 2008

e) A pessimist’s colds are always more severe. (certainty).

Tendo agora o conhecimento do título do texto abaixo e,

03. The first study mentioned in the text evaluated

consequentemente, de seu tema central e baseado na sua

18

leitura anterior das palavras repetidas e interrelacionadas,

a) only ill people.

continue respondendo às perguntas que se seguem:

b) only a few people.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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c) a small number of people.

c) False/False/True/True.

d) a large number of people.

d) False/True/True/True.

e) previously selected people.

e) True/True/True/False.

04. Some words associated with optimism are:

07. The opposite of the word on the left is in alternative:

I. diseases.

a) “cheerful” ( l. 1) — lively.

II. longevity.

b) “bright” ( l. 2) — dark.

III. hopelessness.

c) “later” ( l. 11) — next.

IV. happiness.

d) “lowers” ( l. 19) — loses.

V. disappointment.

e) “difficult” ( l. 20) — hard.

According to the text, the correct ones are:

08. The word “Conversely” (l. 4) can be replaced, without any

INGLÊS
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change of meaning, by:
a) only I and IV.
b) only II and IV

a) Moreover.

c) only II and V.

b) Since.

d) only I, III and V.

c) Although.

e) only II, III and IV.

d) Furthermore.
e) On the other hand.

05. As far as the incidence of illnesses is considered, the
difference between optimists and pessimists observed by the

09. It’s correct to say that:

researchers is
a) The word “Do” ( l. 1) is being used as a main verb.
a) small.

b) The word “illnesses” ( l. 6) is formed by adding a prefix.

b) irrelevant.

c) The verb form “were examined” ( l. 11) is in the active voice.

c) negligible.

d) The words “longer” ( l. 13) and “more severe” ( l. 18)

d) noticeable.
e) irreversible.

describe the same kind of comparison.
e) The pronoun “which” ( l. 18) refers to “theory” ( l. 16).
10. The verbs “Use” ( l. 21), “picture” ( l. 23) and “Try” ( l.

06. Fill in the parentheses with True or False.

24) are in the:

( ) It’s not easy to change pessimistic characteristics.

a) infinitive form.

( ) If you lack the confidence to do something, there’s nothing

b) imperative form.

you can do about that.
( ) If you thing positively, you may achieve what you have
planned to do.

c) simple past tense.
d) simple future tense.
e) simple present tense.

( ) If you don’t believe you can be successful, you’d better
give up.
According to the text, the correct sequence, from top to
bottom, is:
a) True/False/True/False.
b) True/True/False/False.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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GABARITO

01. e
02. d

GRAMMAR PRACTICE

03. d
04. c

Preposições

05. c
06. c

01. b

07. b

02. e

08. e

03. d

09. e

04. d
05. b

TEXTO 1

06. a

01.

07. b

a - Características comuns às mentes dos adultos e dos
bebês quando estão aprendendo uma língua:

Presente Perfeito
⇒⇒ Têm memória auditiva.
01. c

⇒⇒ São capazes de imitar sons.

02. b

⇒⇒ Fazem conexões mentais entre as palavras e as pessoas,

03. c
04. d
05. a

coisas, situações e ações cotidianas.
⇒⇒ Descobrem e desenvolvem, subconscientemente, um
mapa teórico da estrutura da língua.

06. e
07. b

b - Diferenças entre a situação de um bebê e a dos adultos
no que diz respeito a seus professores de línguas.

Passado Perfeito
O bebê aprende a falar com os pais, que são seus
01. b

principais professores, enquanto os adultos aprendem uma

02. a

segunda língua por si só(s) ou com a ajuda de qualquer

03. d

outro professor. O adulto não aprende inglês com outro

04. d

adulto da mesma maneira que aprende sua língua quando

05. a

bebê: seu professor não é sua mãe e você não é mais um

06. c

bebê.

07. c
02. Resuma o que o autor diz sobre
Modais
a - o papel da língua-mãe no processo de aprendizagem do
01. c

idioma:

02. d
03. e

Ao contrário do que acontece com os adultos, quando

04. d

estão aprendendo uma segunda língua, os bebês não têm

05. b

uma outra em suas mentes, que possa interferir com aquela

06. c

que está aprendendo.

07. d

20

08. e

b - a habilidade dos bebês para enunciar as palavras

09. b

comparada à habilidade dos adultos quando estão

Pronomes Reflexivos

aprendendo uma segunda língua;
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Os bebês ouvem a língua por mais de um ano antes de

02.

formar seu próprio vocabulário, e sua habilidade de enunciar as

a - “As” (l. 1) can be replaced by “While”.

palavras cresce gradualmente. Já os adultos podem começar a

b - “For” (l. 5) expresses “reason”.

falar numa questão de dias, em circunstâncias favoráveis.

c - “So” (l. 11) is the same as “Thus”.

c - a idéia de os adultos aprenderem uma segunda língua da

Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que

mesma forma que os bebês aprendem sua primeira língua;

sejam pertinentes.

Aprender um idioma de maneira natural é uma coisa,

INGLÊS
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TEXTO 3

mas é totalmente absurdo dizer que é algo parecido com o

01. a

modo como os bebês aprendem sua primeira língua. Tendo

02. d

em vista todas as diferenças entre os processos mentais que
envolvem o aprendizado de uma primeira e uma segunda

TEXTO 4

língua, deve-se tomar cuidado com professores e livros que

01. b

prometem que a pessoa aprenderá uma segunda língua tão

02. a

facilmente quanto um bebê.
TEXTO 5
03.

01. c

a - We do not / don’t have ears and auditory memory and we

02. c

are not / aren´t able to imitate sounds.

03. e

b - There were even many differences in our abilities as we

TEXTO 6

grew up.

01. d
02. a

c - You will learn more easily than a baby.

03. d
04. d

04 . C
TEXTO 7
TEXTO 2

01.

01.
a - Identifique o “you” nesse poema.

a) “Junk” significa “lixo”, “refugo”, logo “junk food” é comida

Um bebê, uma criança.

sem valor nutritivo. A palavra “junk” vem do inglês da Idade
Média “jonk” , um termo náutico significando corda velha, a

b - Diga o que o poeta está tentando memorizar e por quê.

qual era reaproveitada de outras formas.
b) A palavra “fast food” vem de restaurantes que servem refeições

A autora está tentando memorizar o rosto, as mãozinhas

baratas e rápidas embaladas em sacos de papel ou caixas.

e pezinhos do bebê, pois ela sabe que, muito em breve, esse

c) As duas crenças básicas (ou: Os dois princípios básicos)

momento será apenas uma lembrança, uma recordação. O

do movimento “slow food” (comida “sem pressa”) são: 1) a

bebê vai crescer e tornar-se independente.

importância dos métodos da cozinha tradicional; 2) o uso de
ingredientes locais.

c- Mencione as ocasiões especiais nas quais o poeta não
mais será necessário.

02.
⇒⇒ “so” (l. 1) — conjunção consecutiva.

O bebê não vai mais precisar da mãe (a autora) para beijar

⇒⇒ “that” (l. 7) — pronome relativo.

seus “machucados”, enxugar suas lágrimas e embalá-lo para

⇒⇒ ’s, in “Rome’s” (l. 12) — genitivo

dormir.

⇒⇒ “food (l. XXX SÃO AS LINHAS) - adjetivo

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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TEXTO 8

Texto 2

01. O homem do Cartoon I tem uma atitude positiva quanto ao
exercício. Para ele, a atividade física é uma coisa proveitosa,

Percebemos pela formatação do texto que se trata de

ao contrário de participar de reuniões, que são enfadonhas.

uma poesia. A referência à memória aparece várias vezes no

A iniciativa de praticar atividade física (correr na esteira) é

texto (memorize your face / memorizar seu rosto; will just a

dele. Já no Cartoon II, o homem leva uma vida sedentária,

memory be / será apenas uma memória; memories I can keep /

assistindo televisão. A única atividade física é provocada pela

memórias que eu posso guardar) e isso leva o leitor a entender

necessidade de encontrar o controle remoto de seu aparelho

a necessidade do autor de lembrar-se de algo. Vocábulos

de TV, que a esposa esconde 3 vezes por semana para levá-lo

como: rock to sleep / balançar para dormir e tiny hands and feet

a exercitar-se um pouco.

/ mãos e pés pequeninos se referem, muito provavelmente, a
um bebê. Todo o poema mostra a tentativa do autor armazenar
na memória os momentos significativos daquela relação com a

TEXTO 9

07. e

01. e

08. d

02. a

09. b

03. d

10. e

criança, como se fossem verdadeiros tesouros (treasure).
Texto 3

04. e

Logo no primeiro parágrafo, a presença de dois cognatos

05. b

(diet / dieta e secret / segredo) situa o leitor em seu tema
TEXTO 12

principal: perda de peso. A palavra carbs (forma abreviada

TEXTO 10

01. b

para carbohydrate / carboidratos) se repete várias vezes, o

01. a

02. c

que leva a crer que ela tem determinada importância no texto.

02. c

03. d

Outro ponto que chama a atenção do leitor neste texto é o

04. b

fato dele trazer, após a referência bibliográfica, a tradução de

TEXTO 11

05. d

um dos vocábulos do texto “starch” (l.4): amido. Com isso, é

01. b

06. a

válido lembrar mais uma vez: é muito importante a análise do

02. a

07. b

texto e de todas as informações que vêm anexas a ele.

03. c

08. e

04. d

09. d

05. e

10. b

06. a

Texto 4
O primeiro quadrinho deste texto traz duas palavras em
negrito: big box (caixa grande). Isso acontece para chamar
a atenção do leitor para o tamanho da caixa que o garoto

TEXTOS COMENTADOS

carrega em contraste com o que está dentro dela. Para esta
compreensão é importante estar bem atento ao plural da

Texto 1

palavra browne / brownes, pois a discussão que acontece
entre os dois personagens gira em torno disso.

O primeiro parágrafo geralmente introduz a ideia geral do
texto. Neste caso, o parágrafo, em forma de pergunta, amplia

Texto 5

o tema introduzido pelo título: a comparação do processo
de aquisição da língua materna (por uma criança) e de uma
segunda língua (por um adulto).

Este título apresenta três palavras cognatas (jurassic
/ jurássico; fossil / fóssil; discovery / descoberta). Como

Palavras cognatas presentes no primeiro parágrafo como

geralmente há uma relação entre o título e o assunto

infants (crianças), language (lingual), adults (adultos) e

abordado pelo texto, concluí-se, então, que serão discutidas

second (segunda) reafirmam o assunto que vai ser discutido

descobertas do período jurássico. Outros cognatos presentes

nos parágrafos posteriores.

no texto (dinosaurs / dinossauros ; oceans / oceanos ; giant /
gigante ; crocodile / crocodilo) confirmam esta hipótese.

22
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Importante notar que os números e nomes próprios

perceber o tema central do texto e a posição do autor em

presentes em um texto se constituem um recurso a mais para

relação àquela discussão. Neste caso, a primeira frase se

facilitar a sua compreensão geral e este texto é rico nestas

refere a milhões de pobres vivendo sob ameaça à saúde e à

informações.

segurança, e a última frase que defende que isso se dá devido

INGLÊS
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à falta de políticas públicas, corrupção,etc.
Texto 6

A partir de palavras-chave retiradas das duas primeiras
linhas deste texto (300 million / 300 milhões; urban / urbano;

A idéia central do primeiro parágrafo deste texto pode ser

poor / pobre; developing / desenvolvimento), o leitor confirma

retirada apenas com palavras cognatas (digital technology /

o tema a ser abordado: as más condições de vidas nos

tecnologia digital; dominates / domina; Internet / internet) e

grandes centros de países em desenvolvimento.

palavras bastante conhecidas (good / bom; bad / ruim; kids /
crianças; young people / pessoas jovens) presentes nas duas

Texto 10

primeiras linhas.
Outro recurso que se deve observar em um texto são as

Antes de partir para a análise da fala do personagem

citações. Neste texto, por exemplo, ao sintetizar as citações aí

desta charge, é importante a análise da imagem: um casal

presentes entende-se grande parte da sua discussão:

que mora numa casa em condições miseráveis com duas
crianças que choram e iluminados à luz de uma vela. A imagem

1ª. A internet é tantas coisas

contrasta, propositadamente, com a fala do personagem.

2ª.Jogos, notícias, mensagens, etc

Para estabelecer este impacto, o texto apresenta quatro

3ª. A internet é poderosa

palavras-chave: secret / segredo; happiness / felicidade;

4ª. É uma questão séria, etc

enjoy / aproveitar; present / presente.

5ª. Não é uma questão simples.
Texto 11
Texto 7
O verbo to tell é visto várias vezes no texto (tell, telling
Palavras conhecidas (junk food / comida sem valor nutricional;

/ contar; storytelling / contar estórias) e por essa razão

hamburgers / hambúrgueres) mostram ao leitor uma das ideias

é preciso estar atento ao seu significado. A palavra digital

a serem discutidas pelo texto: o surgimento de restaurantes fast

também é repetida e sempre associada ao ato de contar

food (comida rápida). O terceiro parágrafo relata o surgimento de

estórias, levando o leitor a entender a associação tecnologia

um movimento de oposição a este tipo de restaurante (slow food

e contação de estórias.

movement / movimento da comida lenta).

Outro recurso que se precisa estar atento são as palavras
de ligação e as expressões de tempo presentes no texto: for a

Texto 8

long time now (há muito tempo), through (através), after, after
that ( depois disso), assim como the first e the second.

Como já foi dito em outras situações, toda imagem de um
texto precisa ser levada em conta. A charge é o exemplo mais

Texto 12

significativo desta relação imagem-texto.
A imagem de um homem correndo em uma esteira

O conhecimento de palavras como illness (doença)

ergométrica no primeiro quadro e a palavra activity (atividade)

e health problems (problemas de saúde) associado a

presente no segundo quadro levam o leitor a entender que

cognatos como pessimist (pessimista) e optimist (otimista),

ambos referem-se à prática de exercícios físicos.

que aparecem repetidas vezes no texto, mostram ao leitor
a relação entre estes dois tipos de pensamento e a saúde

Texto 9

física e psíquica do homem. Importante também observar
expressões como conversely (por outro lado), but (mas), in

A leitura do parágrafo ou frase introdutória juntamente
com a leitura do parágrafo conclusivo permitem ao leitor

secretaria da Educação do Estado da Bahia

fact (de fato), for example (por exemplo), que interligam as
idéias do texto.
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1. PRONOMBRE PERSONAL COMPLEMENTO
De la misma forma que el pronombre sujeto, el
pronombre complemento también indica a las personas en
una frase, además de eso pueden presentar formas átonas

ESPAÑOL
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Le regalamos un lindo reloj a ella. (Objeto indirecto)
Se utiliza también las formas tónicas cuando:
Puede ocurrir ambigüedad y sea necesario explicitar los
elementos a los cuales nos referimos;

y tónicas, ejerciendo funciones sintácticas de objeto directo,
objeto indirecto y pronombre reflexivo. Los pronombres

Ejemplo: Te preguntaron a ti, no a mí.

complementos, que en portugués se denominan oblicuos, en
la lengua española son utilizados como forma de sintetizar
al complemento directo o indirecto, o sea, reemplazar una

Cuando es necesario establecer un contraste en relación
a otras personas que aparecen en el contexto.

estructura más compleja en un simple pronombre.
Abajo sigue el cuadro de los pronombres sujetos, en el
cual los pronombres complementos están ubicados con sus

Ejemplo: El cuaderno me lo entregas a mí y los libros se
los entregas a él.

dos formas: átonas y tónicas:
En las expresiones que indican acuerdo o desacuerdo.
Persona
Singular

Pronombre
sujeto

Pronombre complemento
Formas
átonas

Formas tónicas

1ª

yo

Me

mí, conmigo

2ª

tú

Te

ti, contigo

3ª

él , ella , usted,
ello

se, lo, la, le

sí,consigo,él,ella,
usted

Plural

Ejemplo: Me encantan las canciones de amor.
-

A mí también.

-

Pues a mí, no.

¡Ojo!
⇒⇒ Distinto de la lengua portuguesa en español no existen las

1ª

nosotros,
nosotras

nos

nosotros, nosotras

2ª

vosotros,
vosotras

Os

vosotros, vosotras

3ª

ellos, ellas,
ustedes

se, los, las,
les

sí, consigo, ellos,
ellas, ustedes.

contracciones “conosco” y “convosco”, la preposición
con viene siempre separada del pronombre - con
nosotros, con vosotros.
La preposición entre es siempre utilizada con las formas
yo y tú.
Ejemplo: Esto es entre tú y yo nadie más.

1.1. FORMAS TÓNICAS Y SU USO

1.2. FORMAS ÁTONAS Y SU USO

Las formas tónicas de los pronombres complemento

Las formas átonas nunca vienen precedidas de

vienen siempre precedidas de preposición y en algunos casos

preposición, además de eso, hay aquellas que ejercen

forman una única palabra.

siempre la función sintáctica de objeto directo (lo, los, la,
las), las que ejercen siempre la función de objeto indirecto (le,

Ejemplos: Este dulce lo traje especialmente para ti.
Quédate conmigo (formando una única palabra)

les) y aquellas que pueden ejercer las dos funciones objeto
directo/indirecto (me, te, nos, os).
⇒⇒ lo, la, los, las, estas formas son siempre empleadas

Los pronombres complemento en las formas tónicas
pueden ejercer función de objeto directo o indirecto.

como un objeto directo, o sea, van a sustituir un objeto
directo, veamos los ejemplos:

Ejemplos: A ella la conocimos en Argentina. (Objeto
directo)
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- ¿Conociste a mi hermano?
- Lo conocí hoy.

- ¿Dónde está Denise?
- No sé no la he visto.

Este coche lo vendieron hoy por 1.000 euros.
Le dijeron a María que su padre había viajado.
A veces, esta repetición ocurre con dos complementos

- ¿Quieres que llame un taxi?
- Llámalo por favor
¿Cuándo escribirás las
-¿Dónde has comprado estos cartas?
pantalones?
- Las escribiré mañana.
- Los compré en una rebaja.

en la misma frase.
Ejemplos: El cuaderno se lo he entregado a la
profesora.

número.

1.3. POSICIÓN DE LOS PRONOMEBRES
COMPLEMENTO

¡Atención!

⇒⇒ Los pronombres me, te, le(s), se, lo(s), la(s), nos,

Como ha percibido, estas formas flexionan en género y

os, aparecen después del verbo cuando éstos están en
En la lengua española los objetos directos relacionados

infinitivo, gerundio e imperativo afirmativo. Con cualquier

a personas, cosas/animales personificados aparecen

otro tiempo verbal siempre van a posicionarse antes del

precedidos de la preposición a:

verbo. Veamos algunos ejemplos donde ellos aparecen
después del verbo:

Objeto directo sin la
preposición
Conocí la casa de tu familia
ayer.
Llama un taxi por favor.
El próximo sábado visitaré
el Zoo.

Objeto directo seguido de
preposición
Conocí a tu hermano ayer.

Con el infinitivo

¿Cómo decirle que su madre está
enferma?

Con el gerundio

Diciéndoles eso se van a enojar
contigo.

Con el imperativo
afirmativo

Tráiganme los pantalones para
coserlos.

Llama a tu hermana.
Visitaré a mi madre el sábado.

⇒⇒ le, les, estas formas son siempre empleadas como un
objeto indirecto, o sea, van a sustituir un objeto indirecto
y sólo flexionan en número, nunca en género. Veamos
los ejemplos:

¡Atención!
Enviaron un mensaje para tus
Traje el libro para mi hermana.
hermanos.
Le traje el libro.
Les enviaron un mensaje.
Regalé un CD a María.
Le regalé un CD.

Entregaron los libros para los
estudiantes.
Les entregaron los libros.

Cuando el pronombre se junta al verbo forma una
única palabra, pues, en español no se usa el guión (hífen)
para separarlos. Otro detalle muy importante: nunca ponga
los pronombres entre dos verbos acuérdate de que los
pronombres vienen antes del verbo o al final del mismo.
⇒⇒ Los pronombres átonos me, te, nos, os, se, complemento

¡Ojo!

indirecto, vienen antes de los pronombres tónicos lo, la,
los, las, complemento directo. Esta es la construcción

⇒⇒ La lengua española tiene una característica muy fuerte

más usual en la lengua española.

que es la repetición de los complementos. Por lo tanto,
dentro de la misma frase el complemento puede aparecer

Ejemplos:

dos veces.

-¿Tus padres te escribieron las cartas que prometieron?
- No, no me las escribieron todavía.

Ejemplos: A mí me pareció que Denise tenía razón.
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¡Ojo!

Algunos verbos pueden tener dos complementos: uno
directo y otro indirecto.

La lengua española tiene una característica muy fuerte
que es la r

Ejemplo: Mamá escribió una carta para mí.
CD

La Real Academia Española acepta el leísmo cuando el

CI

sustantivo es masculino.

Además Del leísmo tenemos también:

Veamos ahora la transformación:
Mamá escribió una carta para mí

Mamá me

		

la
↑

Laísmo é o uso do pronome la no lugar de le quando

CI CD

o objeto indireto forem pessoas femininas. O laísmo é

↑

escribió

Observa el orden de los complementos que antes era: CD

condenado pela RAE.

+ CI y se ha cambiado para: CI + CD. Esto siempre ocurre
cuando se usan pronombres átonos como complementos
indirectos.
Veamos ahora la transformación del ejemplo a seguir:
CD

CI

↓

↓

Juan dio una flor a Rita.
la

le

Compré una blusa a María.
regra geral: Le compré una blusa a María.
laísmo: La compré una blusa a María. (condenado
pela RAE)

Loísmo é o uso do pronome lo em lugar de le quando
o objeto indireto é masculino – também não é aceito pela
RAE.

Si fueran hacer los cambios inmediatamente,por cierto lo
harían así: Juan le la dio. Pero esta forma no es correcta
por cuenta da la sonoridad que no es buena (le la), por eso se
cambia le por se, quedándose de la siguiente manera: Juan

Regalaron un auto nuevo a Juan.
regra geral: Le regalaron un auto nuevo a Juan.
loísmo: Lo regalaron un auto nuevo a Juan.

se la dio. El cambio de le/les para se sólo ocurre para 3ª

(Gramática de Espanhol para Brasileiros)

persona (singular y plural) y cuando los dos complementos
son pronombres átonos.

1.5. leísmo

Anotaciones

⇒⇒ Leísmo - es cuando se usa el pronombre le en el lugar
del lo/la.
Ejemplos: Conozco a José desde mi infancia. (CD de
persona masculina)
En la regla general ser ía: Lo conozco desde mi infancia.
Utilizando el leísmo: Le conozco a José desde mi
infancia.
Ejemplos: Conozco a Laura desde mi infancia. (CD de
persona femenina)
En la regla general sería: La conozco desde mi infancia.
Utilizando el leísmo: Le conozco a Laura desde mi
infancia.
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Actividades

orejas y reculando cuando en realidad no había necesidad.
Los perros enseñan mucho.

Língua Estrangeira - Espanhol
MONTERO, Rosa. Mi perra es una ‘friki’. Disponível
em:<http://www.elpais.com/articulo/portada/perra/friki/elpepus
oceps/20091018elpepspor_16/Tes>. Acesso em: 10 out. 2009.

Questões de 01 a 10
(UESC 2009)

Instrução:
Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta.
Mi perra es una ‘friki’

Glosario del texto
Cables sust m. = cabos.
Trampa sust. f. = armadilha.
Añejas adj. f. = antigas.

Parte II
Me pregunto qué cables se le cruzarán en esa pequeña

01. Tras la lectura del texto se puede afirmar que:

cabeza maltratada cuando reacciona así. Sin duda el daño

5

sufrido en el pasado, y el dolor, siguen teniéndola presa

a) la memoria es un impedimento para la felicidad.

de algún modo y haciéndole confundir las situaciones. El

b) el miedo es una emoción que impide el bienestar y la

miedo es una herramienta muy útil, un arma, una defensa
para los seres vivos; nos permite percibir los peligros y
ponerles remedio antes de que sea demasiado tarde. Pero a
veces ese miedo se termina convirtiendo en una trampa, en
un peligro mayor que lo temido. En realidad los humanos

10

actuamos a menudo igual que mi Carlota: llevamos nuestra
biografía a las espaldas como quien acarrea una inmensa

felicidad sólo en los animales.
c) la autora aprende mucho sobre el comportamiento humano
mirando a su perro.
d) la convivencia con animales mejora la calidad de las
relaciones personales.
e) la comparación que se hace de humanos con animales no
lleva a ningún sitio.

piedra, y en ocasiones el peso aplastante de esa roca nos
impide levantar la cabeza y contemplar la realidad. Vamos

02. Es una afirmación presente en el texto la de que:

mirando nuestros pies, es decir, rumiando las heridas del
15

pasado, y padecemos una fatal tendencia a cobrarle al
presente nuestras deudas añejas.
Quiero decir que los nuevos amigos, los nuevos vecinos,
los nuevos compañeros de trabajo, suelen tener que apechugar
con el fantasma de lo que otros hicieron. Por ejemplo, a veces

20

le atizamos a alguien una bronca excesiva que no es más

a) el miedo en humanos y animales es un mecanismo de
supervivencia.
b) el amor supone una dificultad añadida para las relaciones
personales.
c) cada nueva relación es una experiencia afectiva nueva que
conlleva nuevos comportamientos.

que el reflejo de un antiguo berrinche al que no supimos dar

d) el pasado, lo mejor, es olvidarlo.

salida en su momento. No somos individuos vírgenes en

e) los humanos nos enfadamos demasiado por cosas sin

nuestras relaciones con los demás, y estos malentendidos

importancia.

son especialmente agudos con los amantes. Cuántas veces
25

reaccionamos con nuestras parejas (y ellas con nosotros)

03. Sobre el sentido de algunas expresiones del texto es

con desmedida suspicacia o intransigencia. Con un fastidio

correcto lo que se dice en la alternativa:

que en realidad no tiene que ver con él o con ella, sino con

30

el pasado. Cada pareja convive con los ectoplasmas de los

a) “apechugar con” (l.18-29) enfrentarse a, luchar contra.

antiguos novios, más las viejas cicatrices no curadas y los

b) “rumiando las heridas del pasado” (l.14-15), olvidando las

remotos miedos. No es de extrañar que la convivencia sea
tan difícil, con semejante barullo. Miro ahora hacia atrás y me
veo actuando demasiadas veces como Carlota, plegando las

4

heridas del pasado.
c) “como quien acarrea una inmensa piedra” (l.11-12) igual
que tropezarse con una piedra.
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ROMEU. Abandonar las mascotas...
Disponível em: <http:// foro.univision.com/univision/
board/message?board.id=derechosanimales&message.
id=4569>. Acesso em:10 out. 2009.

e) “qué cables se le cruzarán” (l.1) se le bloquea la mente.
04. Es correcto el sinónimo de la palabra del texto que se
ofrece en la alternativa:
a) “parejas” (l.25) compañeros de trabajo o estudio.

07. Esta viñeta:

b) “berrinche” (l.21) enamoramiento.
c) “suelen” (l.18) pueden.
d) “añejas” (l.16) antiguas
e) “aplastante” (l.12) inexorable.

a) censura el abandono de animales domésticos en época
de vacaciones.
b) trata las diferencias entre humanos y animales.
c) aborda la sencilla convivencia de humanos y animales en

05. La palabra transcrita que pertenece a una clase gramatical

las vacaciones estivales.

diferente es:

d) hace referencia a la bestialidad inherente a todo ser

a) “amantes” (l.24).

e) condena los beneficios de la convivencia entre los perros

humano.
b) “vírgenes” (l.22).

y los humanos.

c) “compañeros” (l.18).
d) “vecinos” (l.17).

08. En este texto se dice que:

e) “amigos” (l.17).
a) los humanos conviven muy bien con gatos y perros.
06. (Adaptada) Sobre la sintaxis del texto es correcto

b) el hombre no es tan fiel como los perros.

afirmar:

c) abandonar animales es inhumano.
d) los hombres y los animales se parecen.

a) “lo” en “lo que otros hicieron” (l.19) es un artículo neutro.

e) tener animales nos acerca a las bestias.

b) “quien” en “como quien acarrea una inmensa piedra”(l.11)
es un pronombre relativo con función de objeto indirecto.
c) “lo” en “lo temido” (l.9) es un pronombre personal con

09. “mascotas” en el texto puede traducirse al portugués
por:

función de objeto directo.
d) “les” en “ponerles remedio” (l.7) es un pronombre personal
que se refiere a “seres vivos” (l.7)
e) “la” en “teniéndola presa” (l.3) funciona en este caso como
un pronombre personal sujeto.

a) brinquedos.
b) cachorros.
c) bonecos.
d) animais de estimação.
e) gatos.

Questões 07 a 10
10. (Adaptada) Sobre el lenguaje del texto se puede afirmar
que:
a) “mascotas” es una palabra heterogenérica.
b) “nos” es una de las contracciones existentes en la lengua
española.
c) “lo” es un artículo determinado masculino singular.
d) “dicho” es un sustantivo.
e) “bestialidad” es un adjetivo.
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Questões 11 a 15
(TIRA EXTRAÍDA DEL LA SELECTIVIDAD UESC 2009)

d) artículo determinado femenino singular y artículo
determinado masculino plural.
e) artículo determinado femenino plural y pronombre sujeto
masculino.
14. (Adaptada) De acuerdo con su uso en la viñeta, es
correcto afirmar:
a) “les” — se trata de un pronombre complemento directo.
b) “felices” – tiene su forma en singular “felice”.
c) “los” en “los porqués” — funciona como objeto directo.
d) “por qué” — está acentuado porque se trata de una
pregunta.

Disponível em: <http://www.elerlich.com/2008/05/
porques_1.php –>.Acesso em: 27 set.2008

e) “adultos” — es un adjetivo.
15. (Adaptada) ¿Por qué no hacen lo que les gustan?
De la palabra en negrita se puede afirmar que es:

11. A partir de la lectura de la viñeta, es correcto afirmar:
a) artículo neutro.
a) el papá muestra impaciencia con el interrogatorio del
niño.
b) el padre muestra preocupación por la falta de diálogo en
la familia.

b) artículo determinado masculino singular.
c) pronombre sujeto femenino masculino.
d) pronombre complemento directo masculino.
e) pronombre complemento indirecto masculino.

c) la madre se interesa por los problemas de la familia.
d) la mujer comprende al marido.

2. LOS PRONOMBRES
RELATIVOS

e) el niño juega a los superhéroes.
12. De la lectura y observación de la viñeta se concluye que
el niño:
a) busca un poco más de libertad en su casa.

Los pronombres relativos generalmente se refieren a un

b) prefiere la fantasía a la realidad.

termo mencionado anteriormente, llamado antecedente. Este

c) se da cuenta de que algo va mal entre sus padres.

puede ser un sustantivo, pronombre, adjetivo, adverbio o una

d) está seguro de que los adultos son afortunados.

frase entera.

e) se siente bastante amado por sus padres.
Algunos ejemplos:
13. (Adaptada) En ¿Hasta cuándo dura la edad

Los niños, que se quedan huérfanos, sufren mucho.

de los porqués? Las palabras subrayadas son

Mi tío, quien era escritor, vivía en Hermosillo.

respectivamente:

El cantante, cuyo nombre no me recuerdo ahora, vendrá
a Bahia.

a) artículo determinado femenino singular y pronombre

El pantalón, el cual me interesé, no pude comprar.

complemento.
b) pronombre sujeto femenino y artículo determinado
masculino plural.
c) pronombre complemento femenino y pronombre

Hay casos en que el antecedente del pronombre relativo
es implícito o desconocido, en estos casos se emplea,
generalmente, el relativo quien.

complemento masculino.
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Ejemplo:
Quien calla, otorga.

⇒⇒ En la lengua española hay la forma quienes que es el
Los relativos también pueden hacer la unión entre una
oración principal y una subordinada o coordinada. Así que,

plural de quien, distinto de la lengua portuguesa que tiene
apenas la forma invariable “quem”.

las oraciones introducidas por los relativos pueden ser
explicativas (coordinadas) o especificativas (subordinada

Ejemplos:

adjetiva ) las cuales en portugués son llamadas “restritivas”.

Los trabajadores, quienes primero hablaron del peligro
que existía en el trabajo.

Ejemplos:

El hombre a quien me dirigí era el profesor de

⇒⇒ La bicicleta que está delante de la puerta es de Lucas.

matemáticas.

(especificativa )
⇒⇒ Las chicas, que bailaron por toda la noche, están
cansadísimas. (explicativa)
⇒⇒ Los chicos, que estudiaron, aprobaron el examen.

2.1. USO
RELATIVOS

DE

LOS

PRONOMBRES

(explicativa)
(As crianças, que estudaram, foram aprovadas no
⇒⇒ Que es el de más usado porque se refiere a personas y/o

exame.)
⇒⇒ Los chicos que estudiaron aprobaron el examen.
(especificativa)

a cosas. Puede ejercer función de sujeto o complemento
y ser precedido de preposición (a, de, para, con...).

(As crianças que estudaram foram aprovadas no
exame.)

Ejemplos:
La niña que está sentada en la escalera es mi sobrina.

Tabla general de los pronombres relativos

El pantalón que quieres es muy caro.
Este es el coche que te hablé.

Los pronombres relativos pueden ser invariables o
variables. Las formas variables sufren flexión de género y

Él es el chico de que tanto te hablé.
La chica de que te comenté está aquí.

número.
⇒⇒ Cuando se trata de personas de forma generalizada, se
Formas
Invariables

usa el que, la que, los que, las que, que van a tener
Formas Variables

que, donde

quien, quienes

cuyo, cuya, cuyos,
cuyas

como, cuando

cual, cuales

cuanto, cuanta,
cuantos, cuantas

equivalencia a quien o quienes.
Ejemplos:
El que/La que quiso ir a la fiesta se divirtió mucho.
(quien quiso)
Los/Las que quisieron ir a la fiesta se divirtieron mucho.
(quienes quisieron).

Además de los pronombres que se presentan en el
cuadro, tenemos los grupos: lo que, la que, los que, las que,

⇒⇒ El que, los que, las que, las que, también se refieren a un

lo cual, a la cual, al cual, al que, a la que, a quien, que son

nombre ya mencionado y se usan para evitar la repetición

formas especiales de pronombres relativos.

del sustantivo.
Ejemplos:
— ¿Tomaste el helado de frutilla?
— No, el que Tomé fue de durazno.
— ¿De qué raza son esos perros?
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— Los que vez aquí son pastores alemanes y aquéllos
son chihuahueños.

⇒⇒ Cuyo, cuya, cuyos, cuyas, exprimen idea de posesión
y establecen concordancia siempre con aquello que es
poseído, jamás con el poseedor. Son más utilizados en la

— ¿Tienes una blusa azul?

lengua escrita y formal y nunca admiten artículo.

— No, la que tengo es roja.
Ejemplos:
— ¿Son brasileñas esas mujeres?
— ¿Cuáles? ¿Las que están allí?

Ese hombre, cuyas hijas son todas morenas, es
vecino de mi madre.
Este es el médico cuyo trabajo fue muy elogiado.

⇒⇒ Lo que/lo cual se usa para referirse a ideas, acciones o
conceptos, jamás va a hacer referencia a sustantivos.
Ejemplos:
Lo que necesitas es de vacaciones.

Recibirá el premio la persona cuyo nombre no puedo
decir ahora.
⇒⇒ Cual, cuales, se refieren a personas, cosas o
animales.

No comprendo lo que dices.
Mi perro se murió, lo que/lo cual me dejó muy triste.

Ejemplos:

Lloró muchísimo, lo que/lo cual me dejó mal.

La escuela la cual nos inscribimos no funcionará más.
El centro comercial al cual te llamé para ir no abrirá hoy.

¡Atención!
⇒⇒ Cuando el pronombre relativo introduce una oración

Tenemos que ir a la doctora de la cual te hablé.
⇒⇒ Cuanto, cuantos, cuanta, cuantas, van a tener el

adjetiva explicativa, esta viene separada por comas.

significado de todo(s) los que y toda(s) la(s) que. Tiene el

⇒⇒ Se puede sustituir lo que por el pronombre tónico qué

sentido de cantidad en el singular va a referirse solamente

cuando la oración introducida por él es el objeto directo

a cosas y en el plural puede ser personas o cosas, su uso

de un verbo de comunicación.

es más formal.

Ejemplos:

Ejemplos:

Te explicaré lo que ocurrió / Te explicaré qué ocurrió.

Bailó cuanto quiso.

No sé lo que pasa en tu cabeza/ No sé qué pasa en tu

Pasa en cuantos exámenes haga.

cabeza.

Le contó lo ocurrido a cuantos compañeros encontró
aquel día.

⇒⇒ Se usa lo que cuando hacemos referencia a un fenómeno
o hecho globalizado.

⇒⇒ Donde, es un pronombre relativo de lugar. Se puede
sustituir por: en que/en el cual/en la cual/en los cuales/

Ejemplos:

en las cuales por donde.

Lo que sientes es añoranza, querida amiga.
Lo que necesito es de paz en mi vida.

Ejemplos:
La ciudad donde yo crecí, es ahora una metrópole.

⇒⇒ Quien y quienes, son formas que se refieren solamente
a personas.

La ciudad en que yo crecí, es ahora una metrópole.
La ciudad

en el cual yo crecí, es ahora una

metrópole.
Ejemplos:
La mujer a quien me dirigí era la esposa del ministro de
la salud.
Esos hombres, quienes están en el balcón, son muy
lindos.
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aquellos que introducen frases interrogativas y exclamativas,
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3.1. USO DE LOS
INTERROGATIVOS

En las interrogaciones directas. Éstas son marcadas por
los puntos de interrogación.

la interrogación puede aparecer de forma directa, presentando
el punto de interrogación en el inicio y en el final de la frase o

⇒⇒ Qué + sustantivo

sin los puntos de interrogación.
Ejemplos:
Tabla general de los pronombres interrogativos y
exclamativos

¿Qué tacones te gustó más?
¿A qué libro te refieres?

Los pronombres interrogativos y exclamativos de la
misma forma que los relativos, pueden ser invariables o

⇒⇒ Qué + verbo

variables. Las formas variables sufren flexión de género e
número.

Ejemplos:
¿Qué quieres de mí?
Formas Invariables

Formas variables

qué

cuán – cuáles

cuándo

quién – quiénes

cómo

cuánto – cuánta

dónde

cuántos - cuántas

¿Qué piensas que soy?
⇒⇒ Cual/cuales + sustantivo
Ejemplos:
¿Cuál helado prefieres? ¿El de maní o el de mango?
¿Cuáles libros deseas?

Observe que, con excepción de cuyo(a), cuyos(as),
cuándo todas las demás formas de los pronombres

⇒⇒ Cual/cuales + de + pronombre/sustantivo

interrogativos y exclamativos coinciden con las de los
relativos. Por cuenta de esto, las formas interrogativas y

Ejemplos:

exclamativas aparecen siempre acentuadas.

¿Cuál de éstos te pareció mejor?
¿Cuál de los pantalones vas a comprar?

Ejemplos:
¿Dónde vas con tanta prisa?

⇒⇒ Cuál/cuales + verbo

No sé qué vestido usar en la fiesta de hoy.
¡Qué calor hace!

Ejemplos:
¿Cuáles vas a llevar?

¡Atención!
Cuando se utiliza que + presente del subjuntivo, para

¿Cuál prefieres?
⇒⇒ Qué/ cual/cuales + verbo ser

expresar deseos, el que no viene tildado.
Ejemplos:
Ejemplos:

¿Qué es eso?

¡Que te vaya bien!

¿Cuáles son tus miedos?

¡Que seas muy feliz!

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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⇒⇒ Cuándo/cómo/dónde/quién/quiénes

+

verbo/

pronombre
Ejemplos:

¡Cuánto te he extrañado mi cariño!
¡Cuántas injusticias en este país!
⇒⇒ El exclamativo qué no lleva acento cuando viene antes de

¿Cuándo partirán?

un verbo en el presente del subjuntivo. Esto ocurre porque

¿Cómo te sientes?

en el verbo está explícito el deseo.

¿Dónde está tu novia?
¿A dónde piensas ir en las vacaciones?

Ejemplo:

¿Quién dijo eso?

¡Que tengas suerte!
⇒⇒ La forma qué + de es muy usada en la lengua española

¡Ojo!

para expresar intensidad y cantidad. Tiene valor equivalente
al uso de “quanto” en la lengua portuguesa.

Se usa dónde cuando el verbo no expresa movimiento y
a dónde cuyo verbo expresa movimiento.
En las interrogaciones indirectas aunque no tengan los
puntos de interrogación en el comienzo y en el final de la frase,

Ejemplos:
¡Qué de dinero ya se gastó en este viaje!
¡Qué de ganas tengo de besarte!

formulan las preguntas introducidas por un verbo o locución
de entendimiento como: entender, decir, saber, preguntar,
ver, mirar de entre otros. Además de eso, los pronombres
interrogativos vienen siempre acentuados como forma de
diferenciarlos de los otros pronombres.

Anotaciones

Ejemplos:
No sé cuánto tiempo durará la huelga.
Dime qué quieres de mí.
No me pregunte dónde fui ayer por la noche, es mejor
que no sepas.

3.2. USO DE LOS EXCLAMATIVOS

Los exclamativos van a expresar varios aspectos
emocionales: admiración, sorpresa, contrariedad, espanto,
irritación…
⇒⇒ Utilizamos los exclamativos cuando queremos dar
mayor intensidad a lo que estamos hablando, enfatizar
cualidades y cuantidades.
Ejemplos:
¡Cómo eres una cara dura!
¡Qué horror! ¡Cuánta mentira!
¡Qué porquería este móvil!

10
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juntos en algo, de hablar y hasta de contemplar en común.
Ciertamente, muy cerca del amor se halla tal empresa.

Língua Estrangeira - Espanhol

35

Y, como en el amor, muchos son los riesgos que se corren,
pues si uno ofrece mucho de sí con el libro, también se juega

Questões de 01 a 10

mucho. Un error es pérdida de tiempo para el que ha de leerlo

(UESC 2009)

sin gusto y sin provecho, desconocimiento que se arroja a la
cara y hasta ofensa. Y sólo dará lugar a silencio y recelo entre

Instrução:

ESPAÑOL
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40

los intercambiantes, y muy posiblemente empobrecimiento o

Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta.
El tiempo del libro
Para épocas como ésta, sin blanca en el bolsillo, regalar
libros es una solución elegante y pronunciada (en cambio,

cierre de la relación. Quien no te conoce, quien no conoce en
ti las palabras que conmueven, ¿cómo podrá amarte? […]
GÁNDARA, Alejandro. El tiempo del libro. El mundo.
22/12/2008. Disponível em:<http://www.elmundo.es/
elmundo/2008/12/22/escorpion/index.html>.Acesso em: 24
dez.2008. Adaptado.

para otras épocas, de mayor bonanza, nada como la termomix
y un año adelantado de Spa).
5

Al fin y al cabo, y en todos los casos honestos, lo
que regalamos es tiempo y lo que el otro espera es
perdurabilidad. Una cosa cara y una cosa barata, pueden

Glosario del texto
Termomix sust. m. = eletrodoméstico.
Monigote de plastilina sust.m. = biscuit
Recelo do verbo recelar = suspeitar

diferenciarse mucho y pueden no diferenciarse en nada:
depende del tiempo que contengan. Por ejemplo, el tiempo
10

de trabajo necesario para conseguir el dinero que permitirá
comprarla. O el tiempo de búsqueda. O el tiempo de

01. De acuerdo con el texto,

confección.
Y ese tiempo del que regala tiene su correspondencia en
15

a) un buen regalo es confiar en los demás.

el tiempo del que es obsequiado, pues éste confía en que

b) un regalo debe ser duradero y agradable.

el regalo dure y permanezca de algún modo, ya sea en la

c) los regalos que más impactan son las joyas.

memoria o en la caja fuerte. Por eso no vale un champú, ni un

d) el tiempo vale mucho más que cualquier regalo.

monigote de plastilina, y vale un rubí o una buena cena con

e) el dinero permite regalar cosas buenas y caras o malas y

velitas para dos.

baratas.

El libro es un regalo que rebosa tiempo. En primer
20

lugar, hay que haberlo leído antes y seleccionarlo de entre

02. Es una idea presente en el texto:

otras lecturas, en las que también se ha invertido tiempo.

25

Después hay que buscar su adecuación con la persona a la

a) los libros se adecuan a cualquier persona.

que se le dará como presente, lo que implica un conocimiento

b) la amistad se fortalece cuando se regalan libros.

de esa persona en el que sin duda se han gastado meses y

c) el regalo de un libro puede culminar una relación.

años. Por último, e inevitablemente, el regalo culminará con

d) las parejas enamoradas prefieren recibir libros de regalos.

una conversación y debate entre donante y donado sobre las

e) el libro es una opción de regalo cuando no se dispone de

bondades, los beneficios y la presunta conveniencia del libro

tiempo para buscar otro.

otorgado: intercambio que ser superpone al primero y que
conlleva una nueva prolongación del tiempo.
30

03. El autor del texto:

Hay en el libro regalado, por tanto, una dimensión
del tiempo que arranca de la lectura íntima inicial y que se

a) está en contra del consumismo excesivo.

proyecta hacia el infinito del diálogo a que dará lugar, pues

b) afirma que un libro es regalo muy barato.

el libro es sobre todo una petición de proximidad, de estar

c) dice que toda lectura es monótona y sin provecho.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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d) da a entender que lo caro y lo barato son cosas relativas.
e) lamenta que a la gente no le gusta recibir libros como

08. (Adaptada) “¿cómo podrá amarte?” (l.43) Sobre la
palabra subrayada se puede afirmar que:

regalos.
a) es un sustantivo y su formación en plural es “cómos”.
04. Se afirma en el texto que al regalar un libro:

b) se trata de un adjetivo.
c) es un pronombre interrogativo.

a) hay que escoger a la persona ideal después de haberlo
leído.

d) funciona como pronombre relativo.
e) Es un pronombre exclamativo.

b) se piensa en las preferencias consumistas del
obsequiado.

09. (Adaptada) Pueden funcionar como sinónimos en el texto:

c) está obligados, obsequiado y donante, a discutir el tema
abordado en este.

a) “tiempo” (l.6) – temprano.

d) se espera lograr el amor de una persona.

b) “ regalo” (l.19) – dádiva.

e) se busca llevar cultura a alguien.

c) “búsqueda” (l.11) – hallado.
d) “pérdida” (l.38) – ganancias.

05. En el texto se:

e) “proximidad” (l.33) – lejanía.

a) niega la importancia del tiempo.

10. Sobre el lenguaje del texto se puede afirmar que:

b) busca explicar el significado del libro.
c) insta que hay que regalar nuestro tiempo sólo a los
amigos.
d) afirma que un regalo es tan valioso como el tiempo.
e) orienta a que se den regalos pensando en lo que se
quiere.

a) “lo” en “lo que el otro”(l-6), funciona como pronombre
complemento directo.
b) “la” en “la lectura” (l-30) y “la” en “comprarla” (l-11),
ejercen la misma función gramatical.
c) “presunta” (l-27) es un ejemplo de palabra heterogenérica.
d) “velitas” (l-18) se trata de sustantivo femenino que está

06. (Adaptada) En el texto, la expresión “lo que regalamos
es tiempo” (l.5-6) la palabra en negrita pertenece a que clase

en el diminutivo.
e) “diálogo” (l-32) lleva acento diferencial.

gramatical:

Questões 11 a 20
a) sustantivo.

(TIRA EXTRAÍDA DEL LA SELECTIVIDAD UESC 2008.1)

b) adjetivo.
c) pronombre interrogativo.
d) pronombre relativo sustantivado.
e) pronombre complemento directo.
07. (Adaptada) La expresión “Quien no te conoce, quien no
conoce en ti las palabras que conmueven” (l.42-43) Sobre la
palabra destacada lo que no es correcto afirmar es:
a) se trata de un pronombre interrogativo.
b) funciona como un pronombre relativo.

RICARDO Y NACHO. Disponível em: <http://www.elmundo.
es/albumes/2007/11/23/ humor_malos_tratos/index_10.html>.
Acesso em: 25 nov.2007. Adaptado.

c) su forma en plural es “quienes”.
d) presenta otra forma “quién” en contextos exclamativos e

11. (Adaptada) En la viñeta,

interrogativos.
e) significa “quem” del portugués.

a) “bueno” — expresa la aprobación del padre al
comportamiento del niño.

12
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b) “qué” — funciona como un pronombre interrogativo que
recebe o acento diacrítico para distinguirlo del pronombre

d) pronombre complemento.
e) pronombre interrogativo.

relativo.
c) “así” — denota tristeza.

16. (Adaptada) En ¡Pero bueno! La alternativa que indica a

d) “solo” — indica que el niño prefiere jugar sin la participación

qué clase gramatical pertenece la palabra subrayada es la:

ESPAÑOL
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de su hermana.
e) “papás” — es un ejemplo de sobresdrújula.

a) sustantivo.
b) adjetivo.

12. El vocablo “pegar” podría sustituirse correctamente, sin

c) pronombre exclamativo.

cambiar el sentido en el texto, por:

d) sustantivo cualitativo.
e) pronombre relativo.

a) buscar.
b) arrimar.

17. (Adaptada) Sobre las reglas de acentuación es correcto

c) reprender.

afirmar:

d) empezar.
e) lastimar.

a) “qué” – aguda.
b) “así” – acento diferencial.

13. Con la expresión “¡¿Tú eres tonto!?”, el padre, en relación

c) “jugábamos” – esdrújula.

al comportamiento del niño, manifiesta:

d) “tú” – hiato.
e) “mamás” – grave.

a) apoyo.
b) tolerancia.

18. (Adaptada) Se indica correctamente la clase gramatical

c) censura.

del término transcrito en la alternativa:

d) indiferencia.
e) aburrimiento.

a) “hermana” – adjetivo.
b) “tonto” – sustantivo.

14. La lectura de la viñeta permite inferir que los autores

c) “papás” – adjetivo masculino plural.

buscan:

d) “mamás” – sustantivo femenino singular.
e) “tú” – pronombre personal, segunda persona del singular.

a) mostrar que la violencia contra las mujeres tiene su origen
en el ambiente familiar.
b) denunciar que algunos juegos amenazan la integridad

19. (Adaptada) Sobre el lenguaje de la viñeta, es correcto
afirmar:

física y moral de los niños.
c) destacar la preocupación de los padres para mantener una
familia sin agresiones y feliz.
d) señalar que los buenos ejemplos de los padres son
copiados por los hijos.
e) llamar la atención para la violencia creciente de los niños
en la sociedad contemporánea.

a) “qué” es pronombre personal.
b) “hermana” se trata de un sustantivo que no posee género
masculino.
c) “bueno” tiene su forma en plural “buenos”.
d) “tonto” es sinónimo de experto.
e) “papás” se trata de sustantivo femenino plural.

15. (Adaptada) En “¡¿Qué es esto de pegar así a tu hermana?!

20. (Adaptada) En relación el lenguaje de la viñeta, no se

La palabra en negrita funciona como un:

puede decir que:

a) pronombre relativo.

a) “bueno” cuando sufre apócope presenta la forma “buen”.

b) sustantivo.

b) “esto” tiene su forma en plural “estos”.

c) objeto directo.

c) “hermana” posee su forma en plural añadiéndole sólo la “s”.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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d) “tonto” funciona como un adjetivo.

Relación espacio temporales de los demostrativos

e) “mamás” a lo que se refiere a la acentuación gráfica se
trata de una aguda.

Demostrativos

4. LOS DEMOSTRATIVOS

Situación en el espacio y tiempo

este (a) / estos (as)

cerca de quien habla – presente

ese (a) / esos (as)

cerca de la persona con quien se
habla – pasado cercano

aquel/aquella/
aquellos(as)

cerca de la persona de quien se habla
o distante de todas las personas –
pasado distante

Son palabras que varían en género y número y sitúan
un ser en el tiempo – presente, pasado cercano o pasado
distante – , y espacio – cerca de la persona que habla, cerca

Los demostrativos pueden ejercer función de pronombres

de la persona con quien se habla, cerca de la persona de

o adjetivos demostrativos, lo que va a determinar será

quien se habla o distante de todas las personas.

como ellos van a aparecer en la oración, cuando solamente
acompañan el nombre ejercerán la función de adjetivos

Ejemplos:

demostrativos, pero se sustituye el nombre van a ejercer

¿Te acuerdas de aquél día cuando fuimos al Zoo?

función de pronombre demostrativo.

Estás guapísima con esa blusa.
Este libro no es tan bueno cuanto ése que estás

Ejemplos:

leyendo.

Este coche es muy veloz. (Adjetivo demostrativo)
Estos tacones son muy lindos pero prefiero aquéllos que

Tabla general de los demostrativos

son más confortables.
(estos – adjetivo demostrativo – aquéllos – pronombre

Género
Masculino

Femenino

Número

demostrativo, pues, sustituye el vocablo “tacones”).

Demostrativos

Singular

este

ese

aquel

Plural

estos

esos

aquellos

Normalmente se acentúan los pronombres demostrativos
aunque el acento sea de uso facultativo.

Singular

esta

esa

aquella

Plural

estas

esas

aquellas

modifican/determinan un sustantivo, normalmente los

esto

eso

aquello

adjetivos demostrativos aparecen antepuestos al sustantivo

Los neutros

Los demostrativos ejercen función adjetiva cuando

pero pueden aparecer pospuestos al sustantivo cuando se
Atención a las formas masculinas de los demostrativos,
pues, la terminación no es igual que en portugués, o sea,

desea enfatizar el texto, en estos casos los sustantivos serán
precedidos de artículos.

terminan siempre con “os” (estos/esos/aquellos).
Ejemplo:
La película aquella es muy buena.

¡Ojo!

(Quiere decir que aquella película es muy buena).

Distinto del portugués, no existen en la lengua española
contracciones entre demostrativo y preposición.

A veces, la posposición del demostrativo viene atribuyendo
un carácter de desprecio del hablante con relación al elemento
considerado.

Ejemplos:

14

Pt: nestes(as)/nestes(as) Esp: en este(a)/ en estos(as)

Ejemplo:

Pt: deste(a)/destes(as)

¡La mujer esa no vale nada! (esa “ahí” no vale nada)

Esp: de este(a)/de estos(as)
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4.1. CORRESPONDENCIA DE LOS
DEMOSTRATIVOS CON LOS ADVERBIOS DE
LUGAR

Ejemplos:
Mi madre es una mujer muy especial.
Esa chaqueta es mía.
Estos cuadernos son nuestros, los vuestros están

Los demostrativos tienen correspondencia directa con los

encima de la mesa.
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adverbios de lugar (aquí, acá, ahí, allí, allá) visto que sitúan
los seres en el espacio y tiempo y esta correspondencia
permite que se establezca con mejor precisión la situación

En general, la preposición de señala propiedad y
posesión.

espacial del ser al cual se hace referencia. A ver:
Ejemplos:
Adverbio

Ejemplos

aquí / acá

Aquí/ Acá en esta ciudad no hay centro de
compras.

Ahí

Ahí en esa ciudad no hay centro de compras.

allí / allá

Allí/ Allá en aquella ciudad no hay centro de
compras.

He leído una novela de Gabriel García Márquez
¿De quién es este cuaderno?
Tabla general de los posesivos

PRONOMBRES Y ADJETIVOS POSESIVOS
Formas Átonas
“apocopadas”
Adjetivos posesivos

Formas Tónicas
“completas”

4.2. LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
NEUTROS

Masculino

Femenino

No flexionan en
género

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

mío

míos

mía

mías

mi

mis

tuyo

tuyos

tuya

tuyas

tu

tus

en género ni número, estas formas son usadas muy

suyo

suyos

suya

suyas

su

sus

frecuentemente para indicar cosas, acciones, acontecimientos

nuestro

nuestros

nuestra

nuestras

no se apocopan

o frases dentro de un texto. Es usado también cuando se

vuestro

vuestros

vuestra

vuestras

no se apocopan

quiere hablar de algo de forma general o que no conocemos.

suyo

suyos

suya

suyas

Los pronombres demostrativos neutros (esto, eso,
aquello), son denominados de “neutros” porque no varían

su

sus

Estas formas tienen equivalencia a las formas “isto”,
“isso” y “aquilo” de la lengua portuguesa y cuando aparecen
en una frase, siempre van a ejercer función de pronombre
demostrativo, nunca de adjetivo demostrativo.

Como fue visto en la tabla arriba, en la lengua española
existen dos formas para los posesivos; una tónica – forma
completa – y otra átona – forma apocopada.

Ejemplos:

Los posesivos de la misma forma que los demostrativos,

¿Qué es eso?

pueden ejercer función de pronombre o de adjetivo

No debes pelear con tu hermana, esto no lleva a nada.

dependiendo de la posición que ocupan en la frase.

Aquello que te conté ayer no digas a nadie.
Ejemplos:

5. LOS POSESIVOS

Éstos son mis padres. (adjetivo posesivo, acompaña el
término “padres”)
El material mío está sobre la mesa. (adjetivo posesivo,
acompaña el término “material”)
Este material es mío. (pronombre posesivo, sustituye el

Los posesivos determinan un sustantivo y siempre

término “material”)

indican pose, se refieren a alguien o algo que posea, tenga,

Su casa costó poco dinero; la nuestra costó muchísimo.

incluya o esté en determinada relación con alguien o algo.

(pronombre posesivo, sustituye el término “casa”)
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Lo que se percibe es que el posesivo va a ejercer función

Ejemplos:

de pronombre cuando sustituye el sustantivo en la frase y en

su coche / el coche suyo.

estos casos siempre se usa las formas tónicas (completas),

El poseedor se quedará más claro de la siguiente forma:

y que va a ejercer función de adjetivo cuando acompaña/

El coche de él o el coche de ustedes.

determina un sustantivo, en este caso se puede usar los dos
formas la completa y la apocopada, siendo que la forma

Los posesivos pueden venir acompañado de la palabra

apocopada sólo se puede utilizar antepuesta al sustantivo,

propio(s), propia(s) con la intención de reforzar la idea de

nunca después de él.

pose e evitar ambigüedades.

Ejemplos:

Ejemplos:

¡Tu hijo es muy lindo! (adj. pos. forma apocopada)

Hizo el trabajo con su propio esfuerzo.

Esta no fue una idea mía. (adj. pos. forma completa)

Es importante que cada estudiante aclare sus propias
dudas sobre el uso de los posesivos.

¡Ojo!

En lo que toca a la concordancia de género y número,
igual que en la lengua portuguesa, en español los posesivos

El pronombre sujeto mí (con acento) quiere decir “mim”
y el posesivo mi (sin acento) quiere decir “meu, minha”. De

van a concordar siempre con la cosa poseída, no con el
poseedor.

la misma manera el tú (con acento) es un pronombre sujeto,
segunda persona del singular, en cuanto que tu (sin acento)

Ejemplos:

es un posesivo y quiere decir “teu, tua”.

Esto es un problema tuyo.
Es bueno que dejéis claro que ésta es una posición
vuestra.

¡Por dentro!
En la lengua española es muy frecuente la sustantivación
de los posesivos. A ver:

Ésta es la historia de nuestros antepasados.
En el caso de mi(s), tu(s), su(s), la concordancia será
solamente en número – singular/plural – distinto de las otras
formas de los posesivos que van a concordar en género y

⇒⇒ los míos - los tuyos - los suyos – Se usa para hacer

número.

referencia a la familia.
Ejemplos:
Ejemplos:

Mi libro es éste. --- Mis libros son éstos.

Recuerdo a los suyos. (sus parientes)

Tu hermana es muy linda. --- Tus hermanas son muy

Los míos te mandaran recuerdos. (mi familia)

lindas.
Su sueño se realizará. --- Sus sueños se realizarán.

⇒⇒ lo mío - lo tuyo - lo suyo – Se usa para hacer referencia
a las habilidades personales.
Ejemplos:
Lo mío es enseñar español. (mi especialidad/función)

Anotaciones

¡Vamos, hombres! Cada cual a lo suyo. (a sus
obligaciones)
Para no confundir sobre quién es el poseedor, es
común sustituir las formas su, sus, suyo(a), suyos(as), por
las formas de él, de ella, de ellos, de ellas, de usted, de
ustedes.
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hay que añadir uno nuevo que empieza a convertirse en algo
imprescindible para un sexto de la población mundial.
Efectivamente: Internet. Como la telaraña que un día
aparece en un rincón sin apenas darnos cuenta, inevitablemente

20

la Red extiende sus hilitos por el planeta conectando Sydney

ESPAÑOL
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con Canadá, Tokio con São Paulo, Johannesburgo con
Finlandia; entrelazando vidas, historias, cartas electrónicas
y formas de vida. Mientras, habitantes de todo el mundo
desconectados reclaman el acceso a las autopistas de la

25

información como un nuevo derecho universal.
Encender cada día el ordenador y poder conectar con
todo el mundo a través de Internet, para muchos es ya algo
tan habitual como abrir el grifo de casa y que salga agua.
Pero, lamentablemente, ni todo el mundo tiene acceso al

30

agua ni todo el mundo tiene acceso a Internet. Precisamente

Actividades

uno de los argumentos negativos mayormente esgrimidos
contra la Red es la llamada brecha digital, esa invisible pero

Língua Estrangeira - Espanhol

contundente línea que separa a los conectados de los que no
lo están.

Questões de 01 a 04

La lucha por el control técnico de Internet es importante,

(UFBA 2008 - 1ª FASE)

pues el hecho de que EE.UU. pueden cerrar el grifo cuando

35

les venga en gana, puede hacer realmente complejo que el

Instrução:
Para responder a essas questões, identifique as
alternativas corretas e some.

acceso a la información sea universal. Pero tan importante
como construir autopistas o vehículos y matricularlos, es

40

también que la gente aprenda a conducir, que sepa a dónde
dirigirse y que pueda tener gasolina para llegar al destino
fijado. Hasta que la ósmosis social no muestre su capacidad
para transformar en algo positivo la permeabilidad de la

INTERNET

información en el sistema, resulta difícil hablar de mejoras para

45

la humanidad en su conjunto. Para que las personas puedan

5

10

15

Imaginemos por

bregar con el complejo entramado actual que la información

un momento llegar

supone, es necesario pasar por el escalón previo del criterio

a casa, abrir el grifo

y eso es algo que, lamentablemente, no se adquiere ni en

y que no haya agua.

el súper ni en la farmacia. Tan importante como el gobierno

Dar al interruptor de

de Internet y el derecho al acceso para los desconectados,

la lámpara y que no se encienda la luz. Intentar ducharse y que

resulta la defensa del derecho a la libertad de expresión o

el calentador no funcione por falta de gas. Subirse al coche

el derecho a una alfabetización digital, aún inexistente para

por la mañana y que no arranque o encender el móvil y no

muchos conectados.

poder llamar. Cualquiera de estos pequeños gestos puede

Difícilmente se podrá convertir la información en esa

amargarnos el día pues, a pesar de ser sólo meros detalles,

supuesta moneda de cambio por excelencia del siglo XXI

son pequeños ejemplos que muestran lo acostumbrados

que es el conocimiento, si resulta redundante o fútil, si no

que estamos a disponer de los suministros que hemos

se comprende, si no es accesible o si, una vez logrados los

contratado, con los que contamos y que damos por hecho

estadios anteriores, no sabemos procesarla en nuestro haber

que no van a faltar.

cultural. Mientras los individuos no sean capaces de buscar,

Al margen de que, al paso que vamos, suponer que no van

seleccionar, elegir y decidir qué información es relevante para

a faltar ya es mucho suponer, a todo este elenco de servicios

su educación o para poder formarse un criterio, no habrá un

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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verdadero avance social. Los organismos tienen por delante
un importante reto: facilitar a los individuos el acceso. Pero
65

como corolario lógico, han de proponer un buen aprendizaje
educativo que ayude a conseguir el capital intele ctual que la
Nueva Sociedad requiere. Como decía Lao Tze: “un viaje de
mil leguas empieza por un primer paso”.

(01) gera um novo tipo de direito universal, relacionado com
o acesso a seu uso.
(02) cria um diferente âmbito de disputa pelo poder entre
países subdesenvolvidos.
(04) ocasiona o surgimento de um grupo de excluídos,
formado por aqueles que não têm acesso à Rede.
(08) revoluciona o panorama educacional, uma vez que

CASTAÑEDA, Javier. Internet. La Vanguardia Digital.
Barcelona, 24 nov. 2005. Disponível em:<http://www.
lavanguardia.es/patologiasurbanas/index.html>. Acesso em: 4
jul. 2007. Adaptado.

dispensa a instrução formal.
(16) pode ser associada às imagens de uma aranha ou de um
carro, devido ao modo como funciona.
(32) é um mecanismo de progresso social e cultural, uma
vez que todas as pessoas que a utilizam o fazem
apropriadamente.

Glosario del texto
Grifo sust.m. = torneira.
Calentador adj.m. = aquecedor.
Encender verbo = acender, ligar.
Móvil sust.m. = celular.
Telaraña sust. f. = teia de aranha.
Rincón sust.m. = lugar.
Sepa del verbo saber. = saiba
Súper sust. m. = supermercado
Bregar verbo = lutar.
Corolario sust.m. = conseqüência

(64) constitui uma importante ferramenta para grande
parte da população mundial, de tal forma que facilitar
aos indivíduos o seu acesso torna-se uma questão
política.

03. (Adaptada) Em relação à linguagem do texto, é correto
afirmar:
(01) A forma “lo” em “lo acostumbrados que estamos” (l.11-

01. Indicam informações contidas no texto as seguintes

12) classifica-se como um artigo neutro, pela função

proposições:

que exerce e por anteceder a um adjetivo.
(02) A palavra “lámpara” em “Dar al interruptor de la lámpara”

(01) Definição daquilo que vem a ser “brecha digital”.
(02) Parte da população mundial que tem acesso à Internet.
(04) Número de pessoas que nunca enviaram nem receberam
um e-mail em toda sua vida.
(08) Alcance atingido pela Internet, na atualidade, ao
estabelecer conexões entre lugares longínquos.
(16) Afirmação de que tão importante quanto ter acesso à

(l.5-6) trata-se de uma sobresdrújula.
(04) O vocábulo “mayormente” (l.32) é o superlativo absoluto
do adjetivo mayor.
(08) O elemento “estos” em “Cualquiera de estos pequeños
gestos” (l.9) é um pronome demonstrativo, pois está
acompanhando ao adjetivo pequenos.
(16) O vocábulo “qué” em “elegir y decidir qué información es

Internet é o fato de saber usá-la adequadamente.

relevante para su educación” (l.61-62), está acentuado

(32) Meios utilizados pelos governos para manipular, em

porque se trata de uma pergunta ainda que os sinais de

benefício próprio, as informações veiculadas pela
Internet.
(64) Serviços que fazem parte do cotidiano de muitas
pessoas e que são usados como se, supostamente,

interrogação não apareçam na frase.
(32) A palavra “esa” em “esa invisible pero contundente
línea” (l.33-35) se trata de um pronome demonstrativo,
e a mesma se refere a palavra “línea”.

nunca viessem a deixar de existir.

04. (Adaptada) Sobre as divergências léxicas no texto é
02. A partir da leitura do texto, pode-se concluir que a

verdadeiro o que se afirma nas proposições:

internet
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(01) “ósmosis” (l.43) se trata de uma heterogenérica, já que

(32) As possibilidades de expansão da Internet são variadas

em português é uma palavra feminina.

e, às vezes, surpreendentes.

(02) “vehículos” (l.40) significa “veículos”, e por esta razão é
uma palavra heterográfica.
(04) “cuando” (l.37), é uma palavra heterofónica, pois em
português a mesma palavra escreve-se com o “q”.
(08) “mañana” (l.8) equivale, em português, as palavras “manhã”

ESPAÑOL
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06. (Adaptada) Sobre a linguagem utilizada na vinheta, podese afirmar:

e “amanhã”, por isso se trata de uma palavra biléxica.
(16) “aprendizaje” (l.65) e “viaje” (l.67) são palavras

(01) “la” en “la lluvia” funciona como um pronome

heterogenéricas, e isso se torna explicito no texto,

complemento directo.

pois as mesmas são acompanhadas por vocábulos

(02) “danza” pode ser substituído por “baile”.

masculinos.

(04) “de la” se trata de uma das contrações que existem na

(32) “reto” (l.64) se trata de uma palavra heterosemática, já
que seu significado não tem semelhança alguma com

língua espanhola.
(08) “antes” de acordo com as regras de acentuação gráfica

o português.

se trata de uma grave também chamada de llana.
(16) “a” em “conectarse a internet” funciona como o artigo
determinado feminino singular.
(32) “eso” funciona apenas como um pronome neutro.

QUESTÕES 05 e 06

07. (Adaptada) Com relação ao uso da linguagem na vinheta,
é correto afirmar que:
(01) “los”, é um artigo determinado masculino plural.
(02) “tentáculos” nas regras de acentuação se trata de uma
sobresdrújula.
(04) “insospechados” funciona como um adjetivo.
(08) “les” em “les daba” funciona como um objeto direto.
(16) “así” se trata de uma aguda.
(32) “salto” é um substantivo masculino que possui seu
plural “saltos”.

FORGES. Disponível em: <http:www.sangrefria.com/
forges.html>. Acesso em: 4 jul. 2007. Adaptado.

05. A partir da análise da vinheta, podem ser inferidas as
seguintes afirmações:

08.

(01) O turismo em massa conduz à perda de identidade cultural.
(02) Certas tradições correm o risco de perder-se em função
da globalização.

“Los ordenadores son inútiles. Sólo pueden darte
respuestas.” Pablo Ruiz Picasso

(04) O progresso pode funcionar apenas como aliado dos
indivíduos que vivem nas grandes cidades.
(08) A Internet possui um grande alcance, visto que pode
chegar aos lugares mais remotos.

Disponível em: picassomio.com/discover/citasdearte/
pablopicassoquotes/es/. Acesso em: 7 jul. 2007.

“ordenadores” — computadores.

(16) A conexão à Internet, desde o ponto de vista material,
pode ser algo realmente complicado.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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A análise da frase de Picasso permite fazer as seguintes

(TIRA EXTRAÍDA DA PUC - RIO 2005 - ADAPTADA)

inferências:
09. De acuerdo con la tira se puede afirmar que:
(01) Os homens são meros escravos das máquinas.
(02) O conhecimento humano, apesar do uso da informática,
será sempre limitado.
(04) O computador poderia ser responsabilizado pelo
desinteresse da juventude pela leitura.
(08) A função primordial do computador é ajudar a resolver
as grandes questões da humanidade.
(16) O computador pode ser útil em determinados aspectos,

a) Mafalda para de escribir en su diario porque no le gusta
mucho.
b) cuando la mamá prepara la sopa Mafalda quiere comer
rápidamente.
c) “sopa” es una mala palabra, por eso no se debe decirla.
d) a la niña no le gusta sopa.
e) la madre de Mafalda cuenta mentiras.

mas a chave de sua boa utilização está na mão do
homem.

10. Para la niña:

(32) A sociedade, na opinião do autor, tende a supervalorizar
o computador, subestimando, às vezes, o ser humano.

a) su felicidad está en despertar con el olor de comida.
b) la sopa es un plato muy nutritivo y sabroso.
c) su madre hace sopa porque la niña está enferma.
d) a la niña le gustan comidas con verduras.

Questões de 09 a 15

e) su mamá no conoce a sus gustos alimentares (de la
niña).
11. Es una idea presente en el texto:
a) a los niños la sopa es el plato preferido.
b) las madres quieren que sus hijos se alimenten mal.
c) Mafalda expresa una actitud semejante a la mayoría de
los niños.
d) la connotación con la palabra “sopa” es porque ésta es
una palabrota.
e) a los padres les encanta mentir.
12. (Adaptada) Pueden funcionar como sinónimos en la
viñeta:
a) contenta - enfadada.
b) ánimo - desánimo.
c) probabilidades - especificidades.
d) mala - bolso.
e) mamita - madrecita.
13. (Adaptada) A lo que se refiere al uso de los pronombres
en la viñeta, se puede afirmar que:
a) “mi” (cuadro I) funciona como pronombre posesivo.
b) “me” (cuadro I) es un pronombre sujeto, segunda persona
del singular.

20
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c) “que” (cuadro II) se trata de un pronombre exclamativo.

deseados por otra u otras personas, ser el centro de su

d) “qué” (cuadro V) funciona como pronombre interrogativo.

atención y su objeto de deseo. Además de fortalecer nuestra

e) “la” (cuadro VI) es un pronombre complemento directo.

autoestima y la confianza en nuestra persona, el sentirnos

5

deseados puede estimular nuestra libido gratamente.
14. (Adaptada) En cuanto a las clases gramaticales en la
viñeta, se puede afirmar:

La serie de agradables reacciones que pueden provocarse en

ESPAÑOL
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una persona cuando se siente deseada puede ser muy excitante.
El deseo que una persona puede sentir por otra se manifiesta de

a) “contenta” (cuadro I) – es un adjetivo.

múltiples maneras. Desde una mirada, que algunos casos puede

b) “lo” (cuadro II) – funciona como un artículo determinado

mostrar un reflejo de pasión, un deseo casi desbordado y hasta

masculino singular.

10

lascivia. Puede ser muy excitante pensar que una caricia − un

c) “rica” (cuadro V) – es un sustantivo.

roce de nuestro cuerpo, un guiño, o incluso una insinuación

d) “mesa” (cuadro VI) – se trata de una palabra heterotónica.

− puede despertar la pasión en nuestra pareja. Una situación

e) “mala” (cuadro VII) – es un sustantivo femenino.

cotidiana entonces puede tornarse en un enorme afrodisíaco y

15

en un positivo aliciente para el ego.
15. (Adaptada) Sobre el uso del lenguaje en la viñeta, es
correcto afirmar:

Mucho se habla de la importancia de contar con una
sexualidad vital. Mantener una actitud de exploración, algunas
veces, significa convertir la energía sexual que ya se tiene y se

a) “diario” (cuadro I) no lleva acento porque se trata de una aguda.

siente para encontrar nuevos alicientes. Es decir, cuando para la

b) “mi” (cuadro II) – funciona un adjetivo posesivo.

persona es posible sentir, aunque sea unos atisbos de excitación

c) “probabilidades” (cuadro IV) – posee su forma en singular

ocasionada por sentirse deseada, puede entonces incrementar

“probabilidade”.

20

la energía sexual que experimenta. Así, puede contar con la

d) “palabras” (cuadro VI) – se trata de un vocablo
heterogenérico.

oportunidad de que la experiencia se vuelva más plena.
De esta manera se puede conjugar la energía sexual propia

e) “en la” (cuadro IX) – es una de las contracciones del
español.

25

con la de la pareja y crear una situación de suma excitación
para ambos. Es como una hoguera que se va alimentando
poco a poco de otros fuegos, hasta crear un único fuego,
intenso, continuo, reconfortante.

REPASO DE Actividades

Língua Estrangeira - Espanhol

PÉREZ, M., BORRAS, J.J., ZUBIETA, X. El mundo.
24 set.2001. Disponível em: <http://www.elmundo.es/
elmundo/2007/09/21/sexo.html > Acesso em: 16 dez. 2007.
Adaptado.

Questões de 01 a 11
Glosario del texto

(UEFS 2008.1)

Instrução:
Para responder a essas questões, identifique APENAS
UMA ÚNICA alternativa correta.
TEXTO I:
Deseo sobre deseo

Hecho sust.m. = fato.
Reflejo sust.m. = reflexo.
Guiño sust.m. = piscada.
Atisbos sust.m. = vislumbre.
Aliciente adj.m. = estímulo.

01. De acuerdo con el texto:
a) las personas buscan incesantemente ser el objeto del

Hay momentos, y épocas en la vida, en que a la mayoría
de las personas nos gusta sentirnos deseados. De hecho,
hay quienes opinan que no hay nada más excitante que ser

secretaria da Educação do Estado da Bahia

deseo de origen.
b) el hecho de que una persona se sienta deseada puede
estimularle el deseo sexual.
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c) el

deseo

no

correspondido

trae

consecuencias

desagradables.
d) la manifestación de deseo por alguien es única y fácil de

c) pronombre posesivo y adjetivo posesivo.
d) pronombre posesivo y pronombre posesivo.
e) adjetivo demostrativo y pronombre posesivo.

identificarse.
e) la mejor época para que las personas se sientan deseadas
es el verano.
02. Es una idea presente en el texto:

TEXTO II:
La iniciativa en las relaciones
Suele ser complicado encontrar y mantener el equilibrio
en las relaciones humanas. A menudo, la gente se queja de

a) las actitudes más sencillas pueden despertar la pasión en
el compañero o compañera.
b) los comportamientos raros pueden romper la construcción
del deseo.
c) las personas suelen siempre reaccionar de forma
semejante antes los deseos.
d) las pequeñas diferencias conyugales van destruyendo
poco a poco la intensidad del deseo.
e) el deseo descontrolado conduce a un comportamiento
compulsivo.

que los demás no le demuestran su aprecio con la frecuencia
y la intensidad que le gustaría. Cuando es probable –según
nuestra experiencia – que en muchos casos están cayendo

5

exactamente en lo mismo que critican. Se quedan esperando
que los seduzcan, los enamoren.
Muchas veces, si no toman la iniciativa, no es por pereza o
por desgana, sino porque no se atreven. Temen el rechazo, temen
que sus acercamientos no caigan bien y prefieren no hacer nada

10

antes que equivocarse. Cuando no hay mayor equivocación que
no atreverse. Pero ellos siempre tienen una excusa…
Generalmente, una actitud activa en nuestras relaciones

03. Se puede deducir, a partir de la lectura del texto:

ofrece mayores garantías para la satisfacción de nuestros
deseos que una actitud pasiva. Podemos ponernos cómodos

a) el deseo femenino depende de lo que el hombre es capaz
de proporcionar a su pareja.
b) la rutina hace con que las parejas pierdan el deseo
sexual.
c) las parejas, en su totalidad, desconocen el deseo del
compañero o de la compañera.
d) el deleite pleno de la excitación de una pareja depende de
la sintonía de su energía sexual.
e) el tiempo es un elemento que ayuda a conocer el deseo de
la pareja.

15

y esperar a que las demás personas nos entretengan, nos
mimen, nos muestren su afecto... o podemos tomar la
iniciativa y ser nosotros quienes demostremos nuestro interés
y amor por otras personas. En muchas ocasiones, nuestra
iniciativa será acertada y seremos bien correspondidos. Y si

20

no, hay que madurar y aprender a aceptar un “no” sin que se
convierta en un drama.
Las relaciones de pareja dependen en gran medida de
la disposición de ambos miembros y se expresa por medio
de iniciativas, más o menos explicitas. En las relaciones

04. (Adaptada ) Pueden funcionar como sinónimos en el

sexuales ocurre exactamente lo mismo. Es verdad que

texto:

tradicionalmente se suponía que la mujer debía de esperar a

25

que el hombre marcara las pautas. Afortunadamente, esto ha
a) “autoestima” (l.5) – autoevaluación.

cambiado y ahora todos podemos explorar y disfrutar de ser

b) “lascivia” (l.12) – pereza.

seducidos y aprender el juego de la seducción. Lo ideal, en

c) “pareja” (l.14) – par.

cualquier pareja, es que la iniciativa venga por ambas partes y

d) “decir” (l.20) – callar.

que cada uno pueda expresar todas sus potencialidades.

e) “hoguera” (l.27) - helera.

30

La alternancia de roles puede suponer un gran logro.
Siempre hemos dicho que en las relaciones de pareja hay que

05. (Adaptada ) En “nuestra autoestima” (l.4-5) y “nuestro

saber dirigir y dejarse llevar. Disfrutar de los dos papeles: ser

cuerpo” (l.13) los posesivos son respectivamente:

locomotora, remolcando y marcando el camino; y ser vagón,
dejándose llevar. Alternar los dos polos permite desarrollar

22

a) adjetivo posesivo y pronombre posesivo.

todas nuestras posibilidades, nos ayuda a disfrutar de

b) adjetivo posesivo y adjetivo posesivo.

muchos matices y a compartir responsabilidades, rebajando

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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40

los niveles de tensión y ansiedad que demasiadas veces

09. (Adaptada) La alternativa en la cual la regla de acentuación

anidan en las alcobas.

gráfica está correcta es la:

Además, ser capaces de integrar estas polaridades puede
ser todo un descubrimiento, no sólo en el ámbito sexual, sino

a) “equivocación” (l.11) – esdrújula.

otras facetas de la vida.

b) “cómodos” (l.15) – sobresdrújula.
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c) “suponía” (l.27) – hiato.
PÉREZ, M., BORRAS, J.J., ZUBIETA, X. El
mundo.8oct.2007. Disponível em: <http://www.elmundo.es/
elmundo/sexo.html> Acesso em: 16 dez. 2007. Adaptado.

d) “sólo” (l.43) – grave.
e) “interés” (l.18) – acento diferencial.
10. (Adaptada) Respecto de los posesivos y demostrativos

06. La alternativa en la cual la expresión transcrita hace

no se puede afirmar que:

referencia al título del texto es la:
a) “esto” (l.28) – funciona como adjetivo demostrativo
a) “Suele ser complicado encontrar y mantener el equilibrio
en las relaciones humanas” (l.1-2)
b) “siempre tienen una excusa” (l.12).

masculino singular y posee su forma en plural “estos”.
b) “nuestro” (l.18) – es un adjetivo posesivo que acompaña
y caracteriza la palabra “interés”.

c) “Podemos ponernos cómodos y esperar” (l.15-16).

c) “su” (l.3) – se trata de un adjetivo posesivo.

d) “ser locomotora, remolcando y marcando el camino”

d) “nuestras” (l.13) – ejerce la función de adjetivo, acompaña el

(l.35-36).
e) “otras facetas de la vida” (l.44).

sustantivo “relaciones” y concuerda en género y número con él.
e) “estas” (l.42) – es un adjetivo demostrativo que se refiere
a la palabra “polaridades”.

07. Se puede afirmar que los autores del texto:
11. (Adaptada) Sobre el lenguaje en el texto, se puede afirmar que:
a) denuncian que las personas carentes desequilibran
cualquier tipo de relación humana.
b) celebran que el juego de la seducción pueda ser iniciado
también por las mujeres.
c) indican la pareja ideal que pueda expresar sus
potencialidades en una relación sexual.
d) muestran los datos de personas que se niegan a tomar la

a) “cuando” (l.4) – es una palabra heterofónica.
b) “nosotros” (l.18) – se trata de un pronombre posesivo.
c) “lo ideal” (l.30) – lo en este caso es un artículo neutro.
d) “nuestra” (l.5) – posee la función de pronombre
posesivo.
e) “niveles” (l.40) – tiene su forma en singular “nivele”.

iniciativa en las relaciones humanas.
e) afirman que los papeles que les corresponden a los
hombres y a las mujeres deben ser conservados.
08. (Adaptada) En relación a los pronombres personales se
puede afirmar que:
a) “le demuestran”(l.3) le tiene función de objeto directo.
b) “los seduzcan” (l.7) los se trata de un pronombre
complemento indirecto.
c) “lo mismo que critican” (l.6) lo posee la función de objeto
directo.
d) “nos muestren” (l.17) nos es un pronombre complemento
indirecto.
e) “la iniciativa venga” (l.8) la se trata de un pronombre
complemente directo.
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¡AMPLIANDO EL VOCABULARIO!

Las rodillas

La nariz

La oreja

Las espaldas

El bigote

La lengua
El dedo
El ojo
Las uñas
El cuello
El pelo
Los parpados
El pie
El brazo
Las pestañas
Los dientes

El codo

Las piernas

Las nalgas
El pecho

La mano

La ceja
Los muslos

La boca

24

El talón

La barriga

El mentón /
La barbilla
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TEXTO 1:

17. c

Mi perra es una ‘friki’ – UESC 2010		

18. e
19. c

01. c					
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20. b

02. a
03. e

TEXTO 3:

04. d

Internet – UFBA 2008 1ª FASE		

05. b

						

06. a

01. 01 + 02 + 08 + 16 + 64 = 91

07. a					

02. 01 + 04 + 16 + 64 = 85 			

08. c				

03. 01+16+32 = 49				

09. d				

04. 02 + 08 + 16 + 32= 58 		

10. a				

05. 08 + 16 + 32 = 56			
06. 02 + 08 + 32 = 42			

PARTE II TIRA UESC 2009

07. 01 + 04 + 16 + 32 = 53
08. 16 + 32 = 48

11. a
12. c

TIRA EXTRAÍDA DA PUC-RIO (2005) - ADAPTADA

13. d
14. d				

09. d

15. a

10. e
11. c

TEXTO 2:

12. e

El tiempo del libro – UNEB 2009

13. d
14. a

01. b					

15. b

02. c					
03. d					

TEXTO 4:

04. a					

Deseo sobre deseo – UEFS 2008.1

05. d					
06. d					

01. b

07. a					

02. a						

08. c

03. d

09. b

04. c						

10. d

05. b						
			

TIRA EXTRAÍDA DA PROVA UESC 2008.1

TEXTO II – La iniciativa en la relaciones - UEFS 2008.1

11. b			

06. d

12. e			

07. b

13. c			

08. d

14. a			

09. c

15. e			

10. a

16. b

11. c
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ORIGEM DA VIDA X CRIAÇÃO
DIVINA
Ao iniciarmos o estudo sobre as teorias de origem da
vida do ponto de vista científico, é importante esclarecer que

HISTÓRICO – BIOGÊNESE x ABIOGÊNESE

essas teorias, bem como a teoria da evolução, não têm o
intuito de negar ou aceitar a criação divina, isso por que a
ciência jamais poderá afirmar ou negar a existência de Deus
com base em dados científicos. A negação ou aceitação a
existência de um Deus, é uma questão de fé e religião, e por
isso a ciência e os cientistas não tem interesse ou se envolve
nessa discussão. Resumindo, a ciência trabalha com o natural e a religião aborda o sobrenatural.

TEORIAS DA ORIGEM DA VIDA
Ao longo do tempo varias teorias que visam explicar a

Figura 1 - Filósofo grego Aristóteles .

origem da vida foram criadas, muitas atualmente negadas e
outras poucas aceitas até então. Inicialmente a discussão so-

1º - Já em 322 a.C o filósofo grego Aristóteles deu

bre a origem da vida foi polarizada entre teóricos que acredi-

inicio a teoria da abiogênese. Segundo ele existiam certos

tavam na origem da vida proveniente, restritamente, de outro

princípios ativos ou forças vitais que podem propiciar o

ser vivo e os teóricos que atribuíam o surgimento da vida

surgimento da vida, ou seja, surgimento da vida a partir

da matéria inanimada. Essas duas linhas de pensamento são

de substâncias inanimadas. A partir desta idéia surgiu a

conhecidas respectivamente de BIOGÊNESE e ABIOGÊNESE.

teoria da abiogênese ou geração espontânea. Os adeptos
dessa teoria acreditavam que, por exemplo, a vida poderia

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS
BIOGÊNESE

ABIOGÊNESE

O termo biogênese (do
grego bio-genesis, “origem
biológica”) designa a origem
da vida a partir da matéria
viva, ou seja, de outro ser
vivo pré-existente.

O termo abiogênese (do
grego
a-bio-genesis,
“origem não biológica”)
designa a origem da vida a
partir de matéria não viva.
Para muitos autores também
é chamada de Geração
Espontânea.

surgir a partir de água, lixo e outros resíduos. Acreditava-se, por exemplo, que insetos e outros pequenos animais
podiam surgir diretamente de alimentos estragados, pois,
vários alimentos ao permanecerem por vários dias em recipientes, mesmo que fechados, sempre se tornavam turvos
com alguma coisa que neles se desenvolvia, em carnes
estragadas, em condições semelhantes, surgiam larvas de
moscas.
Século XVI
2º - No século XVI, Jean Baptista Van Helmont em uma
de suas publicações detalhava como se produzir seres vivos a partir do “princípio ativo”. Dentre essas receitas Van
Helmont, como era mais conhecido, ensinava como produzir ratos da seguinte maneira: Primeiro se deve misturar
uma roupa suja com gérmen de trigo e esperar vinte e um
dias para obter os ratos. Hoje sabemos que na verdade os
ratos são atraídos pela mistura.
Século XVII – Gestação da Biogênese
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3º - Só em meados do século XVII foram descritas experiências que, na época, abalaram profundamente a teoria
da geração espontânea. Tal feito foi realizado pelo o italiano
Fracesco Redi que foi o primeiro estudioso a ganhar destaque a partir da teoria da Biogênese. Buscando refutar as
“receitas” descritas por Van Helmont, Redi colocou pedaços de carne no interior de frascos, deixando alguns abertos e fechando outros com uma tela (figura 2).

Figura 3 - Microscópio desenvolvido por Anton Van Leeuwenhoek.

Século XVII – “Guerra declarada” : Abiogênese x Biogênese
5º - Needham X Spallanzani:
Com a descoberta do mundo dos microorganismos,
Figura 2 - Experimento de Redi.

em meados do século XVII, pelo holandês Antonie van
Leeuwenhoek com o uso do microscópio, os abiogenitas

Redi observou que o material contido no frasco aberto

acreditaram que seres tão pequenos não se reproduzia e

entrava em decomposição e atraía moscas, que entravam

sim surgiam espontaneamente, reforçando a idéia da abio-

e saíam ativamente dos frascos. Depois de algum tempo,

gênese.

notou o surgimento de inúmeros “vermes” deslocando-

Reforçando essa idéia o cientista inglês John Needham

-se sobre a carne e consumindo o alimento disponível. Já

(1713-1481) realizou experimentos para provar que os mi-

nos frascos fechados, apesar da carne também estar em

cróbios surgiam por geração espontânea. No mais conhe-

decomposição, os “vermes” não apareciam. Redi, então,

cido Needham pegou diversos frascos contendo um caldo

isolou alguns dos “vermes” que surgiram no interior dos

nutritivo e os submeteu à fervura por 30 minutos.

frascos abertos, observando-lhes o comportamento. Após
alguns dias, esses tais “vermes” deram origem a moscas
semelhante àquelas que haviam pousado sobre a carne em
putrefação.
Século XVII – Retomada do pensamento sobre Abiogênese
4º - Ainda no século XVII veio a resposta dos defensores da abiogênese, Anton Van Leeuwenhoek que, para
alguns, é considerado o inventor do microscópio e, para
outros, o aperfeiçoador deste aparelho, foi quem identifi-

Figura 4 - Experimento de John Needham para provar que os micróbios
surgiam por geração espontânea.

cou pela primeira vez os micróbios, reavivando a polêmica

Após a fervura Needham lacrava os frascos e os dei-

sobre a geração espontânea abalando seriamente as afir-

xava por repouso por alguns dias. Depois desse tempo,

mações de Redi.

ao analisar o caldo com a ajuda de um microscópio ainda existia microorganismos no interior dos frascos. Diante
disso Needham afirmou que a fervura tinha matado todos
os seres presentes no caldo e nenhum microorganismo poderia entrar no frasco após de ter sido lacrado com rolhas.
Portanto, só havia uma explicação, os microorganismos
surgiram por geração espontânea ou abiogênese.
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Anos mais tarde o padre e pesquisador italiano Lazza-

A solução do balão permanecia estéril apesar da so-

ro Spallanzani (1729-1799) repetiu os experimentos de

lução nutritiva manter contato com o ar, situação esta que

Needham com algumas modificações. Desta vez o caldo

não deveria dificultar a geração espontânea dos micróbios

nutritivo foi colocado em balões de vidro e isolados herme-

e que foi o ponto criticado por Needham ao experimento

ticamente. Posteriormente esses balões foram colocados

Spallanzani.

em caldeirões e fervidos por cerca de uma hora. Diferente-

Depois de algum tempo quando Pasteur quebrou o pes-

mente dos resultados encontrados por Needham, desta vez

coço do tubo percebeu dois fatos interessantes. Primeiro

o caldo estava livre de microorganismos.

ele notou que a solução passava a apresentar inúmeros
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micróbios, o que leva a concluir que o pescoço do tubo diEXPLICAÇÃO PARA O EXPERIMENTO DE

ficultava o acesso dos micróbios, e em segundo que devido

SPALLANZANI

ao longo gargalo do balão de vidro o ar penetrava no balão,
mas as impurezas ficavam retidas na curva do gargalo. As-

Lazzaro Spallanzani

John Needham

sim o liquido que se formava na curva do tubo continha

Needham

respondeu

microorganismos, mas, nenhum destes poderia chegar ao

explicou às críticas afirmando que

caldo. Dessa forma, Pasteur concluiu que os microorganis-

que Needham submeteu a o tempo longo usado pelo

mos definitivamente não se originavam espontaneamente

solução à fervura por um cientista destruía a força

do meio. Meses depois, no ano de 1864, Pasteur exibiu

tempo curto de mais para vital ou princípio ativo que

seu material na Academia de Ciências de Paris e a partir

esterilizar o caldo.

dava vida à matéria, e ainda

de então a geração espontânea estava completamente

tornava o ar desfavorável ao

desacreditada.

Spallanzani

aparecimento da vida.
1864 - A GERAÇÃO ESPONTÂNEA CAI POR TERRA.
Louis Pasteur (1822-1895), grande cientista francês,
preparou um caldo de carne e o submeteu a uma cuidadosa
técnica de esterilização, com aquecimento e resfriamento.
Pasteur com o uso do balão “pescoço de cisne” quebrou as
críticas recebidas por Lazzaro Spallanzani.
Figura 6 - Experimento de Pasteur, hoje essa técnica é
conhecida como “pasteurização”.

HIPÓTESES PARA ORIGEM DA VIDA NA
TERRA
Figura 5 - Balão “pescoço de cisne” usado por Pasteur
Os experimentos de Pasteur foram de grande importância
Experimento

para a consolidação da teoria da Biogênese, contudo, ainda

Primeiramente Pasteur colocou a solução nutritiva no

não era possível explicar como haviam surgido as primeiras

interior de um balão de vidro de pescoço longo. Em segui-

formas de vida no planeta Terra. Com o passar do tempo va-

da aquecia a solução, o que matava todos os microorga-

rias hipóteses foram desenvolvidas sugerindo como deve ter

nismos. Com calor, transformava o pescoço do balão em

sido a origem da vida no nosso planeta, dentre elas desta-

um tubo curvo que permanecia aberto na extremidade, o

cam-se:

pescoço de cisne.
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⇒⇒ GÊNESIS

basicamente eles propuseram que os primeiros seres vivos
surgiram a partir de moléculas orgânicas que teriam se for-

Hipótese descrita no Velho Testamento da Bíblia que
apresenta a origem da vida a partir do Criacionismo. Segundo

mado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos, a partir
de substâncias inorgânicas.

essa hipótese uma divindade seria responsável pela criação

Oparin & Haldane tomaram como ponto de partida nos

da Terra bem como todas as formas de vida presente no pla-

seus estudos a teoria proposta por Georges Lemaître, a teoria

neta. Essa hipótese não é baseada em explicações científicas

do Big-Bang. Segundo essa hipótese a origem do Universo

e por isso não a discutiremos.

possivelmente é resultado de uma grande explosão (daí o
termo “Big-Bang”) que ocorreu a aproximadamente 13,7 bi-

⇒⇒ PANSPERMIA CÓSMICA

lhões de anos. A partir da explosão, muita matéria e energia
foram lançadas no espaço. Ao longo do tempo os fragmentos

A partir da descrença na teoria abiogênese, os cientistas

foram perdendo energia e dessa formas os pedaços maiores

buscaram explicar como surgiu a vida no nosso planeta. Den-

começaram atrair, pela força da gravidade, os menores dando

tre essas teorias está a panspermia cósmica, a qual sugere

origem as galáxias e o sistema solar tal qual conhecemos.

que o aparecimento dos primeiros seres vivos na Terra veio

Estima-se que o Sol tenha surgido a cerca de 5 bilhões de

dos cosmozoários, que seriam microrganismos flutuantes no

anos e a Terra pouco mais de 4,5 bilhões, contudo, na sua

espaço cósmico.

origem a Terra era totalmente incandescente,sendo que seu

Como sabemos, a sobrevivência no universo, tal qual

resfriamento ocorreu por volta de 3,5 bilhões de anos atrás.

conhecemos no nosso planeta, é impossível, já que há
uma grande quantidade de radiação e de raios ultravioleta.
Tais seres, os cosmozoários, seriam destruídos pelos raios
ultravioleta que varrem continuamente o espaço. Contudo,
existem cientistas que acreditam nessa teoria alegando que
esses cosmozoários vieram dentro do núcleo de asteróides
protegidos da radiação. Essa idéia surgiu quando vestígio de
fósseis, que acredita-se serem de bactérias, foram encontrados dentro de asteróides.
No entanto essa explicação ainda deixa em aberto outras
questões:
⇒⇒ Como resistir ao aquecimento extremo existente quando
um objeto atinge a atmosfera terrestre?
⇒⇒ Como a vida teria surgido no espaço?
Figura 7 - Terra primitiva.

EVOLUÇÃO
QUÍMICOS

GRADUAL

DOS

SISTEMAS

Segundo Oparin & Haldane a composição da atmosfera
primitiva era diferente da atual, não havia nela oxigênio (O2)
ou nitrogênio (N2), existia amônia (NH3), metano (CH4), vapor

4

Atualmente essa é a idéia mais aceita por todo o mundo

de água (H2O) e hidrogênio (H2). O vapor de água se conden-

e que possivelmente está presente no vestibular. Então vamos

sou à medida que a temperatura da crosta diminuiu e assim

entender:

caíram chuvas sobre as rochas quentes, o que provou nova

Trabalhando independentemente, o cientista russo Alek-

evaporação, nova condensação e assim por diante. Portanto,

sandr Ivanovich Oparin (1894-1980) e o cientista inglês

um ativo ciclo de chuvas. Radiações ultravioleta e descar-

John Burdon Sanderson Haldane (1892 – 1964) propu-

gas elétricas das tempestades agiram sobre as moléculas da

seram, na década de 1920, hipóteses semelhantes sobre

atmosfera primitiva e algumas ligações químicas foram des-

como a vida teria se originado na Terra. Apesar de existirem

feitas, enquanto outras surgiram. Apareceram assim novos

pequenas diferenças entre as hipóteses desses cientistas,

compostos na atmosfera, alguns dos quais orgânicos, como

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

MÓDULO III
BIOLOGIA

Projeto Universidade para Todos

os aminoácidos, por exemplo. Os aminoácidos e outros compostos foram arrastados pela água até a crosta ainda quente. Quando
a temperatura das rochas tornou-se inferior a 100oC, já foi possível a existência de água líquida na superfície do globo, assim os
primeiros mares estavam se formando.

Figura 8 - Algumas das possíveis moléculas formadas a partir dos rearranjos dos gases da atmosfera primitiva.

Na água, as probabilidades de encontro e choques entre moléculas aumentaram muito e formaram-se agregados moleculares
maiores, os coacervados.
Os coacervados ainda não são seres vivos, no entanto, acreditasse que eles continuaram se chocando e reagindo durante
um tempo extremamente longo e acredita-se que algum coacervado pôde casualmente atingir a complexidade necessária. Daí
em diante, tal coacervado teve a propriedade de duplicar-se, podendo-se admitir que surgiu a vida, mesmo que sob uma forma
extremamente primitiva.
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Figura 9 - Esquema ilustrativo da Hipótese de Oparin e Haldane.

Oparin e Haldane não tiveram condições de provar suas
hipóteses. Mas, em 1953, Stanley Miller, na Universidade de
Chicago, conseguiu esse feito. Miller construiu um aparelho,
que era um sistema fechado, no qual fez circular durante sete
dias uma mistura de gases: metano, hidrogênio, amônia e vapor de água. Um reservatório de água aquecido à temperatura
de ebulição permitia a formação de mais vapor de água, que
circulava arrastando os outros gases.
Num certo lugar do aparelho, a mistura era submetida a descargas elétricas constantes, simulando os “raios”

Figura 11 - Esquema ilustrativo do experimento de Miller.

das tempestades que se acredita terem existido na época. Um pouco adiante, a mistura era esfriada e, ocorren-

Pouco tempo depois, em 1957, Sidney Fox submeteu

do condensação, tornava-se novamente líquida. Ao fim

uma mistura de aminoácidos secos a aquecimento prolonga-

da semana, a água do reservatório, analisada pelo méto-

do e demonstrou que eles reagiam entre si, formando cadeias

do da cromatografia, mostrou a presença de muitas mo-

peptídicas, com o aparecimento de moléculas protéicas pe-

léculas orgânicas, entre as quais alguns aminoácidos.

quenas. Assim, as experiências de Miller e Fox comprovaram

Miller, com esta experiência, não provava que aminoácidos

a veracidade da hipótese de Oparin e Haldane.

realmente se formaram na atmosfera primitiva; apenas demonstrava que, caso as condições de Oparin tivessem se
verificado, a síntese de aminoácidos teria sido perfeitamente

QUEM SURGIU PRIMEIRO O RNA OU O DNA?

possível.
Na hipótese descrita por Oparin e Haldane, não há referência sobre o surgimento dos ácidos nucléicos, até porque
não se sabia, na época, que eles constituem os genes. Por
muito tempo se acreditou que os genes fossem de natureza
protéica, afinal, já se sabia a enorme importância das proteínas como enzimas e anticorpos por exemplo. No entanto
com a descoberta dos ácidos nucléicos a hipótese original
foi readaptada.
Atualmente acredita-se que a primeira molécula informacional tenha sido o RNA, e não o DNA. Essa idéia é largamente aceita por vários motivos:
⇒⇒ Descobriu-se que certos “pedaços” de RNA possuem
Figura 10 - Réplica do aparelho desenvolvido por Miller para simular a

atividade “enzimática”, as ribozimas. Essa atividade ca-

atmosfera primitiva e produzir moléculas orgânicas de acordo a hipótese de

talítica permite a produção, a partir de um molde de RNA

Oparin e Haldane.
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Hipóteses da evolução celular – O surgimento dos seres eucariontes.

plicação dos ácidos nucléicos, mesmo na ausência das
sofisticadas polimerases que atuam hoje.
⇒⇒ RNA significa Ácido Ribonucléico e o DNA por sua vez é
o Ácido Desoxirribonucléico, o prefixo DES- da a idéia de

Hipótese de Robertson (Eucarioto) – Teoria da Evaginação das membranas

uma coisa que se tinha e atualmente não se tem mais, no
caso do DNA verifica-se a junção do des + oxi, ou seja,

O cientista Robertson propôs, no final da década de 50,

o DNA é uma molécula que perdeu Oxigênio. Nesse sen-

que ao longo da evolução alguns organismos procariontes

tido acredita-se que o DNA é conseqüência, dentre vários

devem ter adquirido a capacidade genética de dobrar sua

processos, de um RNA que ao longo do tempo perdeu

membrana para fora, formando evaginações que resultavam

um átomo de oxigênio, se tornou mais estável e ao for-

num aumento de tamanho.

mar uma dupla fita se tornou a molécula responsável pela
informação genética tal qual conhecemos hoje.
Os primeiros DNAs teriam sido feitos a partir de um molde de RNA de maneira semelhante aos retrovírus, em que
o RNA viral é transcrito em DNA por uma enzima chamada
transcriptase reversa. É o que ocorre com o vírus da raiva, da
gripe; poliomielite e o vírus da AIDS (HIV).

Figura 12 - Aumento do procarioto ancestral conforme a Hipótese de
Robertson.

HIPÓTESE HETEROTRÓFICA X HIPÓTESE
AUTOTRÓFICA

Importante salientar que além de permitir o crescimento
celular essas evaginações também proporcionaram o surgimento dos primeiros sistemas de endomembranas, que vi-

Após a aceitação da hipótese de Oparin para a origem da
vida, surgiu uma nova questão, como as primeiras formas de

riam dar origem ao envoltório nuclear bem como também às
organelas celulares.

vida se alimentavam?
Inicialmente alguns estudiosos sugeriram que os primeiros seres vivos eram capazes de fabricar seu próprio
alimento, ou seja, eram seres autotróficos. Essa hipótese,

Hipótese de Lynn Margulis – Teoria da Endossimbiose

conhecida como hipótese autotrófica, tem contra si o seguinte argumento: todas as reações químicas relacionadas

A teoria da endossimbiose propõe que mitocôndrias e

com a síntese de alimento são muito complexas, exigindo do

cloroplastos são organelas derivadas da interação entre um

organismo uma estrutura igualmente complexa. Atualmente a

organismo procarionte ancestral e outros dois organismos

hipótese heterotrófica é mais aceita, pois, requer uma orga-

que respectivamente eram capazes de realizar respiração

nização mais simples e permite a obtenção mais simples de

aeróbia e fotossíntese. Essa situação se deu a partir do mo-

nutrientes do meio.

mento que células procariontes com diferentes dimensões
teriam englobado células menores dotadas de tais funções
energéticas, respiração e fotossíntese, estabelecido entre si
relações de simbiose.
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Figura 14 – Cloroplasto - destaque para a dupla membrana.

Figura 13 - Esquema ilustrativo da Hipótese da Endossimbiose.

ARGUMENTOS A FAVOR DA HIPÓTESE
ENDOSSIMBIÓTICA
⇒⇒ As Mitocôndrias e os Cloroplastos são estruturalmente
muito semelhantes aos procariontes atuais, principalmente com relação a forma, tamanho e estruturas membranares;

Figura 16 – Mitocôndria - destaque para a dupla membrana.

⇒⇒ As Mitocôndrias e os Cloroplastos possuem material genético próprio, além disso, esse material genético possui
forma circular, tal qual o observado para a quase totalida-

QUESTÕES DE VESTIBULARES

de de procariotos atuais.
⇒⇒ Os ribossomos das Mitocôndrias e dos Cloroplastos são

QUESTÕES 1 e 2 - (UESC – 2005.1).

mais semelhantes aqueles presentes nos procariontes
que nos eucariontes;
⇒⇒ As relações de endossimbiose são comuns e verificam-se em grande número atualmente.
⇒⇒ Tanto as Mitocôndrias quanto os Cloroplastos apresentam uma dupla membrana e acredita-se que a membrana
mais externa é oriunda do procarioto que englobou os
organismos aeróbicos e fotossintetizantes.

8
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A descoberta da 11a espécie de dinossauro achada e
descrita no Brasil reforça a tese da existência de um único e
gigantesco continente, Pangea. Os restos do Unaysaurus tolentinoi, um bípede de 2,5 metros de altura que viveu há 225
milhões de anos, no período Triássico, foram encontrados há
seis anos nas rochas de Água Negra, no Rio Grande do Sul.
O herbívoro da família dos prossaurópodos habitava todo o
planeta, mas o exemplar nacional era mais parecido com o
que existia na Alemanha, segundo o biólogo Luciano Artemio
Leal, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que estudou o
bicho. (MENCONI et al. In: ISTO É, 2004, p. 106).

A partir de sua análise, pode-se inferir que:
01) A utilização da água como doadora de hidrogênio, no
processo da fotossíntese, é uma habilidade encontrada no

Questão 1 (UESC/2005.1). Dados como os apresentados na ilustração são importantes para o pensamento evo-

endossimbionte bacteriano.
02) A habilidade fotossintetizadora surgiu no sistema vivo

lutivo, porque:

após a aquisição pelas células do sistema de endomem-

01) Favorecem a idéia de grandes catástrofes seguidas de

branas.

criação de formas inéditas de vida.
02) Explicam a diversidade da vida como conseqüência do
surgimento de formas imperfeitas em relação ao plano
ideal proposto pelo Fixismo.
03) Dão suporte à idéia de descendência com modificações
no processo de formação de novas espécies.
04) Reforçam idéias lamarckistas, ao reconhecerem a heran-

03) A endossimbiose, representada na figura, habilita a célula, de imediato, a realizar, com mais eficiência, a oxidação
da glicose.
04) A evolução do endossimbionte consolida, na célula eucariótica, uma associação parasitária.
05) A evolução do cloroplasto no eucarioto garante a sua sobrevivência sem depender da síntese protéica.

ça de caracteres adquiridos na formação de répteis modernos a partir dos dinossauros.
05) Apontam para a inexistência de um ancestral comum na
diversificação das linhagens reptilianas.

Questão 4 (UESC/2008.1). A busca por vida extraterrestre deve prestar atençãoà vida além da forma como a conhecemos. É o que um grupo de cientistas aconselhou à NASAque geralmente procura formas de vida, a exemplo daqueles

Questão 2 (UESC/2005.1). O reforço à tese da existência
da Pangea vem consolidar o pensamento que relaciona:

que existem na Terra, baseadas emágua, carbono e DNA. [...]
Especialistas em genética, química, biologia, entre outros —
recomendaram que a NASA considerasse a chamada “vida

01) Deriva continental e distribuição geográfica de espécies.

bizarra”. Por exemplo, experiências em biologia sintética de-

02) Isolamento geográfico e imutabilidade das espécies.

senvolveram moléculas que codificaram informações gené-

03) Seleção natural e uniformidade ambiental.

ticas, mas têm mais nucleotídeos do que o DNA e ou RNA.

04) Convergência adaptativa e diversidade de hábitats.

Em vez de água, os alienígenas poderiam empregar amônia

05) Separação dos continentes e extinção em massa.

ou ácido sulfúrico como base para suas reações bioquímicas
vitais. Os novos organismos podem usar minerais como ca-

Questão 3

(UESC/2008.1). O modelo esquemático,

talisadores no lugar de enzimas. (CHOI, 2007, p. 15.)

sob a hipótese da endossimbiose, destaca etapas em um
dos caminhos que se estabelecem na evolução da célula

A hipótese de uma “vida bizarra” ter surgido em algum

eucariótica.O modelo esquemático, sob a hipótese da en-

outro sistema planetário, considerando o pressuposto de que

dossimbiose, destaca etapas em um dos caminhos que se

o material genético apresentasse maior diversidade de nucle-

estabelecem na evolução da célula eucariótica.

otídeos e que a água fosse substituída pela amônia, permite
prever que, nessa organização vital:
01) dDeveria ocorrer a presença de elementos químicos inexistentes em outros sistemas planetários.
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02) A amônia poderia se utilizada como doadora de hidrogê-

informação e a função especifica da mitocôndria, pode-se

nio no processo de utilização de energia luminosa para a

afirmar que:

síntese biológica primária.

01) O DNA mitocondrial está organizado em duas sequências

03) A organização do material hereditário apresentaria um
menor potencial de diversidade.
04) Os processos vitais estariam subordinados a leis físico-químicas específicas.
05) Estariam ausentes elementos químicos necessários à
síntese de ácidos graxos.

polinucleotídicas, que são ligadas, entre si, por grupos
fosfatos.
02) A região codificadora é limitada à transcrição de RNA
ribossomal e de RNA transportador.
03) A região de controle do DNA mitocondrial assume a função imprescindível de sintetizar o RNA mensageiro.
04) O genoma da mitocôndria deve incluir genes essenciais

Questão 5 (UESC/2009.1). “A vida é uma. Essa realidade,

à síntese de enzimas do sistema da fosforilação oxidativa.

que se reconhece implicitamente quando se utiliza o mesmo

05) A existência de um DNA próprio da mitocôndria assegura

nome para designar seres tão diferentes, como cogumelos,

à organela autonomia funcional e reprodutiva sem depen-

árvores, peixes e humanos, tem sido até agora mantida sem

der do contexto celular.

a menor dúvida. Todos os organismos vivos são construídos
com os mesmos materiais, funcionam segundo os mesmos

Questão 7 (UESC/2009.1). “O melhor exemplo de re-

princípios e descendem de uma forma de vida ancestral úni-

construção da evolução a partir do DNA mitocondrial foi feito

ca. (DUVE, 1995, p. 27).”

em 1987 pelo grupo de Allan Wilson, na Universidade da Califórnia. Eles estudaram uma amostra de 147 indivíduos de

Essa unidade que perpassa pelo mundo vivo expressa-se

várias origens geográficas e elaboraram uma árvore filogené-

em aspectos universais, como:

tica, que apontava apenas um ancestral comum: o DNA mito-

01) As proteínas — polímeros de aminoácidos — são as

condrial de uma mulher que vivia há cerca de 200.000 anos.

biomoléculas informativas que são traduzidas sob um

Estudos posteriores confirmaram esses resultados (Homo

código universal, inscritas em sequências polipeptídicas

brasilis, p.16). Populações brasileiras foram estudadas por

similares.

Danilo Pena, contando com uma amostra de duzentos indi-

02) A surpreendente diversidade das formas vivas resulta de

víduos distribuídos em quatro das cinco principais regiões

uma base genética comum, um heteropolímero com in-

do Brasil: no Sudeste, 50; no Norte, 49; no Nordeste 49 e no

contáveis possibilidades de longas e variáveis sequências

Sul, 52. Os dados obtidos foram comparados com popula-

com quatro tipos diferentes de unidades.

ções europeias e africanas e resultou no que foi chamado de

03) A vida estendeu-se pelos tempos, há mais de três bilhões

“retrato molecular” do povo brasileiro. (PENA, 2008, p.18). ”

de anos, a partir de um ancestral procariótico, reproduzindo-se e modificando-se sob o princípio vital de ser alcançada a perfeição de forma.
04) Todos os organismos que vivem atualmente apresentam
em comum um mesmo padrão de organização celular subordinada a um genoma diplóide.
05) As reações vitais subordinam-se às mesmas leis da física
e da química e, em todas as células, são catalisadas por
compostos inorgânicos.

Com base nessas informações, depreende-se que
01) A evolução humana foi direcionada principalmente por
mudanças no DNA mitocondrial.
02) A preservação do DNA mitocondrial, por gerações, deve
ser associada à necessária estabilidade do processo bioenergético pela eliminação de mutações expressas em
reações que inviabilizassem o processo.
03) A contribuição genética da mulher negra na formação de
populações humanas é limitada a regiões da África.

Questão 6 (UESC/2009.1). “O DNA mitocondrial huma-

04) Os dados obtidos a partir desses estudos do DNA mito-

no é constituído por 16.569 pares de bases, sendo que 94%

condrial servem como evidências inquestionáveis de uma

integram região codificadora e 6% correspondem à região de
controle. (PENA, 2002, p. 16). ”

ancestralidade comum a toda a vida.
05) A mulher que viveu na África há 200.000 anos deve representar o ancestral mais antigo da espécie humana.

Considerando os mecanismos envolvidos no fluxo da
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Questão 8 (UESC/2010.1). “O mundo biológico é uma

O selecionismo tornou o vitalismo supérfluo no reino da

imensa cooperativa impulsionada pelos pequenos organis-

adaptação. [...] A derrocada do vitalismo, em vez de levar à

mos que a inauguraram. A química primordial permanece,

vitória do mecanicismo, resultou em um novosistema expli-

em processos vitais, como a fotossíntese, nas enzimas e nas

cativo. Esse novo paradigma aceitava que os processos no

membranas. Mas as células maiores, dotadas de núcleos,

nível molecular poderiam ser explicados exaustivamente por

tinham um novo potencial. Elas podiam construir organismos

mecanismos físico-químicos, mas que esses mecanismos

maiores: e no final podiam se unir para formar

desempenhavam um papel cada vez menor, se não desprezí-

complexos de células com funções diferentes. (FORTEY,
2000, p. 74). ”

BIOLOGIA

Projeto Universidade para Todos

vel, em níveis de integração mais altos. Eles são substituídos
pelas características emergentes dos sistemas organizados.
(MAYR, 2008, p. 30-38).”

A respeito das consequências desse “novo potencial”
presente na evolução das células eucarióticas, pode-se afir-

Questão 9 (UESC/2010.1). No século XIX, a biogênese

mar:

vence a guerra contra a geração espontânea travada ao longo

01) Permitiu o estabelecimento no mundo vivo de reações

de muitos anos de observações, nem sempre tão científicas

bioenergéticas de conversão de energia luminosa em

e de debates, nem sempre tão pacíficos. A respeito desse

energia química presente na produção de matéria orgâ-

tema, é possível afirmar que

nica.

01) A presença de micro-organismos no ar atmosférico ga-

02) Introduziu, nos seres vivos, a capacidade de transferência genética a partir de uma unidade de informação com
propriedade autorreplicativa.
03) Condicionou uma maior dependência entre as células nos
organismos pluricelulares no desempenho de funções específicas.
04) Capacitou a célula, a partir da presença de um núcleo
definido, de um controle genético sobre as reações metabólicas presentes no citoplasma celular.
05) Desenvolveu uma série de fusões entre células nucleadas, que propiciaram o desempenho de funções inexistentes até então no mundo vivo.

rante a ação da força vital fluida e etérea na geração de
novos organismos dentro da matéria antes estéril.
02) Os vitalistas foram determinantes no sucesso das idéias
sobre biogênese ao defenderem a continuidade vital a partir unicamente da reprodução.
03) A força vital, tal como a gravidade e considerando o seu
carater fluido, poderia ser determinada a partir de rigorosos experimentos controlados.
04) Isaac Newton introduziu grande avanço para as pesquisas sobre vitalismo, ao propor o desenvolvimento de larvas a partir de matéria orgânica em putrefação.
05) A existência de um ambiente estéril isolado do ar contaminante é uma das condições essenciais para a manuten-

Questão 9 a 11 (UESC/2010.1). “Aqueles que apoiavam
a existência de uma força vital [na Biologia] tinham visões

ção de substâncias orgânicas nutritivas livres da ação de
micro-organismos.

altamente diversificadas sobre a natureza de tal força. Da
metade do século XVIII em diante, o agente vital foi caracteri-

Questão 10 (UESC/2010.1). Considerando-se a oposi-

zado com mais frequência como um fluido (não um líquido),

ção que, no passado, os vitalistas desenvolveram em relação

em analogia com a gravidade de Newton e com o calórico,

ao darwinismo, pode-se acrescentar que

o flogisto e outros “fluidos imponderáveis”. A gravidade era

01) A resistência do vitalismo ao darwinismo concentrava-se

invisível e também o era o calor que fluía de um objeto quen-

na visão teológica da origem da vida que Charles Darwin

te para um frio; portanto, não era considerado problemático
ou improvável para os vitalistas que o fluido vital fosse também invisível,mesmo que não necessariamente sobrenatural.

defendia veementemente.
02) Charles Darwin defendia a tese da ação de seleção natural na adaptação dos seres vivos que sofriam

[...] Em parte por causa de seu aprendizado teleológico, os

influência do fluido vital presente na natureza.

vitalistas se opuseram veementemente ao selecionismo de

03) Os vitalistas negavam a ideia de um propósito final, meta-

Darwin. A teoria da evolução de Darwin negava a existência

físico, na explicação para a evolução dos sistemas vivos.

de qualquer teleologia cósmica, substituindo-a por um “me-

04) A genética e o darwinismo tiveram sucesso em oferecer

canicismo” para a mudança evolutiva — a seleção natural.

interpretações válidas para os fenômenos que os vitalis-
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tas alegavam ser inexplicáveis, a menos que se invocasse
uma substância ou força vital.
05) A explicação dada pelo darwinismo sobre a ação da seleção natural na origem do primeiro ser vivo, tornou supérfluas as justificativas vitalistas.

02) A presença de uma molécula para a informação genética
capacitou os seres vivos primordiais na realização de uma
reprodução associada à hereditariedade.
03) A membrana lipoproteica favoreceu o isolamento do protobionte em relação ao ambiente circundante presente nos
oceanos primitivos.

Questão 11 (UESC/2010.1). O “novo paradigma” men-

04) Os seres atuais se diferenciam dos protobiontes devido

cionado no texto de Ernst Mayr pode ser justificado através

à ausência, nos sistemas vivos primordiais, de um meta-

da seguinte afirmativa:
01) Características únicas dos organismos vivos não se devem à sua organização, e sim à sua composição.
02) As características emergentes geram propriedades nos

bolismo celular que controlasse as atividades biológicas.
05) Uma evolução química na atmosfera primitiva do planeta
Terra permitiu forjar os elementos químicos essenciais na
constituição dos primeiros seres vivos.

níveis crescentes de organização da vida que não podem
ser explicados apenas pelos mecanismos físico-químicos
da natureza.
03) O mundo vivo caracteriza-se pela importância da autonomia dos sistemas ordenados, altamentecomplexos, exis-

Questão 13 e 14 (UESC/2011.1). A figura ilustra as relações de endossimbiose que devem ter ocorrido ao longo da
evolução dos seres eucariontes, segundo hipótese de Lynn
Margulis.

tentes nos seres vivos.
04) O todo — nos sistemas vivos — é sempre a soma de
suas partes.
05) A derrocada do vitalismo permitiu que o mecanicismo
desenvolvesse um novo sistema explicativo com base nas
características físico-químicas das propriedades emergentes existentes nos sistemas vivos.
Questão 12 (UESC/2011.1). “A origem das células a

Questão 13 (UESC/2011.1). O estabelecimento da pri-

partir de compostos químicos espumosos pode ter ocorrido

meira endossimbiose representada produziu um importante

uma vez ou diversas vezes. Em qualquer caso, as primei-

impacto na evolução do Domínio Eucaria e pode ser identi-

ras células em nossa linhagem foram sistemas proteicos

ficado como

auto-sustentáveis fechados por membranas, baseados em

01) O advento de endomembranas que favoreceu a síntese de

RNA e DNA. Em termos de detalhes da estrutura celular do
comportamento metabólico, elas eram muito semelhantes a

proteínas associada a um retículo endoplasmático.
02) O aumento da eficiência na obtenção de energia a partir

nós. Seus componentes materiaisestavam em constante in-

de processos oxidativos de transformação energética.

tercâmbio com o ambiente externo. Elas se desfaziam dos

03) O estabelecimento de reações fotoautótrofas na produ-

resíduos enquanto obtinham alimentos e energia. Seus padrões perduravam enquanto elas reabasteciam as entranhas
com compostos químicos trazidos do ambiente. (MARGULIS,
2001, p. 84). ”

ção de componente orgânico.
04) A formação de uma membrana interna delimitadora do
material genético celular.
05) A intensificação nas relações parasitárias que dificultaram a sobrevivência dos eucariotos.

A respeito dos pré-requisitos necessários na geração dos

12

primeiros seres vivos no planeta e as suas repercussões na

Questão 14 (UESC/2011.1). O organismo que primeiro

determinação do padrão básico celular atual, pode-se afirmar

apresentou registrado nas marcas traçadas pela sua história

que:

evolutiva a presença das duas relações de endossimbiose

01) A obtenção de energia e matéria a partir da utilização

pode ser representado atualmente pelo grupo

do seu próprio resíduo foi essencial no estabelecimento

01) das algas unicelulares.

desses seres autotróficos originais.

02) das algas pluricelulares.
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03) dos animais.

tema, é possível afirmar:

04) dos fungos.

a) A hipótese heterotrófica de Oparin foi um marco na história

05) dos vegetais.

da ciência por desvendar os mistérios antes relacionados
ao tema de origem da vida.

Questão 15 (UEFS/2010.2) A vida estabelecida no pla-

b) As gotículas oleosas formadas nas camadas mais altas da

neta Terra apresenta uma base físico-química presente, pos-

atmosfera primitiva eram resultado da interação de vários

sivelmente, em outros refúgios do Universo. Ao considerar as

gases atmosféricos com a radiação infravermelha.

condições necessárias para se reconhecer cientificamente a

c) A presença de uma célula delimitada por uma membra-

possibilidade de vida em outro planeta e com base no padrão

na lipoproteica com capacidade seletiva foi essencial na

terrestre, é possível afirmar:

estabilização e evolução das reações metabólicas do pro-

a) A presença de moléculas baseadas em cadeias de carbo-
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tobionte.

no, de água na forma líquida e de uma fonte de energia é

d) O estabelecimento de um metabolismo auto-organizador

considerada como condição essencial para uma possível

incessante prescindiu da participação de uma molécula

biogênese.

informativa, provavelmente na forma de RNA.

b) A amônia presente na atmosfera dos planetas externos

e) A energia incessante presente no ambiente favoreceu a

pode desenvolver vida na condição de estar combinada

formação dos primeiros protobiontes que já fixavam a luz

com uma força vital etérea, essencial à geração espon-

solar como fonte energética.

tânea.
c) Os elementos químicos presentes no seres vivos são ex-

Questão 17 (UEFS/2011.1) A busca de evidências da

clusivos dos sistemas biológicos, portanto inexistentes

existência de vida em outros planetas conduz o ser humano

em um ambiente abiótico.

à análise das condições iniciais no planeta Terra. Diante dos

d) As condições mínimas para formação de vida, com base

conhecimentos atuais, propostos por Oparin e Haldane e re-

no referencial terrestre, exigem a presença de moléculas

lacionados à primeira forma de vida existente na Terra e às

orgânicas associadas à luz solar e à presença de oxigênio

condições da sua atmosfera primitiva, pode-se inferir que os

molecular.

primeiros seres vivos possuíam modo de vida

e) A vida extraterrestre depende essencialmente da capacidade de se preservar as mesmas estruturas moleculares
primordiais da formação do sistema solar.

a) autotrófico, habitando uma atmosfera redutora diferente da
atmosfera atual.
b) autotrófico, sobrevivendo em uma atmosfera rica em gases complexos, tais como metano e gás carbônico.

Questão 16 (UEFS/2010.2) A célula, menor estrutura

c) heterotrófico anaeróbico, habitando uma atmosfera re-

autopoética hoje conhecida, é a unidade mínima capaz de um

dutora, possivelmente devido à combinação do oxigênio

metabolismo auto-organizador incessante. A origem da mais

com outros elementos químicos, formando determinados

ínfima célula bacteriana, primeiro sistema autopoético, com
cerca de quinhentos tipos diferentes de proteínas e outras
moléculas de cadeia longa, é obscura. No entanto, a maioria
concorda em que compostos complexos de
carbono, expostos de algum modo a uma energia inces-

compostos.
d) heterotrófico anaeróbico, habitando uma atmosfera oxidante, semelhante às condições atuais da atmosfera terrestre.
e) heterotrófico aeróbico, sobrevivendo em uma atmosfera
altamente oxidante.

sante e à transformação ambiental, convertem-se em gotículas oleosas que acabam por se tornar células delimitadas por
uma membrana. (MARGULIS & SAGAN, 2002, p. 91).

Questão 18 (UESB/2010.2) O surgimento da fotossíntese aeróbica é considerado um marco na história de vida na
Terra e isso se deve, principalmente, a

Conforme proposto por Alexander Oparin, na sua hipó-

01) esse processo metabólico ter possibilitado às primeiras

tese heterotrófica de origem da vida, esta pode ter surgido

células, eucarióticas, a obtenção de alimento e energia di-

a partir de uma longa evolução química. Com relação aos

retamente do ambiente em que se encontravam.

pressupostos desenvolvidos por essa
hipótese e dos novos conhecimentos associados a esse
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como fonte de energia para outras reações metabólicas.
03) possibilidade de realização de reações de glicólise anaeróbica que apresentam rendimento energético superior em relação às
reações metabólicas até então existentes.
04) alteração progressiva da atmosfera terrestre devido à liberação do gás oxigênio pela ação dos organismos fotossintetizantes.
05) liberação de dióxido de carbono responsável pelo aquecimento gradual da superfície terrestre, o que possibilitou a biodiversidade hoje existente.
Questão 19 (ENEM/2000) O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos
tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais valores indicam diferentes
porcentagens dessa quantidade.

De acordo com o gráfico é correto afirmar que:
a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2.
b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio.
c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável.
d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio.
e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado.

14
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Questão 22 (UESB/2004.2) A figura apresenta em dia-

fico mostram a composição em volume, aproximada, dos

grama a composição atmosférica atual em Vênus, Terra e

gases na atmosfera terrestre, desde a sua formação até os

Marte.

dias atuais.
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A partir da hipótese de que a atmosfera terrestre primitiva
era praticamente desprovida de O2 e rica em CO2, a análise
comparativa das condições atmosféricas, nos três planetas,
permite considerações, como a seguinte:
01) O percentual de CO2 na atmosfera de Marte é um forte
indício da existência, no Planeta, de uma exclusiva vida
autotrófica.
02) Os desempenhos da fotossíntese e da respiração mantiConsiderando apenas a composição atmosférica, isolando outros fatores, pode-se afirmar que:
I. não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos
anteriores a 2,9 bilhões de anos.
II. as grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos.

veram-se, em toda a história evolutiva, equivalentes entre
si.
03) A explosão da vida animal sobrepujando a biomassa dos
produtores pode explicar as mudanças nas taxas de oxigênio.
04) A preservação dos restos biológicos, como matéria orgâ-

III. o ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5

nica fóssil e a formação das florestas, vem contribuindo

bilhões de anos.

para as taxas atuais de CO2 na atmosfera terrestre.

É correto o que se afirma em
a) I, apenas.

05) A natureza inorgânica da atmosfera terrestre exclui suposições de interferência biológica na sua composição.

b) II, apenas.
c) I e II, apenas.

Questão 23 (UESB/2006.1) “Embalada por quentes raios

d) II e III, apenas.

de sol em cavernas primais, A Vida Orgânica começa sob

e) I, II e III.

as ondas. Assim, sem pais, por nascimento espontâneo, Se
elevam as primeiras partículas da terra animada; Do berço

Questão 21 (UESB/2005.1) A utilização da água como

da Natureza a planta ou inseto nadam, E brotam ou respi-

fonte de hidrogênio no processo fotossintético teve como

ram, com membros microscópicos. A VIDA ORGÂNICA sob

conseqüência global, na história da vida no planeta,

as ondas sem praia Nasceu e foi embalada nas cavernas do

01) o surgimento da fotorrespiração, aumentando a eficiência

Oceano. Primeiro foram formas diminutas, não vistas por

da fotossíntese.
02) a extinção total dos organismos fotossintetizantes anaeróbicos.
03) o aumento do ganho energético do processo, com formação de maior número de moléculas de ATP.
04) o crescimento da velocidade da incorporação do CO2
atmosférico durante a fase escura.
05) a alteração dos teores de oxigênio, favorecendo a evolução dos aeróbicos.

vidros esféricos, Movem-se na lama ou penetram a massa
aquática; Estas, quando sucessivas gerações surgem, Novas
forças adquirem, e membros maiores assumem; Quando incontáveis grupos de vegetação brotam, E reinos suspirantes
de barbatanas, e pés, e asas.” (DARWIN. In: KEYNES, 2004,
p. 355).
Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, em seu poema
“The Temple of Nature”, no início do século XIX, apresenta
idéias a respeito do nascimento da vida na Terra, que, à luz
dos conhecimentos oferecidos pelas Ciências Naturais, podem assim ser interpretadas:

Secretaria da Educação do Estado da Bahia
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01) Insetos e pequenos vertebrados nasceram espontaneamente em mares da Terra primitiva.

d) O conceito de seleção natural na luta pela sobrevivência,
proposto por Darwin, pode ser considerado como a prova

02) Os seres vivos que colonizaram o planeta não possuíam

mais decisiva da validade exclusiva de causas que ope-

adaptações às condições existentes há, aproximadamen-

ram em todos os domínios da biologia, o que confirma,

te, 4,0 bilhões de anos.

dessa forma, interpretações teológicas para a questão da

03) As primeiras formas vivas surgiram a partir de organizações moleculares, com propriedades incipientes de replicação e metabolismo.
04) Diferentes formas de vida, incluindo plantas, insetos e protozoários, apareceram na Terra, simultaneamente,como

vida.
e) A abiogênese, ao fornecer um mecanismo coerente para
a evolução, ao mesmo tempo em que negava qualquer
visão finalista da vida, tornou-se o alicerce de um novo
paradigma para a biologia.

uma comunidade primitiva.
05) Os fotoautótrofos constituíram as populações pioneiras

GABARITO

bem sucedidas no povoamento da Terra, logo após a sua
formação.

01 - 03.
02 - 01.

Questão 24 (UEFS/2009.1) [...] Sempre houve um cam-

03 - 01.

po alegando que os organismos vivos não eram, na verdade,

04 - 02.

nada diferentes da matéria inanimada; algumas vezes essas

05 - 02.

pessoas foram chamadas de mecanicistas, mais tarde de

06 - 04.

fisicalistas. E sempre houve um campo oposto — os cha-

07 - 02.

mados vitalistas — reivindicando, por sua vez, que os orga-

08 - 03.

nismos vivos possuíam propriedades que não poderiam ser

09 - 05.

encontradas na matéria inerte e que, portanto, conceitos e

10 - 04.

teorias biológicas não poderiam ser reduzidos às leis da física

11 - 02.

e da química. Em alguns períodos e centros intelectuais, os

12 - 02.

fisicalistas

13 - 02.

pareciam vencer o debate, e em outras épocas e locais

14 - 01.

os vitalistas pareciam prevalecer. Neste século (XX), ficou

15 - A.

claro que ambos os lados estavam parcialmente certos e

16 - C.

parcialmente errados. (MAYR, 2008, p. 21)

17 - C.
18 - 04.

Considerando-se o texto acima e os modelos utilizados

19 - 04.

pela ciência na caracterização da vida, é possível afirmar:

20 - A.

a) Os fisicalistas acertaram ao insistir que não há um com-

21 - 05.

ponente metafísico da vida e que, no nível molecular, ela

22 - 03.

pode ser explicada de acordo com os princípios da física

23 - 02

e da química.

24 - A.

b) Os vitalistas acertaram ao considerar que os organismos
são equivalentes à matéria inerte, mas possuem diversas
características autônomas, em particular a presença de
uma força vital etérea, na determinação das propriedades
biológicas.
c) A corrente filosófica que terminou por incorporar os melhores princípios, tanto do fisicalismo quanto do vitalismo,
ficou conhecida como darwinismo social e é hoje o modelo mais aceito pelos cientistas.
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O HOMEM E O MEIO AMBIENTE

ecobiose, já as relações dos seres vivos entre si são conhecidas como alelobiose.

Atualmente, a ecologia tem se tornado cada vez mais
presente em nosso cotidiano. Quase que diariamente, nas

GLOSSÁRIO DE TERMOS

manchetes de jornais e nos programas de televisão, vemos
notícias sobre desmatamento, poluição dos rios e dos mares,

Para uma maior compreensão sobre a Ecologia é interes-

efeito estufa, mudanças climáticas, destruição da camada de

sante o entendimento prévio de alguns conceitos. Vale salien-

ozônio, e tantos outros assuntos relacionados ao meio am-

tar que a maioria dos termos a seguir, por si só, já permitem

biente e a ação do homem sobre ele.

uma fácil dedução do que eles significam.

A manutenção do estilo de vida da sociedade contem-

⇒⇒ MEIO AMBIENTE: É todo o meio que nos cerca, sendo

porânea exige cada vez mais a exploração dos recursos

dividido em dois componentes: Biótico e Abiótico. Impor-

naturais, o que por sua vez compromete a conservação da

tante frisar que a maioria das pessoas pensa, ao ouvirem

biodiversidade de nosso planeta, tornando um dos grandes

o termo meio ambiente, em locais que sofrem pouca

desafios, a solução desses conflitos. Dessa forma, esta ex-

ação antrópica (ocasionada pelo homem) como áreas

ploração deveria ocorrer gerando o menor impacto possível

isoladas de florestas e oceanos. Entretanto, a cidade em

sobre o meio ambiente e respeitando a legislação ambiental

que vivemos também é o nosso meio ambiente.

vigente. Mas, infelizmente não é isso que acontece, pois prin-

⇒⇒ FATOR BIÓTICO: Componente do meio ambiente com-

cipalmente a falta de consciência do cidadão, o consumismo

posto pelos seres vivos. Exemplo: animais e plantas.

e a ganância dos poderosos ocasionam diversos prejuízos

⇒⇒ FATOR ABIÓTICO: Parte do meio ambiente composta

para o equilíbrio ecológico.
Diante desse cenário a busca pelo conhecimento a cerca
da ecologia é fundamental para entendermos as implicações
de nossas ações sobre o meio ambiente.

BIOLOGIA
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pelos componentes não vivos (componentes físicos e
químicos). Exemplo: ar, água e rochas
⇒⇒ HABITAT: É o local que cada espécie habita na natureza
equivalendo ao “endereço” de cada uma delas.
⇒⇒ NICHO ECOLÓGICO: Papel ou função de cada espécie na
natureza equivalendo a “profissão” de cada animal.

HABITAT x NICHO
Conforme abordado anteriormente podemos considerar
o habitat como o “endereço” da espécie, e o nicho ecológico como à “profissão”. Exemplificando isso podemos citar a
Mata Atlântica onde capim, capivaras, onças e urubus ocupam o mesmo habitat, mas têm nichos ecológicos distintos.
O capim produz a matéria orgânica por meio da fotossíntese
e serve de alimento para as capivaras, as quais são predadas
pelas onças, que por sua vez são aproveitados como alimento pelos urubus ao morrerem.

NÍVEIS INTEGRATIVOS:

O QUE É ECOLOGIA ?

A pesar do nome não tão comum, essa parte da Ecologia
é bastante simples de se entender. Para isso vamos fazer a

A Ecologia (eco = natureza; logia = estudo) é a área

seguinte analogia. Imaginemos uma cidade onde vivam ho-

da biologia que estuda natureza e suas interações. Quando

mens, cães e existam vários bairros diferentes. É fácil enten-

estudamos as relações estabelecidas entre os seres vivos e o

der que nessa cidade existem duas populações, uma de pes-

meio ambiente, químico e físico, chamamos esse estudo de

soas e outra de cães. Como essas duas populações vivem
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no mesmo ambiente elas vivem em comunidade. Sabendo

tura. Além do que as enzimas para trabalharem precisam es-

que os indivíduos dessas duas populações vivem em ruas e

tar em faixas de temperaturas especificas caso contrário po-

bairros com características próprias, podemos afirmar que

dem ser inativadas. É importante frisar que variações bruscas

esses locais formam verdadeiros sistemas com dinâmicas

de temperatura geram maiores conseqüências em indivíduos

tão peculiares quanto às de um “sistema vivo”, “verdadeiros

ectotérmicos, visto que, esses indivíduos não possuem a ca-

Ecossistema (Eco = vida; Sistema)”.

pacidade de manter a temperatura corporal constante. São
seres ectotérmicos os Peixes, os Anfíbios e os Répteis, já os

Conceitualmente falando os níveis integrativos são:

Mamíferos e as Aves compreendem os animais endotérmi-

⇒⇒ POPULAÇÃO: É o conjunto de indivíduos da MESMA es-

cos, aqueles capazes de regular a temperatura do seu corpo.

pécie que convivem numa mesma área no mesmo inter-

ÁGUA - Juntamente com a luz e a temperatura, a água

valo de tempo.

representa um dos principais e mais importantes fatores

⇒⇒ COMUNIDADE: É o conjunto de populações de espécies

abióticos inerentes a vida. São várias as suas propriedades

DIFERENTES que convivem numa mesma área no mes-

como vimos no módulo II, mas para o estudo da Ecologia

mo intervalo de tempo.

vale a pena lembrar que:

⇒⇒ ECOSSITEMA: É o conjunto formado entre uma comunidade (biota) e os componentes físicos e químicos (bioto-

A água é considerada solvente universal, porque além

po) em um determinado ambiente no mesmo intervalo de

de ser muito abundante é capaz de dissolver grande quanti-

tempo. Podemos citar como exemplo de meio ambiente:

dade de substâncias. Um bom exemplo dessa propriedade é

lago, floresta, savana, tundra. A Restinga, o Manguezal e

o nosso sangue, nele inúmeras substâncias são dissolvidas e

a Floresta Atlântica, são bons exemplos de ecossistemas

transportadas em meio líquido.

brasileiros, pertencentes ao Bioma Mata Atlântica.

A água também tem a capacidade de absorver e conser-

⇒⇒ BIOMAS: refere-se a um conjunto formado por diferentes

var calor. Por isso ela é importante para regulação térmica

ecossistemas que possuem certo nível de homogeneida-

dos seres vivos. É essa propriedade da água que torna a su-

de entre eles.

dorese (eliminação do suor) um mecanismo importante na

⇒⇒ BIOSFERA: É o conjunto de todos os biomas da terra.

manutenção da temperatura corporal de alguns animais.
PRESSÃO - As variações de pressão interferem de for-

entendendo os fatores abióticos e bióticos dos Ecossistemas.

ma mais determinante em ambientes aquáticos influenciando
diretamente na migração e habitat das espécies aquáticas.
Os animais que suportam grandes variações de pressão, migram verticalmente na coluna d’ água e são denominados Eu-

FATORES ABIÓTICOS DE UM ECOSSISTEMA:

ribáricos. Já os animais que não resistem a essas mudanças
bruscas são denominados Estenobáricos.

LUZ - É de fundamental importância para a síntese da

SALINIDADE - Esse é um fator primordial na distribuição

matéria orgânica no processo fotossintético. Devido a esse

dos seres vivos aquáticos. Os seres que suportam grandes

processo a luz é responsável por quase toda energia exis-

variações de salinidade são denominados Eurialinos. Já os

tente dentro dos ecossistemas, tendo em vista que esta é

seres que não suportam grandes variações são os Estenoali-

assimilada pelos indivíduos autótrofos durante a fotossínte-

nos. Por fim existem espécies Halófitas que correspondem a

se, sendo convertida a energia química e por fim aproveitada

aquelas que vivem em áreas contendo muito sal.

pelos organismos heterotróficos. Vale lembrar que parte da
energia proveniente do sol também é convertida em energia
calorífica.
TEMPERATURA - Influencia diretamente no metabolismo
dos seres vivos, sejam eles endotérmicos ou ectotérmicos,
isso porque, a maioria das reações químicas que ocorrem
nos seres vivos tem sua velocidade aumentada ou reduzida
quando há respectivamente aumento ou redução de tempera-
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GASES - São inúmeros os gases cruciais para os seres
vivos, dentre eles podemos destacar:
O2 - Fundamental para o metabolismo energético dos indivíduos que realizam respiração aeróbica.
CO2 - Principal gás envolvido no processo de fotossíntese.
H2O – Importante no controle do clima (circulação da
água).
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N2 – Muito importante como nutriente para plantas, construção de ácidos nucléicos e proteínas.

FATORES BIÓTICOS DE UM ECOSSISTEMA:
Níveis tróficos
Os componentes bióticos de um ecossistema são estudados e representados dentro de vários níveis, os chamados níveis tróficos (trofos = alimento), adotando-se como critério de
classificação o papel que cada um desempenha no ambiente:
Produtores – Este grupo é composto por indivíduos autótrofos, ou seja, aqueles seres capazes de produzir seu próprio alimento através de substâncias inorgânicas, como, por
exemplo, os vegetais e os fitoplânctons. Os produtores que

Fonte: http://www.escolovar.org/servivo_cadeia.htm

correspondem ao primeiro nível trófico.
Contudo, é importante termos em mente que na natureza
Consumidores – São os seres heterótrofos, que, ao contrá-

várias cadeias alimentares são interligadas entre si, formando

rio dos autótrofos, não são capazes de produzir seu próprio

o que chamamos de Teia alimentar.

alimento. Quando esses seres nutrem-se diretamente da biomassa dos produtores, são conhecidos como consumidores
primários, quando se alimentam a partir de outro consumidor
são chamados de consumidor secundário, ou terciário, quaternário e assim por diante. No entanto, vale salientar que
comumente não chegamos ao sexto nível trófico.
Decompositores – São organismos que se alimentam de outros organismos em estágio de decomposição. Eles decompõem a matéria orgânica em uréia, amônia, nitratos, nitritos,
nitrogênio livre, etc., devolvendo a matéria inorgânica ao meio
abiótico. Dentre eles estão as bactérias e os fungos
Figura 1 - Exemplo de teia alimentar terrestre. Percebam que os decom-

CADEIAS E TEIAS ALIMENTARES

positores interagem com todos os níveis tróficos de uma cadeia alimentar.
Fonte:

Cadeia alimentar é caracterizada por sucessivas transfe-

http://gatocuriosoblog.blogspot.com/2011/02/cadeia-ou-teia-

-alimentar.html

rências de matéria desde os produtores até os decompositores, tendo como intermediários os consumidores, ou seja, é

A Teia Alimentar pode ser descrita como o fluxo de ma-

uma seqüência de níveis tróficos inter-relacionados dentro de

téria e energia que passa, num ecossistema, dos produtores

uma comunidade.

aos consumidores por numerosos caminhos que se cruzam,
ou seja, são várias cadeias alimentares interligadas entre si.
Vale salientar que os decompositores fazem parte de um
nível trófico sem uma posição fixa, pois eles interagem com
todos os níveis tróficos de uma cadeia alimentar.
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PIRÂMIDES ECOLÓGICAS
As pirâmides ecológicas servem para representar graficamente o fluxo de energia, biomassa ou de números entre

Pirâmide de biomassa
Representa a quantidade de massa viva dos organismos,
podendo ser seco ou úmido, em cada nível trófico.

os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar.

Pirâmide de números
Representa a quantidade de indivíduos em cada nível
trófico da cadeia alimentar proporcionalmente à quantidade
necessária para a alimentação de cada um dos níveis.
Figura 4 - A pirâmide de biomassa invertida aparece de forma recorrente
nos vestibulares tendo em vista que os fitoplânctons são de fundamental importância para produção oxigênio no planeta.
Fonte: http://cadeiasalimentares3c.blogspot.com/

Pirâmide de energia
Mede o valor de energia disponível em cada nível que
pode ser transferida para o nível superior.
Figura 2 - Exemplo de pirâmide de números���������������������������
envolvendo plantas, gafanhotos e aves.

Em alguns casos, quando o produtor é uma planta de
grande porte, o gráfico de números passa a ter uma conformação diferente da usual, sendo denominada “pirâmide
invertida”.
As pirâmides de biomassa e a numérica podem ser invertidas, mas a de energia jamais poderá ser invertida. Num
ecossistema a energia se perde ao longo de uma cadeia alimentar. Parte da energia é dissipada através de calor e parte
os organismos utilizam para seu metabolismo. De modo geral, cerca de 90% da energia total disponível em um determinado nível trófico não é transferida para o nível seguinte,
sendo consumidos na atividade metabólica dos organismos
do próprio nível ou perdidos como restos. Dessa forma, a
eficiência ecológica de um nível trófico ao outro é geralmente,
Figura 3 - Pirâmide Invertida - Os vestibulares comumente fazem

em média, de apenas 10%.

“pegadinhas” utilizando esse tipo de pirâmide
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Figura 5 - Ilustração do fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar.

Já a matéria não se perde, sendo, portanto, acumulada,

Ciclo do Carbono

como no caso de uma magnificação trófica, que se configura
como o acumulo de produtos tóxicos não-biodegradáveis,

O carbono é um elemento muito importante, pois faz par-

como o DDT e o mercúrio, que vão passando do ambiente

te da composição química de todos os compostos orgâni-

para os produtores e desses para os consumidores, sempre

cos. O carbono é encontrado na forma de dióxido de carbono

numa concentração acumulativa e crescente.

(CO2) na atmosfera e de bicarbonato (HCO3) e de carbonato
(CO3) dissolvido na água. O dióxido de carbono (CO2) é incorporado pelos vegetais na fotossíntese e devolvido para a at-

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

mosfera através da respiração dos seres vivos, combustões
(combustíveis fósseis) e pela decomposição dos seres mor-

Os ciclos biogeoquímicos são caracterizados pelo movimento contínuo dos elementos químicos do meio abiótico

tos. Dois fenômenos são importantes no ciclo do carbono: a
fotossíntese e a respiração.

para o meio biótico reciprocamente. Assim sendo, os átomos
dos elementos químicos presentes na natureza e nos seres
vivos não são criados nem destruídos, mas constantemente
reciclados.
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EFEITO ESTUFA

ma do planeta bem como os níveis dos mares, o que poderá
no futuro acabar com as vidas das pessoas que residem em

O gradativo aumento do dióxido de carbono é um dos fatores responsáveis pelo aumento do efeito estufa, já que este

áreas costeiras e em outras regiões baixas, a exemplo de algumas ilhas.

gás retém calor, contribuindo para o aumento da temperatura
do planeta. Vale salientar que o efeito estufa sempre ocorreu

Ciclo do Nitrogênio

e é fundamental para a manutenção da temperatura terrestre,

22

pois, sem ele a terra seria muito fria e não existiria vida em

Cerca de 78% do ar atmosférico é composto por nitrogê-

abundância. O que vem afetando o efeito estufa, é o aumento

nio, na forma molecular (N2-gás). O nitrogênio está presente

de certos gases, como CO2 e CH4, com a exagerada explo-

nos aminoácidos das proteínas e nas bases nitrogenadas dos

ração e consumo de petróleo, gás, carvão, as queimadas e

ácidos nucléicos. No ciclo do nitrogênio participam bactérias,

a destruição das florestas que geram aquecimento global. O

algas cianofíceas e fungos. As bactérias e as algas fixadoras

aquecimento que estamos presenciando não só altera o cli-

transformam o nitrogênio (N2) em amônia (NH3). As bac-
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térias fixadoras (do gênero Rhizobium) vivem nos nódulos
das raízes das leguminosas (feijão, soja, ervilha, amendoim,
alfafa, etc.), constituindo uma relação simbiótica do tipo
mutualismo. As bactérias decompositoras transformam os
resíduos orgânicos nitrogenados em amônia. Ao passo que
as bactérias nitrificantes transformam a amônia em nitritos
e posteriormente em nitratos. As bactérias desnitrificantes
transformam amônia e nitratos em nitrogênio molecular, devolvendo-o à atmosfera. O nitrogênio sai dos animais quando
morrem e são decompostos e através de suas excretas (peixes ósseos excretam amônia, enquanto peixes cartilaginosos
e mamíferos secretam uréia, aves e répteis excretam ácido
úrico).

Figura 7 - Ilustração do ciclo da água com o ciclo curto (ou pequeno
ciclo) e o ciclo longo (ou grande ciclo).
Fonte:

http://www.curso-objetivo.br/vestibular/roteiro_estudos/falta_

agua.aspx

Ciclo do Oxigênio
O oxigênio atmosférico ou dissolvido na água é captado
pelos seres vivos durante a respiração aeróbica. Durante o
processo, o oxigênio combina-se com o hidrogênio e origina
moléculas de água, as quais podem ter diferentes destinos:
a transpiração, podendo ser libertadas diretamente no ambiente ou a utilização na formação de mais matéria orgânica,
servindo como fonte de hidrogênio e oxigênio. Neste caso, o
Figura 6 - Representação do ciclo do Nitrogênio.

oxigênio só voltará para a atmosfera na forma de água ou de

Fonte: http://www.ib.usp.br

dióxido de carbono, quando o organismo morrer e for decomposto. As moléculas de água também podem ser utilizadas
na fotossíntese. Neste último caso, serão fornecedoras de

Ciclo da Água

átomos de hidrogênio, que serão utilizados na formação de
moléculas orgânicas, e libertará oxigênio.

A maior parte do nosso planeta é constituído por água,
sendo 97% de água salgada e 3% de água doce. As águas
de superfícies evaporam, o vapor de água se condensa nas
camadas da atmosfera, formam-se as nuvens e ocorrem as
precipitações. Para os vegetais, a água serve como elemento de sustentação para as plantas, além de ser um dos elementos importantes para ocorrer a fotossíntese. Os vegetais
perdem água através da transpiração (eliminação de vapor de
água) e por gutação ou sudação (eliminação de água líquida).
Os animais obtêm água através dos alimentos e bebendo-a.
Perdem-na diariamente, através da urina, fezes, suor e transpiração.
Figura 8 - Ilustração do ciclo do Oxigênio.
Fonte: Google Imagens
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Interações ECológicas - ALELOBIOSES
A interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica são genericamente denominadas relações
ecológicas, e costumam ser classificadas pelos biólogos em intra-específicas, interespecíficas, harmônicas e desarmônicas.
⇒⇒ Relações intra-específicas: são as que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie.
⇒⇒ Relações interespecíficas: são as que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes.
⇒⇒ Relações harmônicas: pelo menos uma das espécies se beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes associadas.
⇒⇒ Relações desarmônicas: uma ou ambas as espécies são prejudicadas.

ALELOBIOSES

Colônia: são associações entre indivíduos da mesma espécie, unidos
fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Ex: Corais,
bactérias, caravela
HARMÔNICAS
Sociedade: são associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados
de modo cooperativo e não ligados anatomicamente. Ex: sociedade dos
insetos: abelhas, formigas, vespas.
RELAÇÕES
INTRAESPECÍFICAS

Competição Intraespecífica: ocorre entre indivíduos da mesma espécie, e
é motivada por disputas por território, alimento e companheiro sexual. Vale
ressaltar que a competição é um fator que influência bastante no tamanho da
população
DESARMÔNICAS

Canibalismo: relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma
espécie. Ex: Louva-Deus; Aranha viúva negra.

24

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

MÓDULO III

Mutualismo: é a associação entre indivíduos de espécies diferentes,
necessária à sobrevivência dos participantes e que beneficia ambos. Ex:
Líquens (associação entre algas ou cianobactérias e fungos); Bacteriorriza:
Associação formada por bactérias do gênero Rhizobium com raízes de
leguminosas, como o feijão; Herbívoros e Protozoários.

HARMÔNICAS
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Protocoperação: é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em
que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória. Ex: Paguro e
anêmonas do mar; Cervo e pássaro anu; Pássaro palito e jacaré
Comensalismo: é a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie
é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício a outra. Ex: Abutres, que
aproveitam restos das presas dos leões; Tubarões e rêmoras.
Inquilinismo: relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou
no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Nos vegetais essa
associação recebe o nome de epifitismo. Ex: Bromélias.
Competição Interespecífica: ocorre entre indivíduos de espécies diferentes.
Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos
ecológicos. Alguns pontos merecem destaque com relação a competição
interespecífica: 1º - A disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante
fator no controle do tamanho das populações; 2º - Quando uma competição
é muito severa uma das espécies pode ser eliminada (extinta) ou obrigada a
emigrar; 3º - A introdução de espécies exóticas têm causado graves impactos
ambientais devido ao fato dessas espécies competirem pelos mesmos
recursos que espécies nativas.

RELAÇÕES
INTERESPECÍFICAS

Predatismo: ocorre quando organismos predadores matam indivíduos da
população de presas para deles se alimentarem. Vale destacar que a relação
presa-predador pode ser um fator regulador da densidade populacional de
ambos. Ex: Leões e girafas.
Herbivorismo: quando animais herbívoros se alimentam de plantas inteiras ou
de partes dela. Ex: Coelhos e Capim.
DESARMÔNICAS

Parasitismo: relação na qual uma das espécies, o parasita, obtêm nutrientes e
moradia no corpo de indivíduos vivos da espécie hospedeira. Podemos dividir
o parasitismo em:
•

Endoparasitismo: quando o parasita vive no interior do corpo do
hospedeiro. Ex: protozoários flagelados e cupim.

•

Ectoparasitismo: quando o parasita vive na superfície do hospedeiro.
Ex: Piolho e homem.

•

Holoparasita: planta parasita que obtém seiva bruta e elaborada as
custas da planta hospedeira. Ex: Cipó-chumbo.

•

Hemiparasita: planta parasita que obtém somente seiva bruta as
custas da planta hospedeira. Ex: Erva de passarinho.

Como na competição, o parasitismo pode ser um fator regulador do tamanho
de uma população. É importante lembrar que geralmente os parasitas não
matam os hospedeiros, pois dependem destes para garantir sua sobrevivência.
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Sucessão Ecológica
É o processo que consiste na substituição gradual
e ordenada de uma comunidade por outra, até o estabelecimento de uma comunidade relativamente estável, denominada comunidade clímax.

Diferentes tipos de comunidade
⇒⇒ Ecese: Comunidade formada por espécies pioneiras. Essas espécies são caracterizadas por serem capazes de
colonizar áreas desabitadas. Ex: Uma rocha nua.
⇒⇒ Série: É uma comunidade intermediária, a exemplo pequenos arbustos, gramíneas, pequenos insetos, etc.
⇒⇒ Clímax: Comunidade clímax: é a que encerra a sucessão.
É o estágio no qual se encontra grande biodiversidade,

Figura 9 - Etapas da sucessão: Ecese → Séries → Comunidade clímax
Fonte:

http://sara-cienciasnaturais.blogspot.com/2011/01/sucessao-

-ecologica.html

não havendo mais substituição gradativa de espécies..

O termo bioma (bios = vida; oma = massa ou grupo) se refere a um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem
certo nível de homogeneidade entre si: são as comunidades biológicas, ou as populações de organismos da flora e da fauna
interagindo entre si e com o ambiente físico (ou biótopo).
Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1943 pelo botânico norte-americano Frederic Edward Clements, que o empregou
para definir uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima (clima médio que ocorre em determinado território), a fitofisionomia (flora típica de uma região), o solo e a altitude. Ainda que a
definição de bioma varie de autor para autor, sabemos que o território brasileiro é ocupado por seis biomas em terra firme e um
bioma marinho: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal e Zona Costeira e Marinha.

Figura 10 - Mapa demostrativo dos principais biomas brasileiros.
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A Amazônia ocupa uma área de 4.196.943 km²: a totalidade dos territórios de Acre, Amapá, Amazonas, Pará e
Roraima e parte dos territórios – em ordem decrescente – de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. É constituída
principalmente por uma imensa floresta tropical, mas abriga vários ecossistemas – como florestas densas de terra firme,
florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras.
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O Cerrado, por sua vez, ocupa uma área de 2.036.448 km²: a totalidade do Distrito Federal e parte dos territórios –
em ordem decrescente – de Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, São Paulo,
Bahia, Paraná e Rondônia. É constituído principalmente por savanas.
Já a Mata Atlântica ocupa uma área de 86.289 km²: a totalidade dos territórios do Espírito Santo, Rio de Janeiro
e Santa Catarina, e parte dos territórios – em ordem decrescente – do Paraná, São Paulo, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba. Abrange um variado conjunto
de ecossistemas florestais – ao longo da costa litorânea que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul – que
acompanham as características climáticas das regiões em que ocorre. Em comum, a exposição aos ventos úmidos que
sopram do Oceano Atlântico.
A Caatinga ocupa uma área de 844.453 km²: a totalidade do Ceará e parte dos territórios – em ordem decrescente
– de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais e Maranhão. É constituída
principalmente por savana estépica.
O Pampa (também chamado de Campos do Sul ou Campos Sulinos) ocupa uma área de 176.496 km²: só está
presente no Rio Grande do Sul. É constituído principalmente por vegetação campestre com grande riqueza de espécies
herbáceas.
O Pantanal ocupa 150.355 km²: está presente apenas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Planície aluvial
influenciada por rios que formam a bacia do Alto Paraguai, é constituído principalmente por savana estépica alagada, abrigo
para uma fauna e flora de rara beleza e abundância.
O bioma marinho do Brasil, por fim, situa-se sobre a Zona Marinha do Brasil e apresenta diversos ecossistemas.
A Zona Marinha do Brasil é o biótopo da plataforma continental que apresenta largura variável, com cerca de 80 milhas
náuticas, no Amapá, e 160 milhas náuticas, na foz do rio Amazonas, reduzindo-se para 20 a 30 milhas náuticas, na região
Nordeste, onde é constituída basicamente por fundos irregulares, com formações de algas calcárias. A partir do Rio de
Janeiro, na direção sul, a plataforma volta a se alargar, formando extensos fundos cobertos de areia e lama. A Zona Costeira
Brasileira é uma unidade territorial, definida em legislação para efeitos de gestão ambiental, que se estende por 17 estados e
acomoda mais de 400 municípios distribuídos do norte equatorial ao sul temperado do País. É um conceito geopolítico que
não tem nenhuma relação com a classificação feita pela ecologia. A Zona Costeira Brasileira tem como aspectos distintivos
– em sua longa extensão através dos diferentes biomas que chegam até o litoral – os biomas da Amazônia, da Caatinga e da
Mata Atlântica, que têm grande variedade de espécies e ecossistemas e abrangem mais de 8.500 km de costa litorânea.

Ministério do Meio Ambiente, Disponível em: http://www.mma.gov.br/
Acesso em: 17 de junho de 2011.
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QUESTÕES DE VESTIBULAR

04) A intensificação do problema da fome sem distinção de
espécies.

Questão 1 e 2 ( UESC/2005 )

05) A criação de relações ecológicas antes inexistentes, em
curto prazo.
Questão 3 e 4 ( UESC/2007 ) “Essa capacidade de armazenar energia recebida do Sol faz das plantas uma fonte
energética virtualmente inesgotável. Surge daí a idéia de
´plantações verdes´, ou seja, cultura de espécies vegetais
que possam servir direta ou indiretamente como fonte de
energia”. (CARVALHO, Ciência Hoje, 2006, p. 32)
Questão 3 (UESC/2007). Pela capacidade de armazenar
energia recebida do Sol, as plantas se constituem fonte ener-

“A Terra costuma passar por certo tipo de clima durante

gética virtualmente inesgotável que impulsiona a vida, man-

milênios. Então, num momento quase impossível de prever,

tendo a dinâmica da Biosfera traduzida em

algum aspecto do sistema climático oscila demais para um

01) Estruturação do ecossistema na transferência da biomas-

dos lados e as condições globais mergulham em um estado
muito diferente do anterior (ALLEY. In: SCIENTIFIC AMERICAN
BRASIL, 2004, p. 46).”

sa através de relações alimentares.
02) Conservação da mesma quantidade de biomassa a cada
nível de consumidor.
03) Organização das cadeias alimentares com número ilimi-

Questão 1 (UESC/2005). As constantes agressões que
atingem o meio ambiente em nível global podem condicionar
alterações rápidas importantes, que podem levar ao “estado
muito diferente do anterior”. Uma condição que ilustra a problemática descrita está expressa na alternativa:

tado de níveis tróficos.
04) Reciclagem de energia pela atividade de decompositores
em todos os níveis tróficos.
05) Paralelismo na realização dos ciclos biogeoquímico e
fluxo energético.

01) As grandes migrações humanas, que deslocam espécies
de seus hábitats naturais.
02) A destruição continuada da camada de ozônio, pela
constante emissão de CFC.
03) O desenvolvimento da tecnologia do biodiesel, como
alternativa economicamente viável para o consumo de
energia.
04) O aquecimento global, em decorrência da queima de
combustíveis fósseis, entre outros fatores.
05) O progresso dos recursos biotecnológicos, alterando
sensivelmente a constituição genética das populações.

Questão 4 (UESC/2007). As “plantações verdes” são
uma alternativa para a crise energética na sociedade, porque:
01) São virtualmente ilimitadas, podendo substituir sem
comprometimento ecológico, extensas áreas silvestres.
02) São procedimentos com estratégias tecnológicas que
garantem autonomia do processo em relações a fatores
ambientais.
03) São estratégias capazes, em si mesma, de manter o suprimento de oxigênio necessário à vida.
04) Necessitam de áreas distantes dos centros urbanos
como forma de proteção contra agressões ambientais.

Questão 2 ( UESC/2005 ) A quebra do delicado equilíbrio

05) Produzem biomassa utilizável como combustível, man-

sugerido pela ilustração traria conseqüências nos âmbitos

tendo o balanço entre o CO2 liberado na queima e o ab-

biológicos e sociais,entre as quais se destaca:

sorvido na plantação.

01) A uniformização dos climas nas diversas regiões do planeta.
02) A rápida adaptação de espécies terrestres a ambientes
aquáticos.
03) O aumento da biodiversidade em nível planetário.
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Questão 5 (UESC/2007). Uma situação dramática na
realidade da natureza brasileira é a redução progressiva da
Mata Atlântica, atualmente representada por apenas cerca
de 6.98% da formação original, apesar de essa devastação
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vir sendo denunciada há muito tempo. Uma intervenção que

cultivo de cacau, além de manguezais, restingas, pastagens,

pode ser uma estratégia adequada para reverter essa situa-

vilarejos, condomínios de praia e cachoeiras. A proteção da

ção seria:

área foi proposta pela Prefeitura de Ilhéus, para ampliar e

01) Reproduzir por clonagem espécies nativas, introduzindo-

assegurar a vocação turística da cidade, permitindo que o

-as em áreas disponíveis em outros ecossistemas.

visitante possua mais uma alternativa de lazer. A rica fau-

02) Escolher as espécies de maior interesse econômico, fa-

na aquática representada principalmente por peixes, como

zendo um plantio em substituição a áreas de pecuária.

robalos e carapebas, serve de sustento às comunidades ri-

03) Aproveitar as plantações de eucalipto como ambiente em

beirinhas, aliada ao turismo que vem sendo uma nova opção

que podem ser semeadas mudas de plantas nativas.
04) Utilizar as áreas devastadas pela ação antrópica para
repovoá-las com mudas de espécies exóticas.
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de renda no local. Os principais conflitos observados na APA
são a falta de saneamento básico, sem instalações de esgotamento sanitário, e as poucas fossas sépticas que existem

05) Desocupar áreas fronteiriças a reservas da Mata Atlân-

são mal construídas e encontram-se saturadas pelo nível do

tica, permitindo uma recolonização natural com as espé-

lençol fréatico. Existem, ainda, casos graves de casas que

cies da mata original.

despejam seus dejetos no rio e ainda utilizam essa mesma
água para banho. Observa-se também uma ocupação de-

Questão 6 (UESC/2008) Cientistas têm observado como

sordenada do solo por conta dos pequenos aglomerados

as mudanças climáticas alteram ecossistemas globais. Um

de casas simples dos pescadores e trabalhadores rurais.”

experimento de cinco anos agora revela os detalhes. Pesqui-

(Relatório de Aspectos Sócio-ambientais. PDITS — Lit. Sul.

sadores expuseram seções de uma pradaria de grama curta

Prodetur NE II. BNB).

ao dobro de CO2 que normalmente recebe. O equilíbrio das
espécies de plantas se alterou: a área ficou dominada por

Com base no texto e nos critérios de utilização racional

arbustos lenhosos, que aumentaram em 40% e metabolizam

dos recursos do ambiente, a ação que deve ser considerada

o CO2 mais eficientemente que as gramas. Os resultados [...]

como a mais correta a ser adotada para a preservação da

confirmam a hipótese de que, em um mundo rico em CO2,

APA da Lagoa Encantada seria:

os arbustos substituíram a grama no solo americano. A mu-

01) Limitar as formas de exploração turística da região, já

dança poderia afetar o gado e outros animais que pastam

que os danos normalmente causados pelo turismo são

(YAM, 2007. p. 27).

irremediáveis para a natureza.
02) Promover intensamente o avanço da ocupação imobi-

A interpretação dos resultados do experimento permite
concluir que:
01) A maior concentração de CO2 torna mais eficiente o processo fotossintético.
02) O desenvolvimento de arbustos expressa uma inversão
em um processo de sucessão.
03) As espécies endêmicas das pradarias foram substituídas
por espécies exóticas.

liária com o incentivo na construção de grandes hotéis,
shopping centers e industrias relacionadas ao turismo.
03) Transferir a rica fauna aquática presente na lagoa Encantada para regiões onde a proteção à vida animal seja mais
rigorosa.
04) Proibir a utilização da área para obtenção de alimento pela
comunidade nativa ribeirinha, que deverá encontrar novas
formas de subsistência.

04) A modificação atmosférica, disponibilizando à planta

05) Restringir o impacto causado pela ocupação humana de-

maior quantidade de CO2, favorece a síntese de carboi-

sordenada através da implementação de um plano diretor

dratos armazenado em estruturas esqueléticas.

com diagnóstico, zoneamento e plano de ação e metas

05) As plantas arbustivas tornaram-se mais bem adaptadas à

para a região.

maior concentração de CO2.
Questão 8 (UESC/2011). O esquema a seguir representa
Questão 7 (UESC/2010). “A Área de Proteção Ambiental
da Lagoa Encantada, criada pelo Decreto Estadual N.º 2.217,

de forma parcial o ciclo do nitrogênio presente na natureza
com alguns dos seus componentes bióticos.

de 14/07/93,está localizada no Município de Ilhéus. São
11.800 hectares compostos de Mata Atlântica associada ao

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

29

MÓDULO III
BIOLOGIA

Projeto Universidade para Todos

03) As plantas convertem o componente inorgânico em moléculas orgânicas que contém nitrogênio, que poderá ser
transferido para os outros níveis tróficos através das cadeias alimentares.
04) O nitrato fixado pelas bactérias desnitrificantes deve ser
convertido inicialmente em nitrito e finalmente em amônia
para que possam estar acessíveis aos vegetais.
A respeito da dinâmica desse ciclo e das informações

05) Consumidores e decompositores que consomem matéria

obtidas no esquema, é correto afirmar:

nitrogenada se posicionam invariavelmente no 1o nível

01) A reciclagem dos resíduos nitrogenados pelos consu-

trófico das cadeias alimentares.

midores permite a reutilização desses compostos pelas
bactérias nitrificantes.

Questão 9 (UEFS/2009.1). O esquema a seguir ilustra os

02) As bactérias desnitrificantes convertem o nitrogênio mo-

passos (método) de um experimento com crustáceos anfípo-

lecular, presente na atmosfera, fixando-o ao solo na forma

dos a fim de verificar mudanças no comportamento desses

orgânica.

animais quando são infectados por vermes nematóides parasitas.
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A respeito das relações ecológicas estabelecidas pelos
organismos envolvidos direta e indiretamente no experimento, pode-se dizer que:

sas como na curva da população de predadores desses
camundongos.
c) A relação entre as mariposas-cigana e os carvalhos se

a) O parasitismo e o predatismo são relações alimentares

configura como um exemplo de parasitismo, já que não

que favorecem o fluxo de energia e matéria nas cadeias

interfere na produção de novos descendentes para as ár-

alimentares dos ecossistemas naturais.

vores de carvalho.

b) O parasitismo é uma relação considerada harmônica para
o hospedeiro, mas desarmônica para o parasita que obtém o seu alimento.
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d) Os predadores de camundongos e as mariposas-cigana
são prejudiciais ao equilíbrio das populações envolvidas.
e) O aumento da população de mariposas-cigana garante,

c) As relações ecológicas podem ser consideradas como fa-

de forma aparentemente contraditória, o incremento da

tores bióticos de resistência ambiental e, por isso, podem

população de camundongo que, por sua vez, é o seu prin-

interferir no potencial biótico das populações em cresci-

cipal predador.

mento.
d) O predatismo e o parasitismo são relações ecológicas que

Questão 11 (UEFS/2010.1). Os ecólogos que se dedi-

afastam as comunidades do equilíbrio dinâmico natural

cam ao estudo da Evolução estão elaborando e testando

dos ecossistemas.

hipóteses sobre o modo pelo qual espécies que interagem

e) O processo co-evolutivo entre simbiontes no parasitismo

afetam reciprocamente a sua evolução. Por exemplo, o an-

estabelece adaptações que levam inexoravelmente à mor-

tagonismo entre presa e predadores e entre hospedeiros e

te do tipo hospedeiro.

parasitas ou patógenos pode levar a “corridas armamentistas” evolutivas, nas quais cada um muda em resposta a

Questão 10 (UEFS/2009.1). O esquema abaixo represen-

mudanças do outro. As adaptações resultantes podem ser

ta interações bióticas que podem ocorrer de forma direta e

intricadas: as plantas, por exemplo, desenvolveram diversas

indireta entre determinadas populações de uma ecossistema.

defesas químicas contra herbívoros e patógenos, incluindo
compostos, como a nicotina, a cafeína e o ácido salicílico,
que os humanos usam para diversos fins. Entretanto, cada
uma dessas defesas foi vencida por algumas espécies de
insetos, que desenvolveram mecanismos fisiológicos para
neutralizá-las (FUTUYMA, 2002, p.24).
Com base nas informações contidas no texto e no conhecimento a respeito da influência das alelobioses na evolução
biológica, é possível afirmar:
a) O parasitismo é uma relação desvantajosa para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas naturais.
b) As “corridas armamentistas” permitem, ao longo do processo co-evolutivo e apesar das mudanças adaptativas,
municiar as espécies envolvidas para que permaneçam
interagindo reciprocamente.
c) A cafeína e o ácido salicílico são exemplos de substâncias químicas que favorecem a sobrevivência das espé-

A respeito dessas alelobioses, pode-se considerar que:
a) A população de carvalhos faz parte do único elo nessa
cadeia, que deverá crescer permanentemente próximo ao
seu potencial biótico.
b) A relação entre os camundongos e os carvalhos interfere
tanto na curva de crescimento da população de maripo-
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cies que vivem em protocooperação com determinadas
plantas.
d) A competição interespecífica entre espécies dificulta o
processo evolutivo de determinados grupos, ao eliminar
indivíduos menos aptos ao ambiente.
e) Novas características adaptativas surgem nos parasitas
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como resposta direta à presença de mecanismos de defe-

vida. Ao fazer isso, estaremos seguindo a nossa natureza de

sa fisiológica dos seus hospedeiros.

espécie que sobrevive pelo aprendizado”. (BATESON, 1997,
p. 29).

Questão 12 (UEFS/2010.1). Diante de evidências cada
vez mais claras de aquecimento global, devido às emissões

A respeito da importância do estabelecimento de uma

antropogênicas dos gases de efeito estufa — principalmente

sustentabilidade ecológica para a preservação da vida que

o gás carbônico, liberado em sua maior parte pela queima

habita o planeta, é correto afirmar:

de combustíveis fósseis — o Brasil se encontra na posição

a) A sustentabilidade ecológica consiste no aumento das

privilegiada ao dispor de uma matriz energética baseada num

áreas de preservação ecológica livres de qualquer tipo de

alto uso de energias renováveis. Uma alternativa particular-

ação humana.

mente relevante no país é a produção de biocombustíveis,

b) O primeiro passo na construção de comunidades susten-

como o bioetanol e o biodiesel, que estão sendo usados em

táveis deve ser a compreensão dos princípios de orga-

motores internos de combustão, substituindo a gasolina e

nização que os ecossistemas naturais desenvolveram ao

o óleo diesel minerais no setor de transportes (LAROVERE,

longo do tempo para manter a vida.

2009, p.68).

c) O uso adequado da tecnologia é o principal fator responsável por uma mudança de comportamento visando anular

Com base na geração e utilização adequada da energia

os impactos negativos da ação humana.

para as atividades humanas e as consequências dessas

d) O estudo da ecologia no nível ecológico de populações é o

ações na dinâmica dos ciclos da natureza, é possível afirmar:

fator fundamental para o entendimento da biosfera como

a) Os biocombustíveis apresentam vantagens, se compa-

sistema vivo integrado.

rados aos combustíveis fósseis, por fixarem, durante o

e) O aprendizado ecológico visa formar as futuras gerações

cultivo, parte do CO2 que será liberado durante a sua uti-

para que tomem a iniciativa de implementar medidas con-

lização em motores internos de combustão.

servacionistas para salvar a natureza.

b) O Brasil encontra-se em uma posição privilegiada por não
produzir impactos na natureza, ao utilizar energia apenas

Questão 14 (UEFS/2010.2).

de fontes consideradas limpas.
c) Os gases de efeito estufa são capazes de reter os raios
ultravioleta e a radiação infravermelha, impedindo a perda
rápida do calor da superfície terrestre.
d) O aquecimento global caracteriza-se pela alteração do ciclo natural da água por diminuir drasticamente a quantidade dessa molécula, essencial à vida, dentro do planeta
Terra.
e) O bioetanol derivado da cana-de-açúcar é resultado da fotossíntese, que permite a fixação de moléculas orgânicas
em moléculas de CO2 e água com grande produção de
moléculas de ATP.
A ilustração representa uma pirâmide de energia de uma
Questão 13 (UEFS/2010.2). “O aumento constante do
impacto dos seres humanos sobre as demais espécies, so-

Em relação a essa pirâmide, pode-se afirmar que:

bre a atmosfera, os mares e a superfície da Terra, requer no-

a) O fluxo de energia se desloca dos produtores para os con-

vos padrões de adaptação e novos tipos de percepção, pois

sumidores, retornando para os produtores devido à ação

o rumo natural de uma espécie que destrói seu ambiente é

32

determinada cadeia alimentar.

dos decompositores.

a extinção. Precisamos olhar mais à frente no futuro, usar

b) O nível dos consumidores terciários apresenta uma maior

mais ciência de boa qualidade e aprender a pensar com mais

quantidade de energia acumulada, se comparado aos ní-

clareza sobre nossa interdependência com outras formas de

veis inferiores.
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c) Os fluxos de energia e matéria viabilizam a manutenção

global, as nuvens atualmente influenciam o clima de tal modo

do metabolismo celular através de sua ação cíclica nos

que resulta na diminuição da temperatura na superfície do

sistemas vivos.

planeta. Mas elas perderão parte dessa capacidade de res-

d) Os produtores fazem parte do único elo indispensável para
a manutenção do equilíbrio de uma cadeia alimentar, ao
longo do tempo.
e) Variações significativas no tamanho populacional dos con-

friamento. Justamente por culpa dos gases estufa (NUVENS
aumentarão..., 2011).
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Com relação aos gases estufa citados no texto, pode-se
afirmar:

sumidores primários devem provocar alterações nas po-

a) Os gases do efeito estufa provocam um fenômeno de

pulações de todos os outros níveis tróficos representados.

aquecimento artificial constante na atmosfera terrestre,
inviabilizando a vida no planeta.

Questão 15 (UEFS/2011.1). Entre agosto e setembro des-

b) Essas substâncias gasosas liberam parte da radiação

te ano, algumas regiões do Brasil sofreram grande estiagem,

infravermelha para a atmosfera, favorecendo uma perda

marcada pela intensificação das queimadas e por espessa

gradual de calor para o espaço.

nuvem de fumaça que cobre as cidades. Segundo dados do

c) A liberação excessiva de monóxido de carbono, principal

Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), os satélites registra-

gás causador do efeito estufa, a partir da queima de com-

ram, em um único dia de agosto, 12629 focos de queimadas

bustíveis fósseis, potencializa esse fenômeno, apesar de

em todo o país, a maioria nas regiões Norte e Centro-Oeste.

favorecer a taxa fotossintética de vegetais.

Encontrar alternativas ao uso do fogo na agropecuária tem

d) Os gases estufa liberados para atmosfera, apesar de in-

sido um desafio para as instituições de pesquisa que vêm

fluenciarem indiretamente o aquecimento global, certa-

atuando no desenvolvimento de soluções tecnológicas para

mente não contribuem com a destruição da camada de

evitar o fogo nas atividades agrícolas e pecuárias (PLANTAS
contra queimadas, 2010, p. 16).

ozônio.
e) O processo de decomposição da matéria orgânica vem fa-

Com relação à prática de queimadas e ao uso de tec-

vorecendo a liberação de quantidades elevadas de metano

nologias alternativas para as atividades agrícolas, pode-se

na atmosfera, acentuando, assim, o aumento da tempera-

afirmar:

tura terrestre.

a) O plantio de leguminosas em locais agricultáveis destaca-se como uma alternativa promissora, à medida que fa-

Questão 17 (UEFS/2011.1). A expansão das atividades

vorece a captação de nitrogênio e reduz os processos

humanas afeta os ambientes naturais e a biodiversidade, oca-

erosivos do solo.

sionando a fragmentação de hábitats em florestas tropicais.

b) A completa perda de capacidade de floração e germinação
é o principal dano ocasionado aos vegetais pela ação das
queimadas, processo que pode ser observado em muitas
plantas do Cerrado brasileiro.
c) A prática de queimadas para facilitar a limpeza das áreas

Acredita-se que, por conta da intervenção humana, restem
apenas 7% da Mata Atlântica original.
Com relação aos efeitos da ação humana sobre a Mata
Atlântica, analise as alternativas a seguir, identificando com V
as verdadeiras e com F, as falsas.

agricultáveis é incapaz de gerar quaisquer benefícios ao

( ) Os pequenos fragmentos florestais gerados a partir da

solo, sendo responsável pelo seu imediato empobreci-

intervenção humana sobre o ambiente florestal tornam-

mento.

-se, cada vez mais, internamente homogêneos quanto à

d) A plantação de ervas daninhas em solos inférteis favorece
o processo de captação de nutrientes e promove a completa recuperação de áreas degradadas.
e) A matéria orgânica proveniente das folhas e dos ramos
secos formados a partir da queima de vegetais age como
adubo, resultando na renovação e melhoria da qualidade
do solo.

composição de espécies e grupos ecológicos.
( ) Nas bordas dos fragmentos florestais, ocorre a redução
da variedade de espécies de árvores, sendo que as árvores pioneiras proliferam e as típicas de florestas entram
em declínio.
( ) As alterações microclimáticas decorrentes da formação
de fragmentos florestais são insuficientes para intervir na

Questão 16 (UEFS/2011.1). Um novo trabalho, publicado

taxa reprodutiva dos animais e desequilíbrio populacional.

recentemente na revista Science, demonstra que, em escala

( ) Um dos principais problemas da formação de fragmentos
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florestais advém da total incapacidade de regeneração de

quito flebótomo e eliminar os caramujos do gênero Biom-

florestas tropicais, após a perturbação humana.

phalaria.

A alternativa que indica a seqüência correta, de cima para
baixo, é a:

c) Eliminar os caramujos do gênero Biomphalaria, combater
o mosquito flebótomo, evitar a água suja acumulada pelas

a) F F F V.		

b) V V F F.

c) F V F V.		

d) V V F V.		

enchentes e combater o mosquito Aedes.
e) V F V F.

d) Combater o mosquito Aedes, evitar o contato com a água
suja acumulada pelas enchentes, eliminar os caramujos

Questão 18 (ENEM/2010 – PROVA REAPLICADA/Adaptada). A interferência do homem no meio ambiente tem feito

do gênero Biomphalaria e combater os percevejos hematófagos conhecidos como barbeiros.

com que espécies de seres vivos desapareçam muito mais

e) Combater o mosquito Aedes, eliminar os caramujos do

rapidamente do que em épocas anteriores. Vários mecanis-

gênero Biomphalaria, combater o mosquito flebótomo e

mos de proteção ao planeta têm sido discutidos por cientis-

evitar o contato com água contaminada por mosquitos.

tas, organizações e governantes. Entre esses mecanismos,
destaca-se o acordado na Convenção sobre a Diversidade

Questão 20 (ENEM/2010 – PROVA REAPLICADA/Adap-

Biológica durante a Rio 92, que vida contida em seu terri-

tada) O volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem

tório e o dever de conservá-la utilizando-se dela de forma

do lixo está muito abaixo das necessidades da industria. No

sustentável.

entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da

A dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acordo

demanda industrial por matérias-primas e energia, a recicla-

da Convenção sobre a Diversidade Biológica decorre, entre

gem é uma forma de reintroduzir o lixo no processo industrial.

outros fatores, do fato de a:

A prática abordada no texto corresponde, no contexto

a) Extinção de varias espécies ter ocorrido em larga escala.

global , a uma situação de sustentabilidade que:

b) Alta biodiversidade no pais impedir a sua conservação.

a) Reduz o buraco na camada de ozônio nos distritos indus-

c) Utilização de espécies nativas de forma sustentável ser
utópica.
d) Grande extensão do nosso território dificultar a fiscalização
e) Classificação taxonômica de novas espécies ocorrer de
forma lenta.

triais.
b) Ameniza os efeitos das chuvas ácidas nos pólos petroquímicos.
c) Diminui os efeitos da poluição atmosférica das indústrias
siderúrgicas.
d) Diminui a possibilidade de formação das ilhas de calor nas

Questão 19 (ENEM/2010 – PROVA REAPLICADA/Adaptada). Em 2009, o município maranhense de Bacabal foi fortemente atingido por enchentes, submetendo a população lo-

áreas urbanas.
e) Reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de
bens de consumo.

cal a viver em precárias condições durante algum tempo. Em
razão das enchentes, os agentes de saúde manifestaram, na

Questão 21 (ENEM/2010 – PROVA REAPLICADA/Adap-

ocasião, temor pelo aumento dos casos de doenças como,

tada). Os corais que formam o banco dos Abrolhos, na Bahia,

por exemplo, malária, a leptospirose, a leishmaniose e a es-

podem estar extintos até 2050 devido a uma epidemia. Por

quistossomose.

exemplo, os corais-cérebro já tiveram cerca de 10% de sua

Que medidas o responsável pela promoção da saúde da

população afetada pela praga-branca, a mais prevalente das

população afetada pela enchente deveria seguir para evitar

seis doenças identificadas em Abrolhos, causada provavel-

o aumento das doenças mencionadas no texto, respectiva-

mente por uma bactéria. Os cientistas atribuem a proliferação

mente:

das patologias ao aquecimento global e à poluição marinha.

a) Evitar o contato com a água contaminada por mosquitos,

O aquecimento global reduziria a imunidade dos corais ou

combater os percevejos hematófagos conhecidos como

estimularia os patógenos causadores desses males, trazendo

barbeiros, eliminar os caramujos do gênero Biomphalaria

novos agentes infecciosos.

e combater o mosquito Anopheles.
b) Combater o mosquito Anopheles, evitar o contato com a
água suja acumulada pelas enchentes, combater o mos-
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Afim de combater a praga-branca, a medida mais apropriada, segura e de efeitos mais duradouros seria:
a) Aplicar antibióticos nas águas litorâneas de Abrolhos.
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b) Substituir os aterros sanitários por centros de reciclagem
de lixo.

As informações do gráfico indicam que:
a) O maior desmatamento ocorreu em 2004.

c) Introduzir nas águas de Abrolhos espécies que se alimentem da bactéria causadora da doença.
d) Aumentar, mundialmente, o uso de transportes coletivos e
diminuir a queima de derivados de petróleo.
e) Criar uma lei que proteja os corais, impedindo que mergulhadores e turistas se aproximem deles e os contaminem.

b) A área desmatada foi menor em 1997 que em 2007.
c) A área desmatada a cada ano manteve-se constante entre
1998 e 2001.

BIOLOGIA

Projeto Universidade para Todos

d) A área desmatada por ano foi maior entre 1994 e 1995 que
entre 1997 e 1998.
e) O total de área desmatada em 1992, 1993 e 1994 é maior
que 60.000 Km2.

Questão 22 (ENEM/2010 – PROVA REAPLICADA). O
aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estu-

Questão 24 (ENEM/2008). A Lei Federal n.º 11.097/2005

fa, tem como uma de suas causas a disponibilização acele-

dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética

rada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponi-

brasileira e fixa em 5%, em volume, o percentual mínimo obri-

bilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis

gatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao consumi-

fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o

dor. De acordo com essa lei, biocombustível é “derivado de

gás carbônico (CO2) para a atmosfera. Por outro lado, a pro-

biomassa renovável para uso em motores a combustão inter-

dução de metano (CH4), outro gás causador do efeito estufa,

na com ignição por compressão ou, conforme regulamento,

está associada à pecuária e à degradação de matéria orgâni-

para geração de outro tipo de energia, que possa substituir

ca em aterros sanitários.

parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil”.

Apesar dos problemas causados pela disponibilização

A introdução de biocombustíveis na matriz energética

acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida

brasileira:

na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio eco-

a) Colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental

lógico, porque, por exemplo, o:

global produzida pelo uso de combustíveis fósseis, como

a) Metano é fonte de carbono para os organismos fotossin-

os derivados do petróleo.

tetizantes.
b) Metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes.
c) Gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes.
d) Gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes.
e) Gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbicos.

b) Provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono
emitido pelos veículos automotores e colabora no controle
do desmatamento.
c) Incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso
de uma fonte de energia derivada de uma biomassa inesgotável.
d) Aponta para pequena possibilidade de expansão do uso de
biocombustíveis, fixado, por lei, em 5% do consumo de
derivados do petróleo.
e) Diversifica o uso de fontes alternativas de energia que re-

Questão 23 (ENEM/2008) O gráfico abaixo mostra a área
desmatada da Amazônia,

duzem os impactos da produção do etanol por meio da
monocultura da cana-de-açúcar.

em Km , a cada ano, no período de 1988 a 2008.
2

Questão 25 (ENEM/2007). Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na península antártica subiram quase
6ºC. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho,
que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que
mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na
forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa
espécie de pingüins precisa de solos nus para construir seus
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ninhos de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles

parte inferior do gráfico.

põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete,
os ovos se encharcam de água e goram.
Scientific American Brasil, ano 2, n.º 21, 2004, p.80
(com adaptações).
A partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas:
I. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água
na península antártica.
II. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de
espécies típicas de região de clima polar.
III. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas.
É correto o que se afirma:
a) Apenas em I.
b) Apenas em II.
c) Apenas em I e II.

Os dados apresentados revelam que, de 1960 a 1990,

d) Apenas em II e III.

contribuíram de forma efetiva e positiva para aumentar a tem-

e) Em I, II e III.

peratura atmosférica:
a) Aerossóis, atividade solar e atividade vulcânica.

Questão 26 (ENEM/2007). Devido ao aquecimento global

b) Atividade vulcânica, ozônio e gases estufa.

e à conseqüente diminuição da cobertura de gelo no Ártico,

c) Aerossóis, atividade solar e gases estufa.

aumenta a distância que os ursos polares precisam nadar

d) Aerossóis, atividade vulcânica e ozônio.

para encontrar alimentos. Apesar de exímios nadadores, eles

e) Atividade solar, gases estufa e ozônio.

acabam morrendo afogados devido ao cansaço.
A situação descrita acima:
a) Enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o

GABARITO

qual decorre das variações climáticas.
b) Alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acar-

1. 04 / 2. 04 / 3. 01 / 4. 05 / 5. 05 / 6. 04 / 7. 05 / 8. 03

retar à biodiversidade no Ártico.

9. A / 10. B / 11. B / 12. A / 13. B / 14. E / 15. A / 16. E

c) Ressalta que o aumento da temperatura decorrente de

/ 17. B / 18. D / 19.B / 20. E / 21. D / 22. D / 23. D /

mudanças climáticas permite o surgimento de novas es-

24. A / 25. E / 26. B / 27. E

pécies.
d) mostra a importância das características das zonas frias
para a manutenção de outros biomas na Terra.
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cada um desses cinco fatores isoladamente é mostrada na
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CAPÍTULO 1:ONDAS, SOM E LUZ
Ondas: Definição e elementos
Um pulso é uma perturbação que se propaga em um meio. Pulsos consecutivos formam uma onda. Uma pessoa fazendo
vibrar uma corda produz ondas que se propagam ao longo de sua extensão.
Para descrever os elementos de uma onda, imagine uma corda presa em uma parede sendo balançada de tal forma que ela
passa a apresentar um movimento ondulatório com formato aproximadamente senoidal. Cada ponto da corda oscila para cima e
para baixo em torno de um eixo de vibração como na Figura 1:

Figura 1: Elementos de uma onda senoidal

Os elementos da onda são:

onda ao longo de uma oscilação completa. Na Figura 1, o

⇒⇒ Cristas: são as regiões mais elevadas da onda. Na Figura
1, a letra M encontra-se no topo de uma crista.

comprimento da onda é aproximadamente igual a 6,3 m.
⇒⇒ A velocidade de uma onda depende do meio em que ela

⇒⇒ Vales: são as regiões mais baixas da onda. Na Figura 1, a

se propaga. Ela pode ser conhecida a partir do compri-

letra O encontra-se na parte mais baixa de um vale.

mento de onda e da sua frequência.

⇒⇒ Amplitude: Corresponde à maior distância alcançada por
um pulso em relação ao eixo de vibração. Na Figura 1, a
amplitude da onda é representada pela letra A e é igual
a 1 m.
⇒⇒ Frequência: Indica a taxa de repetição em um intervalor
de tempo. Isto é, a quantidade de oscilações ocorridas
a cada unidade de tempo. No Sistema Internacional de

Onde: V = velocidade (m/s);

= Comprimento de onda

(m)

Unidades é medida em Hertz (Hz), tal que 1 Hz é igual a
uma oscilação por segundo.
⇒⇒ Período: Indica o tempo decorrido ao longo de uma osci-

Velocidade de uma onda transversal em um
fio homogêneo

lação completa. O período pode ser relacionado à frequência por meio de:

Um fio homogêneo apresenta as mesmas propriedades
ao longo do seu comprimento. Um exemplo é a corda de um
violão. Nele, a densidade linear do fio pode ser dada por:

Onde: T = período (s); f = Frequência (Hz)
⇒⇒ Comprimento de onda: É a distância percorrida por uma

Secretaria da Educação do Estado da Bahia
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fio (kg); L = comprimento do fio (m); d = densidade volumétrica do fio (kg/m³); S = área da seção transversal do fio (m²)
Esticando-se o fio com uma força de módulo F, a velocidade de propagação de uma onda transversal nesse fio pode
ser dada por:

Figura4: Onda do mar

Onde: F = Força de tensão que estica o fio (N);

Tipos de ondas

Representação de ondas
Ondas unidimensionais (transversais ou longitudinais)
podem ser representadas graficamente pela variação da am-

As ondas podem ser classificadas quanto ao número de

plitude ao longo do comprimento do meio que oscila. Veja

dimensões em que a energia se propaga. Elas podem ser uni-

nas figuras a representação gráfica de ondas que se propa-

dimensionais (como as ondas numa corda), bidimensionais

gam em uma mola:

(como na superfície de um líquido) ou tridimensionais (como
o som, por exemplo).
Também podem ser classificadas quanto ao meio de
propagação, podendo ser mecânicas, isto é, propagam-se
apenas em meios materiais (som, ondas numa corda, na
superfície de um lago, etc.), ou eletromagnéticas, não necessitando de meio material para sua propagação (luz, raios x,
micro-ondas, etc.).
Quanto à direção das oscilações, elas podem ser
longitudinais, isto é, a direção das vibrações é a mesma da
direção de propagação da onda, ou transversais, onde a direção das vibrações é perpendicular à direção de propagação

Figura 5: Representação gráfica de uma onda transversal.

da onda. Há também ondas que são longitudinais e transversais ao mesmo tempo, como as ondas do mar.

Figura 6: Representação gráfica de uma onda longitudinal.

Figura2: Onda em uma mola

Ondas bi e tridimensionais podem ser representadas por
raios ou frentes de ondas. As frentes de onda são linhas que
representam pontos que têm deslocamentos idênticos numa
onda. Os raios são perpendiculares às frentes de onda:

Figura3: onda em uma corda

2
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Na Figura regiões mais escuras apresentam grande concentração de moléculas de ar e grande pressão. As regiões
mais claras possuem menos moléculas e baixa pressão. As
zonas de alta e baixa pressão se movem para a direita, mas
as moléculas do gás apenas realizam movimentos de vai e
vem, não acompanhando a onda.

Altura do som
A altura do som está relacionada à sua frequência. Um
som alto (ou agudo) corresponde a um som de alta frequência. Um som baixo (ou grave) corresponde a um som de
baixa frequência.
A onda sonora pode ter inúmeras frequências. Mas isso
não significa que o ser humano consegue ouvir todas. As
frequências audíveis pelo homem estão compreendidas entre
20 Hz e 20.000 Hz. As ondas inferiores a esse intervalo são
chamadas de infrassons. As ondas acima desse intervalo são
denominadas ultrassons.

Figura 9: Teclas de um piano com notas musicais e duas oitavas. As
teclas escuras são as notas sustenidas ou bemóis.

Figura 7: Raios e frentes de onda em ondas produzidas na superfície de
um lago. Ondas circulares à esquerda e ondas planas à direita.

Algumas frequências sonoras associam-se às notas musicais. Em uma oitava há várias notas musicais, como o Dó,
o Ré e o Mi. Além disso, há várias oitavas nos instrumentos
musicais. Quanto maior a oitava, mais agudo é o som.

O som

Cada nota musical de cada oitava possui uma frequência
sonora específica. O ato de afinar um instrumento musical

O som se propaga por meio de ondas mecânicas. Isto
é, ele se propaga por meio de oscilação de moléculas no ar,
nos líquidos ou nos sólidos. O que significa que não é possível haver som no vácuo. A onda sonora é longitudinal, isto
é, a direção de suas vibrações ocorre na mesma direção da
propagação da onda.

Figura 8: Esquema de um tubo com uma coluna de gás por onde passa
uma onda sonora.
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significa assegurar que aquele instrumento, ao emitir o Lá da
quarta oitava, fará o ar vibrar a uma frequência de 440 Hz.
Tabela: Notas musicais na 4ª e 5ª oitava e sua frequência.
Oitava
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
4ª
5ª
5ª

Nota musical
Dó
Ré
Mi
Fá
Sol
Lá
Si
Dó
Ré

Frequência
262 Hz
294 Hz
330 Hz
349 Hz
392 Hz
440 Hz
494 Hz
524 Hz
588 Hz
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Intensidade sonora

principalmente da densidade do meio, temperatura e pressão.
O quadro a seguir apresenta a velocidade do som em alguns

Quando seu vizinho liga o som com o volume no máximo,

meios a uma pressão de 1 atm.

o que você percebe de maneira elevada é a intensidade do
som. Essa intensidade está relacionada à energia transporta-

Tabela: Velocidade do som em algumas substâncias.

da pela onda sonora. A menor intensidade sonora que pode

Substância

ser percebida pelo homem é da ordem de 10-12 W/m², isto é,

Ar

0,000000000001 W/m². Uma onda sonora com intensidade

Vapor de água

Temperatura (º C)

Velocidade (m/s)

0

330

100

405

Água pura

25

1500

Água do mar

25

1533

Cobre

20

3560

pela sensação de dor, é da ordem de 1,0 W/m². Sons com

Ferro

20

5130

intensidades próximas ao limiar da dor, isto é, com volume

Granito

20

6000

menor que essa não será percebida pelo ouvido humano. Ondas que transportam muita energia, por outro lado, podem
causar dor ao ouvido humano. O limiar da dor, isto é, a intensidade a partir da qual a sensação auditiva é acompanhada

muito alto, poderão causar surdez.
Outro aspecto importante da intensidade sonora está
na percepção do som. Um som com intensidade 100 vezes

Timbre musical

(10²) maior que outro som é percebido pelo ouvido humano
como sendo 2 vezes mais intenso, e não 100 vezes. Assim, a

Aspectos como frequência, amplitude, comprimento e

intensidade considera o valor da potência (no número 10², o

velocidade de uma onda não explicam a diferença entre o Lá

número 2 é a potência). O nível da intensidade sonora obtida

da 4ª oitava emitido por um violão e o mesmo Lá emitido por

a partir dessa escala é chamado de decibel. Veja a tabela a

um piano. Essa diferença é explicada pelo timbre de cada

seguir:

instrumento. O som de um instrumento musical é constituído

Tabela: Exemplos de sons, suas intensidades e decibel.
Som
Limiar da audição
Estúdio de gravação
desocupado
Cochicho em uma
biblioteca
Escritório de trabalho
Duas pessoas
conversando normalmente
Restaurante ou rua
movimentada
Trem a diesel
Interior de uma fábrica em
pleno funcionamento
Serra elétrica
Show de Rock pesado
Trovão ou sala de
máquinas de um navio
Avião a jato decolando

Intensidade
(W/m²)
10-12

N (decibels)
0

pela soma de várias ondas. Isto é, o som emitido é a onda
resultante de várias superposições (esse assunto será discutido mais adiante). E como cada instrumento gera ondas
resultantes diferentes, eles parecem diferentes ao ouvido. Os

10-10

20

10-8

40

10

-7

50

idênticos, mas seus timbres são distintos, permitindo que o

10

-6

60

ouvido diferencie o som de cada um.

10-5

70

10-4

80

10-3

90

10-2
10-1

100
110

10-0

120

101

130

gráficos a seguir apresentam a variação da amplitude da onda
sonora emitida por dois instrumentos diferentes. O comprimento de onda, a frequência e a velocidade de cada onda são

Velocidade do som
Figura 10: Gráficos com as amplitudes das ondas sonoras emitidas por

A velocidade de uma onda qualquer está associada ao
meio onde ela se propaga. No caso da onda sonora, depende

4

instrumentos musicais distintos.No eixo Y encontra-se a amplitude da onda e
no eixo X, o tempo.
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Ondas eletromagnéticas
Uma carga elétrica que oscila provoca dois campos variáveis. O primeiro é o campo elétrico, que sempre existe em torno
de uma carga elétrica. O segundo é o campo magnético, que aparece em função do movimento de uma carga elétrica. Se em
uma onda mecânica é a matéria que oscila periodicamente, em uma onda eletromagnética, também conhecida como radiação
eletromagnética, são os campos elétricos e magnéticos que oscilam.

Figura 11: Esquema da propagação da radiação eletromagnética. É possível ver que os campos elétricos e magnéticos são perpendiculares entre si.

Um aspecto muito importante da radiação eletromagnética é a sua velocidade. No vácuo, ela sempre viaja a uma velocidade
de 300.000 km/s, comumente chamada de “Velocidade da luz”.
Espectro eletromagnético
Um bom exemplo de onda eletromagnética é a luz visível. Contudo, há radiações eletromagnéticas que não são visíveis aos
olhos humanos. A seguir você conhecerá algumas informações sobre elas:
Tabela: Espectro eletromagnético.
Espectro de Radiação Eletromagnética
Região

Comprimento de onda

Frequência
(Hz)

(Angstroms1)

(cm)

Rádio

> 109

> 10

< 3 x 109

Micro-ondas

109 - 106

10 - 0.01

3 x 109 - 3 x 1012

Infravermelho

106 – 7000

0.01 - 7 x 10-5

3 x 1012 - 4.3 x 1014

Visível

7000 - 4000

7 x 10-5 - 4 x 10-5

4.3 x 1014 - 7.5 x 1014

Ultravioleta

4000 – 10

4 x 10-5 - 10-7

7.5 x 1014 - 3 x 1017

Raios-X

10 - 0.1

10-7 - 10-9

3 x 1017 - 3 x 1019

Raios Gama

< 0.1

< 10-9

> 3 x 1019

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/oei/cgu/espec/intro.htm (adaptado)
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Os dados acima apresentam os comprimentos de onda e a frequência de diversos tipos de ondas eletromagnéticas. Uma
informação relevante sobre as ondas eletromagnéticas é que quanto maior sua frequência, maior seu poder de penetração na
matéria e menor é a sua capacidade de contornar obstáculos.
Os tipos de radiação, em função do seu comprimento de onda, encontram-se na Figura 12.

Figura 12: Espectro da radiação eletromagnética. Os números apresentam a ordem de grandeza do comprimento de ondas em metros.

As ondas longas de rádio estão abaixo de 106 Hz. Os apa-

ultravioleta, as ondas eletromagnéticas têm alto poder de pe-

relhos de rádio que captam AM usam essas ondas. As ondas

netração na matéria e podem causar danos à saúde. Além

curtas de rádio estão logo acima de 10 Hz. Os aparelhos

disso, essa radiação possui comprimento de onda capaz de

de rádio que captam FM e as TV que usam UHF (Ultra High

provocar danos ao DNA das células. Além de morte celular,

Frequency) e VHF (Very High Frequency) usam ondas curtas

pode haver a formação de células cancerígenas na pele.

7

de rádio.

Os raios X são utilizados na medicina para “fotografar”

As micro-ondas são utilizadas nos aparelhos de celular.

regiões internas do nosso corpo e detectar lesões. Essa ra-

Além disso,os fornos de micro-ondas utilizam-se dessas on-

diação também é cancerígena se a exposição for muito inten-

das para provocar a vibração de moléculas de água presentes

sa ou prolongada.

nos alimentos, aumentando sua temperatura. Micro-ondas

Os raios gama são emitidos por elementos radioativos.

provenientes do espaço são captadas pelas antenas de ra-

Tem elevado poder para provocar danos em células e é usado

diotelescópios, trazendo informações que podem nos ajudar

pela medicina nuclear para a construção de imagens do cor-

a compreender a origem do Universo.

po humano e a eliminação de tumores no cérebro.

A radiação com frequência imediatamente inferior à cor
vermelha é chamada de infravermelha. Apesar de invisível
aos olhos humanos, alguns animais conseguem “ver” nessa

A Luz

frequência. Algumas cascavéis possuem membranas sensíveis à radiação infravermelho, chamadas de membranas

As ondas de rádio, micro-ondas, a luz visível, a radiação

termoreceptoras, nas narinas e olhos. Os animais de sangue

ultravioleta e mesmo o Raio X são ondas eletromagnéticas.

quente emitem naturalmente essa radiação e essas membra-

Mas o que torna a luz visível tão especial é sua relação com

nas, ao captá-las, enviam sinais para o cérebro, permitindo

a visão. Os animais conseguem enxergar quando os olhos

que a cascavel enxergueesse tipo de animal à noite.

detectam radiação visível, isto é, quando a luz emitida por um

A radiação que possui frequência superior à cor violeta
é chamada ultravioleta. Há animais que conseguem enxergar

objeto penetra neste órgão. A ótica compreende o estudo dos
fenômenos relacionados à luz e à visão.

esse tipo de radiação, como os pássaros. Isso explica porque
em um dia nublado eles conseguem se orientar. A radiação
ultravioleta consegue atravessar as nuvens finas. Apesar des-

A luz branca

sa radiação ser responsável pelo bronzeamento de quem vai

6

à praia, ela também provoca queimaduras na pele. Portanto,

A luz branca é composta pela mistura de todas as cores

mesmo com o céu nublado, use protetor solar. A partir do

que os olhos humanos podem enxergar. Popularmente elas
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pessoa, por outro lado, tem um tamanho que não pode ser
ignorado. Assim, ele seria uma fonteextensa.
Uma luz é chamada de monocromática quando é composta por uma única cor. Um laser vermelho, por exemplo,
é uma fonte de luz monocromática. Uma luz policromática
é aquela composta por várias cores. A luz branca do sol é
um exemplo de luz policromática. Ela pode ser decomposta
em várias cores. A chuva, por exemplo, é capaz de realizar
a decomposição da luz branca do sol, formando o Arco-Íris.
Um CD, se posicionado corretamente, também consegue decompor a luz.
Observações importantes:
⇒⇒ Só é possível enxergar a luz que entra nos olhos.
⇒⇒ Assim, não é possível enxergar o cone de luz que sai da
Figura 13: decomposição da luz branca ao passar por um prisma. (fonte:
http://www.brasilescola.com/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm)

Raios, fontes e tipos de luz

lanterna e chega à parede, mas apenas a luz que reflete
na parede e alcança os olhos.

Transmissão da luz em meios materiais

Graficamente, a luz é representada por raios que saem

Os materiais que permitem que a luz os atravesse em

das fontes de luz. Esses raios podem se propagar no vácuo,

linha reta são chamados de meios transparentes. São exem-

em linha reta e são representados por setas ou por linhas

plos desse tipo de meio o vidro e o ar.

com flechas apontando o sentido da propagação.

São chamados de meios opacos aqueles que absorvem
a luz sem emiti-la. No caso do vidro, por exemplo, apesar
dele ser transparente para a luz visível, ele é opaco para as
radiações ultravioletas e infravermelhas. As nuvens finas, por
outro lado, são opacas para a luz visível, mas transparentes para o ultravioleta. Uma pedra e uma folha de papel são
meios opacos para a luz visível também.
Os meios translúcidos encontram-se entre esses dois ex-

Figura 14: Representação gráfica dos raios de luz que saem do farol de

tremos. Um material que permite a passagem de luz de forma

um carro. Na prática, não enxergamos a luz entre o farol e a parede a não ser

irregular, gerando uma visualização de objetos com pouca

que algo a desvie em direção aos nossos olhos (como fumaça ou neblina).

nitidez, é chamado de translúcido.

Os corpos que emitem luz são chamados de fontes de

Figura 15: Três objetos elípticos encontram-se atrás de

luz primárias. Alguns exemplos são o Sol, uma vela acesa

colunas. A primeira é transparente. A segunda, translúcida.

ou uma lâmpada ligada. A luz da Lua, apesar de iluminar bas-

A terceira é opaca.

tante durante a noite, não é uma fonte de luz primária. A luz

Transmissão seletiva

da Lua é, na verdade, a luz do Sol refletida pelo solo lunar. A

A transmissão de luz é o que permite que se veja atra-

Lua é uma fonte secundária de luz.

vés de um copo de vidro. Em alguns casos esses materiais

Uma fonte de luz é chamada de fontepuntiforme quando

possuem pigmentos capazes de absorver algumas cores e

seu tamanho é desprezível quando comparada à distância

de permitir a passagem de outras. Um exemplo é um vidro

que a separa de outros objetos. Uma vela acesa, quando

verde. Quando entra luz branca nesse vidro, a cor verde é a
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única que consegue atravessá-lo. Por isso,tudo o que se vê

Princípios da propagação retilínea da luz

através desse vidro fica com tons de verde.
Os princípios da propagação retilínea da luz são:
⇒⇒ Propagação retilínea: Nos meios transparentes, homogêneos e isotrópicos (cujas características independem da
direção) a luz se propaga em uma linha reta.
⇒⇒ Independência: Raios de luz, por sua vez, são independentes. Isto é, se raios de luz se cruzamnão mudam de
trajetória.
⇒⇒ Reversibilidade: Se revertermos o sentido de propagação
Figura 16: Um vidro é iluminado por luz branca. Os pigmentos de tinta
no vidro absorvem todas as cores, exceto o verde, que consegue atravessar

de um raio de luz, ele continua a percorrer a mesma trajetória em sentido contrário.

o material.

Sombra, penumbra e eclipses
Um fenômeno associado à luz é a sombra. Chama-se de sombra (ou umbra) a região do espaço que não é iluminada devido
à existência de um obstáculo diante da fonte de luz. No caso de obstáculos que bloqueiam os raios de luz de uma fonte extensa,
pode haver regiões que são parcialmente iluminadas. Essas regiões são chamadas de penumbra. Esse tipo de fenômeno ocorre,
por exemplo, no eclipse solar. A Lua passa entre o sol e a Terra. Nesse momento, há regiões do planeta onde há sombra (eclipse
total, onde o Sol fica completamente escondido atrás da Lua) e outras com penumbra (eclipse parcial, onde o Sol fica parcialmente escondido atrás da Lua). Observe que há situações onde a Lua não consegue ocultar totalmente o Soldurante o eclipse,
formando um anel de luz. Esse tipo de eclipse é chamado de anular. Outro eclipse que pode ocorrer é quando a Terra faz sombra
sobre a Lua. Esse último eclipse é chamado de eclipse lunar.

Figura 17: Eclipse da Lua
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Um prédio e uma árvore são capazes de criar sombras quando os raios de luz solar estão inclinados. Um aspecto importante
é a proporcionalidade das sombras obtidas com raios de luz paralelos. A partir da semelhança de triângulos, é possível mostrar
que o tamanho das sombras são proporcionais às alturas dos objetos.

Figura 18: prédio com altura h1cria uma sombra com tamanho d1. Outro objeto, com altura h2, cria uma sombra com tamanho d2.

O tamanho das sombras dos objetos e suas alturas podem ser relacionados pela seguinte equação:

Onde:

= altura do objeto 1 (m);

= tamanho da sombra do objeto 1 (m);

= altura do objeto 2;

= tamanho da

sombra do objeto 2.

Câmara escura com orifício
A câmera escura com orifício apresenta alguns dos princípios básicos que explicam as máquinas fotográficas e o olho humano.
Suponha uma caixa opaca com um pequeno orifício. Um objeto com altura ho é colocado à frente da caixa a uma distância
dodo orifício da câmara. No outro lado da caixa com profundidade diserá formada uma imagem invertida com altura hi.

Figura 19: Um objeto com altura hoposto a uma distância dodo orifício da câmara escura gera uma imagem invertida com altura hi.

A relação entre a altura do objeto e a altura da imagem pode ser dada por:
Onde:

= altura do objeto (cm);

= distância do objeto ao orifício (cm);

= altura da imagem (cm);

= distância da

imagem ao orifício (cm).
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CAPÍTULO 2: FENÔMENOS
ONDULATÓRIOS
Reflexão
Figura2: Um pulso se deslocando em uma corda presa a um anel livre

1.1 Ondas unidimensionais:

reflete sem inversão de fase.

Uma onda que se propaga em um meio e encontra a superfície de separação para outro meio pode refletir. Assim,

1.2 Ondas bi e tridimensionais

um pulso em uma corda pode refletir na parede e voltar para a
corda. Essa reflexão pode ocorrer de duas formas. A primeira

A reflexão de ondas bi e tridimensionais obedecem às

é quando a corda encontra-se fixa em uma extremidade. A

leis da reflexão:

segunda é quando a extremidade da corda encontra-se livre.

⇒⇒ O raio incidente, a reta normal à superfície e o raio refle-

No caso da reflexão com a extremidade da corda
fixa,haverá inversão de fase (o pulso muda de lado).

tido são coplanares.
⇒⇒ Os ângulos de incidência e reflexão são iguais.
Exemplos:

Figura 1: Pulso se deslocando em uma corda com extremidade fixa a uma
parede. Antes da colisão, o pulso é constituído por uma crista e viaja para a
parede. Após a reflexão, há uma inversão de fase.

Figura 3: Ondas na superfície de um lago refletindo em uma parede (i e r
são os ângulos de incidência e reflexão, respectivamente).

No caso de uma corda presa a um anel, tal que o anel
pode mover-se livremente,(extremidade livre) não haverá inversão de fase na onda refletida.

Figura 4: Raio de luz viajando no meio A, incidindo na superfície que
separa os meios A e B e refletindo.

10
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1.3. Reflexão da Luz
A reflexão da luz pode ocorrer de duas formas:
Ela é chamada difusa quando é espalhada para várias
direções. Se você incidir um laser na parede da sala de aula,
todos os alunos da turma conseguirão ver o círculo vermelho
na parede. Isso acontece porque a luz do laser, após refletir
de forma difusa na parede, se dirige para os olhos de todos
os alunos da sala. Perceba que nessa situação o laser não
machuca os olhos das pessoas, pois a energia do raio de

Figura 6: Carro pintado de vermelho é iluminado por luz branca,
mas apenas reflete a cor vermelha.

luz incidente é distribuída pelos vários raios de luz refletidos.
A reflexão é chamada especular quando a reflexão ocor-

Caso a luz branca que ilumina o carro fosse substituída

re em uma única direção. Isso ocorre em superfícies bem

por luz azul, não ocorreria reflexão na tinta do carro, fazendo-

polidas. Se você refletir uma lanterna em um espelho, a única

-o parecer que foi pintado de preto.

pessoa que conseguirá enxergá-la será aquela que estiver na
direção do raio de luz refletido. Perceba que nessa situação
toda luz é refletida em uma única direção e, por isso, é peri-

Refração

goso usa o laser nesse exemplo.
A refração é o fenômeno que ocorre quando uma onda
mudaavelocidade ao passar de um meio de propagação para
outro.Suponha que uma corda Afina encontra-se ligada a
uma segunda cordaB, mais grossa. Se um pulso for produzido na corda menos densa, sua velocidade diminuirá quando
ele alcançar o segundo meio (a corda mais densa). Como a
frequência não muda, pois depende apenas do quê está provocando as oscilações, o comprimento de onda irá diminuir.
Portanto, como o comprimento de onda e a velocidade se
reduzem proporcionalmente, a expressão f = v/λ permanece
constante.

Figura 5: reflexão especular (a) e difusa (b) de vários raios de luz para-

Figura 7: Corda fina presa a uma corda grossa que, por sua vez, encontra-se presa a uma parede.

lelos.

1.4. Reflexão seletiva da luz
A luz branca é composta por todas as cores. Quando a
luz branca incide sobre um carro pintado de vermelho, a tinta
usada no veículo reflete apenas essa cor. Nesse caso, afirma-se que houve reflexão seletiva.

Figura 8: Os pulsos gerados na corda A se propagam para a direita. É possível ver a redução do comprimento de onda quando esta refrata na corda B.
Apesar de não ser possível ver a velocidade, esta também sofre uma redução.
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Qualquer tipo de onda sofre refração. A variação na velo-

como raio refratado Rrcom um ângulo com a normal igual a

cidade de propagação da onda provocará uma inclinação do

r. O raio incidente, o raio refratado e a normal estão conditos

raio dessa onda sempre que o raio incidente for oblíquo e os

no mesmo plano.

meios forem distintos. No caso do raio incidente ser normal
à superfície de separação dos meios, não haverá mudança
na inclinação, mas a velocidade e o comprimento da onda
continuam a mudar.

Índice de refração da Luz
A refração ocorre quando a luz muda de meio. Essa mudança provoca a alteração da velocidade da luz. No vácuo, ela
se move a uma velocidade c, que é a velocidade da radiação
eletromagnética. A relação entre a velocidade da luz no vácuo
e em um meio qualquer é chamado de índice de refração.

Onde: n = índice de refração do meio; c = velocidade da
luz (m/s) no vácuo; v = velocidade da luz (m/s) monocromá-

Figura 9: Raio de onda refratando ao passar de um meio para outro. A
velocidade da onda é maior no meio A do que em B.

tica que se propaga no meio em questão.
A Tabela a seguir apresenta os índices de refração de alguns materiais:

Os ângulos dos raios, as velocidades da onda, seus
comprimentos de onda e os índices de refração podem ser

Meio

Índices de refração

Vácuo

1,0000

Ar

1,0003

Água

1,3300

Óleo

1,4800

Diamante

2,4230

Chama-se de índice de refração relativo o índice obtido a
partir da relação dos índices de refração dos meios que estão
em contato, fazendo com que um raio de luz monocromático
refrate. Ele pode ser dado por:

relacionados da seguinte forma:

Onde:
sen i e sen r = Senos dos ângulos de incidência e reflexão
va e vb = velocidades da onda nos meios A e B
λa e λb = comprimentos de onda nos meios A e B
na e nb = índices de refração dos meios A e B(para ondas
luminosas)
O meio que apresenta o menor índice de refração é chamado de meio menos refringente e aquele com maior índice

Onde:
do meio A;
,

= índice de refração do meio B em relação ao
,

de refração é chamado de meio mais refringente.

= índices de refração dos meios a e b;

= velocidade da luz nos meios a e b (m/s).

Ângulo limite e reflexão total
Leis da refração ou de Snell-Descartes

Da seção anterior, pode-seperceber que quando a luz sai
de um meio mais refringente (meio B) para um meio menos

12

Suponha que um raio de onda Ri propaga-se em um meio

refringente (meio A), o raio de luz se afasta da normal. Por-

A e incide na superfície de separação deste meio com o meio

tanto, há um ângulo limite para o raio de luz incidente que o

B com um ângulo de incidência i. Ao mudar de meio, o raio

levará a ter um ângulo de 90ºcom a normal, levando-o a não

muda de velocidade, refratando, e passa a ser identificado

mudar de meio. Isto é, a partir desse ângulo a refração não é

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

MÓDULO III

possível e o raio irá refletir para o meio B.

Menor desvio

Maior desvio

Vermelho-Laranja-Amarelo-Verde-Azul-Anil-Violeta
A diferença entre os índices de refração de diferentes co-
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res é muito pequena e quase não se percebe a diferença no
dia-a-dia. No entanto, em situações em que a luz sofre múltiplas refrações consecutivas, as cores que formam a luz branca podem ser separadas formando o espectro da luz branca.
Este fenômeno é chamado de dispersão da luz.
A dispersão da luz é facilmente observável quando a luz
branca atravessa um prisma. A dispersão também pode ser
observada em gotas de água. Se a luz do sol passar por gotas
de água, ela irá se refratar. E como cada cor tem um desvio
diferente, haverá uma organização de cores por faixas, forFigura 10: Raio de onda refratando ao passar de um meio para outro. A

mando o arco-íris.

velocidade da onda é maior no meio A do que em B. Na imagem, o raio de luz
não consegue refratar para o meio A porque seu ângulo de incidência é igual
ao ângulo limite.

Esse ângulo pode ser encontrado pela equação:

Um artefato tecnológico que usa esse princípio é a fibra óp-

Figura 11: Dispersão da luz em um prisma.

tica. Nela, a informação é transmitida por meio de um cabo
transparente revestido por outro cabo, também transparente,

Difração

mas menos refringente, Isso faz com que o sinal luminoso
sofra várias reflexões totais sem que haja perda de energia
considerável.

Difração é a propriedade que as ondas apresentam de
contornar obstáculos quando atravessam orifícios que possuem aproximadamente a mesma dimensão que seu comprimento de onda. Quando as dimensões são muito superiores,

Dispersão da Luz

não ocorre difração.

Vimos que a luz branca é composta por todas as cores
que conhecemos. Cada cor diferente corresponde a uma frequência diferente do espectro eletromagnético. Imagine um
feixe de luz branca incidindo obliquamente numa barra de vidro. Como a velocidade da luz é menor no vidro do que no ar,
sabemos que o feixe de luz sofrerá refração. O desvio do feixe
de luz dependerá, portanto do índice de refração do vidro.

Figura12: À esquerda, onda sofrendo difração ao passar por um orifício

Nesse caso, uma questão precisa ser levada em consi-

cujo tamanho é da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. À

deração: os índices de refração de cada cor são ligeiramente

direita, a mesma onda não sofre difração porque o tamanho do orifício é muito

diferentes um do outro, isto é, cada corsofre um desvio dife-

maior que o comprimento da onda.

rente da outra ao mudar de meio. Na prática, isso significa
dizer que há cores que se desviam mais do que outras.

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

13

MÓDULO III

FÍSICA

Projeto Universidade para Todos

Interferência

Quando há interferência de várias ondas, a onda resultante terá uma amplitude igual à soma das amplitudes de todas

Se duas bolas de gude colidirem, o choque mudará suas
trajetórias. Quando duas ondas se cruzam, elas irão interagir
segundo o princípio da superposição e não irão alterar suas
trajetórias.

as ondas no ponto observado.
Aresultante = A1 + A2 + ... +An
Onde: Aresultante = amplitude (m) da onda resultante em
um ponto; A1, A2, An = amplitudes das ondas 1, 2 até n.

Essa superposição pode significar um reforço da onda.
Isto é, a soma de duas cristas forma uma crista ainda maiorou a soma de dois vales gera um vale ainda maior. A super-

Batimentos

posição também pode representar uma redução ou mesmo
uma anulação das ondas. Isto é, a soma de uma crista com

A superposição de várias ondas cria uma onda resultan-

um vale diminui a amplitude da onda ou a anula. Quando

te. A amplitude da onda resultante é a soma das amplitudes

ocorre o aumento da amplitude da onda, há uma interferên-

das ondas que estão se superpondo. Quando essas ondas

cia construtiva. Quando ocorre a diminuição da amplitude da

são periódicas e suas frequênciassão quase iguais, ocorre

onda afirma-se que houve uma interferência destrutiva. Veja

o que se chama de batimento. Batimento é a onda resultante

as Figuras a seguir:

periódica, não senoidal e cuja frequência pode ser dada por:

Onde:

= frequência da onda resultante;

,

= frequ-

ências das ondas 1 e 2 que originaram o batimento.
A amplitude da onda resultante em um batimento apresenta uma característica modular, com momentos de máximos e de mínimos. A Figuraapresenta duas ondas senoidais
periódicas ea onda resultante da superposição. Perceba que
forma batimentos.

Figura13: Superposição de duas ondas. A interferência construtivapode
ser vista na Figura do meio.

Figura 15:Representação gráfica de ondas (em cima) e da onda resultante
(em baixo), onde é possível ver os batimentos.
Fonte:

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.

html?aula=22278

A frequência dos batimentos pode ser dada pela diferença entre as frequências das ondas que se superpõem:
Figura 14: Superposição de duas ondas. A interferência destrutiva pode
ser vista na Figura do meio.
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Ondas estacionárias

Suponha que o mesmo inseto se mova para a direita com
uma velocidade constante inferior à velocidade de propaga-

Saiba Mais: http://www.cdcc.usp.br/ondulatoria

ção da onda. Essa situação irá alterar o comprimento de onda

Suponha que uma corda amarrada àparede é posta a vi-

e sua frequência em função da localização do observador (se

brar. A onda refletirá na parede, retornando para a corda. A
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a fonte está se aproximando ou afastando dele).

sobreposição da onda incidente com a onda refletida provocará regiões de interferência construtiva. Mantendo-se uma
frequência adequada, é possível criar uma onda estacionária.
Nela, as regiões de interferência destrutiva são fixas e formam pontos da corda que não vibram (nós). As regiões de
interferência construtiva também são fixas e formam regiões
que se mantém em vibração máxima (ventres). Essa situação
ocorre em instrumentos de corda como o violão, a guitarra
e o cavaquinho.

Figura18: ondas na superfície da água. A fonte de ondas encontra-se em
movimento com velocidade constante.

Chama-se de efeito Doppler o aumento/redução da frequência e a redução/ampliação do comprimento de onda. É
importante destacarque a velocidade da onda não se altera,
pois a mesma depende apenas do meio em que se propaga.
Se o observador estiver em movimento e a fonte de ondas
parada, no seu ponto de vista será como se a fonte estivesse
em movimento. Assim, ele também perceberá a mudança do
comprimento de onda e de sua frequência.
Para construir uma relação entre comprimento de onda,
frequência e velocidade considere um eixo onde a origem
Figura 16: Uma pessoa balança uma corda presa à parede. É possível ver

encontra-se no observador e que aponta para a fonte sonora:

nós na mão da pessoa e na parede. Dependendo do modo de vibração, outros
nós podem aparecer ao longo da corda.

Efeito Doppler
O efeito Doppler é a mudança da frequência/comprimento de uma onda devido o movimento da fonte e do observador. Para visualizar, suponha que um inseto encontra-se na

Figura19: Eixo com origem no observador e apontando para a fonte sonora.

superfície da água e gera pulsos de frequência constante.
Enquanto esse inseto permanecer parado, as ondas terão a
geometria abaixo:

A equação que relaciona a velocidade da fonte vf, a velocidade do observador vo, a velocidade da onda vs e as frequências da onda emitidas pela fonte f e a frequência percebida
pela observador fopode ser dada por:

Figura17: ondas circulares na superfície da água.
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Onde:

= frequência aparente (Hz); = frequência de emissão da onda (Hz) ; = velocidade da onda (m/s);

dade do observador (m/s);

= veloci-

= velocidade da fonte de ondas (m/s).

A escolha do sinal positivo ou negativo nas velocidades do observador ou da fonte deve seguir a seguinte regra: quem estiver
se movendo no sentido positivo do eixo terá sinal positivo e quem estiver no sentido contrário, o sinal negativo.

CAPÍTULO 3: ESPELHOS E LENTES
Espelhos planos
Suponha uma superfície lisa, plana e capaz de refletir a luz. Essa superfície atuará como um espelho plano. Suponha que um
objeto O encontra-se a uma distância d de um espelho plano. Sua imagem aparecerá a uma distância d dentro do espelho devido
às leis da reflexão.

Figura1: Objeto em frente a um espelho plano. Os raios de luz saem do objeto e refletem no espelho. A imagem do objeto é formada pelos prolongamentos desses
raios dentro do espelho.

A imagem formada por um espelho plano é:
⇒⇒ Direita: encontra-se com a mesma orientação que o objeto
⇒⇒ Virtual: formada pela intersecção dos prolongamentos dos raios refletidos
⇒⇒ Do mesmo tamanho do objeto

Translação de espelho plano
No caso do espelho estar em movimento, continua verdadeira a afirmação de que a distância do objeto ao espelho é igual à
distância da imagem até o espelho. Portanto, se o espelho se mover uma distância dà uma velocidade v, a imagem irá se mover
no mesmo sentido uma distância 2d à uma velocidade 2v.
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Figura2: Espelho transladando uma distância d na direção perpendicular a seu plano. A imagem i1foi gerada pelo espelho
quando estava próximo do objeto e a imagem i2 quando ele estava longe.

Associação de espelhos planos

O número de imagens formadas por essa configuração
de espelhos planos pode ser dada por:

Quando um objeto é colocado entre dois espelhos planos
juntos queformamum ângulo ,haverá a formação de múltiplas imagens. A Figura apresenta o esquema geral:

Onde: N = número de imagens

Espelhos esféricos
Espelhos esféricos possuem um formato côncavo ou
convexo. Para facilitar a visualização, é mais fácil imaginá-los
como sendo a superfície bem polida de uma bola de metal.
Por fora ela se apresenta como um espelho convexo. Cortando-a e olhando seu interior, tem-se um espelho côncavo.
Alguns espelhos esféricos que você pode ter visto são:
⇒⇒ O espelho que o dentista usa para ver por trás dos dentes,
⇒⇒ Os espelhos nos tetos das lojas que são usados para vigiar os produtos,
⇒⇒ O espelho nos kits de maquiagem para ver espinhas,
⇒⇒ O espelho dos balcões de lojas de óculos.
Esses espelhos, devido sua origem em uma esfera, possuem os seguintes aspectos geométricos:
⇒⇒ Centro de curvatura (c): o centro da esfera
Figura3: Dois espelhos planos são postos juntos e entre eles há um ângulo

. A imagem em cada espelho também serve de objeto para o outro

espelho, permitindo a formação de várias imagens.

⇒⇒ Raio de Curvatura (R): o raio da esfera
⇒⇒ Vértice (V): o polo do espelho, às vezes entendido como
o ponto mais externo
⇒⇒ Eixo principal: é a reta que passa pelo centro de curvatura
e o vértice
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Figura 4: Espelho côncavo e seus elementos geométricos

Figura 6: Raios incidente e refletido no espelho côncavo.

Figura 5: Espelho convexo e seus elementos geométricos

Incidência e reflexão da luz em espelhos esféricos
Primeiramente, as leis da reflexão continuam válidas para

Figura 7: Raios incidente e refletido no espelho convexo.

Raios notáveis nos espelhos esféricos

os espelhos esféricos. Além disso, ressalta-se que a normal à
superfície do espelho sempre passa pelo centro de curvatura.

Para determinar como se forma a imagem em um espe-

Desse modo, lembra-se que o ângulo de incidência é igual ao

lho esférico, basta conhecer a trajetória de dois raios quais-

de reflexão. Assim, para qualquer raio que incide no espelho:

quer que incidem sobre ele. Para facilitar, destacam-se alguns
raios fáceis de determinar sua trajetória após a reflexão (raios
notáveis).
⇒⇒ Raios incidentes que passam pelo foco ou são paralelos
ao eixo:
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um ângulo muito pequeno em relação ao eixo. Além disso, o
espelho precisa ter um ângulo pequeno de abertura, menor
que 10º. Espelhos esféricos com essa característica são chamados espelhos de Gauss e essa seção tratará da formação
de imagens nesse tipo de espelho.
As imagens em espelhos esféricos possuem uma grande
variedade de aspectos. Muitos estudantes tentam memorizar
todas elas. Ao invés de memorizá-las, é mais simples compreender o método de construção das imagens.
A seguir serão apresentadas algumas imagens construídas a partir dos raios notáveis que saem dos objetos. Em
seguida, apresentam-se as características de cada imagem.
Destaca-se que em todos os esquemas os raios de luz estão
saindo do objeto.
Objeto antes do centro de curvatura
Nessa situação, a imagem, em relação ao objeto, é:
⇒⇒ Real: intersecção dos raios refletidos
⇒⇒ Invertida: origina-se no semiplano contrário ao plano do
objeto
Figura8: Raio incidente paralelo ao eixo ou passando pelo foco em espelho côncavo e convexo.

⇒⇒ Menor que o objeto: sua altura é sempre menor que a
altura do objeto

⇒⇒ Raios incidentes que passam pelo centro de curvatura

Figura 10: Imagem formada pelo espelho côncavo por objeto atrás do
centro de curvatura.

Objeto sobre o centro de curvatura
Nessa situação, a imagem, em relação ao objeto, é:
Real
Invertida
Do mesmo tamanho do objeto
Figura 9: Raio incidente passando pelo centro de curvatura em espelho
côncavo e convexo.
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Figura 11: Imagem formada pelo espelho côncavo por objeto sobre o
centro de curvatura.

Figura 13: Imagem imprópria no espelho côncavo por objeto sobre o foco.

Objeto entre o centro de curvatura e o foco

Objeto entre o foco e o vértice

Nessa situação, a imagem, em relação ao objeto, é:

Nessa situação, a imagem, em relação ao objeto, é:

Real

Virtual

Invertida

Direita

Maior que o objeto

Maior que o objeto

Figura 12: Imagem formada pelo espelho côncavo por objeto entre o centro de curvatura e o foco.

Objeto sobre o foco
Nessa situação a imagem é imprópria, pois os raios refletidos são paralelos entre si, isto é, a imagem só se forma

Figura 14: Imagem formada pelo espelho côncavo por objeto entre o foco
e o vértice.

no infinito.
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No caso do espelho convexo, a posição do objeto não
importa, pois sua imagem sempre possui as seguintes características:
Virtual
Direita
Menores que o objeto

Figura 16: um objeto no fundo de um copo tem sua luz refratada ao mudar
de meio. O prolongamento do raio refratado constrói uma imagem virtual que
está mais próxima da superfície.

A relação entra as distâncias

e

está relacionada com

os índices de refração pela seguinte equação:

Figura 15: Imagem formada pelo espelho convexo por um objeto.

Lâminas de faces paralelas
Dioptro plano

Lâminas de faces paralelas ocorrem quando dois dioptros paralelos são postos juntos. Uma situação comum é uma

O conjunto formado por dois meios homogêneos, trans-

lâmina de vidro. Sua face superior e inferior fazem contato

parentes e separados por uma superfície plana é chamado de

com o ar, tal que há duas superfícies de separação de meio.

dioptro plano. Um exemplo seria o conjunto ar e água em um

Um raio de luz que viaje no ar, ao atravessar o vidro, sairá

copo ou uma piscina.

do outro lado com o mesmo ângulo de incidência com que

Supondo que uma pessoa, no ar, observa uma moeda

entrou, mas sofrerá um desvio lateral como mostra a Figura.

no interior do copo, a imagem que ela verá será virtual, pois
é formada pelos prolongamentos do raio refratado, como a
Figura apresenta.

Figura 17: lâminas de faces paralelas com um raio de luz atravessando-o.

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

21

MÓDULO III

FÍSICA

Projeto Universidade para Todos

A equação que relaciona os ângulos, o comprimento da

Prismas de reflexão total

lâmina ee o desvio lateral é dada por:
Em um prisma pode ocorrer reflexão total. Essa situação
é usada em instrumentos ópticos. A seguir são apresentaOnde: d = desvio lateral (cm); e = distância entre as
faces paralelas da lâmina (cm); i, r = ângulos de incidência e

das as configurações mais comuns de prismas com reflexão
total.

refração do raio de luz.

Prisma
A associação de dois dioptros planos com faces não paralelas forma aquilo que se chama de prisma. Um raio de luz
monocromático que incida em uma das faces do prisma irá
refratar ao entrar e ao sair.

Figura19: Prismas de reflexão total com raios emergentes perpendiculares
e paralelos.

Lentes esféricas: nomenclatura e tipos
A associação de dois dioptros, sendo pelo menos um
deles esférico, é chama de lente esférica. A não ser que se
diga o contrário, sempre se considera que a lente está imersa
em um meio homogêneo que as envolve. As lentes podem
ser de bordas finas ou grossas. A seguir apresentam-se os
nomes delas, iniciando-se pelas primeiras.

Figura 18: Raio de luz incidindo em uma face de um prisma, refratando
ao entrar e ao sair dele.

Algumas relações matemáticas que estão associadas ao
prisma são:
Figura 20: Lentes de borda fina. Da esquerda para a direita: biconvexa;
plano-convexa; côncavo-convexa.

Onde: D = Desvio angular.

Desvio angular mínimo
Em um prisma, há um ângulo de incidência i que gera
o menor desvio angular . Essa situação ocorre quando os
ângulos de incidência são iguais aos ângulos de refração,

Figura 21: Lentes de borda grossa. Da esquerda para a direita: bicôncava;
plano-côncava; convexo- côncava.

tal que:
Com exceção das lentes que possuem um dos seus laNessa situação, são verdadeiras as seguintes relações:

dos planos, todas elas possuem dois raios de curvatura associados à face esquerda Re e direita Rddas lentes.
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Representação de lentes delgadas convergentes e divergentes
Chama-se de lentes delgadas aquelas cuja espessura
(grossura) for desprezível em relação aos seus raios de curvaturaRe e Rd. Nessas lentes os percursos dos raios de luz
não são representados no interior da lente.

Figura 22: Lente delgada Biconvexa com seus raios de
curvatura.
As lentes podem apresentar três tipos de comportamentos ópticos. Elas podem ser convergentes, isto é, fazer com
que raios paralelos ao eixo principal, ao passar pela lente,
convergirem em um único ponto. Elas podem ser divergentes, onde raios paralelos ao eixo principal, ao atravessar a

Figura 23: Da esquerda para a direita: lente delgada convergente; lente
delgada divergente.

lente, se afastam deste eixo. Ou podem ser “invisíveis”. Essa
característica depende do índice de refração da lente e do

É importante destacar que no esquema anterior só é pos-

meio no qual ela está mergulhada.

sível apontar qual lente possui a borda fina ou grossa saben-

⇒⇒ Se o índice da lente for maior que o índice do meio, as

do os índices de refração das lentes e do meio no qual elas

lentes de bordas finas são convergentes e as de bordas

estão inseridas.Outra importante característica das lentes

grossas, divergentes.

delgadas é a ausência de desvio para todos os raios de luz

⇒⇒ Se o índice da lente for menos que o índice do meio, as

que passam pelo centro óptico:

lentes de bordas finas são divergentes e as de bordas
grossas, convergentes.
⇒⇒ Se o índice da lente for igual ao índice do meio, as lentes
não irão alterar a trajetória dos raios de luz, agindo como
se não existissem ou fossem invisíveis. Esse tipo de lente
não interessa aos estudos desse módulo.
As lentes delgadas convergentes são representadas por
um segmento de reta com pontas de setas em suas extremidades. As lentes delgadas divergentes são representadas
por segmentos de retas com inícios de setas em suas extremidades.
Figura 24: Um raio de luz atravessando o centro óptico de uma lente delgada divergente ou convergente não sofre desvio
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Focos principais das lentes delgadas

vessar uma lente divergente terá um raio deluz emergente
cujo prolongamento também passará pelo ponto antiprincipal.

Há dois focos principais. No foco principal da imagemconvergem os raios de luz paralelos ao eixo após passar
por uma lente convergente ou seus prolongamentos após
passar por uma lente divergente.

Figura 25: Raio de luz paralelo ao eixo principal atravessando uma lente.

A distância entre o foco principal da imagem f’ e o centro
focal Oé chamado de distância focal.
No foco principal do objeto passa3m os raios de luz que
após atravessarem uma lente convergente saem paralelos ao
eixo ou os prolongamentos dos raios de luz que após atravessarem por uma lente divergente saem paralelos.
Figura 27: Raio de luz atravessando uma lente e passando efetivamente ou pelo
seu prolongamento pelo ponto antiprincipal.

Formação de
convergentes

imagens

em

lentes

A imagem formada por uma lente é construída a partir da
luz que sai do objeto. Para construir graficamente a imagem,
trace dois raios de luz partindo do ponto mais alto o objeto. A
seguir são apresentadas algumas situações:
Figura 26: Raio de luz passa pelo foco principal do objeto e atravessa
uma lente.

Objeto antes do ponto antiprincipal
Nessa situação, a imagem, em relação ao objeto, é:

Pontos antiprincipais das lentes delgadas

⇒⇒ Invertida
⇒⇒ Real

Os pontos antiprincipais das lentes delgadas estão locali-

⇒⇒ Menor

zados sobre o eixo principal e encontram-se a uma distância
que é igual ao dobro da distância focal. Um raio de luz que
passe por esse ponto e atravesse uma lente convergente irá
passar pelo ponto antiprincipal do outro lado. Um raio de luz
cujo prolongamento passar pelo ponto antiprincipal ao atra-
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Figura 30: Formação da imagem de um objeto localizado entre o ponto

Figura 28: Formação da imagem de um objeto localizado antes

antiprincipal da lente e o foco principal do objeto.

do ponto antiprincipal da lente.

Objeto sobre o foco principal do objeto
Objeto sobre o ponto antiprincipal
Nessa situação, a imagem, em relação ao objeto, é:

Nessa situação, a imagem é imprópria porque sua formação só ocorre no infinito.

⇒⇒ Invertida
⇒⇒ Real
⇒⇒ Do mesmo tamanho

Figura 31: Esquema com o objeto sobre o foco principal do objeto e a
imagem imprópria.

Objeto entre o foco principal do objeto e o centro óptico
Figura 29: Formação da imagem de um objeto localizado sobre o ponto
antiprincipal da lente.

Nessa situação, a imagem, em relação ao objeto, é:
⇒⇒ Direita
⇒⇒ Virtual

Objeto entre o ponto antiprincipal e o foco principal do

⇒⇒ Maior

objeto
Nessa situação, a imagem, em relação ao objeto, é:
⇒⇒ Invertida
⇒⇒ Real
⇒⇒ Maior

Figura 32: Formação da imagem de um objeto localizado entre o foco
principal do objeto e o centro óptico.
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Formação de imagens em lentes divergentes
A imagem formada pela luz que sai de um objeto e passa
por uma lente divergente sempre é direita, menor e virtual.

Figura 34: Sistema de referências das equações das lentes.

A equação de Gauss para as lentes relaciona a distância focal do espelho esférico com a abscissa do objeto e da
imagem.

Onde: f = distância do foco até o vértice (cm); p = disFigura 33: Esquema com um objeto diante de uma lente divergente e a
formação de uma imagem virtual atrás do objeto.

tância do objeto até o vértice (cm); p’ = distância da imagem
até o vértice (cm).
O aumento linear relaciona a altura da imagem e do objeto.

Equações das lentes delgadas
O sistema de referência comumente usado com as equa-

Por último, apresenta-se a equação dos fabricantes de

ções das lentes apresenta as seguintes características:

lentes. Essa fórmula introduz uma nova variável denomina-

⇒⇒ O eixo de coordenadas encontra-se no centro óptico da

da Vergência, que é igual ao inverso do foco e é medida em

lente

dioptria (di).

⇒⇒ A posição do objeto (p) é positiva quando é real e é negativa quando virtual
⇒⇒ A posição da imagem (p’) é positiva quando é real e é
negativa quando virtual
⇒⇒ A altura do objeto e da imagem (o, i) é positiva quando
está acima do eixo e negativa quanto está abaixo.
⇒⇒ O ponto antiprincipal do objeto e da imagem encontram-

Onde: V = vergência (di); n(lente) = índice de refração
da lente; n(meio) = índice de refração do meio; Re, Rd =
Raio de curvatura da face esquerdae direita da lente (m), sendo positivo se for convexa, negativa se for côncava e infinito
se for plana; f = foco principal do objeto ou da imagem (m).

-se duas vezes mais distantes do centro óptico que os
focos principais do objeto e da imagem, respectivamente.

Equações dos espelhos esféricos de Gauss
O sistema de referência comumente usado com as equações das lentes apresenta as seguintes características:
⇒⇒ A posição do objeto (p) é positiva quando é real e é negativa quando é virtual.
⇒⇒ A posição da imagem (p’) é positiva quando é real e é
negativa quando é virtual.
⇒⇒ A altura do objeto ou da imagem (o, i) são positivos se
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ANOTAÇÕES

⇒⇒ No espelho côncavo, o foco e o centro de curvatura são
reais e positivos.
⇒⇒ No espelho convexo, o foco e o centro de curvatura são
virtuais e negativos.
⇒⇒ O foco está entre o vértice e o centro de curvatura, isto é,
a distância focal é a metade do raio.
A equação de Gauss relaciona a distância focal do espelho esférico com as posições do objeto e da imagem.

___________________________________________
______________________________________________
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______________________________________________
___________________________________
_________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________

__

___________________________________________
Onde: f = distância do foco até o vértice (cm); p = dis-

___________________________________________

tância do objeto até o vértice (cm); p’ = distância da imagem

___________________________________________

até o vértice (cm).

_______________________________________

A ampliação da imagem em relação ao objeto é dada por:

____

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

O esquema com o espelho esférico, o objeto, a imagem e
o sistema de referência encontra-se logo a seguir:

_____________________________________

______

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________

________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________

__________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_______________________________

____________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_____________________________

______________

___________________________________________
Figura 35: Imagem formada por espelho côncavo. No esquema estão

___________________________________________

indicados as posições das abcissas p e p’, a primeira positiva e a segunda,

___________________________________________

negativa, e as alturas dos objetos o e i, ambas positivas.

___________________________

________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________ ____________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
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CAPÍTULO 4: UMA PONTE PARA O COTIDIANO
Título

Link

Lasers cicatrizam sem deixar marcas. Novo tipo de laser verde estimula
fibras de colágeno para cicatrizar nervos e outros tecidos danificados

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/lasers_
cicatrizam_sem_deixar_marcas_imprimir.html

Nanomáquinas movidas a luz
Dispositivos minúsculos podem se mover com um pouco de luz, em vez
de usar energia elétrica
Novos instrumentos permitem biópsias virtuais para detecção do câncer
É possível ampliar em até mil vezes uma única célula pré-cancerosa
Camuflagem óptica inovadora facilita comunicações

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/
morcegos_nao_batem_as_asas_como_os_
passaros.html

Morcegos não batem as asas como os pássaros
Névoa e lasers revelam particularidades do vôo do morcego
Luz solar pode controlar o clima

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/
luz_solar_pode_controlar_o_clima.html

Novos modelos computacionais começam a sugerir como variações na
intensidade da radiação solar podem alterar padrões climáticos.
Olhar para o sol pode fazer espirrar, sim

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/olhar_
para_o_sol_pode_fazer_espirrar_sim_imprimir.
html

Há milhares de anos, luzes brilhantes são sinônimo de grandes espirros
– e estudos curiosos
A luz de lulas e polvos

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/a_luz_
de_lulas_e_polvos.html

Alguns cefalópodes geram luz ao misturar duas substâncias que
formam uma terceira que emite luz.

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/
campos_magneticos_distorcem_luz_de_
quasares.html

Campos magnéticos distorcem luz de quasares
Brilho de quasares distantes iluminava campos magnéticos primordiais
Cor local: plantas sob sóis extraterrestres poderiam ter uma variedade
de nuanças

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/
cor_local_plantas_sob_sois_extraterrestres_
poderiam_ter_uma_variedade_de_nuancas.
html

Estudar como a fotossíntese funciona na Terra ajuda cientistas a prever
a existência de plantas negras e uma flora exótica em outros planetas
O universo luminoso dos fungos bioluminescentes
Novas espécies descobertas recentemente no Brasil refletem a
necessidade de pesquisa e conservação do patrimônio pouco conhecido
envolvendo a diversidade de fungos tropicais

Uma teoria muito divulgada afirma que pintores do século XV atingiram
novo nível de realismo com a ajuda de lentes e espelhos. Mas
descobertas recentes levantam dúvidas sobre essa hipótese
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http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/novos_
instrumentos_permitem_biopsias_virtuais_
para_deteccao_do_cancer.html
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/
camuflagem_optica_inovadora_facilita_
comunicacoes.html

Novos conceitos de invisibilidade podem dispensar completamente os
metamateriais

Óptica e realismo na arte renascentista

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/
nanomaquinas_movidas_a_luz.html

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/o_
universo_luminoso_dos_fungos_
bioluminescentes_2.html

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/
optica_e_realismo_na_arte_renascentista_2.
html
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O brilho metálico dos besouros
Tons dourados e prateados cintilam na floresta

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/o_
brilho_metalico_dos_besouros.html

A depilação a laser pode prejudicar a saúde humana?
Esse tipo de depilação é cada vez mais comum, sobretudo entre as
mulheres. Em resposta a nossa leitora, um especialista explica se o
contato sucessivo com essa fonte de luz provoca efeitos indesejáveis no
organismo.
Ligue o laser, o filme vai começar
Carlos Alberto dos Santos explica como funciona uma das maiores
promessas de inovação para os próximos anos: o laser de raios-X, que
tem aplicações tecnológicas surpreendentes.
Com laser nos dedos
Aplicativo para o iPad permite que cientistas manipulem moléculas
apenas com toque na tela.
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http://cienciahoje.uol.com.br/revistach/2010/268/a-depilacao-a-laser-podeprejudicar-a-saude-humana/?searchterm=laser

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/dolaboratorio-para-a-fabrica/ligue-o-laser-o-filmevai-comecar/?searchterm=laser

http://cienciahoje.uol.com.br/blogues/
bussola/2011/03/com-laser-nosdedos/?searchterm=laser

Alta precisão contra cáries
Uso de ‘laser’ com pulsos ultracurtos promete tornar tratamento
odontológico mais preciso. O equipamento poderá remover a cárie sem
causar grandes alterações na superfície do dente e colocar em risco
tecidos saudáveis.

http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/04/
alta-precisao-contra-caries/?searchterm=laser

Contando elefantes pelo som
Projeto de preservação cria método de monitoramento desses
mamíferos por meio da captura de sons. A técnica permite maior
conhecimento dos hábitos dos animais e facilita o desenvolvimento de
iniciativas de proteção da espécie.

http://cienciahoje.uol.com.br/
noticias/2010/01/contando-elefantes-pelosom/?searchterm=ondas%20sonoras

Como funciona uma câmera sem lentes?

http://ciencia.hsw.uol.com.br/questao131.htm

Ler com pouca luz danifica seus olhos?

http://ciencia.hsw.uol.com.br/questao462.htm

Como funcionam os problemas refrativos de visão

http://saude.hsw.uol.com.br/visao-refrativa.htm

Como funcionam os óculos de sol

http://viagem.hsw.uol.com.br/oculos-de-sol.
htm

O que significa dizer que uma pessoa tem visão 20/20?

http://saude.hsw.uol.com.br/questao126.htm
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QUESTÕES DO VESTIBULAR E DO ENEM

02. (ENEM-2009-cancelado) A ultrassonografia, também
chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Ela se baseia na refle-

01. (ENEM-2009-preparação) Um dos modelos usados na

xão que ocorre quando um pulso de ultrassom, emitido

caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano baseia-

pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa

-se na hipótese de que ele funciona como um tubo res-

a superfície que separa um órgão do outro, produzindo

sonante. Neste caso, os sons externos produzem uma

ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho.

variação de pressão do ar no interior do canal auditivo,

Para a observação de detalhes no interior do corpo, os

fazendo a membrana (tímpano) vibrar. Esse modelo pres-

pulsos sonoros emitidos têm freqüências altíssimas, de

supõe que o sistema funciona de forma equivalente à

até 30MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada se-

propagação de ondas sonoras em tubos com uma das

gundo.

extremidades fechadas pelo tímpano. As frequências que

A determinação de distâncias entre órgãos do corpo hu-

apresentam ressonância com o canal auditivo têm sua

mano feita com esse aparelho fundamenta-se em duas vari-

intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua in-

áveis imprescendíveis:

tensidade atenuada.

a) a intensidade do som produzido pelo aparelho e a freqüência desses sons.
b) a quantidade de luz usada para gerar as imagens no parelho e a velocidade do som nos tecidos.
c) A quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a freqüência dos sons emitidos pelo aparelho.
d) a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo
entre os ecos produzidos pelas superfícies dos órgãos.

Considere que, no caso de ressonância, ocorra um nó
sobre o tímpano e ocorra um ventre da onda na saída do

e) o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de pulsos emitidos a cada segundo pelo aparelho.

canal auditivo, de comprimento L igual a 3,4 cm. Assumindo
que a velocidade do som no ar (v) é igual a 340 m/s, a fre-

03. (UFBA-2008) Em uma sala fechada, em que as paredes,

quência do primeiro harmônico (frequência fundamental, n =

o teto e o assoalho absorvem o som, estudantes reali-

1) que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa

zaram a montagem experimental apresentada na figura:

que seria reforçada por uma ressonância no canal auditivo,

dois alto-falantes idênticos, separados por uma distância

usando este modelo é

de 1,0m. Inicialmente, liga-se apenas um alto-falante, pro-

a)0,025 kHz, valor que considera a frequência do primeiro

duzindo-se uma onda sonora de freqüência f0 = 600Hz.

harmônico como igual anv/4L e equipara o ouvido a um

Em seguida, ambos são ligados ao mesmo tempo, sendo

tubo com ambas as extremidades abertas.

produzida, por cada um deles, uma onda sonora idêntica

b)2,5 kHz, valor que considera a frequência do primeiro harmônico como igual anv/4L e equipara o ouvido a um tubo

à anterior. Ao caminhar-se paralelamente à parede oposta,
observa-se que,

com uma extremidade fechada.
c)10 kHz, valor que considera a frequência do primeiro harmônico como igual anv/L e equipara o ouvido a um tubo
com ambas as extremidades fechadas.
d)2.500 kHz, valor que expressa a frequência do primeiro
harmônico como igual anv/L, aplicável ao ouvido humano.
e)10.000 kHz, valor que expressa a frequência do primeiro
harmônico como igual anv/L, aplicável ao ouvido e a tubo
aberto e fechado.
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⇒⇒ com apenas um dos alto-falantes ligado, a intensidade do
som é aproximadamente uniforme e de valor I0;

05. (UFBA-2004) O fundo do mar é completamente escuro. Uma maneira de “olhar” em volta é utilizando-se um

⇒⇒ com os dois alto-falantes funcionando, existem pontos

aparelho chamado Sonar, que emite um pulso sonoro e

em que, praticamente, não se ouve o som emitido, entre-

“ouve” o eco refletido em um objeto distante. Considere

meados por outros pontos onde a intensidade é aproxi-

que um Sonar localizado em um submarino em repou-

madamente igual a 4I0.

so, no fundo do mar, emite pulsos com freqüência de

⇒⇒ Considerando a velocidade do som no ar igual a 340m/s:

20.000Hz, e que esses pulsos atingem objetos, A e B,

⇒⇒ determine o comprimento de onda da onda sonora;

retornando ao submarino, 12 s e 16 s, respectivamente,

⇒⇒ explique os efeitos observados;

após serem emitidos . Os pulsos que retornam de B têm

⇒⇒ calcule a diferença entre as distâncias d2 e d1, indicadas

freqüência suavemente alterada para 19.980 Hz, enquan-

na figura, sabendo que P é o primeiro ponto no qual a

to os que vêm de A mantêm a mesma freqüência inicial.

intensidade sonora é nula, a partir do ponto M, localizado

Sabe-se que a velocidade do som, na água, é de 1.500

frontalmente ao ponto médio entre os alto-falantes.

m/s e que a água está parada em relação ao fundo do mar.

FÍSICA
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Nessas condições, calcule a distância de cada objeto, A e
04. (UFBA-2007) A música, como arte, é fundamentada,

B, ao submarino, no instante em que é atingido pelo pulso,

para sua criação e execução, em princípios específicos que

e a velocidade de cada um deles, identificando o fenôme-

também estão presentes nas Ciências Naturais, como evi-

no físico associado à variação de freqüência.

denciados corretamente nas proposições
06. (UEFS-2011.1) No forno de micro-ondas, há uma válvula
ou gerador chamado de magnetron, que trabalha convertendo a energia elétrica em micro-ondas, as quais se
propagam no vácuo com velocidade de aproximadamente 3,0.105km/s. Elas, por sua vez, vibram e “batem” nas
estruturas cerca de 2400 milhões de vezes por segundo,
gerando atrito. Essa agitação provoca o aquecimento que
cozinha os alimentos, mas também faz com que se quebrem as moléculas presentes nos alimentos, modificando
(01) As propriedades dos elementos químicos se repe-

a estrutura dos nutrientes. O valor que mais se aproxima

tem, de oito em oito elementos, em toda aTabela Periódica,

do comprimento de onda das micro-ondas, medido em

assim como as notas, na escala musical.

centímetros, é

(02) O som emitido pela vibração de uma corda exibe
fenômenos de interferência, difração, refração e reflexão.
(04) O potencial de combinação dos desoxirribonucleo-

a) 0,01
b) 0,10
c) 1,00

tídeos expresso na diversidade dasmoléculas de DNA pode,

d) 10,00

em princípio, ser comparado às diferentes associações de

e) 100,00

notasmusicais em infinitas melodias.
(08) A freqüência da vibração de uma corda depende de

07. (UEFS-2011.1) Referindo-se a processos que ocorrem

sua densidade linear, de seu comprimento e da tensão apli-

no interior da câmara de cozimento de um forno de micro-

cada nessa corda.

-ondas, marque com V as afirmativas verdadeiras e com

(16) As etapas de mitose e interfase, em células embrionárias, ocorrem ciclicamente, sob ritmoque propicia a rápida
proliferação celular.
(32) O som que se propaga a 200,0m/s, em um tubo
aberto de 60,0cm de comprimento, contendo um gás, emite
o som fundamental com freqüência de 120,0Hz.

F, as falsas.
( ) As moléculas de água presentes nos alimentos têm
energia potencial eletrostática, e a tendência natural, quando
na presença do campo elétrico, é buscar uma situação de
energia potencial máxima.
( ) A molécula de água, quando gira devido à presença
do campo elétrico, atrita com outras moléculas e converte

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

31

MÓDULO III

FÍSICA

Projeto Universidade para Todos

parte de sua energia potencial eletrostática em energia térmica.

10. (UESC-2006) A luz visível emitida por uma lâmpada incandescente é um exemplo de uma onda eletromagnética.

( ) A frequência das ondas produzidas pelo forno sendo
igual à frequência própria de vibração da molécula de água
garante a transferência de energia para os alimentos, mediante um processo de ressonância.
( ) Recipientes metálicos e invólucros metálicos para envolver os alimentos não devem ser usados, porque podem
refletir as micro-ondas no interior da câmara de cozimento.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para
baixo, é a

Sobre o comportamento dessa onda, é correto afirmar:
a) A intensidade da luz emitida pela lâmpada é inversamente
proporcional à potência da lâmpada.
b) A luz visível emitida pela lâmpada se propaga em meios
diferentes com o comprimento de onda constante.
c) O valor da freqüência da onda depende do índice de refração do meio de
propagação.
d) A luz visível emitida pela lâmpada incandescente se

a) F V F F

propaga no vácuo com velocidade constante e igual a

b) F V V F

3,0.108m/s.

c) V V F F

e) A luz branca do espectro eletromagnético é constituída de

d) V F V V

uma única freqüência.

e) F V VV
11. (UESC-2005) A distância entre duas interseções con08. (UEFS-2010.2) O espectro eletromagnético é o conjunto

secutivas das envoltórias do campo elétrico e do cam-

das frequências conhecidas para as ondas eletromagné-

po magnético, em uma onda eletromagnética, é igual a

ticas e é dividido em regiões com nomes especiais, que

5,0.10-3m. Considerando-se que a onda se propaga no

são determinados ou pelo modo de produção ou pelo

vácuo com velocidade igual a 3,0.105km/s, a sua freqüên-

modo de utilização das ondas eletromagnéticas. Com

cia, em hertz, é igual a

base nos conhecimentos sobre Radiações Eletromagné-

a) 3,0.107

ticas, é correto afirmar:

b) 1,3.108

a) A interação de uma onda eletromagnética com a matéria
independe da frequência da onda.
b) As ondas infravermelhas são mais eficientes do que as

c) 1,3.1010
d) 3,0.1010
e) 3,5.1010

outras ondas para provocar aquecimento de objetos.
c) Os raios X são os responsáveis pela ionização da camada
superior da atmosfera.

mitem microondas que refletem na água, gelo e outras

d) As radiações eletromagnéticas cujo comprimento de onda
no vácuo é igual a

12. (ENEM-2009-cancelado) Os radares comuns trans-

tem frequência de 3.10-19Hz.

partículas na atmosfera. Podem, assim, indicar apenas o
tamanho e a distância das partículas, tais como gotas de

e) Se uma onda eletromagnética passa de um meio para

chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar

outro, sua velocidade não se altera, mas sua frequência e

a velocidade e a direção na qual as partículas se movi-

comprimento de onda alteram-se.

mentam, fornecendo um quadro do fluxo de ventos em
diferentes elevações.

09. (UESC-2007) As ondas eletromagnéticas que têm, res-

Nos Estados Unidos, a Nexrad, uma rede de 158 radares Do-

pectivamente, a menor freqüência e o menor comprimen-

ppler, montada na década de 1990 pela Diretoria Nacional

to de onda, são

Oceânica e Atmosférica (NOAA), permite que o Serviço

a) microondas e raios g.

Meteorológico Nacional (NWS) emita alertas sobre situa-

b) infravermelho e raios X.

ções do tempo potencialmente perigosas com um grau de

c) microondas e luz visível.

certeza muito maior.

d) ondas de rádio e raios γ.
e) infravermelho e ultravioleta.

O pulso da onda do radar ao atingir uma gota de chuva,
devolve uma pequena parte de sua energia numa onda
de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele
emita a onda seguinte. Os radares da Nexrad transmitem
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entre 860 e 1300 pulsos por segundo, na freqüência de

14. (ENEM-2009) Considere um equipamento capaz de emitir

3000MHz.

radiação eletromagnética com comprimento de onda bem

FISCHETTI, M., Radar Meteorológico: Sinta o vento. Scientific American Brasil, n. 08, São Paulo, jan. 2003.

menor que a da radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um

No radar Doppler, a diferença entre as freqüências emiti-

tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamen-

das e recebidas pelo radar é dada por Δf = (2ur/c) fo onde ur

to e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo.

é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor, c=3,0x10

8

Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna

m/s é a velocidade da onda eletromagnética, e fo é a freqüên-

o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e

cia emitida pela fonte. Qual é a velocidade, em Km/h, de uma

revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figu-

chuva para a qual se registra no radar Doppler uma diferença

ra abaixo. Dentre os fenômenos decorrentes da interação

de freqüência de 300Hz?

entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a

a) 1,5 km/h

obtenção desta imagem inclui-se a:

b) 5,4 km/h

a)absorção da radiação eletromagnética e a consequente

c) 15 km/h

ionização dos átomos de cálcio, que setransformam em

d) 54 km/h
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átomos de fósforo.

e) 108 km/h

b) maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos

13. (ENEM-2009) O progresso da tecnologia introduziu di-

c) maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos

de cálcio que por outros tipos de átomos.
versos artefatos geradores de campos eletromagnéticos.
Uma das mais empregadas invenções nessa área são
os telefones celulares e smartphones. As tecnologias
de transmissão de celular atualmente em uso no Brasil
contemplam dois sistemas. O primeiro deles é operado

de carbono que por átomos de cálcio.
d) maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os
átomos de cálcio.
e) maior ionização de moléculas de água que de átomos de
carbono.

entre as freqüências de 800 MHz e 900 MHz e constitui os
chamados sistemas TDMA/CDMA. Já a tecnologia GSM,
ocupa a frequência de 1.800 MHz.

15. (ENEM-2010) As ondas eletromagnéticas, como a luz
visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um

Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de

meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na

recepção “celular” sejam os mesmos para as tecnologias

região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazô-

de transmissão TDMA/CDMA ou GSM, se um engenheiro

nica do Brasil por causa da curvatura da terra. Entretanto

tiver de escolher entre as duas tecnologias para obter a

sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre

mesma cobertura, levando em consideração apenas o
número de antenas em uma região, ele deverá escolher:
a) a tecnologia GSM, pois é a que opera com ondas de maior
comprimento de onda.
b) a tecnologia TDMA/CDMA, pois é a que apresenta Efeito
Doppler mais pronunciado.
c) a tecnologia GSM, pois é a que utiliza ondas que se propagam com maior velocidade.
d) qualquer uma das duas, pois as diferenças nas frequências

essas localidades devido à ionosfera.
Com a ajuda da Ionosfera, a transmissão de ondas planas
entre o litorak do Brasil e a região amazônica é possível
por meio da
a) Reflexão
b) Refração
c) Difração
d)Polarização
e)Interferência

são compensadas pelas diferenças nos comprimentos de
onda.

16. (ENEM-2010) Duas imãs que dividem o mesmo quar-

e) qualquer uma das duas, pois nesse caso as intensidades

to de estudos combinaram de comprar duas caixas com

decaem igualmente da mesma forma,independentemente

tampas para guardarem seus pertences dentro de suas

da frequência.

caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou a metálica, e a outra, uma caixa
de madeira de área e espessura lateral diferentes, para
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facilitar a identificação. Um dia ad meninas foram estudar

lares, a frequência está na casa dos GHz (micro-ondas).

para a prova de Física e, ao se acomodarem na mesa de

Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um

estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas

celular é muito menor.

caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações

Considerando-se as informações do texto, o fator que possi-

telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar

bilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio

e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da

e as de micro-ondas é que as ondas de rádio são

área de cobertura ou desligado.
Para explicar esta situação, um físico deveria afirmar que o
material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações é de
a) Madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira é
um bom condutor de eletricidade.
b) Metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava.
c) Metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia
todo tipo de radiação que nele incidia.
d) Metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da

a) facilmente absorvidas na camada da atmosfera superior
conhecida como ionosfera.
b) capazes de contornar uma diversidade de obstáculos
como árvores, edifícios e pequenas elevações.
c) mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta
maior índice de refração para as ondas de rádio.
d) menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam ondas de rádio é menor.
e) constituídas por pequenos comprimentos de onda que lhes
conferem um alto poder de penetração em materiais de
baixa densidade

caixa de metal era maior.
e) Madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura

19. (ENEM-2007) Explosões solares emitem radiações ele-

desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal.

tromagnéticas muito intensas e ejetam, para o espaço,
partículas carregadas de alta energia, o que provoca efei-

17. (ENEM-2010-presidiários) Um garoto que passeia de

tos danosos na Terra. O gráfico abaixo mostra o tempo

carro com seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, perce-

transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão

be que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que

solar até a chegada dos diferentes tipos de perturbação e

opera na banda de frequência de megahertz, tem seu sinal

seus respectivos efeitos na Terra.

de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de mesma frequência que interfere no sinal da
emissora do centro em algumas regiões da cidade.
Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere
no sinal da rádio do centro devido à
a) atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas.
b) maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro.
c) diferença de intensidade entre as fontes emissoras de ondas.
d) menor potência de transmissão das ondas da emissora
pirata.
e) semelhança dos comprimentos de onda das radiações
emitidas.
18. (ENEM-2010-presidiários) Ao contrário dos rádios comum (AM ou FM), em que uma única antena transmissora
é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No
caso dos rádios FM, a freqüência de transmissão está na
faixa dos MHZ (ondas de rádio), enquanto, para os celu-
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Considerando-se o gráfico, é correto afirmar que a perturbação por ondas de rádio geradas em uma explosão solar
a) dura mais que uma tempestade magnética.
b) chega à Terra dez dias antes do plasma solar.
c) chega à Terra depois da perturbação por raios X.
d) tem duração maior que a da perturbação por raios X.
e) tem duração semelhante à da chegada à Terra de partículas de alta energia.
Texto para as próximas duas questões
A pele humana é sensível à radiação solar, e essa sensibilidade depende das características da pele. Os filtros solares são
produtos que podem ser aplicados sobre a pele para protegê-la da radiação solar. A eficácia dos filtros solares é definida pelo fator
de proteção solar (FPS), que indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol, sem o risco de vermelhidão, pode ser aumentado
com o uso do protetor solar. A tabela seguinte reúne informações encontradas em rótulos de filtros solares.
Sensibilidade

Tipos de pele e outras
características

Proteção
recomendada

Extremamente sensível

brancas, olhos e
cabelos claros

muito alta

Muito sensível

branca, olhos e cabelos
próximos ao claro

Alta

12 ≤ FPS < 20

alta

Sensível

morena ou amarela

moderada

6 ≤ FPS < 12

moderada

Pouco sensível

negra

Baixa

2 ≤ FPS < 6

baixa

FPS recomendado
FPS ≥ 20

Proteção a
queimaduras
muito alta

ProTeste, ano V, n.° 55, fev.\2007 (com adaptações).
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20. (ENEM-2007) As informações acima permitem afirmar
que:
a) as pessoas de pele muito sensível, ao usarem filtro solar,
estarão isentas do risco de queimaduras.
b) o uso de filtro solar é recomendado para todos os tipos de

Riscos de exposição
Baixo
Médio
Alto
Extremo

pele exposta à radiação solar.
c) as pessoas de pele sensível devem expor-se 6 minutos ao
sol antes de aplicarem o filtro solar.
d) pessoas de pele amarela, usando ou não filtro solar, devem

IUV
0a2
3a5
6a8
Acima de 8

TES (minutos)
Máximo de 60
30 a 60
20 a 30
Máximo 20

Uma das maneiras de se proteger contra queimaduras
provocadas pela radiação ultravioleta é o uso dos cremes
protetores solares, cujo Fator de Proteção Solar (FPS) é calculado da seguinte maneira:

expor-se ao sol por menos tempo que pessoas de pele
morena.
e) o período recomendado para que pessoas de pele negra se
exponham ao sol é de 2 a 6 horas diárias.

TPP = tempo de exposição mínima para produção de
vermelhidão na pele protegida (em minutos).
TPD = tempo de exposição mínima para produção de

21. (ENEM-2007) Uma família de europeus escolheu as

vermelhidão na pele desprotegida (em minutos).

praias do Nordeste para uma temporada de férias. Fazem

O FPS mínimo que uma pessoa de pele tipo II necessita

parte da família um garoto de 4 anos de idade, que se

para evitar queimaduras ao se expor ao Sol, considerando

recupera de icterícia, e um bebê de 1 ano de idade, ambos

TPP o intervalo das 12:00 às 14:00 h, num dia em que a

loiros de olhos azuis. Os pais concordam que os meninos

irradiância efetiva é maior que 8, de acordo com os dados

devemusar chapéu durante os passeios na praia. Entre-

fornecidos, é

tanto, divergem quanto ao uso do filtro solar. Na opinião

a) 5

do pai, o bebê deve usar filtro solar com FPS ≥ 20 e o

b) 6.

seu irmão não deve usar filtro algum porque precisa tomar

c) 8.

sol para se fortalecer. A mãe opina que os dois meninos

d) 10.

devem usar filtro solar com FPS ≥ 20. Na situação apre-

e) 20.

sentada, comparada à opinião da mãe, a opinião do pai é
a) correta, porque ele sugere que a família use chapéu durante todo o passeio na praia.
b) correta, porque o bebê loiro de olhos azuis tem a pele mais
sensível que a de seu irmão.
c) correta, porque o filtro solar com FPS ≥ 20 bloqueia o
efeito benéfico do sol na recuperação da icterícia.
d) incorreta, porque o uso do filtro solar com FPS ≥ 20, com
eficiência moderada, evita queimaduras na pele.
e) incorreta, porque é recomendado que pessoas com olhos
e cabelos claros usem filtro solar com FPS ≥ 20.

23. (ENEM-2001)
SEU OLHAR
(Gilberto Gil, 1984)
Na eternidade
Eu quisera ter
Tantos anos-luz
Quantos fosse precisar
Pra cruzar o túnel
Do tempo do seu olhar
Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta
anos-luz. O sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente

22. (ENEM-2002) Os níveis de irradiância ultravioleta efetiva

o mesmo que na ciência. Na Física, um ano luz é uma medida

(IUV) indicam o risco de exposição ao Sol para pessoas

que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que,

de pele do tipo II – pele de pigmentação clara. O tempo de

portanto, se refere a:

exposição segura (TES) corresponde ao tempo de expo-

a) tempo.

sição aos raios solares sem que ocorram queimaduras de

b) aceleração.

pele. A tabela mostra a correlação entre riscos de exposi-

c) distância.

ção, IUV e TES.

d) velocidade.
e) luminosidade.
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24. (UFBA-2007)
25. (UNEB.2011.1) Para que ocorra a visão, é necessário
que exista uma fonte de luz. [...] A luz entra pela pupila
e atravessa o cristalino, o qual projeta uma imagem na
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Projeto Universidade para Todos

retina. Esta funciona como um conjunto de células fotoelétricas, que recebem a energia luminosa e a transformam na energia elétrica levada pelos nervos ópticos até
o córtex visual, parte do cérebro responsável pela visão.
[...] Na produção de filmes 3D, a câmara estereoscópica
A reprodução de uma imagem digital na tela de um com-

simula a visão do olho humano. Cada lente é colocada

putador é um processo dos mais interessantes e utiliza uma

acerca de seis centímetros uma da outra. Nesse processo

ampola de Crookes “sofisticada” — um tubo de raios cató-

ainda devem ser controlados zoom, foco, abertura, en-

dicos que é o tubo do monitor. No interior desse tubo, 1 ou 3

quadramento e o ângulo relativo entre elas. [...] Um truque

feixes de elétrons, conforme a imagem seja respectivamente

utilizado pela indústria é filmar através de uma lente e usar

em preto-e-branco ou em cores, são dirigidos sobre a tela

um espelho para projetar uma imagem deslocada em uma

que internamente é revestida de fósforo, substância lumines-

segunda lente. A imagem refletida é girada e invertida an-

cente.

tes da edição do filme. (KILNER, 2010).

Para compreender como o computador, cuja linguagem

Além da informação acerca da localização, a visão for-

é feita de 0 e 1, é capaz de reproduzir uma imagem na tela,

nece informações complementares sobre a natureza dos vá-

é preciso lembrar que a camada de fósforo é comparável a

rios objetos observados. Considerando-se o conhecimento

uma matriz de minúsculos pontos. (FONSECA, 2003, p. 134).

biológico associado à capacidade visual e suas limitações,

Considerando-se as informações do texto e a inter-relação entre sistemas eletrônicos e
biológicos, é correto afirmar:
(01) Os elétrons, de massa m e carga q, — emitidos pelo

é correto afirmar:
a) O cristalino é uma lente biconvexa e opaca responsável por
filtrar o excesso de luz que atravessa a pupila em direção à
retina presente no fundo do olho.

cátodo aquecido e acelerado por umaalta diferença de

b) A imagem focalizada na retina estimula células cones fo-

potencial U em direção ao ânodo e percorrendo uma dis-

tossensíveis que interpretam e reconhecem os objetos a

tância d — estão submetidos a uma aceleração constante

serem observados.

de módulo igual a

c) A miopia é uma deficiência na acuidade visual que se
caracteriza por formar uma imagem totalmente invertida

(02) A propagação do impulso nervoso envolve alterações
no potencial de membrana, associadas ao fluxo de íons,
mediado7 por proteínas específicas.
(04) Os raios catódicos produzidos no tubo do monitor de
um computador têm massa superior à dos raios X e são
desviados por um campo magnético.
(08) O fósforo branco e o fósforo vermelho são usados indi-

exatamente no fundo da retina.
d) A visão representa uma parte significativa do influxo sensitivo total de que o cérebro humano depende para interpretar o ambiente que nos cerca.
e) A íris, em analogia com uma máquina fotográfica, funciona como o filme fotográfico, enquanto a retina funciona
como a lente dessa máquina.

ferentemente nas telas dos monitores, uma vez que são
elementos químicos com as mesmas propriedades.

26. (ENEM-2009) Sabe-se que o olho humano não conse-

(16) A compressão do teclado de um computador, que fun-

gue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor

ciona como sendo uma das placasmetálicas de um capa-

resultante, diferentemente do ouvido, que consegue dis-

citor com ar, provoca a diminuição da capacitância desse

tinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados

dispositivo.

simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível,

(32) A fisiologia nervosa está subordinada à estrutura sináp-

que têm comprimento de onda entre 380 nm e 780 nm,

tica que assegura a transmissão unidirecional do impulso

incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projeta-

nervoso do axônio para outro neurônio.

dos na retina. Na retina, encontram-se dois tipos de fo-
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torreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem

da ou amarelada — são consideradas variedades alotró-

a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervo-

picas da melanina.

sos. Os cones distinguem as cores primárias: vermelho,

(08) O sistema óptico do globo ocular conjuga ao objeto uma

verde e azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis

imagem real e invertida, projetada no fundo da retina.

de intensidade, sem separar comprimentos de onda. Os

(16) A ancestralidade comum às pessoas de olhos azuis está

impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro

associada à seqüência de nucleotídeos do gene OCA2,

por meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da

que permite a síntese de um novo pigmento.

imagem. Um indivíduo que, por alguma deficiência, não

(32) A tirosina, composto do qual se deriva a melanina, apre-

consegue captar as informações transmitidas pelos co-

senta, em sua estrutura molecular, o grupo funcional dos

nes, perceberá um objeto branco, iluminado apenas por

álcoois.

luz vermelha, como
a) um objeto indefinido, pois as células que captam a luz es-

28. (UFBA-2006)

tão inativas.
b) um objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha com
o branco do objeto.
c) um objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar
componentes de cores.
d) um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade,
porém não diferenciam cor.
e) um objeto vermelho, pois a retina capta a luz refletida pelo
objeto, transformando-a em vermelho.

Aquarela
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva,
E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva.
Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel,
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.
Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul,
Vou com ela, viajando, Havaí, Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela branco, navegando,

27. (UFBA-2009) Pessoas de olhos azuis têm o mesmo ancestral, diz estudo.

é tanto céu e mar num beijo azul.
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená.

Segundo os especialistas, uma mutação ocorrida num

Tudo em volta, colorindo, com suas luzes a piscar

gene de apenas uma pessoa há cerca de dez mil anos teria

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo

alterado a produção de melanina na íris.[...]

E se a gente quiser ele vai pousar.

O coordenador da pesquisa, Hans Eidberg, acredita que

(TOQUINHO; VINÍCIUS, 2005).

todos os seres humanos tinham olhos castanhos até que
uma mutação genética que afetou a expressão do gene OCA2

Imagens contidas nos versos da canção, que inspiram dife-

– gene regulador – desencadeou um processo que controla a

rentes abordagens na área das Ciências Naturais, permi-

capacidade de produção da cor castanha na íris. Os cientistas

tem afirmar:

analisaram o DNA de 800 pessoas com olhos azuis de várias

(01) A base biológica do processo criativo envolve redes

regiões do mundo. Todos eles, com exceção de possivelmen-

neurais que se estabelecem a partir de interações de-

te um, tinham exatamente a mesma seqüência de DNA na

pendentes da ação de mediadores químicos ao nível das

região do gene OCA2. (PESSOAS de olhos azuis..., 2008).

sinapses.

Uma abordagem da Física, da Química e da Biologia, aplicada às informações do texto, permite afirmar:
(01) A grande variação observada na cor dos olhos de seres
humanos sugere tratar-se de uma característica multifatorial.
(02) A distribuição da cor dos olhos, em suas diferentes
tonalidades, nas populações humanas é condicionada a
fatores evolutivos, como fluxo gênico e deriva genética.
(04) As substâncias compostas eumelanina — de cor acas-

(02) A percepção das cores se concretiza na retina, onde o
estímulo é processado, e a resposta visual, efetivada.
(04) A cor é uma propriedade química da matéria, indispensável na identificação das substâncias.
(08) A emissão de diferentes cores por elementos químicos,
em determinadas condições, está associada a determinados movimentos de elétrons nos átomos.
(16) As cores da aquarela constituída do espectro do arco-íris podem ser reproduzidas com a incidência de luz bran-

tanhada ou preta — e a feomelanina — de cor avermelha-
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ca sobre a superfície da água contida em um recipiente

32. (UESC-2008)

com fundo plano espelhado.
(32) O céu, onde há uma linda gaivota a voar, é azul, porque a
radiação do espectro da luz solar que se refrata na atmos-
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fera terrestre é predominantemente de cor azul.
29. (UEFS_2010.1) Um objeto de 4,0cm de altura encontra-

Uma onda transversal propaga-se com velocidade de

-se 20,0cm distante de uma lente delgada convergen-

50,0m/s em uma corda 1, que se encontra ligada à corda 2,

te. Sabendo-se que a distância focal da lente é igual a

conforme a figura. Sabendo-se que a velocidade de propaga-

12,0cm, é correto afirmar que o tamanho da imagem for-

ção da onda na corda 2 é igual a 80,0m/s, o comprimento de

mada, em cm, é igual a

onda, nessa corda, será igual, em metros, a

a) 5,0

a) 1,5

b) 5,5

b) 5,0

c) 6,0

c) 6,0

d) 6,5

d) 8,0

e) 7,0

e) 12,0

30. (UEFS-2009.1) Com base nos conhecimentos sobre as

33. (UESC-2007) Um vibrador produz ondas que se propa-

lentes esféricas imersas no ar, é correto afirmar:

gam com velocidade de 6,0cm/s na superfície da água

a) A vergência de uma lente convergente é negativa.

contida em um tanque. Sabendo-se que a distância entre

b) O raio de curvatura da face plana de uma lente é igual a

duas cristas consecutivas é de 40,0mm, pode-se concluir

zero.
c) A imagem real conjugada por uma lente de borda delgada
está situada na região da luz incidente.
d) A imagem conjugada por uma lente divergente de um objeto real é sempre virtual, direita e menor.
e) A abscissa do foco principal da lente equivalente a uma

que a freqüência das ondas, em hertz, é de
a) 0,5
b) 1,0
c) 1,5
d) 2,0
e) 2,5

associação de duas lentes justapostas é igual ao produto
das abscissas dos focos das lentes associadas.

34. (UESC-2006) Considere-se duas fontes de ondas coerentes, F1 e F2, produzindo perturbações que se propagam

31. (UESC-2009) Um pescador, observando o mar de um

na superfície da água, indo uma de encontro à outra. So-

barco ancorado, avaliou a distância entre as cristas das

bre o comportamento dessas ondas, é correto afirmar:

ondas que se sucediam, como sendo de 15,0m, e verifi-

a) As ondas se propagam na água com freqüência igual a 2f,

cou que, durante 50,0s, passaram por ele 19 cristas. Nessas condições, a velocidade de propagação das ondas,
em m/s, era, aproximadamente, de
a) 3,0
b) 4,0

sendo f a freqüência das fontes.
b) No segmento de reta que une as duas fontes, se estabelece uma onda periódica de freqüência igual ao dobro da
freqüência das fontes.
c) A distância entre uma crista e um vale consecutivo cor-

c) 5,0

responde ao comprimento de onda dessa onda mecânica.

d) 6,0

d) A superposição das ondas produzidas pelas fontes que

e) 7,0

oscilam em oposição de fase não exibe o fenômeno da
interferência.
e) A superposição de duas cristas ou dois vales origina pontos de interferências construtivas cujas diferença de caminhos são números múltiplos inteiros e pares de , l / 2
sendo (l) o comprimento de onda.
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35. (UFBA-2007) [...] estou colocando uma linha de náilon

36. (UFBA-2006)

que me veio de Salvador por intermédio de Luiz Cuiúba,
que me traz essa linha verde e grossa, com dois chumbos
de cunha e anzóis presos por uma espécie de rosca de
arame, linha esta que não me dá confiança, agora se vendo que é especializada em carrapatos. Mas temos uma
vazante despreocupada, vem aí setembro com suas arraias no céu e, com esses dois punhados de camarão miúdo que Sete Ratos me deu, eu amarro a canoa nos restos
da torre de petróleo e solto a linha pelos bordos [...]. Daqui

A ilustração mostra uma corda composta de duas partes

diviso os fundos da Matriz e uns meninos como formigui-

de densidades lineares de massa distintas, μ1 e μ2, ligada por

nhas escorregando nas areias descarregadas pelos sa-

uma das extremidades a um sistema massa-mola e, na extre-

veiros [...]. Temos uma carteira quase cheia de cigarros;

midade oposta a um peso P. Uma onda é produzida na corda,

uma moringa, fresca, fresca; meia quartinha de batida de

deslocando, ao longo da guia, a massa M de sua posição de

limão; [...], a água, se não fosse a correnteza da vazante,

equilíbrio e soltando-a.

era mesmo um espelho; não falta nada e então botamos o

Considerando as quantidades características da propa-

chapéu um pouco em cima do nariz, ajeitamos o corpo na

gação ondulatória - velocidade, comprimento de onda, fre-

popa, enrolamos a linha no tornozelo e quedamos, pen-

qüência e fase - descreva, qualitativa e quantitativamente, a

sando na vida. (RIBEIRO, 2000, p. 479).

propagação da onda nas duas partes da corda, sabendo que

A partir dos fatos descritos e das imagens sugeridas pelo
escritor no conto que inspirou o filme “Deus é brasileiro”, são

2 μ1 = μ2= 0,4kg/m, P=10N, a constante elástica da mola
k é igual a 400N/m, e a massa da mola M é igual a 100kg.

considerações verdadeiras:
(01) O material utilizado na fabricação de linhas de pesca, por

37. (UFBA-2005) Em 1960, pela primeira vez, obteve-se o

ser um polímero obtido a partir da reação de condensação

raio laser, um feixe de luz que apresentava características

entre uma diamina e um diácido, é uma poliamida.

diferentes da luz do sol ou de uma lâmpada incandescen-

(02) A linha de náilon enrolada no tornozelo, que leva 30

te, por ser gerado de forma distinta. A depender do estado

segundos para realizar de volta, tem freqüência igual a

de agregação do meio ativo, os raios laser podem ser a

0,25Hz.

gás, líquidos e de estado sólido. No grupo de estado sóli-

(04) A água contida em uma moringa tem temperatura menor
que a do meio ambiente, porque o elevado valor do coeficiente de condutividade térmica do barro permite uma
rápida troca de calor com o ambiente.
(08) Os invertebrados — carrapatos, camarões e formigas

do se incluem os raios laser de metais de transição.
(MENDONÇA. In: Revista Brasileira de Ensino de Física,
1998).

Sobre radiações luminosas, bem como sobre a sua
percepção e utilização na investigação científica, é correto

— compartilham características em nível de filo, definido

afirmar:

pela presença de apêndices articulados e exoesqueleto

(01) A percepção de luz pelo homem está associada a pig-

quitinoso.

mentos presentes em células especializadas da retina.

(16) Formigas apresentam organização social estabelecida

(02) A exigência de certos comprimentos de onda de luz para

com o trabalho integrado das diversas castas, o que pro-

“visão colorida” minimiza a participação de um compo-

picia a construção e a sobrevivência do formigueiro.

nente hereditário na distinção das cores.

(32) A correnteza da vazante forma um movimento ondu-

(04) O índice de refração do núcleo de uma fibra óptica que

latório em que os raios luminosos que incidem perpendicular-

conduz os raios laser é maior que o índice de refração do

mente sobre as cristas e sobre os vales das ondas formadas

revestimento.

resultam, após refratados, respectivamente, em raios convergentes e raios divergentes.

(08) Os raios laser de metais de transição são provenientes
de elementos químicos que apresentam características
intermediárias entre metais e não-metais.
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(16) A intensidade de um feixe cilíndrico de raios laser com

curvado e mais precisamente polido —, apresentando des-

potência de 1,0W e raio da ordem de 10–4cm, incidindo

vios de uma superfície perfeita de apenas 30 nanômetros.

perpendicularmente em uma superfície, é igual a 10 W/

(INOVAÇÃO...2008)

4

m2, aproximadamente.
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41. (UESC-2009) A superfície do espelho principal do teles38. (UEFS-2011.1) Uma pequena vela acesa encontra-se sobre o eixo principal de um espelho esférico gaussiano cônca-

cópio Vista apresenta desvios de uma superfície perfeitamente polida, estimados em milímetros, da ordem de

vo, situada a 12,0cm do vértice do espelho. Sabendo-se que

a) 10–9

o raio de curvatura do espelho é de 40,0cm, um observador,

b) 10–8

diante do espelho, vê a imagem da vela

c) 10–6

a) real, invertida e menor.

d) 10–5

b) real, invertida e maior.

e) 10–3

c) virtual, direita e maior.
d) virtual, direita e do mesmo tamanho.

42. (UESC-2009) Considerando-se o espelho principal do te-

e) real, invertida e do mesmo tamanho.

lescópio Vista um espelho esférico gaussiano, a imagem
de uma estrela capturada pelo telescópio seria formada no

39. (UEFS-2010.2) Um espelho esférico conjuga, de um
objeto real, de 6,0cm de altura, uma imagem direta com

eixo principal do espelho, a uma distância do vértice, em
metros, aproximadamente igual a

8,0cm de altura, sendo ambos perpendiculares ao eixo

a) 0,5

principal. Considerando o objeto a 20,0cm do espelho, é

b) 1,0

correto afirmar que

c) 2,0

a) o raio de curvatura do espelho é igual a 60,0cm.

d) 4,0

b) o espelho esférico é convexo.

e) 8,0

c) o aumento linear transversal é igual a 8,0cm.
d) a imagem obtida é real e a 40,0cm do espelho.

43. (UESC-2006)

e) a distância focal do espelho é igual a 80,0cm.
40. (UESC-2010) A distância entre um objeto e sua respectiva imagem conjugada por um espelho esférico gaussiano
é de 2,4m. Sabendo-se que a imagem tem altura cinco
vezes maior que a do objeto e que está projetada em um
anteparo, é correto afirmar que o raio de curvatura do espelho é igual, em m, a
a) 0,9
b) 1,0
c) 1,1

Considere-se o objeto

, situado sobre o eixo principal

d) 1,2

da lente de distância focal f, sendo F, F’, A e A’, respecti-

e) 1,3

vamente, o foco objeto, o foco imagem, ponto antiprincipal
objeto e o ponto antiprincipal imagem.

O telescópio Vista — VisibleandInfraredSurvey Telesco-

Nessas condições, pode-se afirmar que a imagem do

pe for Astronomy— acaba de receber o seu espelho princi-

objeto é

pal, que permitirá que ele se torne o mais rápido telescópio

a) virtual, direita e maior do que o objeto.

a varrer os céus, capturando imagens. O espelho, com 4,1

b) virtual, direita e menor que o objeto.

metros de diâmetro, bateu um recorde de precisão de curva-

c) real, invertida e maior que o objeto.

tura — ele é o espelho de grande dimensão mais fortemente

d) real, invertida e menor que o objeto.
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e) real, direita e de mesmo tamanho.

conhecimentos sobre Óptica, é correto afirmar:
a) Para que haja feixe refletido, é necessário que nA = nB.

44. (UESC-2005) Um motorista observa um objeto que se
encontra distante de 0,5m do espelho retrovisor, que é

b) O raio incidente, o raio refratado e a normal, no ponto de
incidência, estão contidos em planos perpendiculares.

convexo com raio de curvatura igual a 3,0m. Com base

c) O arco-íris é um exemplo do fenômeno da dispersão.

nessas informações, pode-se afirmar que a imagem vista

d) Todas as cores da luz possuem a mesma velocidade no

pelo motorista é
a) virtual e de mesma dimensão do objeto.
b) virtual e tem dimensão igual 3/4 a da dimensão do
objeto.
c) virtual e tem dimensão igual a 3/2 da dimensão do
objeto.

vidro.
e) Quando um espelho plano é rotacionado de um ângulo
Ѳ, a imagem de um objeto colocado à frente do espelho gira
de um ângulo Ѳ/2.

47. (UEFS-2010.1) A maioria dos objetos que se pode en-

d) real e tem dimensão igual a 4/2 da dimensão do objeto.

xergar são visíveis porque refletem luz para os nossos

e) real e tem dimensão igual a 3/4 da dimensão do objeto.

olhos. Com base nos conhecimentos de Óptica, é correto

45. (ENEM-2010) Os espelhos retrovisores, que deveriam

a) Os raios incidente, refletido, refratado e a normal à super-

afirmar:
auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de
pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho
retrovisor do lado direito, em alguns modelos, distorce a
imagem, dando a impressão de que o veículo está a uma
distância maior do que a real.
Este tipo de espelho,chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no
Brasil se adota a direção do lado esquerdo e, assim, o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor.

fície situam-se em planos perpendiculares.
b) O índice de refração de um meio independe do comprimento de onda da luz que se propaga nele.
c) As leis de reflexão e de refração fornecem a fração de luz
incidente que é refletida ou refratada.
d) Um feixe estreito de luz, na reflexão especular ou regular, é
refletido em todas as direções.
e) A trajetória de um raio de luz que passa de um meio para
outro é reversível.

Disponível em: http://noticias.vrum.com.br. Acesso em:
3nov.2010 (adaptado)

48. (UEFS-2009.1)

Sabe-se que , em um espelho convexo, a imagem formada
esta mais próxima do espelho do que este está do objeto, o que parece entrar em conflito com a informação
apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é
explicada pelo fato de
a) a imagem projetada na retina do motorista ser menor do
que o objeto.
b) a velocidade do automóvel afetar a percepção da distância.
c) o cérebro humano interpretar como distante uma imagem
pequena.
d) o espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual
do motorista.
e) o motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte
lateral do olho.

A figura representa um esboço do gráfico da velocidade
de propagação da luz em função da frequência, no meio material e no vácuo. Uma análise da figura permite afirmar:
a) A velocidade de propagação é tanto menor quanto maior
for a frequência.
b) O índice de refração independe da pressão e da tempera-

46. (UEFS-2010.2) Considerem-se dois meios transparentes, A e B, de índices de refração nA e nB, respectivamente,
e um feixe de luz dirigindo-se de A para B. Com base nos
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tura do meio material.
c) O índice de refração de um meio material diminui quando
aumenta a frequência.
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51. (UESC-2007)

direção de incidência da luz branca.
e) O índice de refração de um meio material independe do
comprimento de onda da luz considerada.
49. (UESC-2008) Com base nos conhecimentos sobre o
fenômeno de refração da luz, analise as seguintes proposições.
I. O feixe de luz que incide normalmente à superfície de
separação entre dois meios homogêneos e transparentes é
refletido integralmente para o mesmo meio.
II. O fenômeno de refração luminosa é sempre caracterizado pelo desvio do feixe de luz.
III. O índice de refração de um meio material depende da
freqüência de luz monocromática que nele se propaga.
IV. O gráfico do índice de refração n, em função da velocidade de propagação v, é representado por uma hipérbole

A figura mostra um raio de luz monocromática que se
propaga do ar para a água. Sabendo-se que o índice de refração do ar é igual a 1,0, pode-se concluir que o índice de
refração da água é determinado pela relação
a)

eqüilátera.
A alternativa em que todas as proposições são verda-

b)

deiras é a
a) III e IV

c)

b) IV e I
c) II e III

d)

d) II e IV
e) I e II

e)

50. (UESC-2007) O aumento crescente de construções ver-

52. (UESC-2006)

ticalizadas favorece a transformação dos centros urbanos
em verdadeiras ilhas de calor. Pintar as paredes com tinta
branca e as caixas d‘água com tinta preta são alternativas
para minimizar o aumento da temperatura e viabilizar o
aproveitamento do calor. Isso é possível devido aos fenômenos ópticos denominados, respectivamente,
a) reflexão e refração.
b) refração e absorção.
c) difração e reflexão.
d) absorção e difração.
e) reflexão e absorção.
A figura representa a trajetória de um feixe de luz monocromática que incide em uma lâminade vidro, de índice de
refração igual a 1,7, com ângulo de incidência de 60o e sofre
um deslocamento lateral de 1,0cm. Considerando-se a lâmina imersa no ar, de índice de refração igual a 1,0 e

,

pode-se afirmar que a espessura da lâmina é igual, em cm, a
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a) 1,8

54. (ENEM-2010) Um grupo de cientistas liderados por pes-

b) 1,7

quisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Calte-

c) 1,6

ch), nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamate-

d) 1,5

rial que apresenta valor negativo do índice de refração que

e) 1,4

apresenta valor negativo do índice de refraçãorelativo para
luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico

53. (UESC-2005) Para responder a essa questão, assinale

artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas

com V as afirmativas verdadeiras, e com F, as falsas. Em

menores do que o comprimento de onda da luz, o que

seguida marque, na Folha de Respostas, o número corres-

lhe dá propriedades e comportamentos que não são en-

pondente à alternativa que contém a seqüência correta, de

contrados em materiais naturais. Esse material tem sido

cima para baixo, considerando o seguinte código:

chamado de “canhoto”

a) V V F F

Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br.

b) V F V F

Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado)

c) V F F V

Considerando o comportamento atípico desse metama-

d) F V V F

terial, qual é a figura que representa a refração da luz ao pas-

e) F F V V

sar do ar para esse meio?
a)

b)
A figura representa a trajetória de uma onda luminosa, de
comprimento de onda igual a 6,0.107m no ar, que se propaga
do ar para uma lâmina de vidro de faces paralelas. Sabendo-se que a velocidade de propagação da onda luminosa no ar é
igual a 3,0.108m/s, pode-se afirmar:
( ) A freqüência da onda luminosa que se propaga no vidro é
aproximadamente igual a 5,0.1014Hz.
( ) A velocidade de propagação da onda luminosa no vidro é
igual a

.108 m/s.

( ) O comprimento de onda da onda luminosa que se propaga
no vidro é igual a 6,0.10-7m.
( ) O índice de refração do vidro, em relação ao do ar, é igual
a
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mar:
c)

(01) A perturbação produzida pela queda de uma gota na
superfície da água se propaga em regiões de diferentes
profundidades, com comprimento de onda constante.
(02) A tensão, no fio da vara de pescar, –– quando o peixe
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de massa m e densidade d, é puxado com aceleração de
módulo g/3, no interior da água, de densidade μ –– é igual
a gm(4d-3μ), sendo g o módulo da aceleração da gravidade local.
(04) A posição da imagem de um peixe situado a uma profundidade p, quando vista por um pescador situado nas
proximidades da vertical que passa pelo peixe, é dada por
d)

,sendo nar e nágua os índices de refração dos meios.
(08) O odor característico de peixes, atribuído ao composto
(CH3)3N, pode ser reduzido pela reação dessa substância
com suco de limão.
(16) Os peixes de grande porte, como os marlins, podem
reter, em seus tecidos, até 16mg de monometilmercúrio
por kg e, assim, a concentração desse composto, nesses
peixes, atinge 16ppm.
(32) As interações alimentares representadas sugerem a ocupação do mesmo nível trófico, pelos vários consumidores.
(64) A relação ecológica presa-predador é uma interação as-

e)

sociada ao controle de densidades de populações suportáveis por um dado ambiente.
56. (UERJ) Um estudante possui uma lente convergente de
20 cm de distância focal e quer queimar uma folha de
papel usando essa lente e a lente do sol. Para conseguir
seu intento de modo mais rápido, a folha deve estar a uma
distância da lente igual a:

55. (UFBA-2005)

Os quadrinhos se valem de conhecimentos do senso
comum para ilustrar o ditado popular “Um dia é da caça, o
outro, do caçador”. A partir de uma abordagem ecológica
abrangente relacionada aos fatos apresentados, pode-se afir-
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a) 10 cm

60. (UNEB-2011.1) Para que ocorra a visão, é necessário

b) 20 cm

que exista uma fonte de luz. [...] A luz entra pela pupila e

c) 40 cm

atravessa o cristalino, o qual projeta uma imagem na retina.

d) 60 cm

Esta funciona como um conjunto de células fotoelétricas, que

e) 80 cm

recebem a energia luminosa e a transformam na energia elétrica levada pelos nervos ópticos até o córtex visual, parte do

57. (UERJ) As figuras abaixo representam raios solares
incidentes sobre quatro lentes distintas.

cérebro responsável pela visão. [...] Na produção de filmes
3D, a câmara estereoscópica simula a visão do olho humano.
Cada lente é colocada acerca de seis centímetros uma da
outra. Nesse processo ainda devem ser controlados zoom,
foco, abertura, enquadramento e o ângulo relativo entre elas.
[...] Um truque utilizado pela indústria é filmar através de uma
lente e usar um espelho para projetar uma imagem deslocada
em uma segunda lente. A imagem refletida é girada e invertida antes da edição do filme. (KILNER, 2010).
Com base nas informações do texto e nos conhecimentos sobre Óptica Geométrica, é correto afirmar:
a) A imagem formada na retina do olho tem as mesmas características da imagem formada em uma câmara escura.
b) A imagem formada por uma lente convergente de um ob-

Deseja-se incendiar um pedaço de papel, concentrado a

jeto situado a qualquer posição diante dessa lente pode ser

luz do sol sobre ele. A lente que seria mais efetiva para essa

reproduzida pelo cristalino do olho.

finalidade é a de número:

c) A lente da câmara estereoscópica utilizada para produzir

a) I

filme 3D é divergente.

b) II

d) O espelho usado para projetar uma imagem deslocada em

c) III

uma segunda lente é convexo.

d) IV

e) O olho que observa por uma lente com filtro vermelho vê
imagem dessa cor porque essa lente reflete difusamente a luz

58. (CESGRANRIO) Uma pequena lâmpada acesa é colocada

vermelha proveniente da tela.

num dos focos de uma lente convergnte. Um observador,
situado do outro lado da lente, olhando para ela, vê:
a) um pequeno ponto luminoso.
b) um intenso clarão luminoso.
c) uma imagem de mesmo tamanho.
d) uma imagem maior do que a lâmpada.
e) uma imagem menor do que a lâmpada.
59. (PUC) Na determinação da altura de um objeto incandescente usa-se uma lente convergente de 12 cm de distância focal, obtendo-se uma imagem de 4cm de altura,
estando o objeto colocado a uma distância da lente igual a
duas vezes a distância focal. Aaltura do objeto vale:
a) 4 cm
b) 8 cm
c) 2 cm
d) 1,4 cm
e) 2,8 cm
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GABARITO
Questão

Gabarito
1 B
2 D
Sabe-se que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao produto do seu comprimento de onda por
sua frequência.
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Assim, vsom = lf0.
Logo,

Portanto, o comprimento de onda procurado é

3

Os efeitos observados podem ser explicados a partir do fenômeno de interferência das ondas. De fato, nos
pontos onde a intensidade é máxima, ocorre interferência construtiva (ondas em fase) e a amplitude é a
soma das amplitudes de cada onda, portanto o dobro de cada uma delas. Como a intensidade de uma onda
é proporcional ao quadrado de sua amplitude, a intensidade nesses pontos de máximo é o quádruplo da
intensidade de cada onda, isto é, 4I0.
Nos pontos onde não se ouve o som, a interferência é destrutiva e as ondas estão em oposição de fase,
resultando numa amplitude nula e, portanto, em intensidade também nula.
Nos pontos de intensidade sonora nula, como se sabe, as ondas estão em oposição de fase. Logo, a
diferença entre os caminhos percorridos pelas duas ondas é um múltiplo inteiro ímpar de meio comprimento
de onda, ou seja,

ë
d2 − d1 = n , n ímpar.
2
Como o ponto P é o primeiro mínimo, tem-se que n = 1.

Assim, d2 − d1 @
Portanto,

0,567
2

.

d2 − d1 @ 0,284m.

4 Soma das opções corretas igual a 30
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Em intervalos de tempo t = 12s e t = 16s, as ondas sonoras atingem os objetos A e B e retornam ao
A
B
submarino, realizando percursos duas vezes maiores do que as distâncias aos objetos, d e d . A velocidade

FÍSICA

A

A expressão do efeito Doppler, no caso apresentado, é f =f v / (v ± v ), onde v é a velocidade do
0 som
som
fonte
fonte
5 objeto que reflete a onda e os sinais, mais e menos, referem-se
às situações de afastamento e aproximação,
respectivamente. Dessa expressão, é possível inferir que o objeto A está parado em relação ao submarino e,
o B, se afasta com velocidade dada por:

v

=

fonte

48

B

dessas ondas sonoras é v = 1500m/s. Assim, d =
= 9.000m e d =
= 12.000m. A
som
A
B
alteração da frequência da onda refletida no objeto B indica que ele está em movimento em relação à água do
mar. Esse fenômeno é denominado efeito Doppler. É característico do movimento ondulatório, existindo para
o som e para ondas eletromagnéticas.

[(f0 − f )]
f

v @ 1,5m/s, onde f é a frequência aparente e f é a frequência original.
som

6

D

7

E

8

E

9

D

10

D

11

D

12

D

13

E

14

B

15

A

16

B

17

E

18

B

19

D

20

B

21

E

22

B

23

C

24

Soma das opções corretas igual a 38

25

D

26

D

27

Soma das opções corretas igual a 11

28

Soma das opções corretas igual a 25

29

C

30

D

31

C

32

D

0
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33

C

34

E

35

Soma das opções corretas igual a 57
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Uma onda harmônica é gerada na extremidade de densidade μ1, ligada ao sistema massa-mola. Ao passar
para a outra parte da corda, uma parte da onda é refletida e outra parte é transmitida - com mudança da
velocidade de propagação e, consequentemente, do comprimento da onda.
As velocidades nas partes 1 e 2 são

36

A frequência f e a frequência angular ω são impostas pelo sistema massa-mola e são iguais a

e ω = 2pf = 2rad/s

O comprimento de onda é dado pela relação

e, assim,

Com respeito às fases das ondas, a onda incidente e a transmitida estão em fase. A fase da onda refletida
está deslocada de 180º (π) em relação à onda incidente, porque a segunda parte da corda é mais densa.
37

Soma das opções corretas igual a 05

38

C

39

E

40

B

41

D

42

B

43

A

44

B

45

C

46

C
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47

E

48

A

49

A

50

E

51

B

52

B

53

A

54

D

55

Soma das opções corretas igual a 92

56

B

57

B

58

B

59

A

60

A

(Footnotes)
1

50

1 Angstroms é igual a 10-10 m, isto é, 1 angstrom = 0,0000000001 m
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CAPÍTULO 1 - REAÇÕES
QUÍMICAS: ASPECTOS
QUALITATIVOS
Figura 01- Reação química com liberação de luz e calor (chama)

Considera-se que pelo menos uma das quatro evidências
descritas abaixo seja suficiente para evidenciar a ocorrência
de uma reação química. Estes “sinais” mostram claramente
que algo de fundamental foi alterado, mesmo que não seja
visível a olhos humanos.

a. Mudança de cor
A cor de uma substância é proveniente das transições
eletrônicas entre os orbitais dos átomos ligados. Como podemos imaginar, estas transições envolvem transferências
de energia associadas com uma determinada freqüência do
espectro eletromagnético (hipótese de Planck: Módulo I, capítulo 2 - estrutura atômica da matéria). Se as ligações quí-

1. EVIDÊNCIAS DE UMA REAÇÃO
QUÍMICA

micas entre os átomos mudam (rearranjo de átomos para
formar uma nova substância) a energia, e consequentemente
a frequência, destas transições eletrônicas também mudam
alterando a cor do sistema.

Como já sabemos um fenômeno químico obrigatoria-

Deve-se observar que apenas algumas freqüências do

mente envolve modificações na estrutura íntima da matéria,

espectro eletromagnético são visíveis aos olhos humanos. As

ou seja, os átomos dos elementos que compõem um deter-

substâncias que emitem freqüências fora do espectro visível

minado tipo de matéria devem se reorganizar para formar no-

têm aspecto incolor (água, por exemplo) e por isso é possível

vas substâncias. A consequência mais imediata disto é que

que uma reação ocorra sem mudança de cor. No entanto, se

as propriedades do sistema devem ser modificadas.

a cor muda, com certeza ocorreu uma reação química.

Por exemplo, quando uma grade de aço enferruja podem-se ver modificações no aspecto visual da mesma. A cor, ini-

Figura 02 - Experimento com iodato de potássio

cialmente branca, torna-se gradativamente mais escura até
chegando a ficar avermelhada em condições mais severas de
degradação, além disto, a superfície lisa do metal fica gradativamente rugosa. Mas as modificações não são apenas nas
propriedades visuais ou táteis (organolépticas), a densidade
do material também muda, bem como a dureza e a condutividade elétrica.
Em resumo toda reação química obrigatoriamente deve
ser acompanhada de mudanças nas propriedades do sistema, uma vez que a estrutura do mesmo foi alterada.
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b. Formação de precipitado ou fuligem

estavam dissolvidos no líquido por causa da alta pressão
existente dentro da garrafa fechada. Normalmente a solubi-

Motores a diesel normalmente poluem muito mais do que

lidade dos gases em um líquido aumenta com a pressão, se

motores a gasolina. Isto ocorre porque no primeiro as condi-

a tampa da garrafa é aberta a pressão subitamente diminui e

ções de trabalho do motor aumentam a probabilidade de uma

os gases são liberados rapidamente.

combustão incompleta provocando a formação de fuligem.
A fuligem nada mais é do que uma dispersão coloidal, um
aerossol no qual partículas sólidas são transportadas num

Figura 04 – Comprimido efervescente: Reação química com
produção de gás.

meio gasoso.
Você certamente já viu um destes caminhões soltando
fumaça ao tentar subir a ladeira. Pois bem, esta fuligem é
uma evidencia da reação que ocorreu no motor do veículo.
Se você pensar bem nos cilindros do motor entram apenas
o combustível líquido e o ar com o oxigênio necessário para
a queima. As partículas sólidas que saem pela descarga são
uma evidência de que os reagentes, originalmente líquido e
gás, se transformaram quimicamente gerando um sólido.
Figura 03 – Reação de precipitação do cloreto de prata.

Fonte: http://nefqesrt0708.files.wordpress.com/2008/02/alka-seltzer.jpg?w=203&h=249

d. Variação espontânea de temperatura
Para que uma reação ocorra é necessário que os átomos
Fonte: http://www.iped.com.br/

sejam separados para que possam se reorganizar em uma
estrutura diferente. Obviamente que separar os átomos sig-

c. Liberação de gás (efervescência)

nifica quebrar as ligações químicas que os mantêm presos e
isto envolve energia.

Um raciocínio semelhante pode ser aplicado para explicar

Toda vez que uma ligação é quebrada o sistema consome

os gases gerados por um comprimido de antiácido quando

energia, e quando uma nova ligação é feita a energia é libe-

este é mergulhado em água. Têm-se inicialmente o compri-

rada para a vizinhança. Se há um desequilíbrio no balanço de

mido sólido e um solvente líquido. A enorme quantidade de

energia, isto é, se o sistema libera mais energia do que con-

gás que se desprende corresponde, portanto a uma nova

some ou vice-versa, a energia excedente ou em falta vai ser

substância formada que é liberada do sistema na forma ga-

transformada em calor alterando a temperatura do sistema.

sosa.

2

As reações que aumentam de temperatura, como a

Não é isto que acontece quando se abre um refrigerante

combustão, são chamadas de exotérmicas. Significa que

ou quando uma cerveja é derramada em um copo. Nestes

no balanço de energia das ligações o sistema liberou mais

casos o que realmente ocorre é a liberação dos gases que

energia do que absorveu. Já as reações acompanhadas de
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diminuição da temperatura são chamadas de endotérmicas,

análise é a chave para que uma determinada situação seja

com certeza o sistema absorveu mais energia para quebrar

devidamente interpretada.

as ligações originais do que liberou quando se formaram as
ligações dos produtos.
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Com este ânimo a literatura descreve alguns tipos mais
importantes de reações que serão comentadas a seguir. A

Figura 05 - Calorímetro - Equipamento utilizado para medir

apreensão destas informações nos ajudará a estabelecer

o calor envolvido numa reação química a partir da variação de

pontos de semelhança entre determinados processos facili-

temperatura.

tando a sua compreensão e a correta interpretação do que de
fato está a ocorrer.
Figura 06 – Tipos de reações químicas

Fonte:http://aprendendoagostardequmica.blogspot.com/p/hora-do-recreio.html

2.1. Síntese ou adição				
A + B→ C
Quando duas ou mais substâncias originam um único
Fonte: Brown et al, 2005

produto, por exemplo: O magnésio reage com o oxigênio do

.

ar, produzindo óxido de magnésio:

2. Tipos de reações químicas e condições
para que ocorram

2 Mg(s) + 1 O2(g) → 2 MgO(s)
Essa reação é utilizada em flashes fotográficos descartá-

Como já percebemos os químicos tendem a agrupar

veis e foguetes sinalizadores.

fenômenos e substâncias semelhantes para facilitar a compreensão dos processos e da própria dinâmica das transformações químicas. Já vimos isto com a tabela periódica

2.2. Decomposição ou análise		
A→B+C

e mais recentemente, no módulo anterior, com as funções
inorgânicas.

Quando uma única substância origina dois ou mais pro-

Na verdade esta é uma característica comum das ciên-

dutos, por exemplo: Um composto de sódio (NaN3(s)) é uti-

cias. Sejam exatas, naturais, médicas ou humanas a busca

lizado nos air-bags — dispositivos de segurança presentes

por um comportamento padrão que sirva de parâmetro de

em muitos automóveis. Quando esses dispositivos são acio-
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nados, a rápida decomposição do NaN3(s) origina N2(g), e

bém capazes de reagir com bases. Alguns exemplos são zin-

esse gás infla os air-bags.

co, alumínio, estanho e chumbo.

2 NaN3(s) → 3 N2(g) + 2 Na(s)
2NaOH +Zn → Na2ZnO2 + H2(g)↑ (Sn e Pb reagem de for2.3. Simples troca ou Deslocamento
A + XY → AY + X
Quando uma substância simples reage com uma com-

ma análoga);
2NaOH + 2Al + 2 H2O → 2NaAlO2 + 3H2(g)↑
2.7. Hidretos iônicos com água

posta, originando uma nova substância simples e outra
composta, por exemplo: Quando introduzimos uma lâmina

Hidretos são compostos normalmente binários formados

de zinco numa solução aquosa de ácido clorídrico, ocorre a

por hidrogênio. Os hidretos alcalinos e alcalino-terrosos são

formação de cloreto de zinco e a liberação do gás hidrogênio:

iônicos, tendo o hidrogênio carga -1 por causa da maior ele-

Zn(s) + 2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)

tronegatividade do ametal diante dos elementos das famílias
1 e 2.

Dizemos, então, que o zinco deslocou o hidrogênio.

Esses hidretos reagem fortemente com a água produzindo hidrogênio gasoso e muito calor.
NaH + H2O → NaOH + H2;

2.4. Dupla troca
			

AB + XY → AY + XB

CaH2 + H2O → Ca(OH)2 + H2.

Quando duas substâncias compostas reagem, originan-

Fonte: Usberco e Salvador; Química, volume único.

do duas novas substâncias compostas, por exemplo: O ácido
sulfúrico reage com o hidróxido de bário, produzindo água e
sulfato de bário, que é um sal branco insolúvel:

Reações Químicas no Cotidiano: O Bafômetro

H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq) → 2 H2O(l) + BaSO4(s) ↓
O bafômetro contém:
2.5. Metais com água

⇒⇒ Um sistema para colher uma amostra do hálito do suspeito;

Os metais alcalinos e alcalino-terrosos (exceto Mg) reagem rapidamente com a água, à temperatura ambiente, produzindo gás hidrogênio e uma grande quantidade de calor.
Trata-se na verdade de uma reação de deslocamento, uma
vez que estes metais são mais reativos que o hidrogênio. O

⇒⇒ Dois frascos de vidro contendo a mistura para a reação
química;
⇒⇒ Um sistema de fotocélulas ligado a um medidor que avalia a mudança de cor associada com a reação química.
⇒⇒ Para medir o álcool, o suspeito respira dentro do dispo-

magnésio também é capaz de reagir com a água, no entanto

sitivo.

esta reação se dá de forma mais lenta. Outros metais preci-

A amostra de ar borbulha em um dos frascos através de

sam ser aquecidos.

uma mistura de ácido sulfúrico, dicromato de potássio, ni-

Na(s) + H2O(l) → NaOH(aq) + H2(g))↑

trato de prata e água. O princípio da avaliação se baseia na
seguinte reação química:

2.6. Metais com bases
Existem metais que além de reagir com ácidos são tam-
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REATIVIDADE DOS METAIS E AMETAIS
Ao mergulhar um fio de cobre numa solução aquosa de
nitrato de prata, forma-se um depósito de prata metálica sobre o fio. A reação, que é equacionada como:
Cu + 2 AgNO3 → 2 Ag + Cu(NO3)2, revela que o cobre
é mais reativo que a prata seguindo o princípio da reatividade
dos metais.
Figura 07 – Reação química do bafômetro

Fila de Reatividade dos Metais:

Nessa reação:

Figura 08 – Escala de reatividade de metais

1. O ácido sulfúrico remove o álcool do ar em uma solução
líquida
2. O álcool reage com o dicromato de potássio para produzir:
⇒⇒ sulfato de cromo
⇒⇒ sulfato de potássio
⇒⇒ ácido acético
⇒⇒ água

Fonte: http://www.profpc.com.br/

O nitrato de prata é um catalisador, uma substância que
faz a reação ocorrer mais rápido, sem participar dela. O ácido

Os metais que têm maior tendência de ceder elétrons são

sulfúrico, além de remover o álcool do ar, proporciona tam-

mais reativos e aparecem no início da fila de reatividade dos

bém a condição de acidez necessária para essa reação.

metais. Os metais menos reativos, com menor tendência de

Durante essa reação o íon dicromato, de cor vermelha-

ceder, aparecem no final da fila. Os metais reativos doam elé-

-alaranjada, muda de cor para o verde do íon cromo quando

trons para os menos reativos espontaneamente, estabelecen-

este reage com o álcool; o grau de mudança de cor está di-

do assim, as reações espontâneas. Quando ocorre o inverso,

retamente relacionado com o nível de álcool no ar exalado.

ou seja, um metal menos reativo cede elétrons para um metal

Para determinar a quantidade de álcool naquela amostra de

mais reativo, constitui-se uma reação não espontânea.

ar, a mistura que sofreu reação é comparada a de um frasco

Fonte: http://www2.fc.unesp.br/lvq/exp07.htm

contendo uma mistura que não sofreu reação no sistema de

Fila de Reatividade dos Ametais:

fotocélulas, produzindo uma corrente elétrica que faz a agulha
do medidor se mover do seu ponto de repouso. O operador,

Figura 09 – Escala de reatividade de Ametais

então, gira um botão para trazer a agulha de volta ao ponto de
repouso e lê o nível de álcool a partir do botão: quanto mais
o operador precisar girar o botão para retorná-la ao repouso,
maior é o nível de álcool.
Fonte: http://ciencia.hsw.uol.com.br/bafometros3.htm (HowStuffWorks - ComoTudoFunciona)

Fonte: http://www.colegioweb.com.br/quimica/fila-de-reatividade-quimica-dos ametais.html

Quanto mais eletronegativo é o ametal, maior a sua reatividade.
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ATIVIDADES DE FIXAÇÃO:

CAPÍTULO 2- COMPOSIÇÃO
QUANTITATIVA DAS SUBSTÂNCIAS

01. Classifique as reações:
a) Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2
b) P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4
c ) AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
d) CaO + CO2 → CaCO3
e) 2 H2O → 2 H2 + O2
02. Dada reação química, classifique-a e diga o nome do
composto em negrito:
N2 + 3 H2 → 2 NH3
03. Classifique a reação a seguir (também conhecida como
reação de neutralização):
		

3 HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3 H2O

04. Identifique se as seguintes reações ocorrem ou não, e
justifique.
a) Zn + NiSO4
b) Ni + ZnSO4

Até aqui estudamos os conceitos básicos que nos permi-

c) Cu + NiSO4

tem compreender a dinâmica das transformações químicas:

d) Zn + CuSO4

estrutura da matéria, propriedades periódicas, ligações químicas e funções inorgânicas. No último capítulo analisamos

05. Dê um exemplo de cada tipo de reação.

qualitativamente os processos associados à conversão de um
tipo de matéria em outro, mais especificamente aprendemos
a reconhecer e classificar as reações químicas.
Nos próximos capítulos discutiremos os aspectos quantitativos de uma reação, em outras palavras, veremos como
calcular quanto reagente se faz necessário para produzir uma
dada quantidade de produto (cálculo estequiométrico), quanto calor pode ser obtido na queima de um combustível (termoquímica), quanto tempo uma reação demora para se completar (cinética química), e principalmente quais os critérios
utilizados para considerar que uma reação química realmente
está concluída (equilíbrio químico).
Para tanto vamos apresentar e discutir algumas grandezas úteis na descrição quantitativa de um fenômeno químico.
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a. Massa Atômica e Massa Molecular
Todos os corpos são formados por átomos, o constituinte

Uma grandeza é uma propriedade, uma característica

mais elementar de todo tipo de matéria. Como já vimos são

de algum constituinte do mundo físico que pode ser medi-

estas partículas que definem os tipos de ligações químicas

do, quantificado. As grandezas estão sempre associadas a

que vão formar as substâncias presentes nos corpos e

unidades de medida, aquelas letras que dão significado ao

conseqüentemente vão determinar as suas propriedades,

número que representa o “tamanho” desta propriedade. Por

inclusive a massa.

exemplo, uma grandeza que é muito usada para representar

Pois é, a massa de um objeto é o somatório das massas

a quantidade de matéria que existe em um corpo é a massa.

dos átomos que estão contidos nele. Uma folha de caderno é

Uma pessoa que pesa 70kg tem mais massa do que aquela

mais leve que uma resma (500 folhas) de papel porque nele

que pesa 50kg. Perceba que só podemos comparar as mas-

existem menos átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio.

sas (grandeza) destas pessoas porque as informações estão
representadas pela mesma unidade, o quilograma.

A grande questão é: Podemos medir a massa de um
átomo?

Obviamente nem tudo neste mundo pode ser quantifica-

Não. Infelizmente nenhuma balança pode fazer isto. Os

do, por exemplo, sentimentos como amor e alegria ou mes-

átomos são pequenos demais para terem as suas massas

mo o grau de satisfação de um cliente (após ser atendido

individualmente medidas, mas podemos determinar esta

por uma operadora de telemarketing) não são como feijão

grandeza de forma indireta, utilizando o que chamamos de

ou leite que podem ser “contados” aos quilos e litros res-

padrão.

pectivamente. Mesmo as pesquisas de satisfação realizadas

FIQUE ATENTO

por alguma empresa são apenas referências qualitativas do

Um padrão é uma referência que deve ser comparada

desempenho dos seus funcionários, uma vez que são base-

com o objeto que se pretende medir, por exemplo, quando

adas em parâmetros subjetivos. No entanto, parafraseando a

brincamos de futebol na rua (golzinho) medimos o tama-

propaganda de uma famosa empresa de cartões de crédito,

nho do gol com os pés. Se as medidas são feitas com

algumas coisas são “imensuráveis”, para todas as outras

pés diferentes é provável que as metas tenham tamanhos

existem unidades de medidas.

diferentes e um dos times pode ser prejudicado por ter que

Figura 02 – Medida de massa com uma balança

defender um gol maior que o dos seus adversários.
Atualmente diversas grandezas, como tempo e comprimento por exemplo, tem padrões de medidas diferentes
do que eram utilizados originalmente ( o padrão de tempo
hoje está relacionado com a radioatividade, assunto a ser
estudado em capítulos posteriores). O único padrão de
medida que permanece o mesmo há 118 anos é o quilograma. Mas estudos recentes mostram que, apesar de
todos os cuidados empregados na conservação do padrão
de quilograma, a massa deste padrão está diminuindo gradativamente; Leia mais em “Quilo ficou mais leve, diz órgão
internacional de pesos e medidas”
(Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/
ult306u329361.shtml)

Fonte: http://dos58aos49.blogspot.com/
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Figura 03 - Cilindro de 118 anos de idade que serve de protótipo e pa-

Cada uma destas partes corresponde a 1 unidade de

drão internacional para a medida de peso, que fica trancado a sete chaves

massa atômica (u). Ao comparar outros átomos com esta

num palácio perto de Paris

unidade determinam-se quantas vezes este é mais pesado
que o padrão de 1u (1 unidade de massa atômica). Um átomo
do elemento neônio, por exemplo, pode ser 20 vezes mais
pesado que 1/12 do isótopo mais estável do carbono (C12),
assim a massa atômica deste átomo será de 20u.

A Massa Atômica de um elemento
Freqüentemente confundimos os conceitos de átomo e
elemento químico. O primeiro diz respeito a cada uma das
partículas fundamentais de todos os tipos de matéria. Já “elemento químico” se refere a um conjunto de átomos iguais
(entendemos que os átomos são iguais se eles possuem o
A primeira substância utilizada como padrão para deter-

mesmo número de prótons, mesmo tendo números de nêu-

minar a massa de outras substâncias foi o hidrogênio. Por

trons distintos – Ver: Isótopos no módulo I). Isto quer dizer

ser o elemento mais leve dentre todos os conhecidos e por

que existe uma infinidade de átomos no Universo, mas o nú-

reagir com muitas substâncias simples Jonh Dalton atribuiu

mero de elementos é limitado, basicamente, àqueles descri-

a este elemento uma massa arbitrária igual a 1 e passou a

tos na Tabela Periódica.

determinar as massas dos outros elementos pela proporção
com que estes reagiam com o elemento padrão.
Atualmente o padrão de massa atômica utilizado é o isó-

Atualmente a Massa Atômica de um elemento é calculada
pela média ponderada das massas dos seus isótopos. Veja o
exemplo abaixo.

topo 12 do átomo de carbono, adotado em 1961 na Conferência da União Internacional de Química Pura e Aplicada

Tabela 01: Abundância isotópica do elemento Neônio

(IUPAC, da sigla em inglês).
Massa Atômica

Porcentagem presente na
natureza
(abundância isotópica)

A idéia é dividir, virtualmente, o átomo de carbono em 12
partes iguais como mostra a figura 04:

Isótopos

Figura 04 - Representação da unidade de massa atômica

20

Ne

20,00u

90,92%

21

Ne

21,00u

0,26%

22

Ne

22,00u

8,82%

⇒⇒ Para calcular a Massa Atômica do elemento Neônio multiplicamos a massa de cada um dos seus isótopos pela
porcentagem com que este isótopo é encontrado na naFonte:
http://www.vestibulandoweb.com.br/quimica/teoria/
massa-atomica.asp
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A massa das moléculas também pode ser calculada com

20,00 x 90,92 =1818,4
21,00 x 0,26 =5,46
22,00 x 8,82 =194,04

2017,9
 20,179u
100

base na massa atômica dos elementos que constituem o
composto. Para isto basta multiplicar a massa atômica do
elemento pelo número de átomos deste elemento presentes
na molécula:

A massa do elemento Neônio será, portanto 20,179u.

C5 H10

( C ) = 60
x1( H ) = 10

5 x12

12

10

1

60 + 10 = 70 u

, a Massa Molecular do penteno é 70u.

b. O mol
Imagine se você comprasse feijão pela quantidade de
grãos: “Por favor, eu quero 40.000 grãos de feijão fradinho”.
(MA = Massa Atômica)

Não seria prático. Isto porque um único grão de feijão é muito
pequeno para preparar qualquer refeição.

FIQUE ATENTO

Da mesma forma que seria complicado expressar a

É importante não confundir Massa Atômica com Nú-

quantidade de feijão pelo número de grãos, representar uma

mero de Massa (A). Enquanto a primeira representa a

reação química pelo número de átomos envolvidos é inviá-

quantidade de matéria associada a um dado elemento quí-

vel. Como os átomos são pequenos e pesam “quase nada”,

mico, o segundo representa a soma entre prótons e nêu-

qualquer reação química observada no dia-a-dia, por menor

trons presentes no núcleo. Portanto o Número de Massa

que seja, envolve uma quantidade muito grande destas para-

pode ser encontrado simplesmente somando a quantidade

tículas. Na verdade um número tão grande que os algarismos

total destas partículas presentes num dado elemento.

ocupariam toda esta página.

A figura abaixo representa os três isótopos do hidrogênio e seus números de massa (sobrescritos).

Para resolver esta complicação os químicos utilizam uma
grandeza que representa uma quantidade padrão de partículas, o Mol.

Figura 05 – Representação esquemáticas dos números de

Por definição o Mol é a quantidade de matéria de um sis-

massa (A) dos isótopos de hidrogênio (em amarelo os prótons; em

tema que contém tantas unidades elementares quantos são

laranja os nêutrons).

os átomos contidos em 0,012 kg (12 gramas) de carbono
12 (12C).

Fonte: http://fisicaequimica2011.blogspot.com/2011/02/revisoes-de-quimica-10-ano.html
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Figura 06 - Interpretação da grandeza “mol”.

c. Massa molar de compostos
A massa molar é a massa correspondente a um mol de
substância, ou seja, 6,02 x1023 unidades elementares. Por
força desta definição a unidade que representa esta grandeza
é g/mol (gramas por mol).
Como já vimos 1 mol de carbono tem massa igual a 12g,
ou seja, o carbono tem massa molar de 12 gramas por mol
(ou 12g/mol). Esta definição é aplicável a qualquer substância simples ou composto, por exemplo, 1mol de água tem
massa de 18g, portanto a massa molar da água é 18g/mol.
A massa molar pode ser obtida a partir da massa atômica ou molecular, trocando-se a unidade “u” por “g/mol”.
Por exemplo, a massa molecular do gás carbônico (CO2) é
de 44u (soma-se as massas atômicas de todos os átomos

Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Mol_e_

que compõem a substância), logo a sua massa molar será de
44g/mol. Isto se deve ao fato de 1u corresponder a 1,66054 x

mol%C3%A9cula.png

10-24g. Multiplique este valor pelo número de Avogadro e você
Segundo o número de Avogadro esta massa de carbono

verá que o resultado será de exatamente 1,0g, resumindo,

12 corresponde a 6,02 x1023 átomos deste elemento. Assim,

a massa molar corresponde à massa atômica ou molecular

se dizemos que num dado sistema existe 1,0 mol de água

expressa em gramas.

estamos falando de 6,02x1023 moléculas desta substância.
1,0mol = 6,02x1023 unidades = massa atômica ou
1 mol de átomos:

é a quan-

6,02 - 1023 átomos

1 mol de moléculas:

tidade de

6,02 - 1023 moléculas

1 mol de fórmulas:

substância

6,02 - 1023 fórmulas

1 mol de íons:
1 mol de elétrons

que contém

molecular em gramas (massa molar)
O mesmo raciocínio se aplica ao volume molar, este pode

6,02 - 1023 íons

ser definido como o volume ocupado por 1 mol de matéria,

6,02 - 1023 elétrons

ou 6,02x1023 entidades.
Fórmula Empírica, Fórmula Percentual e Fórmula Mole-

Da mesma forma que no exemplo acima usamos o mol

cular

para expressar o número de moléculas de uma substância,

Já vimos nos módulos anteriores como representar as

esta grandeza pode ser empregada em qualquer outra situa-

substâncias químicas por meio de fórmulas. Até aqui usa-

ção na qual seja necessário expressar o número de unidades

mos apenas as chamadas fórmulas moleculares, aquelas que

fundamentais de um sistema, isto é, da mesma forma que

melhor representam o composto por especificar a quantidade

usamos a dúzia para determinar o número de bananas ou

de átomos e elementos que formam um determinado tipo de

ovos que pretendemos comprar, podemos usar o Mol para

matéria. Nesta seção veremos outras formas de representar

indicar o número de átomos, íons, elétrons ou moléculas que

os compostos.

participam de um determinado fenômeno químico.
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para formar os produtos e se baseia na Lei da Conservação
da Massa de Lavoisier.

Fórmula Molecular - indica os elementos presentes na

Segundo Lavoisier a massa de um sistema fechado per-

substância e quantos átomos de cada elemento estão ligados

manece constante mesmo que ocorra uma reação química.

entre si.

Isto porque durante a reação os átomos dos elementos não

Exemplos:

são destruídos, mas rearranjados em estruturas diferentes,

H2O - A molécula de água é formada por dois átomos do

como mostra a figura.

elemento Hidrogênio e por um átomo do elemento Oxigênio.
H2SO4 (Ácido Sulfúrico):������������������������������
Elementos: 3 (Hidrogênio, En-

QUÍMICA
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Figura 07 – Representação esquemática da Lei de
Conservação da Massa.

xofre e Oxigênio)
N° de átomos: 7 (2 H, 1 S e 4 O)
Fórmula Mínima - indica qual a quantidade mínima (ou
proporção) de átomos dos elementos formadores da substância expressa em números inteiros e os menores possíveis.
Exemplo:

Fonte: SANTOS et al. Química Cidadã. Ensino Médio. Vol. 1. Nova

Água Oxigenada:

Fórmula Molecular: H2O2

			

Geração: São Paulo, 2010

Fórmula Mínima:HO

Ou seja:

O objetivo final, portanto é garantir que o número total de

Fórmula molecular 		

Fórmula mínima

átomos dos reagentes (escritos à esquerda da equação) seja

(água)H2O			H2O

igual ao número de átomos dos produtos (escritos à direita

(etanol)C2H6

da equação).

: 2		

CH3

Fórmula Percentual - refere-se às porcentagens em
massa dos elementos formadores da substância considerada.

a. Tentativa
Como o nome já diz experimenta-se alguns coeficientes
estequiométricos aleatoriamente e depois faz-se uma confe-

Exemplo:

rência da soma dos átomos de cada elemento em ambos os

Fórmula Molecular: CH4

lados da equação. Resultados iguais indicam que a equação

Fórmula Mínima:

CH4

Fórmula Centesimal: 75% C e 25% H

está balanceada.
Existem formas de se fazer este balanceamento, mas os
seguintes passos podem ajudar na determinação dos coefi-

16g (CH4)-----------100%
12g (C)-------------- x
x = 75% de Carbono.

cientes com maior facilidade.
1º passo – Representar a equação química em estudo.

Logo, temos 25% de Hidrogênio

Deve-se indicar o estado de agregação das substâncias envolvidas – sólido(s), líquido(l), gás(g), e quando se tratar de

3. BALANCEAMENTO DE EQUAÇÕES
QUÍMICAS

uma solução aquosa (aq).
H2(g) + O2(g) “ H2O(l) →

O balanceamento de uma equação consiste na determi-

2º passo – Escolher um elemento químico que só apa-

nação da proporção definida com que as substâncias reagem

reça em um dos reagentes e em um dos produtos e acertar

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

11

MÓDULO III
QUÍMICA

Programa Universidade para Todos

os coeficientes das substâncias nas quais aparece, usando o
índice do elemento nos reagentes como coeficiente nos produtos e vice-versa.

Inicialmente devemos determinar o Nox de cada espécie
e suas variações.
Figura 09

H2(g) + 1O2(g) “ 2H2O(l)
3º passo – Considerando que se tenha para cada tipo de
átomo, a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos
acertar os demais coeficientes considerando os que já foram
indicados.
2H2(g) + 1O2(g) “ 2H2O(l)
Dica: equações com vários elementos químicos, iniciar o
balanceamento com a substância que contenha o elemento

Fonte: Usberco e Salvador, 2003

químico com maiores índices.
A seguir devemos igualar o número de elétrons:

b. Reações de oxirredução

1 átomo de Al perde 3 e– à 2 átomos de Al perdem 6 e–
1 íon de Cu2+ recebe 2 e– à 3 íons de Cu2+ recebem 6 e–

Nas reações de oxirredução nem sempre é possível fazer

Esses números de átomos correspondem aos coeficien-

o balanceamento por tentativa. Isto pode ser atribuído à mu-

tes dessas espécies; a partir deles determinamos os coefi-

dança de NOX dos elementos, quer dizer, além de balancear

cientes das outras espécies, obtendo a equação balanceada:

a quantidade de átomos precisamos também balancear a
quantidade de elétrons que são transferidos de um elemento

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO

a outro. Em outras palavras o número de elétrons recebidos
deve ser rigorosamente igual ao número de elétrons doados.
Considere uma lâmina de alumínio (Al) mergulhada numa

01. A fórmula percentual de um óxido é S40%O60%. Determine
sua fórmula mínima. Dados: S= 32u e O= 16u.

solução aquosa de sulfato de cobre (CuSO4). Após algum

02. Dado que um composto possui 40% de carbono, 6.67%

tempo pode-se observar a formação de cobre metálico (Cu)

de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. E sabendo que sua

e de sulfato de alumínio [Al2(SO4)3].

massa molecular é 180u dê a fórmula do composto.

Figura 08

03. Após análise da vitamina B12, observou-se que ela é
constituída de 4,34% de cobalto. Quantos átomos de cobalto tem em 1,5g de vitamina B12?
04. Transforme:
a) 20g de Sulfato de Ferro (III) em mols.

Fonte: Usberco e Salvador, 2003

b) 3,5 mols de Brometo de Cálcio para gramas.
c) 0,35 mol de Sulfato de Hidrogênio para moléculas.

Essa reação pode ser representada, na forma iônica, da
seguinte maneira:

d) 5,42 x 1021 moléculas de Dióxido de Enxofre para mols.
e) 144g de Magnésio para átomos.
05. Um aluno gastou 0,06 de grafite para escrever seu nome.
Qual o numero de átomos de carbono que esse aluno gastou? Dado: C= 12u.

12
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CAPÍTULO 3 - REAÇÕES QUÍMICAS:
ASPECTOS QUANTITATIVOS (CÁLCULO
ESTEQUIOMÉTRICO)

LEIS PONDERAIS DAS COMBINAÇÕES QUÍMICAS
Leis ponderais ou gravimétricas
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⇒⇒ Lei da conservação das massas (Lavoisier - 1774) - A
soma das massas antes da reação é igual à soma das
massas após a reação.
⇒⇒ Lei das proporções definidas (Proust - 1779) - A proporção das massas que reagem permanece sempre constante.
⇒⇒ Lei das proporções múltiplas (Dalton – 1808) - Mudando-se a reação, se a massa de um participante permanecer
constante, a massa do outro só poderá variar segundo
Fonte: http://www.webquestbrasil.org/criador/webquest

valores múltiplos.
⇒⇒ Lei das proporções recíprocas ( Richter – Wenzel) - Uma
massa fixa de uma substância reage com massas dife-

Existem várias maneiras de expressar quantidades, por

rentes de outras substâncias. Se estas substâncias re-

exemplo, quando pesamos um pacote de açúcar e dizemos

agirem entre si, farão com as mesmas massas,

que ele tem 1kg estamos comparando a massa do paco-

ou múltiplas ou submúltiplas.

te com certa massa padrão, que é o quilograma. No nosso
dia-a-dia usamos várias medidas, tijolos são vendidos por

Leis volumétricas

milheiro; ovos e bananas são vendidos por dúzia.
Na Química, o cálculo das quantidades das substâncias

⇒⇒ Primeira Lei de Gay-Lussac - Os volumes de todas as

envolvidas numa reação química é chamado estequiome-

substâncias gasosas envolvidas num processo químico,

tria — palavra derivada do grego stoicheia = partes mais

nas mesmas condições de temperatura e pressão, estão

simples e metreim = medida. Compreendendo a etimologia

entre si numa relação de números inteiros e pequenos.

da palavra fica claro que a estequiometria é um estudo das

⇒⇒ Segunda Lei de Gay-Lussac - Quando um volume fixo de

medidas dos elementos, ou seja, da fração que cada elemen-

um gás se combina com volumes de diferentes compos-

to participa em uma reação química. O estudo da estequio-

tos, estes últimos volumes estão entre si numa relação de

metria das reações químicas foi lançado no século XVIII por

números inteiros e simples.

cientistas que conseguiram expressar matematicamente as

Para efetuarmos os cálculos estequiométricos, devemos

regularidades que ocorrem nas reações químicas, através

conhecer as proporções existentes entre os elementos que

das Leis das Combinações Químicas.

formam as diferentes substâncias. Estas proporções são
perceptíveis pelo conhecimento das fórmulas química das
substâncias. Como já vimos no módulo I, a fórmula química
de uma substância indica a constituição de cada unidade formadora da substância.

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

13

MÓDULO III
QUÍMICA

Programa Universidade para Todos

RELACIONANDO QUANTIDADES

Interpretação

1 N2(g) +
1 molécula

As equações químicas nos mostram a proporção em

Molecular

número de moléculas, segundo a qual as substâncias reagem e se formam. Os coeficientes de cada substância, numa
equação balanceada, correspondem aos números de mol de
cada um dos participantes. A quantidade de matéria em mol
pode ser expressa em outras grandezas, tais como: massa

Número de
mol
Massa
Volume
(CNTP)

3 H2(g)

2 NH3(g)

3 moléculas

2 moléculas

1 (6,0 . 1023) 3 (6,0 . 1023)

2 (6,0 . 1023)

moléculas

moléculas

moléculas

1 mol

3 mol

2 mol

28 g

6g

34 g

22,4 L

67,2 L

44,8 L

em gramas, volume de gases e, ainda, número de moléculas.
O que foi demonstrado para a reação de formação da
1 Mol → x gramas → x.6,02.1023 moléculas → x.
6,02.1023 átomos → 22,4 L (CNTP)

amônia é válido para qualquer reação química, o que permite
prever as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em
uma reação.

em massa

1 mol

em volume
equivale

massa molar (g/mol)

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

22,4 L/mol CNTP (gás)
A estequiometria é o cálculo das quantidades de

em número

6,0 . 1023 moléculas/mol

de moléculas

reagentes e/ou produtos das reações químicas, baseado nas Leis das Reações e executado com o auxílio
das equações químicas correspondentes. Os cálculos es-

Exemplo: reação que permite produzir amônia (NH3):

tequiométricos seguem geralmente as seguintes regras:
a) Escrever a equação química do processo.

1 N2(g)

+

3 H2(g)

2 NH3(g)

1 molécula

3 moléculas

2 moléculas

1 molécula

+ 3 moléculas

de N2

de H2

b) Acertar os coeficientes estequiométricos da equação
da equação química.

2 moléculas de
NH3

Micros-

x 6,0 . 1023

x 6,0 . 1023

x 6,0 . 1023

cópico:

1 (6,0 . 1023)

1 (6,0 . 1023)

1 (6,0 . 1023)

c) Montar a proporção baseando-se nos dados e nas perguntas do problema (massa-massa, massa-quantidade em
mols, massa-volume etc.).
d) Utilizar regras de três para chegar à resposta.

moléculas de N2 moléculas de H2 moléculas de
NH3

Existem basicamente 10 formas diferentes de se utilizar
o cálculo estequiométrico, elas são utilizadas conforme são

1 mol de N2 +

3 mol de H2

2 mol de NH3

requeridas.1
1- Relações Molares (Mol – Mol) - Os dados da questão
e as incógnitas pedidas são expressas em termos de mols.

Conhecendo as massas atômicas do nitrogênio (N = 14)
e do hidrogênio (H = 1), pode-se interpretar a equação de

Exemplo: Quantos mols de O2 reagem com 3,17 mols de Al?

formação da amônia de várias maneiras:

1

DE BONI, L. A. B.; GOLDANI, E. Introdução Clássica à
Química Geral. Porto Alegre: Ed. Tchê Química Cons. Educ. LTDA,
2007.
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Resolução:

x = 8 . 36

1- Escrever a reação:

Al + O2 → Al2O3

2- Balancear a equação:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

3- Converter as unidades para mols, caso elas não tenham
sido fornecidas assim.

4
X = 72g
4- Relações Massa – Volume - Os dados da questão

QUÍMICA
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são expressos em termos de massa e a incógnita é pedida

4- Fazer os cálculos
4 mols de Al ----- 3 mols de O2

em termos de volume. Caso o sistema não se encontre nas

3,17 mols Al ----- X mols de O2

seguir, através da equação de estado, determinar o volume

CNTP, deve-se calcular a quantidade em mols do gás e, a
correspondente.

X = 2,38 mols de O2

Exemplo: Calcular o volume de CO2 produzido numa tem-

2- Relações Mol – Massa - Os dados da questão são

peratura de 27° e pressão de 1 atm, na reação de 16 g de

expressos em termos de mols (ou massa) e a incógnita é

oxigênio com monóxido de carbono (CO). Dado: constante

pedida em massa (ou quantidade em mols). Aplica-se um

universal dos gases = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1

fator de conversão.

Resolução:

Exemplo: Quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 g de cloreto de sódio a partir da
equação: (massas atômicas: Na = 23; Cl= 35,5)

2CO (g) + O2 → 2CO2(g)

		

1 mol

2 mols

→

proporção em mols

1 · 32 g _________ 2 mols → relação do problema

Resolução:

16 g _________ n

→ dado e pergunta

HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(s)+ H2O(l)

n = 1,0 mol

58,5 g-----------------1 mol de HCl(aq)

Equação de estado: P · V = n · R · T

23,4 g de NaCl(s)------------ X mol de HCl(aq)

1 · V = 1 · 0,082 · 300

X = 23,4

V = 24,6 L

58,5
X = 0,4 mol de HCl(aq)

5- Relações Nº de moléculas (átomos) - Massa, mols
ou volume - Os dados da questão são expressos em termos

3- Relações Massa – Massa - As informações da questão e as incógnitas pedidas são expressas em termos de
massa.

de incógnita é pedida em massa, mols ou volume.
Exemplo: Quantas Moléculas de água são produzidas a

Exemplo: Qual a massa de água, dada em gramas, produzida a partir de 8g de hidrogênio gás?

partir de 16g de oxigênio gás?
Resolução:

Resolução:

1º - Escrever a equação da reação:

1. Escrever a equação da reação :
2. Ajustar seus coeficientes:

H2 + O2 → H2O

		

2H2 + O2 → 2H2O
3. Fazer os cálculos:

de número de moléculas ou número de átomos e a quantida-

H2 + O2 → H2O

2º - Ajustar seus coeficientes: 		
2H2 + O2 → 2H2O
3º - Fazer os cálculos:

4g → 36g
8g → x

32g ------- 12,04 x 1023
16g ------- x
X = 16 . 12,04 x 1023
32
X = 6,02 x 1023
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6- Problemas envolvendo mais de uma Reação
=

+

Problemas que envolvem mais de uma reação devem ter
escritas e balanceadas todas as reações envolvidas no problema. Neste caso, nota-se que é possível efetuar a soma
algébrica dessas reações, bastando, para isso, multiplicar ou

2 volumes
de
Hidrogênio

reagem
com

1 volume
de Oxigênio

produzindo

dividir as reações a fim de cancelarmos as substâncias inter2H2 + O2 → 2 H2O

mediárias e restar uma única reação.
Em algumas reações, o produto de uma é reagente de
outra. Nesses casos, o primeiro procedimento é obter a equa-

e não
2H + O → H2O ou H2 + ½ O2 → H2O

ção global eliminando aquelas substâncias que forem produtos em uma reação e reagentes na outra. Depois, faz-se o
cálculo normalmente.

Exemplo: Se 20,0 litros de CO2 são produzidos durante
a combustão do pentano, C5H12, quantos litros de O2 estavam

Exemplo: Determine a massa de ácido sulfúrico, H2SO4,
obtida a partir do processo abaixo com utilização de 160g de
enxofre, S.

presentes no inicio da reação? (Volume molar de um gás nas
CNTP 22,4 L/mol)
Resolução:

S + O2 → SO2

C5H12(l) + 8 O2(g) → 5 CO2(g) + 6 H2O(l)

2SO2 + O2 → 2SO3

8 . 22,4 ----- 5 . 22,4

SO3+ H2O → H2SO4

x -----20

Resolução:

x = 32,0 L

1º - obter a equação global, eliminando as substâncias
que ao mesmo tempo são reagentes e produtos. Para tanto,

8- Problemas envolvendo reagentes em excesso ou reagente Limitante

devemos igualar as quantidades em mol dessas substâncias:
2 – Cálculos:

2mol 3mol 2mol

2mol

Quando são fornecidas quantidades (massa, volume,

64g ------------------------------------196g

mols, etc.) de dois reagentes, devemos verificar se existe

160g -------------------------------------- X

excesso de algum reagente. As quantidades de substâncias

X = 160g . 196g = 490g de H2SO4

que participam da reação química são sempre proporcionais

				

64g

Com 160g de enxofre, haverá produção de 490g de
H2SO4.

aos coeficientes da equação. Se a quantidade dos reagentes estiver fora da proporção indicada pelos

coeficientes

da equação, reagirá somente a parcela que se encontra de
acordo com as proporções. A parte que estiver em excessos

7- Problemas envolvendo a Lei de Gay-Lussac

não reage e é considerada excesso.

“Os volumes das substâncias gasosas participantes de

Exemplo: (PUCSP/96) - 10,00g de ácido sulfúrico são

uma reação química, estando nas mesmas condições de

adicionados a 7,40g de hidróxido de cálcio. Sabe-se que um

temperatura e pressão, guardam entre si uma relação cons-

dos reagentes está em excesso. Após completar a reação,

tante entre os menores números inteiros possíveis”.

restarão:
H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O
a) 0,02g de H2SO4		

16
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c) 0,26g de Ca(OH)2

d) 2,00g de H2SO4		

e) 2,00g de Ca(OH)2

100g ------ 56g
100 t ----- 56 t

Resolução:

2º - Ajustar a pureza

1º – Encontrar o reagentes em excesso limitante

100% ----- 56 t

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O

90% ----- X t

98g ------ 74g

X = 50,4 t

QUÍMICA
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(letra d)

10g ------ 7,4g (excesso
de ácido sulfúrico)
O reagente detectado em excesso não pode ser levado
em conta para o cálculo da massa pedida.
2º – Ajustar as proporções

10- Sistemas envolvendo rendimentos das reações
Se uma reação química não gera as quantidades espera-

98g ------ 74g

das de produtos de acordo com a proporção da reação quí-

9,8g ------ 7,4g

mica, significa que o rendimento não foi total. O rendimento

10g – 9,8g = 0,2g de H2SO4

(letra b)

de uma reação é o quociente entre a quantidade de produto
realmente obtida e a quantidade esperada, de acordo com a

9- Sistema em que os reagentes são substâncias impuras
Nesta situação é importante calcular a massa referente
à parte pura, arbitrando que as impurezas não participam da

proporção da equação química.
Exemplo: A combustão de 36g de grafite (C) provocou a
formação de 118,8g de gás carbônico. Qual foi o rendimento
da reação? (C = 12; O = 16)

reação. O Grau de pureza(p), é o quociente entre a massa

Resolução:

da substância pura e a massa total da amostra (substância

C + O2 → CO2

impura).

12g ------ 44g
p = massa da substância pura
massa total da amostra

36g ---------- x
X = 36 x 44
12

Exemplo: (U.E. MARINGÁ/SP/96) - A decomposição tér-

X = 132 g

mica do CaCO3, se dá de acordo com a equação.
CaCO3 → CaO + CO2.

132g se o rendimento tivesse sido de 100%, mas a
reação produziu apenas 118,8 g. para calcular o rendimento

Quantas toneladas de óxido de cálcio serão produzidas

da reação, temos que equacionar o projetado com o obtido.

através da decomposição de 100 toneladas de carbonato de

132g ------ 100%

cálcio com 90% de pureza? (Ca = 40; O = 16; C = 12)

118,8g ------ X

a) 40,0 t.

b) 56,0 t. c) 62,2 t. d) 50,4 t. e) 90,0 t.

Resolução:
1º - Calcular como se a pureza fosse 100%

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

X = 118,8 x 100
132
X = 90,0% de rendimento
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FIQUE ATENTO:

provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal (ex-

EXPRESSÕES CUJOS USOS NÃO SÃO MAIS RECOMENDADOS

cesso de ácido clorídrico). Um dos antiácidos comumente
empregados no combate à azia é leite de magnésia.

Uso Não Recomendado

Uso Recomendado
O leite de magnésia possui 64,8g de hidróxido de magné-

Peso atômico

Massa atômica

Peso molecular

Massa molecular

sio Mg(OH)2 por litro da solução. Qual a quantidade de ácido

Número de moles,
número de átomo-grama,
número de íons-grama

Quantidade de matéria

Dados: Massas molares (em g/mol): Mg = 24,3; Cl = 35,4;

Átomo-grama, moléculagrama (ou mol), pesofórmula, etc.

Massa molar

Moles

Mols

u.m.a.

u

Molar

Mol/ℓ

Molaridade

Concentração em
quantidade de matéria

Fração molar

Fração em mol ou em
quantidade de matéria

Graus kelvin

Kelvin

Temperatura absoluta

Temperatura termodinâmica

Grau centígrado

Grau Celsius

Equilavente-grama

Deve ser abandonado

Normalidade

Deve ser abandonado

neutralizado ao se ingerir 9 mL de leite de magnésia?
O = 16; H = 1.

Fonte: Química Nova Na Escola. Mol: Uma Nova Terminologia.
Nº 1, maio 1995

a) 20 mol.
b) 0,58 mol.
c) 0,2 mol.
d) 0,02 mol.
e) 0,01 mol.
04. Observe a seguinte reação:
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
Considerando a reação completa entre 5,0g de gás carbônico e 8,0g de hidróxido de sódio, qual a massa de carbonato de sódio? Quanto restará do reagente em excesso?
05. Dada reação:
3H2(g) + 1N2(g) → 2NH3(g)

Qual a massa, em gramas, de NH3 obtida quando colocamos 30g de H2 pra reagir?

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
01. Calcule o número de mols de H3PO4 necessários para
reagir totalmente com 15 mols de Ca(OH)2.
02. Quantos gramas de H2 são liberadas na reação completa
de 2 mols de Cametálico com HCl?Dado: H = 1 g/mol.
03. (ENEM – 2009) Os exageros do final de semana podem
levar o individuo a um quadro de azia. A azia pode ser
descrita como uma sensação de queimação no esôfago,
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CAPÍTULO 4 - TERMOQUÍMICA

1. CALOR, ENERGIA E ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS
O ramo da física que estuda a interação entre energia

QUÍMICA
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e matéria se chama termodinâmica. Esta área do conhecimento surgiu do estudo das primeiras máquinas a vapor, daí
o prefixo “termo”, expressão que em grego significa calor.
A termodinâmica utiliza de um linguajar próprio, quase um
dialeto, que precisamos decifrar antes de continuarmos. Alguns destes conceitos vocês já conhecem, mas vale a pena
relembrar.

ENERGIA, CALOR E TRABALHO
Uma definição usual diz que energia é capacidade de
realizar trabalho, no entanto quimicamente podemos também definir energia como aquilo que deve ser retirado ou
acrescentado ao sistema para transformá-lo. A energia não
pode ser criada nem destruída, mas um tipo de energia se
Fonte: Atkins e Jones, 2004

transforma em outro. Dentre os tipos de energia que vamos
utilizar neste capítulo calor (q) e trabalho (w) são os mais
importantes.
Por definição calor é a energia trocada entre dois corpos

O universo é constituído basicamente de matéria e ener-

quando há diferença de temperatura e trabalho é o produto

gia. Definir qualquer uma destas entidades físicas não é fácil,

da força necessária para deslocar um corpo e o seu des-

mas sabemos muito bem distinguir uma da outra no nosso

locamento (w=F.d). Estas entidades físicas podem ser en-

cotidiano. Pois bem, o estudo dos fenômenos químicos, por

tendidas como energia em movimento, isto é, um corpo só

se tratar de compreender os mecanismos que provocam a

transfere energia para outro se for por meio do calor ou da

conversão de um tipo de matéria em outra, não pode negli-

realização de trabalho, como sistemas em equilíbrio (físico,

genciar a influência da energia, em suas várias formas, neste

químico e térmico) não trocam calor nem realizam trabalho,

processo. O objetivo deste capítulo é entender estas relações

estas são consideradas como funções do processo ou fun-

e principalmente as suas conseqüências para a sociedade.

ções de trajetória.

Nos capítulos anteriores procuramos apresentar os as-

A unidade de energia no SI (Sistema Internacional de Uni-

pectos fundamentais da química de forma qualitativa. Com

dades) é o Joule (J). No dia a dia, porém é comum o uso de

a introdução dos cálculos estequiométricos podemos agora

outra unidade, a caloria (cal).

quantificar um fenômeno químico inclusive no que diz respeito à interação entre matéria e energia.

Por definição 1,0 cal é a quantidade de energia necessária para aumentar em 1ºC a temperatura de 1,0g de água e
equivale a 4,18J.
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SISTEMA, VIZINHANÇA, UNIVERSO E FRONTEIRAS

ou física deve respeitar o fato de que a energia não pode ser
criada ou destruída, de modo que, se uma chama de fogão
produz 1000KJ de energia por minuto, a vizinhança (que in-

Consideramos sistema a porção do universo que está
sendo observada. O sistema se constitui, portanto, como o
próprio objeto de estudo da termodinâmica. Tudo o que está
em volta é vizinhança e o conjunto sistema-vizinhança é o

clui a atmosfera, as panelas e mais o que estiver próximo)
deve absorver integralmente este calor.
Mas o que estas equações têm a ver com a conservação
da energia?

universo. Como podemos perceber o universo termodinâmi-

É simples. Inicialmente precisamos considerar que, mui-

co é muito mais simples que aquele estudado pelos cosmó-

to embora existam diversos tipos de energia, dois deles estão

logos e astrônomos.

presentes em qualquer sistema: Energia Cinética (Ec) e Ener-

O sistema se comunica com a vizinhança pela fronteira.

gia Potencial (Ep)

A depender do tipo de fronteira o sistema pode ser classificado como aberto (fronteira imaginária), no qual existe tro-

Energia Interna ( U )= E c + E p

ca de energia e matéria com vizinhança; fechado (fronteira

Equação 1

física diatérmica/ condutora), no qual existe troca de calor,
mas não de matéria, ou isolado (fronteira física adiabática/

Durante um processo esta energia armazenada (U) pode

isolante), no qual não se troca nem calor nem matéria com

ser transferida para a vizinhança. A questão é que esta trans-

a vizinhança.

ferência só ocorre por troca de calor (q) ou realização de trabalho (w). Assim uma variação na energia interna pode ser

Figura 2 - Exemplos de sistemas.

descrita da seguinte forma:

ΔU = q+ w
		

Equação 2

O 1° Princípio Termodinâmica define as regras necessárias para que um fenômeno, seja ele físico ou químico, possa
acontecer. Não importa neste caso se o evento vai acontecer
espontaneamente ou se será necessário estimulá-lo de alguma forma.
Fonte: http://www.infoescola.com/fisica/lei-zero-da-termodinamica.

Por exemplo, de acordo com este princípio tanto é possível o ferro enferrujar quanto a ferrugem virar ferro metálico
novamente. Ora sabemos que o primeiro evento ocorre espontaneamente, basta deixar uma peça de aço em contato

2. 1° PRINCÍPIO DA TERMODINÂMICA: ENERGIA
INTERNA, CALOR E ENTALPIA.

com a atmosfera e umidade. Já transformar óxidos de ferro
em metal polido não é algo trivial, muito embora a humanidade domine a “arte” de produzir ferro metálico a partir de seus

O primeiro princípio normalmente é descrito de forma

minérios (siderurgia) há milhares de anos.

matemática, como mostram as equações 1 e 2, mas pode
ser interpretado da seguinte forma: “A energia do universo é
constante”. Em outras palavras, toda transformação química
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3. CALORIMETRIA

grande quantidade de calor antes que a sua temperatura comece aumentar. Já os metais de forma geral podem variar
intensamente a temperatura com quantidades relativamente
pequenas de calor.

QUÍMICA
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Figura 5 - Representação esquemática de um calorímetro.
Fonte:http://2.bp.blogspot.com/-APO3z9mzRHw/TgUWdbjeQII/
AAAAAAAAAoM/0-phNQMfY6M/s1600/calor_mafalda.bmp

Figura 4 - Foto de um calorímetro.

Fonte: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11006486/FG08_09.JPG

De qualquer modo, para um mesmo material, a variação
de temperatura (∆T) é diretamente proporcional à quantidade
de calor absorvido. Usando um calorímetro como é mostrado
na Figura 04 e 05, podemos obter um gráfico T x q como o
que aparece na Figura 6.

Fonte: http://gaia.liberato.com.br/quimicaonline/imagens/equipamentos/

Figura 6 - Variação de temperatura x Quantidade de calor absorvido.

calorimetria.jpg

A Lei Zero da Termodinâmica determina que o calor sempre fluirá do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isto
significa que dois corpos a diferentes temperaturas vão trocar calor quando entrarem em contato. A quantidade de calor
cedida pelo corpo mais quente será a mesma absorvida pelo
corpo mais frio (desconsiderando perdas para o ambiente).

Fonte:

Todavia a variação de temperatura não será a mesma para

calor2. php

http://www.sofisica.com.br/conteudos/Termologia/Calorimetria/

os dois corpos.
A questão é que a variação de temperatura provocada

A rigor capacidade calorífica é definida como a quanti-

pela perda ou pelo ganho de calor depende da composi-

dade calor necessária para aumentar a temperatura de um

ção química de cada material. Algumas substâncias, como

corpo em 1°C.

a maioria dos plásticos e vidros conseguem absorver uma
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quantidade de calor necessária para promover esta variação,

2. Um litro de água está a uma temperatura de 25ºC. Ao re-

de modo que é conveniente relacionar C com a quantidade

ceber todo calor de uma reação química que libera apro-

de matéria que está envolvida no processo. Podemos fazer

ximadamente 30 kcal, qual será a temperatura final da

tanto com o número de mols (n) do material quanto com a

água?

sua massa (m). Ao dividirmos C por “n” encontraremos a
capacidade calorífica molar que pode ser expressa em joules/

Dados: Cágua = 1 cal/g ºC				
temperatura inicial do sistema: ti = 25 ºC

mol (J.mol-1) ou calorias/mol (cal.mol-1). Se por um lado divi-

Densidade da água é 1g/cm3		

dimos C por “m” o resultado é chamado de calor específico

temperatura final: tf = ?

e é expresso como joules/grama (J.g-1) ou calorias/grama
(cal.g-1).

Massa da água: 1L = 1000 g

Q = 30 kcal = 30000 cal

Considerando que a quantidade de calor necessária para

Os valores de Calor Específico (c) da Capacidade Calorífica Molar (Cm) podem ser encontrados, para várias substân-

variar a temperatura (∆T) de um corpo é: Q = m.c.∆T, calcula-se

cias, em tabelas de dados termodinâmicos. Isto possibilita
conhecer a quantidade de calor trocado entre dois corpos
medindo-se a variação de temperatura e a massa (ou número
de mols) envolvida no processo pelas seguintes equações:

q= m . c . ΔT

q= n. C m . ΔT

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS:

30000 cal = 1000g.1 cal/ (g ºC).(tf – 25 ºC) 30000 cal =
1000 cal/ ºC (tf – 25 ºC) 
30000 cal = 1000 cal/ ºC tf -25000 cal 1000 tf cal/ ºC =
30000 cal + 25000 cal tf = 55000 ºC/ 1000  tf = 55 ºC

4. ENTALPIA, REAÇÕES ENDOTÉRMICAS
E EXOTÉRMICAS
Calor e trabalho são grandezas que só existem durante o processo, a própria definição destas entidades garante

1. Uma amostra de 500g de água que está na temperatura

isto. Por exemplo, se um sistema se encontra parado e em

inicial de 27ºC é aquecida e sua temperatura é elevada

equilíbrio térmico com a vizinhança (mesma temperatura)

para 48,8 ºC. Qual a quantidade de calor produzida nesse

não haverá transferência de calor muito menos realização de

processo? Dados: (Cágua = 1 cal/g ºC)

trabalho.

Considera-se que: massa da água: m = 500g

Se você ignorar a possibilidade de um sistema químico

temperatura inicial do sistema: ti = 27 ºC

realizar trabalho, a única alternativa que nos resta para alte-

temperatura final: tf = 48,8 ºC

rar a energia interna do sistema é a transferência de calor.

Logo se calcula a variação de temperatura: ∆T = tf - ti

Podemos muito bem medir o calor produzido numa reação

∆T = 48,8 ºC – 27 ºC  ∆T = 21,8 ºC

química (calorimetria), mas é complicado prever apenas com
dados teóricos quanto de calor será liberado em uma reação

Considerando que a quantidade de calor necessária para
variar a temperatura (∆T) de um corpo é Q = C x ∆T, calcula-se:

desconhecida.
Para resolver este problema a termodinâmica desenvolveu o conceito de entalpia. A definição matemática de Ental-

		

Q = 500 g.1 cal/g ºC. 21,8 ºC

pia (H) é um tanto difícil de entender, (há quem diga que a

		

Q = 10900 cal ou 10,9 kcal

entalpia não passa de um recurso para a conta dar certo),
no entanto podemos discutir as suas propriedades. A mais
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importante delas é que H não depende do sistema estar em

Figura 8 - Reação endotérmica

equilíbrio ou envolvido em algum processo, isto é, a entalpia
é uma propriedade do sistema assim como a energia interna
(U) o volume ou a concentração. A conseqüência disto é que

QUÍMICA
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para conhecer a variação total de H num determinado evento,
basta calcular a diferença entre Hfinal e Hinicial.
Para facilitar ainda mais a vida dos químicos, se uma reação ocorre à pressão constante, a variação de entalpia (∆H)
é numericamente igual à quantidade de calor absorvido ou
produzido pelo sistema.

ΔH = q

Equação 3

Fonte:

http://www.colegioweb.com.br/quimica/reacoes-exotermicas-e-

-endotermicas.html

Figura 9 - Sacos de gelo instantâneo. Quando se rompe o lacre interno
dois compostos reagem endotermicamente abaixando a temperatura em

A grosso modo, a entalpia pode ser definida como a

até 30°C.

quantidade de energia armazenada num sistema químico

Muitos processos que ocorrem espontâneos, mas este

que pode ser transformada em calor durante uma reação a

não é o único fator a ser considerado para avaliar a esponta-

pressão constante. Pode parecer trivial, mas não é. Nas pró-

neidade de uma reação. Só para se ter uma idéia muitos sais

ximas linhas veremos que este conceito nos permite calcular

(inclusive o NaCl – sal de cozinha) se dissolvem com muita

a quantidade de calor que será gerado na queima de um de-

facilidade em água mesmo sendo estas dissoluções proces-

terminado combustível sem nem chegar perto do laboratório.

sos endotérmicos. Algumas empresas comercializam compressas de gelo instantâneo. Estes dispositivos funcionam
com base em reações químicas endotérmicas que ocorrem

REAÇÕES ENDOTÉRMICAS E EXOTÉRMICAS

espontaneamente.

Classificamos uma reação como exotérmica quando a
entalpia final é menor que a entalpia inicial (∆H<0). Neste
caso entendemos que a entalpia presente nos produtos é menor que a entalpia armazenada originalmente nos reagentes.
Como consequência numa reação exotérmica sempre haverá

Fonte: http://www.sz-wholesale.com/Custom-Logo-Printed-personalized/
Ice-Packs.html

produção de calor.
Figura 7 - Reação

exotérmica.

5. LEI DE HESS
O ESTADO PADRÃO E AS REAÇÕES DE FORMAÇÃO
Para que possamos prever com alguma precisão quanto de calor será absorvido ou liberado numa reação química
precisamos definir com muito cuidado os estados final e iniFonte: http://www.colegioweb.com.br/quimica/reacoes-exotermicas-e-

-endotermicas.html
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das substâncias químicas conhecidas para qualquer situação
possível de se encontrar tal composto.

FIQUE ATENTO
Além das entalpias de formação podemos designar

Com base nisto a termodinâmica propõe o conceito de

outros tipos de entalpia para cada modalidade de reação

Estado Padrão. Este seria o estado de referência, usado como

química. Por exemplo, a energia liberada na queima do pa-

base para se calcular as energias envolvidas nos mais diver-

pel (celulose) é chamada entalpia de combustão ou calor

sos processos químicos. Arbitrariamente determinou-se que

de combustão; a energia envolvida na dissolução do NaCl

uma substância no estado padrão deve estar pura e sob 1

é chamada entalpia ou calor de solução; O calor liberado

bar (aproximadamente 1 atm) de pressão. Caso seja impres-

quando um ácido neutraliza uma base é chamado entalpia

cindível avaliar as substâncias em solução consideraremos a

ou calor de neutralização.

concentração de 1,0 mol/L como concentração padrão.

A entalpia de combustão está diretamente relacionada

Além de definir um estado padrão se fez necessário en-

com o poder calorífico dos combustíveis, isto é, com a

contrar uma reação de referência para estruturar os cálculos

capacidade de um combustível produzir energia na forma

de entalpia e outras funções termodinâmicas. Este proces-

de calor.

so químico é chamado Reação de Formação e se baseia na
síntese de uma substância composta a partir dos elementos

Imagine que você está no térreo de um prédio e deseja

(substâncias simples) que o compõem. A variação de ental-

chegar ao oitavo andar. Certamente a primeira opção é pro-

pia associada a uma reação de formação no estado padrão

curar o elevador mais próximo disponível, mas infelizmente a

deve ser representada da seguinte forma:

ascensorista informa que este elevador só atende, além do

ΔH

o
f ,

térreo, a partir do décimo andar. Você agora tem duas opções: esperar o elevador que te levará diretamente até o andar

sendo que o f representa a reação de formação e o °
o estado padrão. Abaixo podemos ver algumas reações facilmente encontradas em tabelas de dados termodinâmicos.

desejado ou subir até o décimo andar e descer as escadas
até o oitavo.
Parece loucura, mas isto é o que pode acontecer durante
uma reação química. Freqüentemente nos deparamos com

2Fe(s) + 3/2O2(g) → Fe2O3(s)

ΔH0f =-825,5kJ/mol

mais de uma possibilidade de transformar A em B, cada uma
das quais envolvendo certo número de etapas que conso-

H2(g) 1/2O2(g) → H2O(l)

ΔH0f =-285,8kJ/mol

mem ou produzem quantidade definidas de energia.
Em 1840, o suíço Germain Henri Hess propôs que, inde-

2C(s) + 3H2(g)+ 1/2O2(g) → C2H5OH(l)

ΔH0f =-277,0kJ/mol

pendentemente do número de etapas envolvidas numa reação química a variação total de entalpia (∆H) será a mesma,

N2(g)+ 1/2O2(g) → N2O(g)

ΔH0f =+82,05kJ/mol

desde que os estados final e inicial sejam os mesmos. É mais
ou menos como a escolha que você teve que fazer no eleva-

As equações químicas que apresentam a variação de
entalpia, como nos exemplos acima, são denominadas equa-

dor, independente do caminho o destino é o mesmo, o oitavo
andar do prédio.

ções termoquímicas.
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Figura 10 – Representação de trajetórias diferentes para uma mesma

6. ENERGIA DE LIGAÇÃO

reação, com ΔHinicial e ΔHfinal iguais independente do processo.

Apesar de classificarmos as reações como endo ou
exotérmicas, na verdade toda reação química é constituída

QUÍMICA
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por uma etapa endotérmica seguida imediatamente por outra
exotérmica. Isto se explica pelo fato de que numa reação química as estruturas dos compostos originais são destruídas
para que os produtos possam ser formados, ou em outras
palavras, precisamos quebrar as ligações presentes nos reagentes para que os átomos fiquem livres para formar os produtos, estabelecendo novas ligações químicas.
Como vimos no capítulo que discutiu as interações entre
átomos, a formação da ligação química só ocorre por que
esta possibilita aos átomos ocuparem estados mais baixos
Para entender melhor a Lei de Hess observe a figura

de energia, quer dizer, quando um átomo se liga a outro uma

10. Conduzir o sistema do ponto A até o ponto B vai resultar

certa quantidade de energia deve ser liberada e é isto que

numa variação de entalpia ∆H1, mesmo que antes o sistema

garante a estabilidade da ligação.

seja obrigado a passar pelo estado C. Ou seja, como o estado

Em resumo, quanto maior a quantidade de energia des-

final e o estado inicial são os mesmos, independente do ca-

prendida pelas partículas no ato da ligação química mais for-

minho escolhido, podemos dizer que ∆H1=∆H2+∆H3.

te será a interação.

Outra curso, isto é, se deslocar o sistema de A até B
consome 10kJ (∆H1(A→B)=10kJ) então trazê-lo de volta a A

Figura 11 – Algumas energias de ligação

produzirá 10 kJ de energia (∆H1’(B→A)=-10kJ)
Assim podemos resumir a Lei de Hess com a seguinte
exprssão matemática:

ΔH reação = ∑ H produtos− ∑ H reagentes
Se considerarmos que a entalpia é uma propriedade
extensiva (depende do tamanho do sistema) então teremos
que contabilizar a quantidade de substância total envolvida

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-PaoU1mw3TCs/Tcgm7FWEqFI/AAAAAAAAAlg/TsMjMpEWlR8/s1600/Imagem+085.jpg

na reação. Por exemplo, se a formação de 1,0 mol de etanol
produz 278kJ (

ΔH

o
f ( etanol ) = −

278 kJ

), então obter

meio mol deste álcool produzirá apenas 139kJ.
Assim, usando as reaçõepadrão de formação como referência a Lei de Hess pode ser escrita da seguinte forma:

Assim, quando as ligações presentes nos produtos
são mais fortes que as presentes nos reagentes o balanço
de energia será positivo, isto é, a energia liberada na forma
dos produtos é maior que a absorvida na dissociação dos
reagentes, e a reação será endotérmica. Para reações endo-

o

o

ΔH reação = ∑ ΔH f produtos xN produtos− ∑ H freagentes xN reagentes

Secretaria da Educação do Estado da Bahia
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para iniciar uma reação química), ou seja, em alguns casos

03. O calor de combustão de H2(g) e do CH4(g) são, respec-

precisamos fornecer uma energia inicial para que as primei-

tivamente, -68 kcal/mol e -213 kcal/mol. Qual dos dois

ras ligações se quebrem nos reagentes, só então a reação

combustíveis libera maior quantidade de calor por grama?

transcorre espontaneamente.

(Dado: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol)
04. Quando duas moléculas se unem para formar outra, chama-se este processo de dimerização, por exemplo:
2NO2(g) → N2O4(g)
Dada:
Entalpia de NO2(g) = +34 kJ/mol
Entalpia de N2O4(g) = +10 kJ/mol
Determine a variação de entalpia de dimerização.

ATIVIDADE
Fonte:
ge165.gif

http://www.profjoaoneto.com/fisicoq/cineticaq/Ima-

___________________________________________
______________________________________________

Figura 12 – Diagramas de energia para reação exotérmica

______________________________________________

(esquerda) e endotérmica (direita). b- Energia de Ativação;

______________________________________________

c- Entalpia de Reação.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO

______________________________________________
______________________________________________

01. Escreva as equações correspondentes a entalpia de for-

______________________________________________

mação de:

______________________________________________

a) Na2SO4(s).

______________________________________________

b) HNO3(l).

______________________________________________

c) C2H6O(l).

______________________________________________
______________________________________________

02. Sendo o estado padrão o estado alotrópico mais estável

______________________________________________

em condições ambiente (25ºC; 1 atm), indique o estado

______________________________________________

padrão do:

______________________________________________

a) Hidrogênio.

______________________________________________

b) Carbono.

______________________________________________

c) Enxofre.

____________________________________

d) Mercúrio.
e) Sódio.
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CAPÍTULO 5 - CINÉTICA QUÍMICA
Com certeza você já foi alertado para não comprar produtos com o prazo de validade vencido ou certamente tem o

Figura 02 – Representação gráfica do desenvolvimento de
uma reação química
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hábito de guardar alimentos e produtos perecíveis na geladeira. Mas o que determina o prazo de validade de um refrigerante ou por que aquela torta de chocolate pode ser conservada
por mais tempo simplesmente abaixando a temperatura?
Estes fenômenos estão diretamente relacionados com a
velocidade com que as reações químicas se propagam, ou
seja, tanto o prazo de validade quanto a melhor temperatura
de armazenamento de um produto são determinados pela cinética química.

1. VELOCIDADE MÉDIA DE UMA REAÇÃO

Fonte: Usberco e Salvador, 2003

As figuras 01 e 02 mostram o desenvolvimento de uma
reação genérica do tipo

A velocidade de uma reação pode ser definida como a
variação da concentração de reagentes ou produtos em fun-

A (reagente) → B (produto)

ção do tempo, em outras palavras é a medida de quão rápido
uma reação química se desenvolve.
Para ficar mais fácil de entender podemos fazer uma
analogia com a velocidade de um veículo numa rodovia. Se

No eixo das abscissas está representado o tempo em minutos enquanto que a ordenada representa o decréscimo na
concentração do reagente A.

um automóvel percorre uma distância de 40km em aproxi-

Podemos, a partir deste gráfico, calcular a velocidade

madamente 30min a sua velocidade média é de 80km/h (é

média da reação. Fazemos isto tomando o valor da concen-

importante notar que necessariamente o veículo não se des-

tração de A ([A]) em dois tempos distintos.

locou com velocidade constante de 80km/h, a depender das

Calculamos a velocidade média de uma reação da mes-

condições de conservação e sinalização da via ele pode ter

ma forma que calculamos a velocidade de um veículo numa

percorrido trechos com maior ou menor velocidade).

rodovia, conforme a equação abaixo (o sinal negativo signi-

Com as reações químicas é semelhante. Todavia o cami-

fica que a concentração de A (reagente) está diminuindo).

nho percorrido é na verdade o quanto de reagente foi consumido ou o quanto de produto foi formado, de sorte que a velocidade da reação será expressa não em função do espaço,
mas da concentração de reagentes ou produtos.
Figura 01 – Variação das concentrações de reagentes e produtos em
função do tempo (em min)

V
m =−

(A
(t

f
f

− Ai )
− ti )

=

(B

f

− Bi )

t f − ti

			
Para uma reação do tipo aA + bB → cC + dD a velocidade da reação pode ser calculada para cada uma das
substâncias envolvidas, tanto produtos quanto reagentes.
Se considerarmos que os coeficientes estequiométricos
são diferentes, verificaremos que para cada componente a
velocidade de aparecimento (produtos) ou desaparecimento
(reagentes) será diferente, por exemplo, se a = 1 e b = 2

Fonte: Usberco e Salvador, 2003
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a velocidade de desaparecimento de B é duas vezes maior

Isto ocorre porque uma reação se constitui num rearranjo

que a de A, pois para cada mol de A que reage dois de B são

na estrutura das substâncias, para tanto as ligações originais

consumidos.

devem ser quebradas antes que as novas ligações dêem ori-

Nestas circunstâncias o cálculo da velocidade média

gem aos produtos. Isto implica que a colisão entre as partí-

global da reação deve considerar as proporções estequiomé-

culas deve ser forte e energética o suficiente para que estas

tricas com que os componentes do sistema reagem. Assim:

interações sejam rompidas.
Tal energia será conseguida se as moléculas se choca-

Vm =

VA VB VC VD
=
=
=
a
b
c
d

rem em alta velocidade o que pode ser conseguido fornecendo calor ao sistema. Em resumo, quanto maior a velocidade
do choque maior a probabilidade deste choque resultar numa
transformação química.

2. CONDIÇÕES PARA OCORRÊNCIA DE
UMA REAÇÃO

A esta energia mínima necessária para que a reação se
propague chamamos de Energia de Ativação.
Com base nesta teoria podemos entender como alguns

TEORIA DAS COLISÕES

fatores como concentração dos reagentes, pressão, estado
de agregação e o uso de um catalisador influenciam na velocidade de uma reação química.

Fonte: Usberco e Salvador, 2003

Figura 03 – Representação da Teoria das Colisões com

3. FATORES QUE AFETAM A VELOCIDADE DE UMA REAÇÃO

formação do Estado de Transição
Estado de agregação (superfície de contato)
O estado de agregação, ou estado físico, de uma subs-

FIQUE ATENTO

tância é determinado pela intensidade com que as espécies
estão ligadas. Isto depende da natureza química das próprias

Complexado ativado é um estado intermediário, formado entre reagentes e produtos, também chamado estado

espécies envolvidas além de fatores físicos como temperatura e pressão.

de transição. Neste complexo as ligações originais estão

Nos sólidos as forças intermoleculares são extremamente

enfraquecidas devido à violência da colisão entre os rea-

fortes, resultando no aprisionamento da espécie química no

gentes, proporcionando as condições ideais para que os

retículo cristalino. Nestas condições uma reação envolvendo

produtos sejam formados.

substâncias sólidas ocorre apenas na superfície, incluindo interstícios porosos. Isto se deve ao fato de que as espécies no

Para que uma dada reação química ocorra é necessário

interior do objeto não estão disponíveis para colidirem com

que as espécies reagentes (átomos, moléculas ou íons) se

outros reagentes, assim a velocidade da reação dependerá

choquem umas com as outras. A teoria das colisões estabe-

fortemente da área superficial disponível para os choques.

lece que a velocidade de uma reação é diretamente propor-

Aumentando esta superfície de contato, por exemplo, moen-

cional ao número de choques efetivos por unidade de tempo.

do um comprimido efervescente, um maior número de sítios
nos quais o choque pode ser efetivado numa transformação

Velocidade a n° de colisões/tempo
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Figura 04 - Guerra de espadas em Cruz das Almas – Ba. As espadas

gia cinética, fazendo com que as partículas se movam com

são feitas de bambu e recheadas com pólvora e limalha de ferro. O ferro

maior velocidade. Isto resulta em um maior número de cho-

dividido em pequenos fragmentos queima rapidamente.

ques efetivos, isto é, não apenas a freqüência aumenta como
também a energia das colisões. A regra de Van’t Hoff diz que,
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em geral, um aumento de 10°C no sistema fará com que a
velocidade de reação dobre.
No caso específico de sistemas gasosos a concentração
das espécies é diretamente proporcional às suas pressões
parciais. Em gases definimos a pressão como o número de
colisões entre as moléculas gasosas e as paredes do recipiente. É óbvio que um aumento de pressão também aumenta
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_6oLN9gArRqE/Rn_Okcqes5I/AAAAAAAAAJ8/PsW867cYrjA/s320/explosao-Fogos1-GuerraEspada.jpg

o número de choques entre as próprias moléculas, bem como
deve aumentar a energia com que estes choques acontecem.
Podemos, portanto concluir que em sistemas gasosos o

No caso de líquidos, apesar das interações intermo-

aumento de pressão aumenta o número de choques, inclusi-

leculares ainda serem muito intensas, as espécies reativas

ve os efetivos, aumentando em conseqüência a velocidade

possuem maior mobilidade possibilitando a ocorrência de

da reação.

choques em toda a extensão do sistema (volume do líquido). Nestas condições a velocidade da reação dependerá de
outras variáveis como viscosidade, concentração e tempe-

CATALISADORES

ratura.
Nos gases as forças intermoleculares são, de forma ge-

Um catalisador basicamente é uma substância química

ral, consideradas desprezíveis. Assim, as moléculas reativas

capaz de aumentar a velocidade de uma reação sem ser con-

têm “total” liberdade para colidirem umas com as outras.

sumido durante este processo. Um exemplo extremamente

Nestas condições a velocidade dependerá apenas das con-

importante são as enzimas. Estas são catalisadores bioquí-

centrações (pressões parciais) e da temperatura.

micos indispensáveis ao funcionamento do organismo.

Em resumo quanto maior a superfície de contato (ou

O que de fato acontece é que esta espécie disponibiliza

mais fluido for o sistema reacional) maior será a velocidade

um caminho termodinâmico alternativo para a reação com

de uma reação.

uma energia de ativação bem menor que a normal.
Figura 05 – Diagrama de Energia de uma reação química

TEMPERATURA E PRESSÃO
Como vimos na Teoria das Colisões uma reação depende
da freqüência e da energia com que as partículas dos reagentes se chocam.
Uma das formas de aumentar a freqüência de choques e
também a força destas colisões é fornecendo calor ao meio

Fonte: Usberco e Salvador, 2003

reacional. Esta energia térmica extra será convertida em ener-

.
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A conseqüência é que um número maior de moléculas

CURIOSIDADES

pode realizar colisões efetivas aumentando conseqüentemente a velocidade com que a reação se propaga.
Existem dois tipos diferentes de catalisadores, os homo-

Figura 07 – Localização do catalisador automotivo

gêneos se encontram na mesma fase dos reagentes e normalmente formam intermediários de reação sendo recuperados em sua forma original ao final do processo.
Os catalisadores heterogêneos possuem ampla aplicação na indústria e também no cotidiano, como é o caso dos
catalisadores automotivos. São chamados heterogêneos por
que se encontram numa fase diferente dos reagentes, sendo
normalmente superfícies sólidas. Nem todos os mecanismos
são perfeitamente entendidos pela química, mas de forma geral estas espécies proporcionam uma superfície favorável à
reação, ou seja, as moléculas são atraídas pela superfície ficando adsorvidas (presas na superfície do catalisador), nesta

Fonte: http://static.hsw.com.br/gif/catalytic-converter-location.
jpg

situação as ligações químicas das espécies reagentes ficam
mais frágeis diminuindo a energia necessária para quebrá-las
(Energia de ativação) aumentando a velocidade da reação.

O catalisador de redução – É a primeira parte do catalisador. Usa platina e ródio para ajudar a reduzir a saída de
NOx. Quando as moléculas NO ou NO2 entram em contato

Figura 06 – Catalisador automotivo

com o catalisador, ele “expulsa” o átomo de nitrogênio para
fora da molécula. Com isso, o átomo fica retido e o catalisador libera o oxigênio na forma de O2. Os átomos de nitrogênio
se unem com outros átomos de nitrogênio. Todos são retidos
pelo equipamento, formando N2. Por exemplo:
2NO → N2 + O2 ou 2NO2 → N2 + 2O2
O catalisador de oxidação - É a segunda parte do catalisador. Reduz os hidrocarbonetos não queimados e o monóxido de carbono, queimando-os (oxidação) sobre o catalisador de platina e paládio. Isso ajuda na reação do CO e dos
hidrocarbonetos com o restante do oxigênio nos gases de

Fonte: http://inspecarreparacao.com/imagens/catalisador-02.jpg

escapamento. Por exemplo:
2CO + O2 → 2CO2
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Figura 08 – Como funciona um catalisador automotivo

Estatisticamente podemos concluir que a velocidade da
reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações ou:
v=k.[A].[B]
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Em que v é a velocidade da reação e k é uma constante
de proporcionalidade também chamada constante de velocidade ou constante cinética da reação.
Consideremos agora um sistema mais complexo no qual
duas moléculas de A precisam colidir com uma molécula de
B produzindo a molécula A2B.
2A + B → A2B
Neste caso a probabilidade de choques efetivos pode ser
Fonte: http://inspecarreparacao.com/imagens/catalisador.jpg (editada)

determinada matematicamente pelos princípios de análise
combinatória. O número de combinações possíveis de dois

Concentração dos reagentes (Lei de Velocidade)

átomos de A para um átomo de B pode ser calculada da seguinte forma

Considere uma reação simples. A colisão bimolecular

AA B a Velocidade da reação
1

(entre duas moléculas) de dois reagentes (A e B) produz a

P

substância AB. Podemos escrever a equação química da se-

onde P é probabilidade de choques entre as espécies A

guinte forma:

2!

e B.
A + B → AB

Para um número muito grande de moléculas, como acontece em sistemas reais, o termo A-1 pode ser aproximado

Considerando que a velocidade da reação é diretamente
proporcional ao número de colisões efetivas, se a concen-

como A. Inserindo o termo 2! na constante de velocidade a
equação pode ser reescrita da seguinte forma.

tração de B fosse dobrada o número de possíveis colisões
(combinações entre A e B) também dobraria, uma vez que
passaria a existir proporcionalmente duas moléculas de B
para cada molécula de A como mostra a figura 09. O mesmo
aconteceria se a concentração de A fosse duplicada.

v = K[A ] [B]
2

Esta equação, chamada Lei de Ação das Massa, mostra
a dependência da velocidade com a concentração. Assim,
teoricamente, para a seguinte reação genérica

Figura 09 – Probabilidades de colisões numa reação bimolecular.

aA + bB + cC + ... → produtos,
a equação de velocidade será,
V = [A]a.[B]b.[C]c
Os expoentes a, b e c determinam a “Ordem de Reação”,
ou seja, o número mínimo de moléculas que precisam se encontrar para propagar a transformação química. Se a soma

Fonte: Usberco e Salvador, 2003
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dem, se 2 a reação é de segunda ordem e assim por diante.
Devemos, no entanto, guardar algumas restrições com

A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo.

relação a esta regra. Esta equação só funciona se todas as
etapas da reação apresentam a mesma velocidade. No caso
de reações envolvendo moléculas mais complexas é co-

Concentração de NH3 em
mol.L-1.

8,0

6,0

4,0

1,0

mum que a reação ocorra em várias etapas, em cada uma

Tempo em horas

0

1,0

2,0

3,0

das quais um fragmento da molécula é modificado. Assim
é provável que algumas etapas sejam mais lentas do que as
outras.

Qual é a velocidade média de consumo do reagente nas
duas primeiras horas de reação?

Não devemos esquecer que a lei de velocidade depende
do processo de colisão envolvido. Na prática isto significa

a) 4,0 mol.L-1.h-1.

que numa reação que ocorre em muitas etapas somente as

b) 2,0 mol.L-1.h-1.

mais lentas influenciarão na velocidade da reação. É mais

c) 10 km.h-1.

ou menos como um trânsito engarrafado, o que determina a

d) 1,0 mol.L-1.h-1.

duração da viagem não são as vias em que os veículos cir-

e) 2,3 mol.h-1.

culam livremente, mais os pontos em que os motoristas são

4. (PUC-MG) Considere a equação:

obrigados a ficarem parados por conta do congestionamento.

2NO2 + 4CO→ N2 + 4CO2

Deste modo nem sempre os coeficientes estequiométricos
terão relação com a ordem da reação.

Admita que a formação do gás nitrogênio tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mol/L.min. Qual a massa, em gramas, de gás carbônico formada em uma hora?

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO

05. Aplique a equação da lei da ação das massas às reações
apresentadas:
a) 2N2(g) + 3O2(g) → 2N2O3(g)                                             

01. (Mackenzie-SP) A combustão do butano é representada

b) 2NO2(g) → N2O4(g)

pela equação:

Se houver um consumo de 4 mols de butano a cada 20
minutos de reação, qual o número de mols de dióxido de carbono produzido em uma hora?
02. Por que uma palha de aço enferrujará mais rápido do que
um pedaço de prego com mesma massa?
03. (Covest-2006) A reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado:
2NH3 → N2 + 3H2

32

Secretaria da Educação do Estado da Bahia

MÓDULO III

CAPÍTULO 6 - EQUILÍBRIO QUÍMICO

posição dos reagentes), principalmente aquelas que regulam
o funcionamento da natureza e, em especial, o nosso corpo.

Figura 01 – Pedras em equilíbrio
Figura 02 - Representação da fotossíntese.

Fonte: http://download.ultradownloads.uol.com.br/wallpaper/74214_Papel-de-Parede-Pedras-em-Equilibrio_1280x1024.jpg
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http://www.conscienciacomciencia.com.br/wp-content/uploads//2011/04/Fotoss%C3%ADntese.jpg

Mesmo reações que cotidianamente reconhecemos
como irreversíveis podem acontecer “ao contrário” sob

1. REAÇÕES QUÍMICAS E REVERSIBILIDADE

condições especiais. Quando queimamos combustível, por
exemplo, transformamos uma substância orgânica, como a
gasolina, em água e gás carbônico produzindo uma grande

Normalmente na aula inaugural de qualquer curso de química básica os professores costumam perguntar aos alunos
o que eles entendem ser um fenômeno químico. As respostas

quantidade de energia.

gasolina + O2 → H 2O + C
O

2

+ calor

são muitas, mas é recorrente a idéia de que os fenômenos
químicos provocam alterações permanentes na matéria, ou

Se você lembrar as aulas de biologia vai perceber que a

seja, para uma parcela significativa dos estudantes que che-

reação de combustão é muito semelhante à reação que des-

gam ao ensino médio (e até na universidade) os fenômenos

creve a respiração celular, sendo a gasolina substituída por

químicos são irreversíveis.

outro combustível orgânico, a glicose:

De fato vemos no dia-a-dia uma série de situações em
que mudanças químicas ocorrem irreversivelmente. A queima de combustíveis, a degradação de monumentos pela chuva ácida, o cozimento dos alimentos e, atualmente, acidentes
com produtos cosméticos (alisantes para cabelo, cremes
dermatológicos, etc.) parecem ser bons exemplos da irrever-

glicose + O2 → H 2O + C
O

2

+ energia ,

Talvez você já tenha percebido que esta reação acima é o
inverso do que conhecemos como fotossíntese:

H 2O + C
O

2

+ energia → glicose + O2

sibilidade de algumas reações.
Há que se destacar, no entanto, que a grande maioria das

A única diferença (além do fato de uma ser o inverso da

transformações químicas pode ocorrer tanto no sentido dire-

outra) é que na respiração a energia produzida é armazenada

to (formação de produtos) quanto no sentido inverso (recom-

na forma de ATP, enquanto que a energia necessária para a
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fotossíntese vem a luz do sol.

este objeto para frente compensa a força que o puxa para

O mais interessante disto tudo é que as plantas verdes,

baixo e que faria o ciclista cair. Dizemos então que o sistema

as que possuem clorofila em suas folhas, são capazes de fa-

está em equilíbrio dinâmico, ou seja, as forças estão atuan-

zer fotossíntese durante o dia e de respirar à noite, revertendo

do sobre o sistema, mas não modificam o seu estado.

o sentido da reação em função da quantidade de luz disponí-

O conceito de equilíbrio é extremamente importante para

vel. Este processo é muito complexo e sofisticado e a huma-

a compreensão deste tópico. Em especial a idéia de equilí-

nidade ainda não consegue reproduzi-lo em laboratório, mas

brio dinâmico.

este exemplo serve para uma coisa: comprovar que mesmo

É muito comum imaginarmos que uma determinada

processos aparentemente irreversíveis podem ser revertidos

reação química se desenvolve por um tempo até que seja

sob condições específicas.

concluída. Mas o que significa dizer que uma reação foi completada, ou o que caracteriza o fim de uma reação química?

2. O EQUILÍBRIO QUÍMICO

A resposta mais óbvia seria: “A reação acaba quando a
concentração de um dos reagentes se torna igual a zero”.
Sem dúvida o consumo completo de um reagente encerraria

Figura 03 - Equilíbrio dinâmico

a reação, como um descontrole no estoque de matéria-prima
de uma indústria pode paralisar uma linha de produção. Todavia, nem sempre isto de fato acontece.
Na verdade uma reação química dificilmente chega ao
fim, o mais comum é que ela atinja um estado estacionário
o qual chamamos de equilíbrio químico. Nesta situação a reação continua a ocorrer, só que em dois sentido opostos simultaneamente e com a mesma velocidade, de modo que as
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwy-yVmu7OCQ3tgGjbG-DmAszaiDEhL63bc7uUbRBF5aCf1mZF

“A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio,
é preciso se manter em movimento”
(Albert Einstein)

O Equilíbrio Químico

permanecem inalteradas
Equilíbrio Químico pode ser entendido, portanto, como
o estado em que duas reações químicas opostas ocorrem
simultaneamente com a mesma intensidade, uma anulando os efeitos da outra.

A esta altura você deve estar se perguntando o que uma

Isto quer dizer que, apesar de não haverem modificações

criança andando de bicicleta tem a ver com equilíbrio quími-

nos valores das concentrações de reagentes e produtos, o

co, não é? Pois bem, fora as centenas de reações bioquími-

fenômeno químico não é interrompido, mas uma reação in-

cas que se encontram em equilíbrio dentro do corpo humano

versa anula os efeitos da reação direta, mais ou menos como

e são absolutamente necessária para que este indivíduo pos-

as forças que mantêm a bicicleta em movimento.

sa andar de bicicleta a “única” coisa em comum entre a foto
e o tema deste capítulo é o equilíbrio dinâmico.
A foto nos ajuda a compreender este fenômeno. Para se

34

concentrações das espécies químicas presentes no sistema

Em outras palavras, reagentes tornam-se produtos sem
deixarem de ser ainda reagentes e vice-versa, chamamos isto
de reversibilidade das reações.

manter equilibrado sobre uma bicicleta é necessário que esta

Este processo é representado graficamente pela seta du-

esteja em movimento. Isto ocorre porque a força que projeta

pla na equação química como mostra a equação abaixo para
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uma reação genérica.

A figura 04 mostra a variação das concentrações de produtos e reagentes ao longo do tempo. É óbvio que à medida

A + B « C + D			

Equação 1

que os produtos vão sendo gerados, a concentração dos reagentes diminui, até que a aproximadamente 10 min depois
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do início da reação o sistema atinge o estado estacionário e

A extensão de uma reação: O significado da Constante de Equilíbrio

concentrações permanecem constantes.
Tanto o comportamento dos reagentes quanto o dos
produtos pode ser descrito por uma lei de velocidade, como

Já discutimos no capítulo sobre cinética a ação das con-

aquelas apresentadas no capítulo sobre cinética. Se imagi-

centrações na velocidade das reações. Como foi observado,

narmos que os produtos de uma reação qualquer podem re-

a velocidade de uma reação varia ao longo tempo e isto pode

agir entre si formando novamente os reagentes originais esta

ser atribuído à própria variação nas concentrações dos rea-

lei de velocidade pode ser aplicada para os dois sentidos do

gentes à medida em que a reação se desenvolve.

processo (explicitados pela seta dupla na equação abaixo).

Uma das coisas que aprendemos com a cinética quími-

Podemos, portanto escrever duas equações de velocidade

ca é que quanto maior a concentração dos reagentes maior

para a mesma reação, uma para o sentido direto (Reagentes

a velocidade de uma reação. Veremos neste tópico que as

–Produtos), outra para o sentido inverso (Produtos-Reagen-

condições de equilíbrio de uma reação química também de-

tes).

pendem das concentrações de reagentes e produtos. Esta
dependência é conhecida como Lei de ação das massas e foi

Para a reação genérica:

descoberta em 1866 por Guldberg e Waage.

aA + bB ⇔ cC + dD
Lei de ação das massas
Se voltarmos um pouco às leis de velocidade vistas no

			

Equação 2
As leis de velocidade serão:

capitulo de cinética veremos que as concentrações dos reagentes determinam o quão rápido uma reação se propaga.

vdireta = k direta [A] [B ]
a

b

				
Equação 3

vinversa = kinversa [C ] [D ]
c

d

			
Equação 4

A lei de ação das massas pode ser representada matematicamente como sendo a razão entre estas duas equações
como mostra equação:

Fonte:
http://www.unigrau.com.br/BancoQuest/Pink/2SEM/
Pink02_01_arquivos/image008.gif

Figura 04 - Avanço de uma reação química

Q=

[C ]c [D]d 				
[A]a [B]b
Equação 5

Onde Q é a expressão da lei de ação das massas, também chamado quociente de reação.
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Basicamente Q representa o grau de avanço da reação,

brio pode nos dar informações importantes sobre a natureza

ou seja, quanto de reagente foi convertido em produto. Quan-

da reação em estudo, por exemplo, valores altos de K signi-

to maior o valor de Q maior a concentração de produtos gera-

ficam que até atingir o equilíbrio a maior parte dos reagentes

dos em relação à concentração restante de reagentes.

deve ser convertida em produto, ou seja, a reação tem alto

Já falamos que o equilíbrio dinâmico é o estado em que

rendimento. Valores muitos baixos de K, por outro lado, indi-

as duas reações se anulam mutuamente. Se encaramos este

cam que no equilíbrio pouco reagente foi formado, indicando

fato sob o ponto de vista da cinética vamos entender que

que a reação direta é menos favorecida que a reação inversa.

neste ponto as velocidades das duas reações são idênticas,
por isso não há modificação na concentração das espécies.
Para atingir o equilíbrio

à vdireta = vinversa

Igualando as equações 3 e 4 verificamos, à partir do gráfico mostrado na figura 04 que a razão entre as concentrações de regentes e produtos no equilíbrio tem valor constante
e depende das respectivas constantes de velocidade.

k direta [A] [B ] = k inversa [C ] [D ]
a

b

c

d

		

		Equação 6

Figura 05 - Reação pouco favorecida no sentido direto.

assim,

k direta [C ] [D ]
=
= KC
k inversa [A]a [B ]b
c

d

Fonte: http://www.fisicanet.com.ar/quimica/equilibrio_quimico/
ap1/equilibrio_quimico02.gif

No equilíbrio a concentração de reagentes é maior que a de
		

Equação 7

produtos.
Para reações no estado gasoso a constante de equilíbrio
é mais adequadamente representada como uma função das

sendo KC chamada de constante de equilíbrio (o índice

pressões parciais dos gases participantes da reação. Isto é

C corresponde o fato desta constante ser uma função das

possível porque esta grandeza é diretamente proporcional à

concentrações em mol/L).

quantidade de matéria presente num sistema gasoso.
Para a reação:

A Constante de Equilíbrio

aA( g )  bB( g )  cC( g )  dD( g )

A constante de equilíbrio é a representação da lei de ação
das massas quando a reação alcança o equilíbrio químico.

A constante de equilíbrio seria:

A exemplo das constantes de velocidades K corresponde a
um valor determinado experimentalmente, todavia, como o
estado de equilíbrio não depende do mecanismo de reação,

Kp =

pCc p Dd
p Aa p Bb

Equação 8

mas do resultado final, a expressão de K pode ser deduzida
usando os coeficientes estequimétricos da equação química

O Princípio de Le Chatelier

que representa a reação, como mostram as equações 5 e 6.
Uma interpretação mais criteriosa da constante de equilí-
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A constante de equilíbrio, como o nome sugere, não pode
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ter seu valor alterado a não ser pela temperatura (Por isso

quociente reacional atinja novamente o valor de K.

as tabelas de dados termodinâmicos precisam especificar a
temperatura na qual o valor daquela constante foi estabeleci-

Efeito da pressão e do volume sobre o equilíbrio

do, normalmente a 25°C). Isto implica que qualquer tentativa
de modificar a concentração de um reagente ou produto vai

O efeito da pressão, em reações envolvendo gases, é

provocar uma reação do sistema no sentido contrário, para

semelhante ao efeito da concentração em soluções líquidas.

que o quociente produtos/reagentes apresente sempre o

Como já vimos nestes casos o equilíbrio pode ser expressado

mesmo valor. A constatação deste fenômeno foi sistematiza-

como Kp, no qual as pressões parciais substituem as concen-

da por Henry Louis Le Chatelier, em 1888, e é um dos mais

trações em mol/L.

importantes conceitos químicos.

QUÍMICA
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À temperatura constante uma variação na pressão num
sistema gasoso implica numa variação do volume (Lei de

Quando um sistema em equilíbrio é submetido a qual-

Boyle) (Em sistemas condensados como sólidos e líquidos a

quer perturbação exterior, o equilíbrio desloca-se no senti-

variação de pressão não modifica significativamente o volu-

do contrário a fim de minimizar esta perturbação.

me e portanto não influencia o equilíbrio).
No módulo (Forças Intermoleculares e Estados de Agre-

Influência da concentração no deslocamento do equilíbrio

gação da Matéria) já definimos a pressão de um gás como
sendo proporcional ao nº de choques das moléculas com as

Vejamos a equação de equilíbrio para a seguinte reação.

paredes do recipiente. Ao aumentarmos a pressão do sistema
o princípio de Le Chatelier prevê que o mesmo tentará deslo-

N2(g) + 3H2(g)

Kp =

p NH2

 2NH3(g)

car o equilíbrio com o objetivo de minimizar esta perturbação,

			

ou seja, baixar novamente a pressão, isto pode ser alcança-

3

do deslocando o sistema no sentido da reação que gera um

3
H2

menor número de partículas. A diminuição da quantidade de

p N2 p

Equação 9

partículas no meio reacional provoca redução no número de
colisões e consequentemente a pressão tende a voltar aos
valores originais.

Se não houver modificação na temperatura o valor de K
é constante. Isto implica que se a concentração de N2 for

Considere o seguinte exemplo:

aumentada o valor das outras concentrações devem ser alterados até que K volte ao seu valor inicial. Matematicamente

N2O4(g) ↔ 2NO2(g)

isto pode ser alcançado diminuindo o valor do denominador
(produto das concentrações dos reagentes) e aumentando o
valor do numerador.

Considerando que cada mol de N2O4 produz dois mols de
NO2, o volume ocupado pelo reagente é duas vezes menor

Na prática isto significa que um aumento na concentra-

que o ocupado pelos produtos. Se a pressão sobre o sistema

ção de componente da mistura reacional forçará o sistema

for aumentada o equilíbrio será deslocado para a direita, uma

a deslocar o equilíbrio da reação no sentido de consumir o

vez que diminuindo o número de moléculas diminui-se tam-

excesso deste componente. A expressão deslocamento do

bém o número de choques com a parede do recipiente e con-

equilíbrio sugere que o sistema químico vai se “movimen-

sequentemente das pressões parciais dos gases reagentes.

tar” no sentido oposto ao da perturbação até que uma nova
posição de equilíbrio seja estabelecida, ou seja, até que o
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Quando a pressão é aumentada ou o volume é diminuído o equilíbrio desloca-se para a reação que produz um

do o excesso de calor, ou seja, deslocando o equilíbrio da
reação no sentido endotérmico (esquerda).

número menor de partículas, quando a pressão é diminuída
ou o volume é aumentado o equilíbrio se desloca para a
reação que produz um número maior de partículas.

Quando a temperatura é aumentada o equilíbrio desloca-se para a reação endotérmica, quando a temperatura é
diminuída o equilíbrio desloca-se para a reação exotérmica.

Adição de gás inerte

Efeito de um catalisador sobre o equilíbrio

Poderíamos imaginar que o aumento de pressão propor-

O catalisador não altera o equilíbrio de reação, uma vez

cionado pela adição de um gás inerte iria deslocar o equilíbrio

que ele não modifica os estados inicial e final de uma reação.

na direção da reação que produza um menor número de mo-

O catalisador age diminuindo a energia de ativação da reação

léculas. No entanto nada acontece quando um gás inerte é

sem alterar as características de reagentes e produtos (Ver

adicionado a um sistema gasoso. De fato a pressão aumenta,

Capítulo de cinética química). Como a energia de ativação di-

mas mantido o volume constante, as concentrações de rea-

minui tanto para a reação direta quanto para a reação inversa

gentes e produtos permanecem as mesmas e conseqüente-

a velocidade diminui de igual modo para ambas. Em função

mente suas pressões parciais. Em outras palavras o valor de

disto a única conseqüência da adição de um catalisador num

Kp permanece constante e o sistema não é perturbado.

sistema é que o equilíbrio será alcançado mais rapidamente,
uma vez que a reação global será acelerada.

Efeito da temperatura sobre o equilíbrio

FIQUE ATENTO
Como foi discutido em cinética as constantes de velocidade variam com a temperatura. Sendo KC uma razão entre
estas grandezas o seu valor também varia com a temperatura.
A conseqüência imediata é que mudanças de temperatura deslocam o equilíbrio até que este alcance o novo valor

De acordo com o Principio de Le Chatelier, podemos
afirmar que para um sistema em equilíbrio:
⇒⇒ Um aumento de temperatura favorece o sentido da reação endotérmica;
⇒⇒ Um abaixamento de temperatura favorece o sentido da

de K.
Podemos observar este fenômeno quando escrevemos

reação exotérmica;

as reações incluindo o seu balanço energético (equação ter-

⇒⇒ Um aumento de concentração de uma substância fa-

moquímica). Consideremos, portanto o que aconteceria com

vorece o sentido da reação em que tal substância é

a reação proposta abaixo nestas condições.

consumida;

N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)
∆H=- 92,0 kJ

⇒⇒ A retirada de alguma substância favorece o sentido da
reação em que tal substância é produzida;
⇒⇒ Um aumento de pressão favorece o sentido da reação

Como mostra a equação termoquímica a reação entre N2
e H2 é exotérmica (libera calor para o ambiente), tendo como
produtos o NH3 mais 92,0 kJ de energia.
De acordo com o princípio de Le Chatelier se aumentarmos a temperatura o sistema reagirá a esta interferência

no qual há menor quantidade de matéria de substâncias gasosas;
⇒⇒ Uma diminuição de pressão favorece o sentido da reação no qual há maior quantidade de matéria de substâncias gasosas.

numa tentativa de minimizá-la. Isto pode ser feito consumin-
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Equilíbrio Ácido-Base

para cada H+ liberado em solução, veja o exemplo:

Já discutimos no módulo II os principais conceitos ácido-

H 3 PO4  H   H 2 PO4

-base atualmente utilizados pela química para explicar uma
série fenômenos. Neste tópico vamos voltar a esta discussão, agora sob o ponto de vista do equilíbrio químico.

K a1 

4

H . H PO 


2

H 3 PO4 


4

H 2 PO  H   HPO42

H . HPO 
H PO 


Ka2 

Constante de dissociação (ionização)

2
4


4

2

HPO42  H   PO43

Considere o Ácido Acético, CH3COOH. Como qualquer
ácido de Arrhenius em solução aquosa esta espécie química

Ka2 

se dissocia (ou ioniza) em contato com a água gerando como
único cátion o íon hidrônio (H3O+ ou simplesmente H+).

CH 3COOH 
 CH 3COO   H 
H 2O

QUÍMICA
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H . PO 
HPO 


3
4


4

Pode-se expressar também uma constante de dissociação para uma base (Kb), no entanto, apenas bases molecula-

Se considerarmos que se trata de um ácido fraco, então

res como amônia e outras bases orgânicas terão seus equilí-

podemos supor que o ácido acético não chega a se dissociar

brios adequadamente quantificados desta forma. O motivo é

completamente, ou seja, quando o estado de equilíbrio é al-

que a maioria das bases de Arrhenius são compostos iônicos

cançado a maior parte do composto se encontra na forma

e, portanto têm seus graus de dissociação associados com

de moléculas, não dissociada. Podemos descrever este fenô-

a solubilidade.

meno quantitativamente por meio da constante de equilíbrio
desta reação:

Ka 

NH 4OH  NH 4  OH 

CH COO H 




Kb

3

CH 3COOH 

Ka é constante de dissociação ácida e o seu valor pode

NH . OH 


4



NH 4OH 

Produto iônico da água - pH e pOH

ser determinado para definir a força de um ácido, no caso
do acético o valor tabelado é de 1,8x10-5, ou 0,000018. Este

O que chamamos de água pura é na verdade uma mistura

valor muito pequeno indica que no equilíbrio a quantidade de

de H2O, H+ e OH-. Isto por que a água sofre um processo

CH3COOH ionizado é muito pequena de modo que este com-

chamado autoprotólise, ou seja, a água espontaneamente se

posto pode ser considerado um ácido fraco. Ácidos como

dissocia em seus íons fundamentais. A equação química que

Clorídrico e Nítrico são tão fortes que o valor de suas cons-

representa esta reação é a seguinte:

tantes pode atingir valores da ordem de dezenas ou centenas, o que significa que praticamente todo o composto está

H 2O  H   OH 

dissociado.
Podemos expressar a constante de equilíbrio da água da
Ácidos com mais de um hidrogênio ionizável terá um Ka
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H . OH .
K

HCO3  H 2O  H 2CO3  OH 

Como a água é o próprio solvente da reação e conside-

Como podemos perceber os íons bicarbonato (HCO3-),

rando que as concentrações dos íons são muito menores que

derivado do ácido carbônico, quebra a molécula de água re-

da própria água (solvente) podemos admitir que a concentra-

constituindo o seu ácido (o ácido carbônico é pouco está-

ção do solvente permanece praticamente constante, ou seja,

vel e posteriormente se decompõe em água e CO2). Isto não

a produção de H+ e OH- não altera significativamente a con-

aconteceria com um ânion derivado de ácido forte, porque a

centração de H2O. Esta consideração nos permite introduzir

constante de dissociação seria alta o suficiente para manter

[H2O] no valor de K gerando outra constante: Kw, ou constante

todo o ácido na forma ionizada.





H 2O

de autoprotólise da água.

Este fenômeno é chamado de hidrólise, por que um íon
(cátion derivado de base fraca ou ânion derivado de ácido

  


K w  H . OH



fraco) quebra as moléculas de água. Como resultado o pH do
meio é alterado pela liberação de OH- (sal de ácido fraco) ou

A 25°C Kw é 1,0x10-14. Isto quer dizer que as concentrações de H+ e OH- na água pura a 25°C são iguais a 1,0x10-7
mol/L. Se calcularmos o logaritmo negativo da concentração
de H+ (–log[H+]), ou o logaritmo negativo da concentração

H+ (sal de base fraca).
Veja abaixo a hidrólise do cloreto de amônio (NH4Cl).

NH 4Cl  H 2O  HCl  NH 4OH

OH- (-log[OH-]) o resultado será 7,0 para ambos.
Como sabemos (ver capítulo sobre ácidos e bases no
Módulo II) –log[H+] é o pH, enquanto que -log[OH-] é o pOH.
É por causa do valor de Kw que consideramos neutro um

Ou usando a equação iônica,

NH 4  H 2O  H   NH 4OH

ambiente químico que, a 25°C, apresenta pH ou pOH igual a
7,0, isto significa que as concentrações dos íons hidrônio e

Teoria ácido-base de Brönsted-Lowry

hidroxila são exatamente iguais.

Outra constatação importante que podemos fazer destas

Hidrólise

reações é que o bicarbonato de sódio e o cloreto de amônio,
apesar poderem ser classificados como sais, alteram o pH do
meio. Ou seja, estes compostos apresentam comportamento

Algumas bases e sais têm uma constante de dissociação tão baixa que os seus sais podem reagir com a água
recompondo-os.

de base e ácido respectivamente.
Este tipo de fenômeno estimulou o desenvolvimento de
novas teorias para definir o que é de fato um ácido ou uma

Veja o exemplo:

base.
Uma das mais utilizadas pela química, além da teoria de

NaHCO3 + H 2O ⇔ H 2C
O

3

+ NaOH

Arrhenius, é a teoria ácido-base de Brönsted-Lowry, segundo a qual um ácido é qualquer espécie química capaz de doar

Como todos os compostos estão em solução é mais
apropriado escrevemos a equação apenas com os íons dis-

prótons (doar cargas positivas) enquanto base seria a espécie capaz de receber próton.

solvidos:
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(1)

HCO3  H 2O 
Base 1 Ácido 1

H 2CO3  OH 
Ácido 2

Base 2

A figura acima mostra uma formação muito comum
em cavernas. As estalactites são formadas de calcário, um
mineral composto principalmente por carbonato de cálcio

(2)

NH


4

Ácido 1

 H 2O 
Base 1

H



Ácido 2

 NH 4OH
Base 2
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(CaCO3). Este sal é praticamente insolúvel em água, mas isto
não significa que a água não possa dissolver uma pequena
quantidade.
Quando a água da chuva permeia o teto das cavernas ela

Nos exemplos dados acima podemos constar que (1) o

arrasta uma quantidade ínfima de calcário. No teto dos gran-

bicarbonato aceita o próton hidrogênio da água e (2) o íon

des salões subterrâneos a água goteja lentamente, de modo

amônio doa um próton (carga positiva) à água à água quando

que enquanto a gota está pendurada, parte da água evapora.

esta libera o íon OH-. Segundo Brönsted-Lowry o bicarbonato

Pois bem, durante a evaporação a concentração de cal-

seria uma base enquanto o íon amônio teria comportamento

cário aumenta (pela diminuição do volume do solvente) a

ácido. Uma peculiaridade desta teoria é que ácidos e bases

ponto de supersaturar a solução e provocar a precipitação

formam sempre pares conjugados, neste caso, ácido conju-

deste excesso de soluto.

gado do bicarbonato seria o próprio ácido carbônico enquanto que a base conjugada do íon amônio seria o hidróxido de

Todo este processo demora muito tempo, mas pode ser
quantificado pelas equações do equilíbrio químico.

amônio.
Como você deve ter percebido a água, que para Arrhe-

Figura 07 – Representação da dissolução do NaCl em água

nius é uma substância neutra, para Bronsted e Lowry tem
comportamento anfótero, isto é, a depender da situação pode
ter propriedades ácidas ou alcalinas.

Produto de Solubilidade
Figura 06 - Estalactites em caverna

Fonte: http://www.ciadaescola.com.br/zoom/imgs/332/image008.jpg

A Figura 07 mostra uma solução saturada de sal de cozinha em água, fato evidenciado pela pequena quantidade de
NaCl presente no fundo do recipiente (corpo de fundo). Aplicando os conceitos de equilíbrio podemos interpretar uma
solução saturada como sendo o estado no qual cada partícula solubilizada provoca a precipitação de outra que estava em
Fonte:

http://www.brasilescola.com/upload/conteudo/images/estalacti-

tes.jpg

solução, isto é, o NaCl continua a ser dissolvido pela água,
mas por causa desta ter chegado ao limite de sua capacidade
de solubilização, o excesso de sal em solução deve precipitar.
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Podemos descrever este processo da seguinte forma:


NaCl sólido  Naaquoso
 Claquoso

grande adição de Cl- para precipitá-lo, mas de forma geral a
adição de um íon comum diminui a solubilidade de um sal.

A expressão do equilíbrio, portanto, seria:

K

Na . Cl 




NaCl 

ATIVIDADES DE FIXAÇÃO
01. (ITA – SP - Adaptada) Um mol de hidrogênio é misturado

Acontece que a concentração de NaCl sólido (representa-

com um mol de iodo num recipiente de um litro a 500°C,

do por [NaCl]) permanece constante, uma vez que no estado

onde se estabelece o equilíbrio H2(g) + I2(g) → 2HI(g). Se

sólido só alteramos a massa, mantendo as proporções cons-

o valor da constante de equilíbrio (Kc) for 49, a concentra-

tantes. Assim, do mesmo modo que fizemos com a água, po-

ção de HI no equilíbrio em mol/litro valerá?

demos introduzir [NaCl] no valor de K e gerar outra constante,
a constante do produto de solubilidade, Kps.

  


K ps  Na . Cl



02. Dado o equilíbrio:
2H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) + calor
Em que sentido ele é deslocado quando:
a) Se aumenta a concentração da água?

Quanto maior o Kps maior a solubilidade do sal.

b) Se diminui a pressão do sistema?

No caso do CaCO3 o Kps é igual a 4,5x10-9, um valor tão

c) Se aumenta a temperatura do sistema?

pequeno que propicia a formação de estalactites e estalagmi-

d) Se diminui a temperatura do sistema?

tes em grutas e cavernas.

e) Se adiciona um catalisador?
03. Mistura-se 5 mols de N2 com 3 mols de H2 em um reci-

Efeito do íon comum

piente de 10 litros. O equilíbrio é atingido a 727 ºC quando
existiam 4,3 mols de nitrogênio no sistema. Qual o valor

Observe a equação que descreve a dissolução do NaCl

de Kc?

em água. Imagine que após dissolver este sal em água você
acrescente um pouco de HCl. Como um bom ácido forte o
HCl libera uma grande quantidade de H+ e também de Cl- na
solução. Pelo Princípio de Le Chatelier podemos prever que
o equilíbrio desta reação será alterado, uma vez que estamos
aumentando a concentração de um dos produtos da dissolução do cloreto de sódio. Como consequência o equilíbrio
deve ser deslocado para a esquerda e, se a solução já estiver saturada de NaCl poderemos observar a precipitação de
um pouco do sal. O deslocamento da reação para a direita
(sentido da inverso da reação) foi motivado pela adição de
um íon que já estava em solução, por isto este fenômeno é
conhecido como efeito do íon comum.

04. Assinale abaixo qual alternativa é incorreta acerca de um
equilíbrio químico:
a) A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa.
b) Ambas as reações (direta e inversa) ocorrem simultaneamente (trata-se de um equilíbrio dinâmico).
c) As características macroscópicas do sistema (desde que
fechado) não mais se alteram.
d) Os sistemas se deslocam espontaneamente para o estado
de equilíbrio.
e) Obrigatoriamente, as concentrações de todas as substâncias participantes do equilíbrio devem ser iguais.

É claro que o NaCl é muito solúvel e seria necessário uma
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QUÍMICA MÓDULO III
GABARITO – ATIVIDADES DE FIXAÇÃO

CAPITULO I - Reações
Questão

Respostas

01

a) Simples troca / b) Síntese / c) Dupla troca / d) Síntese / e) Decomposição.

02

Reação de síntese e Amônia.

03

Reação de Dupla Troca.

04

a) Ocorre, Reatividade do Zn > Ni / b) Não ocorre, Reatividade do Ni < Zn / c) Não ocorre, Reatividade do

QUÍMICA
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Cu < Ni / d) Ocorre, Reatividade do Zn > Cu.
05
06
CAPITULO II – Grandezas Químicas
Questão

Respostas

01

SO3.

02

C6H12O6.

03

Aproximadamente 6,65×1020 átomos de cobalto.

04

) 0,05mol; b) 700 g; c) 2,1x1023 moléculas; d) 0,009 mol; e) 2,22 x1024 átomos.

05

3,01x 1021 átomos.
CAPITULO III – Cálculo Estequiométrico

Ques-

Respostas

01

10 mols de H2PO4

02

4g

03

d

04

10,6g e 0,6g

05

170g

tão
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CAPITULO IV - Termoquímica

Respostas

Questão

a) 2Na(s) + S(s)+ 2O2(g) → Na2SO4(s)
b) 1/2H2(g) + 1/2N2(g) + 3/2O2(g) → HNO3(l)

01

c) 2C(s) + 3H2(g) + 1/2O2(g) → C2H6O(l)
02

a) H2(g) / b) C(s) ou Cgrafite / c) S(s) ou Srômbico / d) Hg(l) / e) Na(s)

03

H2(g).

04

ΔH = – 58 kJ

CAPITULO V – Cinética Química
Questão

Respostas

01

48 mol/h.

02

Porque a palha de aço possui maior superfície de contato, o que aumenta a velocidade de reação.

03

d.

04

528g.

05

a)V=k[N2]2[O2]3
   b) V = k[NO2]2

CAPITULO VI – Equilíbrio Químico
Questão

Respostas

01

14/9.
a) no sentido do NO + NO2.
b) no sentido do NO + NO2.

02

c) no sentido do NO + NO2.
d) no sentido do N2O3.
e) não desloca o equilíbrio.

44

03

Kc = 62,52.

04

e.
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MAPA POLÍTICO DO BRASIL

FONTE: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/mapas_pdf/brasil_politico.pdf
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IX. GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Para o estudo da população, é essencial que seja realizada uma análise estatística acompanhada das características históricas e geográficas das sociedades existentes no
planeta. Podemos iniciar esta análise com uma pergunta:
Quais são as características gerais da população mundial?
A resposta para esta pergunta será respondida ao longo
deste capítulo.
Mas o que é a população? Segundo Moreira e Sene
(2005), é o conjunto de pessoas que residem em determinada área, que pode ser um bairro, um município, um estado,
um país ou até mesmo o planeta como um todo. Ela pode ser
classificada segundo vários aspectos, como: religião, etnia,
local de moradia (urbana ou rural), atividade econômica (ati-

FONTE: MOREIRA & SENE, 2005.

va ou inativa), faixa etária (jovens adultos e idosos) e gênero
(masculino e feminino). Além disso, as condições de vida

Cerca de 75% da população vivem em nações menos de-

e o comportamento da população são retratados através de

senvolvidas) e com menos de 2 dólares por dia. A distribuição

indicadores sociais: taxas de natalidade e mortalidade, ex-

desta população, porém, sempre foi muito irregular ao longo

pectativa de vida, índices de analfabetismo, participação na

de milhares de anos: os lugares anecúmenos permaneceram

renda etc.

praticamente desabitados; por outro lado, os lugares ecúme-

Conhecer as populações quanto ao número e suas
condições socioeconômicas é necessário para implan-

nos ficaram superpovoados e passaram a ser chamados por
alguns pesquisadores de formigueiros humanos.

tação de projetos e medidas que atendam à realidade
de uma determinada população. O censo (levantamento
periódico do número de pessoas de um país ou grupo

2. CRESCIMENTO POPULACIONAL

social), ao ser realizado, tem como objetivo conhecer o
número de habitantes, os índices de crescimento vegetativo, índices de natalidade, índices de mor talidade, quali-

Desde a Antiguidade, o crescimento populacional é tema

dade de vida, distribuição de renda etc., tais informações

de reflexão para muitos estudiosos que se preocupam com o

servem para que os governos realizem os orçamentos

equilíbrio entre a organização da sociedade, a dinâmica de-

anuais direcionados aos serviços públicos, como educa-

mográfica e a exploração dos recursos naturais. Desde as

ção, saúde, infra-estrutura, geração de emprego e muitas

primeiras contagens da população mundial, sempre foi re-

outras.

gistrado um aumento desta por diversos fatores. Ora se re-

Segundo dados da ONU (Organização das Nações Uni-

gistravam aumentos mais consideráveis, ora aumentos mais

das), no ano de 2011 a população mundial atingirá 7 bilhões

moderados, estes causados por grandes guerras ou alastra-

de habitantes e projeções dizem que esse número pode atin-

mento de doenças muito graves, por exemplo. Em diversos

gir a marca dos 9 bilhões até 2050, como pode ser visto na

países europeus, o advento da Revolução Industrial foi acom-

figura abaixo:

panhado por um incremento demográfico sem precedentes
históricos, sendo registrado um crescimento vegetativo da
população do continente atingindo o seu ponto máximo: entre
1,0 e 1,5% ao ano.

2

secretaria da Educação do Estado da Bahia

mÓDULO III

O número de pessoas espalhadas pelo planeta e a quan-

Hoje, verificamos que suas previsões não se concretiza-

tidade de comida disponível para alimentá-las começou a ser

ram: a população não duplicou a cada 25 anos, e a produção

motivo de preocupação em diversos países. Na China, há

de alimentos se acelerou graças ao desenvolvimento tecno-

mais de mil anos, textos apontavam as vantagens do que era

lógico. A fome castiga, nos dias de hoje, mais da metade da

considerada a quantidade ideal de pessoas para manter um

população mundial, não por conta do crescimento da popula-

hipotético equilíbrio entre a disponibilidade de terras e a po-

ção, mas, sim, pela má distribuição da renda.
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pulação local, indicando que o governo deveria incentivar as
migrações de zonas muito povoadas para outras com menor

2.2. TEORIA NEOMALTHUSIANA

densidade de ocupação. Pesquisadores advertiram que não
seria possível aumentar as áreas de cultivo na mesma veloci-

A teoria neomalthusiana foi criada em um contexto his-

dade do crescimento populacional, o que tenderia a aumentar

tórico da busca dos países que passaram pelo processo de

os níveis de pobreza e a escassez de alimentos ao longo das

colonialismo e imperialismo, com o objetivo de diminuir as

sucessivas gerações (MOREIRA & SENE, 2005).

desigualdades econômicas do planeta realizadas em seus

Somente a partir do século XVIII, com o desenvolvimento

territórios. Na década de 1960, no auge do crescimento da

do capitalismo, o crescimento populacional passou a ser estu-

população mundial, foi formulada como uma tentativa de ex-

dado como um fato positivo, uma vez que, quanto mais pesso-

plicar a ocorrência da fome e do atraso nos países menos

as houvesse, mais consumidores também haveria. Com isso,

desenvolvidos. Ela é defendida por setores da população e

algumas teorias sobre o aumento da população mundial foram

dos governos dos países mais desenvolvidos – e por setores

criadas e discutidas. Aqui falaremos sobre as três principais

dos países menos desenvolvidos – com o intuito de se esqui-

teorias: malthusiana, neomalthusiana e reformista.

varem das questões econômicas.

2.1. TEORIA DE MALTHUS

dade declinaram nos países do globo. A difusão de novos

Após a Segunda Guerra Mundial, as taxas de mortalimedicamentos, a vacinação em massa, o controle crescente
Em 1798, o economista inglês Thomas Robert Malthus,

sobre as epidemias (principalmente a difteria, tifo e malária)

formulou a sua teoria, publicada no “Ensaio sobre a popula-

chegavam aos países mais pobres com décadas de atraso,

ção”, a qual se apoiava basicamente em dois postulados:

diferentemente dos países ricos. Esse conjunto de inovações
no campo da prevenção e da cura de doenças epidêmicas,

⇒⇒ A população, se não ocorrerem guerras, epidemias, desastres naturais etc., tenderia a duplicar a cada 25 anos.

que ajudou no controle da mortalidade desses países ficou
conhecido como Revolução Médico-Sanitária.

Ela cresceria em progressão geométrica (2, 4, 8, 16,

Segundo essa teoria, países que detivessem altas taxas

32...) e constituiria um fator variável, que cresceria sem

de natalidade necessitariam de grandes investimentos sociais

parar.

em educação e saúde, sobrando menos recursos para se-

⇒⇒ O crescimento da produção de alimentos ocorreria ape-

rem investidos nos setores agrícola e industrial, o que im-

nas em progressão aritmética (2, 4, 6, 8, 10...) e possui-

pediria o pleno desenvolvimento das atividades econômicas

ria certo limite de produção, por depender de um fator

e, consequentemente, da melhoria das condições de vida da

fixo: a própria extensão territorial dos continentes.

população. Ainda sobre esta teoria, quanto maior o número
de habitantes de um país, menor será a renda per capita e

Malthus concluiu que o ritmo de crescimento populacional seria mais acelerado que o ritmo de crescimento da

a disponibilidade de capital a ser distribuído pelos agentes
econômicos.

produção de alimentos. Também previa que um dia as possi-

Seus defensores passam a propor programas de controle

bilidades de aumento da área cultivada estariam esgotadas,

da natalidade nos países menos desenvolvidos mediante a dis-

tendo como consequência a falta de alimentos para abaste-

seminação de métodos anticoncepcionais na tentativa de en-

cer as necessidades de consumo da população do planeta.

frentar problemas socioeconômicos, partindo exclusivamente

Como era pastor da Igreja Anglicana, propunha que as pes-

de posições contrárias à natalidade, e ainda de acobertar os

soas só tivessem filhos se possuíssem terras cultiváveis para

efeitos danosos dos baixos salários e das péssimas condições

alimentá-los.

de vida que vigoram nos países subdesenvolvidos.
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2.3. TEORIA REFORMISTA

lidade (causada por crises periódicas de fome e por grandes
epidemias) e por uma taxa de natalidade também elevada. Na

Em resposta à teoria neomalthusiana, na mesma época

primeira fase da transição demográfica, ocorre a redução das

foi criada a teoria Reformista por representantes dos países

taxas de mortalidade, e registra-se um elevado crescimento

subdesenvolvidos, que chegam a uma conclusão inversa à

vegetativo da população. A segunda fase caracteriza-se pela

apresentada pelas duas teorias demográficas mencionadas

redução das taxas de natalidade e, consequentemente, do

anteriormente.

crescimento vegetativo. A terceira fase, ou seja, o período

Altas taxas de natalidade registradas em alguns países

pós-transicional, conhecido como regime demográfico mo-

não é a causa e sim a consequência do subdesenvolvimento.

derno, se define por baixas taxas de mortalidade e de natali-

Países mais desenvolvidos tiveram um controle da natalida-

dade (MAGNOLI & ARAÚJO, 2005). A transição demográfica

de de maneira simultânea à melhoria da qualidade de vida

é ilustrada na figura abaixo:

da população, além da medida em que foram se alterando
os modos e os projetos de vidas das famílias, as quais, em
geral, passaram a ter menos filhos ao longo do século XX.
Nos países menos desenvolvidos, isso só se tornou um empecilho porque não foram realizados investimentos sociais,
principalmente em educação e saúde. Com isso, foi gerado
um imenso contingente de mão-de-obra sem qualificação necessária para ingressar no mercado de trabalho, tendendo a
empobrecer enormes parcelas da população desses países.
Para os defensores desta teoria, a tendência do controle
espontâneo da natalidade é facilmente verificada nas características das famílias brasileiras de classe baixa e classe média, que, à medida que se obtêm melhores condições de vida,
tendem a ter menos filhos. Observando que se não tiverem
renda suficiente para sustentar os filhos, com todos os gastos que eles levam, qual o motivo de terem mais filhos? Por
analisar os problemas econômicos, sociais e demográficos
de forma objetiva, partindo de situações reais do cotidiano

FONTE: MAGNOLI & ARAÚJO, 2005

das pessoas, esta teoria torna-se mais realista nos dias
atuais.

2.4. TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA
Então, podemos observar que os malthusianos e os neo-

Quando nos referimos à população, temos que levar em

malthusianos tinham como preocupação central o crescimen-

consideração conceitos que são utilizados para expressar as

to excessivo da população mundial definida como explosão

diversas características da população espalhada pelo globo,

demográfica por eles. Porém essas teses foram contestadas

os indicadores demográficos. A exemplo disso seguem al-

e comprovadas sua contestações, por não tratarem de situa-

guns conceitos básicos que são utilizados nos estudos po-

ções reais do cotidiano das pessoas. O que ocorreu (e ainda

pulacionais:

ocorre) na realidade mundial é o que se chama de transição
demográfica.
A transição demográfica se refere à transição entre duas
situações de crescimento demográfico relativamente reduzi-

4

3. INDICADORES DEMOGRÁFICOS

População Absoluta – corresponde ao número total de
habitantes de um determinado local. As regiões ou países que
registram números elevados de população absoluta classificam-se como sendo populosos.

do. O período pré-transicional, conhecido como regime de-

População Relativa (Densidade Demográfica) – indica

mográfico tradicional, se define por uma alta taxa de morta-

a relação entre a população absoluta e a área territorial (km²)
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que ela ocupa. Este índice demonstra uma média da distri-

nascimentos menor que o número de mortes; e nulo quan-

buição da população no espaço e não exatamente como se

do o número de nascimentos é igual ao de mortes. Quanto

processa a distribuição, pois, em cada região ou país, encon-

maior a diferença, maior é o crescimento natural da popula-

traremos áreas mais ou menos densamente povoadas. Pode

ção (MAGNOLI & ARAÚJO, 2005).
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ser expressa pela seguinte relação:

Taxa de Fecundidade – indica o número médio de
filhos que uma mulher teria ao final de sua idade reprodutiva. A taxa de fecundidade igual a 2,1 é considerada
A diferença entre os países é indicativa da desigualda-

a taxa de reposição, isto é, em uma situação na qual as

de na distribuição da população no planeta. Existem países

mulheres têm, em média, 2,1 filhos ao longo de sua vida,

densamente povoados, apesar de possuírem uma pequena

o tamanho da população se mantém estável (MAGNOLI &

população absoluta, e países com fraca densidade popu-

ARAÚJO, 2005).

lacional, mesmo possuindo uma significativa população
absoluta.

Expectativa de Vida – é o número médio de anos que
um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano pode es-

Taxa de Natalidade – é a relação entre o número de nas-

perar viver, se mantidas, desde o seu nascimento, as taxas

cimentos ocorridos em um ano e o número de habitantes.

de mortalidade estudadas no ano de observação. É calcu-

Obtemos essa taxa, tomando os nascimentos ocorridos du-

lada considerando-se, além das taxas de mortalidade geral

rante um ano, multiplicando-se por 1000 e dividindo o resul-

e infantil, segundo a renda, o acesso a serviços de saúde,

tado pela população absoluta, ou seja:

saneamento, educação, cultura e lazer, bem como os índices de violência, criminalidade e poluição do local onde
vive a população. Segundo pesquisa realizada e divulgada
pelo IBGE em 2009, a expectativa do brasileiro ao nascer
passou de 72,8 anos para 73,17 anos, um crescimento de
três meses e 22 dias (0,31 anos). No período entre 1980 e

Taxa de Mortalidade – é a relação entre o número de
óbitos ocorridos em um ano e o número de habitantes. Ob-

2009, a alta foi de 10,6 anos (10 anos, 7 meses e 6 dias).
(IBGE, 2011b)

temos essa taxa, tomando os óbitos ocorridos durante um

Estes indicadores demográficos são vistos como indi-

ano, multiplicando-os por 1000 e dividindo o resultado pela

cadores de qualidade de vida de um país, região ou loca-

população absoluta, ou seja:

lidade. Podem também ser utilizados para aferir o retorno
de investimentos feitos pelos governos ou por empresas
privadas na melhoria das condições de vida da população,
como na educação, saúde, segurança etc, e para compor
vários índices, tais como o Índice de Desenvolvimento Hu-

Taxa de Mortalidade Infantil – expressa a proporção

mano (IDH).

entre o número de crianças que morrem antes de com-

Atualmente, o que se verifica na média mundial é uma

pletar 01 ano de vida e o total das crianças que nasceram

queda dos índices de natalidade e mortalidade, embora em

em uma determinada população (MAGNOLI & ARAÚJO,

alguns países as taxas ainda se mantenham muito eleva-

2005).

das. Essa queda está relacionada principalmente ao êxodo

Crescimento Vegetativo – podendo também ser chama-

rural e suas consequências no comportamento demográfi-

do de crescimento natural, é a diferença entre as taxas de

co, como: maior custo para criar os filhos, o acesso mais

natalidade e as taxas de mortalidade vigentes durante certo

facilitado aos métodos anticoncepcionais, o trabalho femi-

período em uma determinada população; a diferença positiva

nino extradomiciliar, aborto, acesso à assistência médica,

ilustra que o número de nascimentos é maior que o núme-

saneamento básico e programas de vacinação (MAGNOLI

ro de mortes; a diferença negativa demosnstra o número de

& ARAÚJO, 2005)
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4. ESTRUTURA GERAL DA POPULAÇÃO

4.2. A PEA NOS TRÊS SETORES DA
ECONOMIA

O estudo da estrutura da população pode ser dividido em
três categorias: número, sexo e idade dos habitantes – es-

Sabemos que o perfil da economia dos países desen-

ses dados, obtidos pelo censo demográfico, são expressos

volvidos difere muito daquele encontrado no mundo menos

em um gráfico chamado pirâmide de idades ou pirâmide etá-

desenvolvido. No primeiro grupo de países, os setores pri-

ria; distribuição da população economicamente ativa (PEA)

mários (atividades agrícolas, de garimpo, pesca artesanal)

por setores econômicos: primário, secundário e terciário; e a

e secundários (indústria e de construção civil) da economia

distribuição de renda.

tendem a empregar cada vez menos trabalhadores em decorrência da elevada automação que, somada à mecanização da
agricultura e à sofisticação do padrão de produção da indús-

4.1. NÚMERO
HABITANTES

SEXO

E

IDADE

DOS

tria, deu origem à sociedade pós-industrial, onde também temos trabalhadores do setor terciário da economia (atividade
comercial – formal e informal –, de serviços e de pesquisa).

Para representar o número de habitantes e sua distri-

Por sua vez, nos países menos desenvolvidos, a mecani-

buição por sexo e grupos de idade, utiliza-se a pirâmide

zação do campo ainda não está completa, ao mesmo tempo

etária ou das idades. As características das pirâmides

em que a indústria apresenta um patamar tecnológico inferior

etárias variam de acordo com as condições do país e as

àquele encontrado na atividade industrial dos países desen-

características de sua população, consistindo na divisão do

volvidos. Consequentemente, esses dois setores da econo-

mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, cujas

mia ainda tendem a gerar mais emprego.

pirâmides etárias apresentam, respectivamente, o seguinte
aspecto padrão:

Tradicionalmente, é comum classificar as atividades
primárias como rurais e as secundárias e terciárias como
urbanas. Hoje em dia, porém, graças à modernização dos

⇒⇒ Pirâmide 1: país subdesenvolvido, onde se nota alta taxa

sistemas de transportes e de comunicações, verificada em

de natalidade – comprovada pela base larga – e modesta

extensas áreas do planeta, ampliaram-se as possibilidades de

expectativa de vida, evidenciada pelo topo mais estreito.

industrialização e a oferta de serviços no campo. Por exem-

⇒⇒ Pirâmide 2: país desenvolvido, onde se nota baixa taxa

plo, nas modernas agroindústrias, as atividades industriais e

de natalidade – o que explica a base estreita da pirâmide

de serviços empregam mais pessoas do que as atividades

– e elevada expectativa de vida, comprovada pelo topo

agrícolas (primárias).

mais largo.

Devido à crescente imbricação das atividades econômicas, as estatísticas que mostram a distribuição da população
economicamente ativa (PEA) nos três setores da economia
(primário, secundário e terciário), ainda muito utilizados, já
não dão conta da complexidade da realidade atual, fato materializado nos complexos agroindustriais e em muitos setores
industriais.

Distribuição da PEA em países selecionados - 2002
FONTE: MOREIRA & SENE, 2005

País

PEA total
(milhões de
pessoas)

Reino Unido

30,3

1,3

24,2

74,3

EUA

147,9

2,5

21,1

76,4

Além dessas características, quando observamos uma
pirâmide etária, é necessário termos em mente, ainda, o contexto histórico da população recenseada, para que se conheça a causa de alguma configuração incomum no gráfico.
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Agropecuária Indústria
(%)
(%)

Serviços (%)
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Alemanha

41

2,6

32

65,4

parcela da população, enquanto, nos desenvolvidos, a rique-

Japão

66,9

4,7

29,7

65,7

za nacional está mais bem distribuída.

África do Sul

17,2

9,3

32,8

55,8

Brasil

80,7

23,4

20,1

56,5

a qualquer tipo de propriedade rural ou urbana. Há basicamente

China

763,2

47,5

21,7

34,9

dois fatores que explicam a concentração de renda: o sistema

Índia

460,5

66,7

12,9

20,3

tributário e a inflação, esta nunca repassada integralmente aos

Nigéria

51,6

36,6

7,5

55,8

Irã

20,4

23

30,7

44,5

FONTE: MOREIRA & SENE, 2005
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Isso é causado por conta, além dos baixos salários que
vigoram no mundo subdesenvolvido, da dificuldade de acesso

salários. Se os preços das mercadorias subirem sem que esse
índice seja repassado aos salários, aumenta a taxa de lucro
dos empresários e diminui o poder aquisitivo dos assalariados,
com o consequente processo de concentração de renda.
O sistema tributário constitui o modo como são arreca-

As condições econômicas refletidas na distribuição da

dados os impostos em um país, além de ser um poderoso

mão-de-obra por atividade econômica, salvo em casos ex-

mecanismo de distribuição de renda, principalmente na forma

cepcionais, como em áreas desérticas ou montanhosas, de-

de serviços públicos. Os impostos podem ser diretos (aquele

vem ser analisadas sempre tendo como base a agropecuária.

que recai diretamente sobre a renda ou sobre a propriedade

A participação da PEA em atividades industriais não reflete a

dos cidadãos, a exemplo do Imposto de Renda arrecada-

produtividade e o tipo de indústria recenseada. Por exemplo,

do pelo governo todos os anos de acordo com os salários

sabendo que 20% ou 30% da população trabalham em indús-

das pessoas – quem ganha mais paga mais e vice-versa)

trias, não sabemos se esse percentual produz computadores

ou indiretos (estão incluídos no preço das mercadorias e

ou chinelos. Mas, se as atividades agrícolas apresentam alta

dos serviços que a população utiliza em seu cotidiano, in-

produtividade, podemos concluir que a indústria do país, caso

dependentemente da sua faixa de renda). Em muitos países

seja industrializado, é predominantemente moderna, já que

subdesenvolvidos, a carga de impostos indiretos é elevada,

é ela que provavelmente fornece os adubos, os fertilizantes,

enquanto nos países desenvolvidos o maior volume de recur-

os sistemas de irrigação e as máquinas utilizadas no campo.

sos arrecadados pelo governo local recai sobre os impostos

(MOREIRA & SENE, 2005)

diretos (MOREIRA & SENE, 2005).

4.3. DISTRIBUIÇÃO DA RENDA
A análise da distribuição da renda também se faz neces-

5. O PRINCIPAL MOVIMENTO
POPULACIONAL: a migração

sária no estudo da estrutura da população e de suas possibilidades de aplicação ao planejamento, tanto governamen-

O deslocamento de pessoas entre países, regiões, cidades

tal quanto privado. Se o planejamento governamental não

etc. é um fenômeno antigo, amplo e complexo, pois envolvem

considerar a distribuição de renda nacional, suas políticas

as mais variadas classes sociais, culturais e religiões. Os moti-

de educação, saúde, habitação, transporte, abastecimento,

vos que levam as pessoas a tais deslocamentos são diversos e

lazer etc. estarão condenadas ao fracasso. Assim como da

apresentam consequências positivas e negativas, dependendo

parte da iniciativa privada, o planejamento de atendimento às

das condições e dos diferentes contextos socioeconômicos,

demandas do mercado tem, necessariamente, de levar em

culturais e ambientais em que ocorrem. Existem diferentes cau-

conta o poder aquisitivo da população.

sas, como: religiosas, naturais, político-ideológicas, guerras,

A análise dos indicadores de distribuição mostra que,
nos países subdesenvolvidos e em alguns emergentes (ter-

entre outras, mas verifica-se ao longo da história que predominam os motivos de ordem econômica para as migrações.

mo geralmente usado para descrever um país que possui um

Nas áreas de repulsão populacional, observam-se

padrão de vida entre baixo e médio, uma base industrial em

crescente desemprego, subemprego e baixos salários ou

desenvolvimento e um Índice de Desenvolvimento Humano –

rendimentos, enquanto nas áreas de atração populacional,

IDH – variando entre médio e elevado), no caso do Brasil, há

vislumbram-se melhores perspectivas de emprego e salário.

grande concentração da renda nacional em mãos de pequena

Há diferentes tipos de migrações: voluntária, quando o mo-
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vimento é livre; forçada, em casos de escravidão e de perse-

e trabalham no campo e retornam ao ponto de origem

guição política, étnica ou religiosa; e a controlada, quando o

após a jornada de trabalho. Trata-se de um movimento

Estado controla a entrada e/ou a saída de migrantes.

populacional característico das grandes metrópoles e de

Qualquer deslocamento de pessoas traz consequências
demográficas e culturais. Enquanto se limitam aos aspectos

áreas que promoveram modernizações no sistema de
transportes.

culturais, as consequências costumam ser positivas, pois
acabam ocorrendo uma troca e o enriquecimento dos diferentes valores postos em contato. Porém, ao acompanharmos
os noticiários, percebemos a face perversa dos atuais movi-

6. DINÂMICA DEMOGRÁFICA
BRASILEIRA

mentos imigratórios. Têm crescido, a cada ano, os conflitos
entre pessoas de diferentes culturas e etnias que passaram a

A sociedade brasileira passou, e ainda passa, por um

compartilhar o mesmo território nacional. Em muitos países,

processo de miscigenação desde os primeiros séculos de

os movimentos neonazistas e separatistas, por exemplo, têm

sua história. Índios já presentes, negros de origem africana

aumentado de modo considerável, assumindo dimensões crí-

e brancos europeus (portugueses, a princípio) formam a

ticas principalmente na Europa.

“árvore genealógica” sobre a qual nasceu grande parte dos

Existem dois principais tipos de migrações: as migra-

inúmeros traços culturais da sociedade brasileira, como re-

ções externas que ocorrem de um país para outro; e as mi-

ligião, idioma, culinária, vestimentas, datas comemorativas,

grações internas, realizadas em uma mesma região ou país.

folclore etc.

As principais migrações internas são:

Todavia, o encontro entre os povos indígenas, europeus
e africanos não ocorreu de forma harmoniosa. A interferência

⇒⇒ Nomadismo: movimento relacionado a fatores histórico-

da sociedade europeia na cultura indígena dizimou grupos

culturais, caracterizado pela inexistência de moradia fixa

inteiros que haviam se constituído há milhares de anos antes

e pelo deslocamento permanente ou periódico da popula-

deles chegarem. O contato com os povos trazidos à força da

ção. Os melhores exemplos podem ser encontrados em

África foi também marcado pela brutalidade e pela violência.

regiões do deserto do Saara (África), porém diante do

Somente a partir da segunda metade do século XIX, no-

atual processo de modernização tecnológica esses movi-

vos grupos de outras etnias passaram a fazer parte da com-

mentos encontram-se em fase de desaparecimento.

posição da população brasileira. Novos grupos de europeus

⇒⇒ Êxodo rural: deslocamento forçado de populações das

chegaram ao Brasil. Eles fugiam da miséria em que viviam na

áreas rurais para áreas urbanas, sendo caracterizado pe-

Europa e ao mesmo tempo eram atraídos pela possibilida-

las dificuldades de sobrevivência no campo em decor-

de de trabalho e de uma vida melhor, principalmente quando

rência, principalmente, da estrutura fundiária moderna e

o Brasil ingressou no ciclo do café, o que impulsionou as

mecanizada.

exportações do país. Dentre esses grupos, vieram italianos,

⇒⇒ Transumância: movimento populacional sazonal, ou

No final do século XIX e no início do século XX, pessoas

te frequentemente. Em termos mundiais, ocorre em áreas

vieram de diversas regiões do mundo, emigrando para o ter-

montanhosas, quando os pastores permanecem duran-

ritório brasileiro. Vieram sírios e libaneses, do Oriente Médio,

te o inverno nas planícies e vales com os rebanhos e,

e grandes grupos de japoneses, vindos do Extremo Oriente.

no verão, deslocam-se para as áreas mais elevadas. No

E depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil continuou a

Brasil, é praticada pela população do Polígono das Secas

ser receptor de muitos imigrantes, porém, na última década,

(Região Nordeste), que, durante os períodos de longas

esse movimento populacional vem se invertendo, com mui-

secas, deslocam-se para a Zona da Mata.

tos brasileiros escolhendo sair do seu país como alternativa

⇒⇒ Migração Pendular: movimento realizado diariamente,

aos graves problemas econômicos vividos nos últimos tem-

por exemplo, da periferia ou subúrbios de uma cidade

pos. Os principais destinos têm sido os Estados Unidos, a

para o centro ou de cidades-satélites ou municípios de

Europa e o Japão.

regiões metropolitanas para a metrópole central, ou ainda por agricultores que residem em pequenas cidades

8

espanhóis, alemães e mais portugueses.

seja, ocorre em determinados períodos do ano e se repe-

A seguir, iremos ver como se formou, e ainda se forma a
população brasileira.
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6.2. AS MIGRAÇÕES BRASILEIRAS
Analisando-se a história brasileira, iremos perceber que

Até a década de 1920, as altas taxas de natalidade e de
mortalidade registradas no Brasil mantiveram o índice de cres-

as migrações estão associadas, em predominância, a fatores
econômicos desde o tempo da colonização.

cimento natural relativamente constante e não muito elevado.

Com o fim do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste,

A mortalidade estava diretamente ligada às precárias condi-

iniciou-se o ciclo do ouro em Minas Gerais, o que ocasionou

ções médico-sanitárias existentes na época, tanto nas zonas

um enorme deslocamento de pessoas e um intenso processo

rurais quanto nos meios urbanos, tendo remédios e vacinas

de urbanização, para aquele que se tornaria o novo centro

escassos e os sistemas de água encanada e esgoto servindo a

econômico do país. Mais tarde, com a ascensão do ciclo do

pequenas parcelas da população das cidades. Porém, a partir

café e com o processo de industrialização, o eixo Rio-São

das décadas de 1930 e 1940, o Estado começou a combater

Paulo se tornou o grande polo de atração de imigrantes, que

as doenças existentes, pondo em prática os planos de saúde,

saíam de sua região de origem em busca de emprego ou de

como os de saneamento urbano, ampliação da infra-estrutura

melhores salários. Somente a partir da década de 1970, com

urbana básica (água encanada, esgoto, coleta de lixo, etc.)

o processo de desconcentração da atividade industrial e com

além das melhorias nos serviços de assistência médica.

a criação de políticas públicas de incentivo à ocupação das

A partir das décadas de 1950 e 1960, essas ações resultaram
na drástica diminuição das taxas de mortalidade e, consequen-

regiões Norte e Centro-Oeste, a migração em direção ao Sudeste começou a apresentar significativa queda.

temente, num maior incremento populacional, assim como em

Em 1920, apenas 10% da população brasileira viviam em

vários países subdesenvolvidos na época. Com tudo isso aconte-

cidades. Em 1970, esse número já era de 55,9%. De acordo

cendo, teve início a então chamada explosão demográfica, fenô-

com o último Censo 2010, 84,4% da população brasileira é

meno marcado pelo alarmante crescimento da nossa população.

urbana. Estima-se que, entre 1950 e 2010, mais de 50 mi-

Desde a década de 1970, porém, a população brasileira

lhões de habitantes migraram do campo paras as cidades,

passou a crescer em ritmos cada vez mais lentos. A diminui-

fenômeno conhecido como êxodo rural, por consequência de

ção do crescimento vegetativo, registrada nas últimas déca-

uma política agrária que modernizou o trabalho no campo e

das, é resultado direto da queda da taxa de fecundidade que

concentrou a posse das terras. Este processo, associado a

vem ocorrendo em todas as regiões do país, ainda que em

uma industrialização que permanecia concentrada nas princi-

compassos diferentes. Nos anos 1960, cada brasileira tinha,

pais regiões metropolitanas, foi responsável pela transforma-

em média, seis filhos; atualmente, o número de filhos por

ção de áreas atrativas de população.

mulher gira em torno de 2,2. Projeções recentes realizadas

No entanto, as cidades receptoras desse enorme contingen-

pelo IBGE indicam que a população do país, composta atu-

te populacional não obtiveram investimentos públicos suficientes

almente por, aproximadamente, 190 milhões de pessoas no

em obras de infra-estrutura urbana, passaram a crescer espon-

ano de 2010, deverá atingir 260 milhões em 2050, e então

taneamente, por meio da construção acelerada de submoradias

deve começar a diminuir. A transição demográfica brasileira

e loteamentos (em sua maioria, irregulares) em suas periferias,

está em vias de se completar.

sobretudo ao redor de bairros industriais. Esse processo reduziu
os vazios demográficos que existiam entre as cidades e levou à
formação das regiões metropolitanas (abordadas mais profundamente no capítulo sobre Urbanização), nas quais ocorre um
deslocamento diário da população entre os municípios, movimento conhecido como migração pendular.
No entanto, o que ocorreu no Brasil, entre os anos 1940
e 1990, foi que as cidades não apresentavam uma oferta de
empregos compatível com a procura, nem a economia urbana
crescia na mesma velocidade que a migração. Em consequência, o desemprego crescia acompanhado do subemprego

FONTE: BOLIGIAN & ALVES, 2004
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dores informais, vendedores ambulantes e trabalhadores que
vivem de fazer “bicos”.

Por fim, o crescimento do Centro-Oeste, com destaque
para o Distrito Federal e seu entorno, e para a capital de To-

Atualmente, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro

cantins, explica-se pelo inchamento da chamada fronteira

já se registra uma maior saída de população das metrópoles

intensiva. A esperança de um terreno na periferia onde cons-

em direção às cidades médias do interior do que em direção

truir a casa própria não deve ser descartada. A política de

a estas metrópoles, embora estas continuem tendo cresci-

doação de lotes, praticada pelo governo atual do DF, apenas

mento populacional total positivo. A principal causa desse

organiza os focos de miséria que surgem no Distrito Federal.

movimento é que estas metrópoles atualmente não apre-

Palmas, como capital de um novo estado, também tem sido

sentam taxas de crescimento econômico tão significativas,

local de destino de muita gente. A construção civil, o setor de

a infra-estrutura de transportes é geralmente problemática,

serviços e o mercado informal absorvem parte do contingen-

acompanhada de uma relativa precariedade no atendimento

te que aí busca vida melhor.

de praticamente todos os serviços públicos, com índices de
desemprego e criminalidade mais elevados do que a média

Fluxo das Migrações Internas no Brasil

das demais cidades. Já as cidades do interior do país, além
de estarem passando por um período de crescimento econômico, oferecem melhor qualidade de vida à população.
As migrações internas servem para análise, não apenas
como resultantes de eventuais desequilíbrios econômicos,
sociais ou demográficos, mas, principalmente, como elementos da organização espacial de uma sociedade. Não é
diferente no Brasil, onde atualmente a maior parte das migrações não são mais inter-regionais, como ocorriam em
décadas passadas, mas ocorrem dentro da mesma região.
Além disso, no caso do crescimento das cidades médias do
interior, verifica-se um rechaço do fluxo Nordeste-Sudeste, ou
seja, boa parte dos migrantes continua dirigindo-se aos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio e Belo Horizonte,
mas, em seguida, são rechaçados para o interior, buscando
regiões como Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro e outras, para
onde muitas indústrias também estão se mudando. Por outro
lado, um número considerável dessas cidades médias passou a ser o local de destino para aqueles que, ao deixarem o
campo, evitam as capitais devido, sobretudo, às notícias de
desemprego e de violência. Vale citar os casos de Londrina (PR), Caxias do Sul (RS), Campina Grande (PB), Feira de
Santana (BA), Caruaru (PE), como novos polos de atração
populacional.
O crescimento das áreas litorâneas, por sua vez, deve-se
especialmente ao incremento do turismo em regiões como
Porto Seguro (BA), litoral fluminense e litoral paulista, como
também o litoral dos estados nordestinos. O turismo abriu um
número considerável de postos de trabalho no campo dos
serviços em geral, o que se torna fator de grande atração para
os migrantes. Além disso, a presença de turistas amplia o
chamado mercado informal, atraindo grande número de “trabalhadores autônomos” ou vendedores ambulantes.
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6.3. ESTRUTURA ETÁRIA DO BRASIL

7. NOVO CENSO DEMOGRÁFICO 2010

As mudanças ocorridas no Brasil nas últimas décadas

Os censos demográficos produzem informações que

com relação ao comportamento demográfico têm alterado

permitem conhecer a distribuição territorial e as principais

também as características da estrutura etária da nossa po-

características das pessoas e dos domicílios, acompanhar

pulação. Na figura abaixo, podemos visualizar a evolução da

sua evolução ao longo do tempo, e planejar adequadamente

estrutura etária brasileira nas últimas décadas.

o uso sustentável dos recursos, sendo imprescindíveis para

GEOGRAFIA
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a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de
investimento, sejam eles provenientes da iniciativa privada
ou de qualquer nível de governo. Constituem a única fonte
de referência sobre a situação de vida da população nos
municípios e em seus recortes internos – distritos, bairros
e localidades, rurais ou urbanos – cujas realidades socioeconômicas dependem dos resultados censitários para serem
conhecidas (IBGE, 2011a).
Segundo os resultados do Censo Demográfico 2010,
a população do Brasil alcançou a marca de 190.755.799
habitantes na data de referência. A série de censos brasileiros mostrou que a população experimentou sucessivos aumentos em seu contingente, tendo crescido quase 20 vezes
desde o primeiro Recenseamento realizado no Brasil, em
1872, quando foram registradas 9.930.478 pessoas (IBGE,
2011a).

8. DINÂMICA DEMOGRÁFICA BAIANA
FONTE: BOLIGIAN & ALVES, 2004

O Estado da Bahia, com 14.016.906 habitantes, seComo pode ser visto nas pirâmides etárias, a estrutura

gundo o último Censo Demográfico de 2010, é o 40 estado

etária da população brasileira está em rápida mutação. Com

brasileiro em população, registrando um aumento de 1,7%

a queda das taxas de natalidade e de mortalidade, acompa-

em relação ao último levantamento oficial, em 2000, que

nhada do aumento da expectativa de vida, a pirâmide etária

registrava uma população de 13.066.910 de habitantes.

nacional vem apresentando um significativo estreitamento

Com isso, a população baiana vem conhecendo, nos úl-

em sua base, que corresponde aos jovens, e um alargamento

timos anos, uma redução em suas taxas de crescimen-

de meio para o topo, por causa do aumento da participação

to como resultado da contínua diminuição das taxas de

percentual de adultos e idosos.

fecundidade e de natalidade, e de um balanço migratório

Quanto à distribuição da população brasileira por gêne-

bem desfavorável. Ou seja, o número de baianos que mi-

ro (homens e mulheres), o país se enquadra nos padrões

gram para outros estados e regiões é bem maior do que

mundiais: nascem cerca de 106 homens para cada 100

o número de brasileiros de outros estados e regiões que

mulheres; no entanto a taxa de mortalidade masculina é

migram para a Bahia.

superior e a expectativa de vida menor. Portanto, embora

No período do descobrimento e do início do processo da

nasçam mais homens que mulheres, é comum as pirâmi-

colonização brasileira realizada, inicialmente, pelos portugue-

des apresentarem uma parcela maior da população femi-

ses, a Bahia destacou-se neste processo como o principal

nina. Segundo o IBGE, em 2010 o Brasil tinha 93.403.990

centro de penetração e controle do território nacional. A rela-

milhões de homens (48,96%) e 97.348.809 milhões de mu-

ção dos colonizadores com os índios, que já residiam aqui,

lheres (51,04%).

foi sempre desfavorável para estes últimos, processando-se
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mais cruelmente através das expedições, visando à escravização dos nativos.
Ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX os povos

Municípios baianos com mais de 100.000 habitantes
Salvador

2.675.656

F. de Santana

556.642

V. da Conquista

306.866

Camaçari

242.970

Itabuna

204.667

Juazeiro

197.965

Ilhéus

184.236

em número crescente, sendo de extrema importância para o

Lauro de Freitas

163.449

desenvolvimento de atividades agrícolas, em especial ligadas

FONTE: IBGE, 2011

indígenas sofreram uma enorme perda no seu contingente
por causa de doenças, guerras e escravidão e, no século XX,
continuaram morrendo como vítimas de doenças adquiridas
como gripe, tuberculose, diarreia ou nos confrontos pela posse da terra, o que continua até hoje. As principais tribos indígenas localizadas na Bahia são: Pataxó, Tubinambá e Kiriri,
dentre outras (SILVA, 2004).
A contribuição da população de origem africana foi e é de
grande significado para a formação e expansão da população
baiana. Os escravos africanos foram forçados a virem para a
Bahia desde o início da colonização da Bahia e do Brasil, e

à cana-de-açúcar. Ao lado do Rio de Janeiro, a Bahia trans-

Jequié
Alagoinhas
T. de Freitas
Barreiras
Porto Seguro
Simões Filho
Paulo Afonso
Eunapólis

151.895
141.948
138.341
137.437
126.929
118.047
108.396
100.196

formou-se em um centro receptor e distribuidor de população
vinda da África.
Em termos de migrações internacionais mais recentes, a
Bahia recebeu, principalmente no fim do século XIX e início do
século XX, contingentes populacionais, majoritariamente, de
portugueses, espanhóis, italianos, sírio-libaneses e japoneses. Esses grupos deixaram suas marcas, principalmente em
Salvador, com a fundação de hospitais e de clubes, a exemplo
do Hospital Português e do Hospital Espanhol, e os Clubes
Português e Espanhol (estes últimos não existem mais), além
de se destacarem na agricultura, no comércio (formal, informal, importação e exportação).
A Bahia recebeu também migrantes de outros estados
do Brasil, sobretudo dos estados de Sergipe (implantação da cultura do cacau – século XIX) e de Pernambuco e
outros nordestinos para o vale do São Francisco e Norte
do estado. Além de brasileiros oriundos das regiões Sul e
Sudeste, vindos para Salvador e região na década de 1970
por conta do processo de industrialização. Na década de
1980, o Oeste baiano recebeu migrantes do Sul, dentre outros, sendo grandes responsáveis para o desenvolvimento
da modernização da agricultura da região que se destaca,
hoje, no cenário nacional e mundial, como grande região
produtora de grãos de soja e de milho, principalmente

GLOSSÁRIO
Lugares Anacúmenos: lugares que oferecem grandes obstáculos
naturais à vida humana, como os desertos, as regiões geladas e as
montanhas.
Lugares Ecúmenos: áreas da superfície terrestre que já foram, estão
sendo ou ainda virão a ser ocupadas pelo homem – com a finalidade
de ali se instalar ou, então, de explorá-las economicamente. Geralmente, essas regiões têm boas condições para a ocupação: relevo
plano, latitudes médias e proximidade às bacias hidrográficas.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de “desenvolvimento humano” e para separar os países desenvolvidos (muito alto
desenvolvimento humano), em desenvolvimento (desenvolvimento
humano médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo). O IDH usa os três índices seguintes como critério de
avaliação: nível de educação (taxa de alfabetização e escolaridade),
expectativa de vida e PIB per capita de um país (em dólar).
População Economicamente Ativa (PEA): compreende o potencial
de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a
população ocupada (aquelas pessoas que trabalham) e a população
desocupada (pessoas que não têm trabalho, mas estão dispostas a
trabalhar, e que, para isso, tomam alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.).
Êxodo Rural: migração em massa da população rural em direção
aos centros urbanos, geralmente, em busca de melhores condições
de vida e trabalho.
Região Metropolitana: constituída por agrupamentos de municípios
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum; é um grande centro populacional, que consiste em uma (ou, às vezes, duas ou até mais)
grande cidade central (uma metrópole), e sua zona adjacente de influência.

(SOUZA, 2004).
Em termos absolutos, os principais municípios da baianos que registram, segundo o último levantamento do Censo
Demográfico 2010 (IBGE, 2011a), estão dispostos na tabela
a seguir:
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X. GEOGRAFIA
AGRÁRIA
1. INTRODUÇÃO

Independente do modo de produção existente (capitalismo, feudalismo, socialismo, etc.) a agricultura é importante
pois contribui para o desenvolvimento da espécie humana,
sobretudo no que se refere à obtenção de energia. A agricultura abastece os alimentos para a sociedade (fornecendo,

GEOGRAFIA

Programa Universidade para Todos

assim, energia para as pessoas através da alimentação), proporciona a produção de combustível que movimenta motores
(energia proveniente dos agrocombustíveis), e através da

A geografia agrária é o ramo da ciência geográfica que

produção de confecções, os insumos agrícolas auxiliam na

estuda as diversas relações existentes (sociais, econômicas,

dissipação ou não do calor, contribuindo, assim, no controle

ambientais) no desenvolvimento da agricultura. O surgimento

energético corpóreo.

desta atividade ocorreu há 11.000 e 8.000 anos atrás, a partir
do momento em que os seres humanos passaram a domesticar plantas e animais úteis às suas necessidades, sendo

2. O ESPAÇO AGRÁRIO

que este fenômeno ocorreu em diversas áreas do planeta de
forma independente.

É recorrente considerar o campo como o espaço do de-

Até então a sociedade apenas retirava da natureza aquilo

senvolvimento da agricultura e o que ali é produzido abastece

que “naturalmente” estava disponível e por esta condição os

as cidades. O modo de vida produzido e reproduzido pelos

seres humanos eram nômades. O nomadismo diminui com o

habitantes do campo é chamado de rural, já a habitantes ci-

avanço técnico e a descoberta da possibilidade de cultivo de

tadinos é chamado de urbano. A questão é que há uma inter-

plantas. Para Porto-Gonçalves (2001) a cultura é considera-

dependência de relações entre estes dois “espaços” que se

da por muitos como algo superior que consegue dominar a

complementam.

natureza. Desta forma, a agricultura foi mais um momento

Se a você fosse perguntado hoje em qual destes dois

em que a sociedade conseguiu, mesmo que parcialmente,

espaços vive a maior parte da população mundial, qual seria

controlar e dominar a Natureza. É importante ressaltar que o

a sua resposta? O quadro a seguir responde a este questio-

desenvolvimento da agricultura e da pecuária não substitui as

namento.

práticas extrativistas tais como a caça, pesca, dentre outras.
(PORTO-GONÇALVES, 2006).
A agricultura, inicialmente, possuía duas funções básicas:

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO MUNDIAL QUANTO
AO LOCAL DE HABITAÇÃO - 2001

o provimento de alimentação e de roupas para as populações
(GEORGE,1991). A organização espacial foi alterada em diversas
partes do planeta, pois o desenvolvimento desta atividade propiciou uma nova divisão do trabalho. Algumas pessoas faziam o cultivo e a colheita. Os excedentes gerados precisavam de segurança
para não haver furtos, sendo assim outras pessoas se encarrega-

Espaço

Campo

Cidade

Porcentagem da população
residente

53

47

Fonte: ONU (2001)

vam desta função. Esta divisão e os excedentes gerados serviram
de auxílio no surgimento das primeiras cidades.

Desta forma, é possível identificar que a população que

Os excedentes também propiciaram a ocorrência de no-

reside no ambiente rural ainda é superior em quantidade

vas atividades, pois já não era necessário alocar um grande

quando se relaciona com ambiente urbano. Isto deve se al-

número de pessoas no trabalho direto da terra. Sendo assim,

terar em breve e pode ser ocasionado, dentre outras coisas,

os seres humanos se ocuparam com outras funções como

pela introdução de técnicas mecânicas na produção e pela

a tecelagem, artesanato, dentre outras e por isso, na divisão

ausência de políticas agrárias em grande parte do mundo,

clássica da economia referentes às atividades sociais, a agri-

provocando, assim, o êxodo rural.

cultura está inserida no setor primário da economia, pois é a

Na agricultura há coexistência de grupos sociais distintos

que possui o contato direto com a terra e estimula o desen-

e antagônicos que propiciam uma organização espacial agrá-

volvimento de outras atividades.

ria excludente e que se torna, por muitas vezes, funcional ao

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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modo capitalista de produção. Para compreendermos estas

XVIII), Seringueira (Sudeste Asiático, século XIX), café (Ni-

relações, é necessário distinguirmos algumas características

géria século XIX).

inseridas no ambiente de desenvolvimento da agricultura.

Outra característica da plantation é a produção voltada

Para se estudar atributos desta atividade, é preciso enten-

para o mercado externo (exportação). Esta situação impli-

der a diferença entre os dois termos: agrário e agrícola. Uma

ca na dependência econômico-financeira destes países que

análise da questão agrária se preocupa em compreender as

se reflete nas relações sociais no campo, enfraquecendo a

características referentes às relações sociais de produção,

autonomia das economias locais, situada em condições su-

tais como o acesso à terra (questão fundiária) as questões

balternas. O quadro a seguir mostra quais são os cultivos

do trabalho no campo dentre outros. Já um estudo sobre a

atualmente existentes neste tipo de sistema:

questão agrícola busca entender as situações econômicofinanceiras referentes à produção tais como: produtividade,
preços, quantidade produzida, valor da produção dentre outras (Germani, 2010).
Para compreender o espaço agrário mundial, nacional,
regional ou local necessitam-se recorrer a estas duas análises que propiciam entendimento integrado desta atividade

3. SISTEMAS AGRÍCOLAS
A distinção dos diferentes sistemas agrícolas existentes

Plantation

Países de ocorrência

Cacau

Brasil, Gana e Costa do Marfim

Café

Brasil e Colômbia

Cana-de-açúcar

Brasil e Antilhas

Chá

Índia

Banana

Países da América Central

Borracha

Malásia, Sri Lanka e Indonésia

Fonte: RIBEIRO et.al. (2005)

3.2. AGRICULTURA FAMILIAR

auxilia na compreensão das maneiras distintas de produção
do espaço agrário. Podemos separar as atividades agrícolas

Este prática consiste, sobretudo, na produção de insu-

em agricultura extensiva, praticada em grandes extensões

mos agrícolas ou pecuários direcionados para a alimentação

de terras, com investimentos esparsos bem como pouca

(feijão, milho, hortaliças, dentre outras), porém também es-

especialização de mão-de-obra e agricultura intensiva que

tão sendo cultivadas sementes oleaginosas que são dirigidas

é caracterizada por ser praticada em propriedades menores

para a produção de agrocombustíveis. Também conhecida

com elevada utilização de mão-de-obra ou forte introdução

como agricultura de subsistência, o objetivo principal desta

tecnológica.

prática é a produção para o consumo familiar interno e o ex-

Considerando esta diferenciação, é possível distinguir

cedente é comercializado.

como funcionam os principais sistemas agrícolas, as plan-

De acordo com a Lei 11.326/2006, é considerado agri-

tations, a agricultura moderna, a agricultura familiar e a agri-

cultor familiar aquele que detém área inferior a quatro módu-

cultura de jardinagem.

los fiscais, onde a mão-de-obra que executa as atividades é
predominantemente de pessoas componentes da própria família e a renda familiar é obtida, prevalecendo os dividendos

3.1. PLANTATION

oriundos desta atividade econômica.
O sistema desenvolvido neste tipo de agricultura é o de

14

Sistema remanescente da colonização europeia na Amé-

roça ou itinerante, caracterizado pelo desmatamento de uma

rica no século XVI, ou seja, precede o modo de produção

fração de terra por meio de queimadas na vegetação e, em

capitalista, e é caracterizado pelo plantio de monoculturas

seguida, ocorre o plantio. Esta prática propicia a queda da

tropicais em grandes extensões de terra, os chamados la-

qualidade produtiva do solo, devido à perda de nutrientes

tifúndios, utilizando mão-de-obra barata (na época da co-

provocados pelo mau uso. A reutilização da terra só ocorre

lonização a mão-de-obra era escrava). No Brasil, a primeira

quando ela recupera suas potencialidades.

plantation foi a de cana-de-açucar. Historicamente, é possí-

O uso da técnica neste sistema é realizado através de

vel citar a distribuição do sistema plantation no mundo com

instrumentos manuais e feito sem mecanização. Por isso a

alguns exemplos: tabaco (Sul dos Estados Unidos, século

proporção do emprego de mão-de-obra e a área cultivada,
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neste tipo de prática, normalmente são superiores aos encontrados em extensas áreas com intensa mecanização.

Este sistema de cultivo caracteriza-se por desenvolver a
agricultura onde há escassez de terra para o plantio e um ele-

A expressão espacial deste tipo de sistema é a roça que

vado contingente de mão-de-obra, fator que eleva também a

são porções de terras com pequena extensão na qual peque-

produtividade. A importância do fenômeno das monções que

nos proprietários utilizam propriedades de terceiros ou terras

com a precipitação inunda as planícies aluvionais e os vales

devolutas. Os cultivos comuns nas roças são de: mandioca,

fluviais do sudeste asiático favorecem o cultivo de arroz em

feijão, milho.

associação com outras culturas (estas últimas nas estações

De acordo com o censo agropecuário de 2006, realizado
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menos úmidas).

pelo IBGE, no Brasil, as propriedades classificadas como
de agricultura familiar representam 84,4% do total dos
estabelecimento rurais no país, porém ocupam 24,3 % da

4. AGRONEGÓCIO

área das propriedades agropecuárias brasileiras, o que
corresponde a, aproximadamente, 80,25 milhões de hectares.

Há uma confusão conceitual na utilização do termo agro-

A média de pessoas empregadas na agricultura familiar é de

negócio. Afinal o que é Agronegócio? Qualquer relação co-

15,3 pessoas a cada 100 hectares.

mercial que envolve agricultores, independente do tamanho

Outra característica importante deste setor agrícola é
que quase 75% da mão-de-obra no campo (MDA, 2009) é
responsável pela segurança alimentar. O quadro a seguir evidencia esta afirmação.

da propriedade, da quantidade produtiva ou da renda retirada
desta atividade pode ser considerada agronegócio?
São necessárias algumas reflexões para responder a
estes questionamentos. Os latifúndios são conduzidos estritamente por uma racionalidade econômico-mercantil de

Atuação da agricultura familiar no Brasil

comercialização da produção e obtenção de lucros. Uma
pequena propriedade se preocupa, inicialmente, no abastecimento próprio e, posteriormente, comercializa o excedente,

Produto cultivado

Porcentagem proveniente da
agricultura familiar

Mandioca

87

que a produção, para o seu próprio consumo, é a primeira

Feijão

70

condição para o desenvolvimento de sua atividade.

Milho

46

Café

38

Arroz

34

Utilização tecnológica intensa: O emprego de técnicas

Leite

58

não está apenas relacionado a utilização de máquinas no cam-

Suínos

59

Aves

50

na área de biotecnologia, sobretudo com a difusão na pro-

Bovinos

30

dução dos organismos geneticamente modificados (OGMs)

Trigo
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Fonte: IBGE, 2006.

ou seja, pode haver uma racionalidade econômico-mercantil
entre os pequenos agricultores, porém esta não é a única já

Desta forma, pode-se considerar que este modelo agrícola é caracterizado e diferenciado dos demais devido os
seguintes fatores:

po como colheitadeiras, tratores de última geração. Está associado também a uma estreita vinculação comas inovações

e dos organismos transgenicamente modificados (OTMs),
além da propagação do uso de fertilizantes e dos chamados defensivos agrícolas (fungicidas, herbicidas, pesticidas e
praguicidas) que defendem apenas os interesses monetários

3.3. AGRICULTURA DE JARDINAGEM

e, por outro lado, agridem o ambiente e a sociedade.
É importante considerar que o uso dos defensivos agrí-

Este tipo de agricultura é predominantemente desenvolvi-

colas é geograficamente desigual, porque, como afirma Gon-

do no sudeste do continente asiático (Indonésia e Tailândia) e

çalves, há uma diminuição do emprego destes produtos em

reúne um conjunto de técnicas de irrigação, adubação orgâ-

países da Europa, EUA e Canadá e uma elavação da utilização

nica, dentre outras.

nos países da América Latina, África e Ásia.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Inserção de modelos gerenciais: A administração em

além do aumento do preço do barril de petróleo. É importante

áreas de cultivo voltadas para o Agronegócio é empresarial.

lembrar que tanto a cana-de-açúcar quanto o milho são maté-

A utilização intensa de recursos comuns do período técni-

ria-prima para a produção de etanol (álcool combustível).

co-científico-informacional é uma característica deste fator:

Atualmente, de acordo com o Banco Mundial, as ativida-

informações em tempo real sobre a meteorologia, mercado

des agrícolas, pecuárias e extrativistas são responsáveis por

financeiro, dentre outros, é de fundamental importância para

apenas 5% das riquezas produzidas no mundo; mas o que é

o desenvolvimento deste modelo.

produzido pelo setor agrícola circula entre outros setores da

É de fundamental importância compreender que os agentes envolvidos no agronegócio se importam com elementos

economia, sendo importante para a geração de empregos,
aumentando, assim, a circulação monetária na economia.

como produtividade, lucro e sua atuação é extremamente fun-

Um dos órgãos que regulam a comercialização entre os

cional à acumulação de capital de forma ampliada, ou seja,

países do que é produzido no setor agrícola é a OMC (Or-

contribui para a reprodução do modo de produção capitalista.

ganização Mundial do Comércio) que deveria, dentre outras

A expressão mais comum do agronegócio são as cadeias

metas, diminuir as barreiras protecionistas, sobretudo dos

produtivas que podem ocorrer com a articulação de diversos

países ricos. Estes objetivos normalmente não são alcan-

estabelecimentos desenvolvendo, assim, redes. A agroindústria

çados o que mantém um relacionamento desigual entre os

é um exemplo do agronegócio. Caracteriza-se por conectar os

países, uns exercendo posições hegemônicas e outros sendo

três setores da divisão clássica da economia: primário (agricul-

mantidos em condições subalternas.

tura) secundário (indústria) e terciário (comércio e serviços).
Por muito tempo, os produtores apenas vendiam aquilo
que cultivavam. No modelo agroindustrial, além de vender o

O quadro a seguir exibe os principais produtores agrícolas do mundo bem como sua participação mundial nos respectivos cultivos.

que cultiva, esta matéria-prima também pode ser utilizada
para ser processada em alguma fábrica da mesma empresa

Maiores produtores agrícolas do mundo (2001)

e, em seguida, é direcionada para a comercialização no atacado e no varejo.

5. Produção Agrícola Mundial
Como já foi ressaltado, o setor agrícola possui importân-

Produção
Arroz

Batata

cia estratégica fundamental, já que seu principal destino é a
alimentação da sociedade. A lógica mercantil e a criação de
novas necessidades contribuem para a oscilação dos preços,

Cacau

além da dependência de outros setores produtivos.
Por exemplo, o preço do petróleo interfere de forma mais

Café

intensa no preço dos alimentos, porque alguns insumos agrícolas são comercializados para a cadeia produtiva de combustíveis. Com isso, este direcionamento visando a uma “segurança

Cana-de-açúcar

energética” contribui para a diminuição da segurança alimentar
e, com isso, há elevação do fenômeno da fome no mundo.

Total (%)

China

32,9

Índia

21,8

Indonésia

8,4

China

18,9

Rússia

10,5

Índia

7,9

Costa do Marfim

39,1

Gana

13,5

Indonésia

11,7

Brasil

23,9

Colômbia

9,5

Vietnã

8,1

Brasil

26,4

Índia

23,2

China

6,1

Índia

33,0

Brasil

21,8

China

8,4

ganização das Nações Unidas para Agricultura e alimentação)

Estados Unidos

45,9

– durante 8 meses consecutivos o preço dos alimentos au-

Brasil

19,6

Argentina

12,7

China

19,4

Índia

12,1

Estados Unidos

10,7

Segundo a FAO – Food and Agriculture Organization (Or-

Feijão

Soja

mentou no mundo (no período compreendido entre setembro
de 2010 e abril de 2011). Este acontecimento foi impulsionado, dentre outros motivos, pelo aumento das commodities
de alguns insumos, como os da cana-de-açúcar e do milho,
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Maiores produtores

Trigo

Fonte: CD Almanaque Abril, 2003.
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Através deste quadro, é possível observar que existem

de técnicas e práticas discursivas com conteúdo político-

características comuns aos países que possuem posições

ideológico prometeu resolver o problema da fome e conter o

destacada na produção agrícola de determinados cultivares.

avanço do perigo vermelho.

Dentre estas, pode-se enfatizar: a extensa disposição espa-

Este processo transformou as relações sociais não ape-

cial de seus territórios; a tropicalidade que influencia na quan-

nas no ambiente rural, pois se caracterizou pela implemen-

tidade de incidência de raios solares e a disposição de água

tação de novas técnicas na atividade realizada no campo.

que contribui para uma produção elevada de biomassa.

Mecanização, desenvolvimento de pesquisas em sementes,

GEOGRAFIA
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fertilização do solo, emprego dos chamados defensivos
agrícolas causaram sérios impactos nas relações sociedadesociedade e sociedade-natureza.
Nas relações próprias da sociedade, a mecanização do
campo expropriou pequenos agricultores de seus ambientes
além do deslocamento da pessoas como mão-de-obra do
campo para as cidades (êxodo rural) elevando a urbanização incipiente das cidades.

A utilização dos praguicidas,

herbicidas, fungicidas também causou e causa problemas a
saúde das pessoas e ao ambiente contaminando rios, solos
que refletiam na qualidade de vida da sociedade.
A ideologia disseminada com a Revolução Verde é que
apenas com o desenvolvimento técnico e científico, o problema da fome e da miséria seriam resolvidos. O tempo já mostrou 60 anos depois que este problema não foi solucionado
e que esta questão pode ser encarada como um problema

6. A REVOLUÇÃO VERDE

social, político e cultural e que a técnica não pode ser considerada o único meio de superar este problema.
Algumas práticas foram desenvolvidas como crítica aos

Na década de 1950, mais de 70% da população habitava

modelos que seguiam as características da Revolução Ver-

o ambiente rural. O contexto geo-histórico era de um mundo

de, dentre elas podem-se destacar a agricultura alternativa, a

pós-guerra (a 2 grande Guerra mundial se encerrou na me-

agricultura orgânica e a agroecologia que possuem métodos

tade da década anterior) e o espectro da fome preocupava o

similares caracterizado pela não utilização dos componentes

mundo. Além disso, os discursos políticos ideológicos es-

da agroquímica.

a

tavam bipolarizados após o surgimento da chamada Guerra
Fria.
O capitalismo e o socialismo, dois modos de produção

7. TRANSGÊNICOS

distintos, estavam no centro de diversas disputas ideológicas que envolviam questões políticas, tecnológicas, sociais,

Os organismos transgenicamente modificados (OTMs)

econômicas, dentre outras. Os países que adotaram o modo

também fazem parte de toda maneira habitual de proceder

de produção capitalista temiam o que era chamado de perigo

dos adeptos da Revolução Verde. A biotecnologia através da

vermelho. Este era caracterizado pela contestação, resistên-

engenharia genética foi inserida nas atividades agrícolas para

cia e denúncia dos perigos das desigualdades promovidas

romper com as barreiras genéticas naturais.

pelo capitalismo e buscava uma revolução comunista, idealizando uma sociedade mais equitária materialmente.

Os transgênicos se caracterizam por ter seu código genético alterado em laboratórios inserido genes que atribuirão

Desta forma, uma revolução técnica e ideológica veio

características que se pretende alcançar em uma determi-

contrapor as reivindicações contra uma sociedade desigual

nada semente. Esses genes podem ser retirados de outras

e que resultava na sociedade em uma acessibilidade desigual

sementes, de vírus ou até bactéria, ou seja, cruzamentos que

aos alimentos. Chamada de Revolução Verde, este conjunto

jamais aconteceriam de forma natural.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Estas transformações estão demonstrando serem dano-

das por Francisco Julião e a Confederação Nacional dos

sas à sociedade e ao ambiente. Nos Estados Unidos, o milho

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). Com a implanta-

transgênico Starlink da empresa Aventis havia sido aprovado

ção da Ditadura Militar em 1964, qualquer possibilidade de

apenas para utilização como ração animal pela Agência de

Reforma Agrária foi banida, o que fortaleceu ainda mais os

Proteção Ambiental daquele país. Este milho foi encontrado

latifúndios.

em produtos consumidos pelas pessoas que apresentaram

Na década de 1970, surgiram os primeiros movimentos

reações alérgicas e o que teria causado esta reação foi uma

de trabalhadores rurais sem terra, inicialmente no Rio Gran-

proteína inserida no gene da semente. (PORTO-GONÇALVES,

de do Sul. Porém, em 1984, foi criado o MST, entidade com

2006).

objetivo central de implantar a Reforma Agrária, visando

Outro problema na esfera ambiental é que os produtores

trazer a justiça social no campo.

de sementes transgênicas normalmente são os mesmos que

Este movimento legítimo, que busca a reapropriação da

produzem os agroquímicos para combater as pragas que po-

terra pelos expropriados em períodos pretéritos, comumen-

dem arruinar as plantações. Desta forma, solos e rios estão

te é associado pela mídia, sobretudo nas notas policiais,

sendo contaminados, além dos agroquímicos se tornarem

quando há ações de reapropriação de latifúndios. Como

um fator de risco para a sociedade também.

todo movimento desta magnitude, é possível observar
problemas com relação à corrupção o que não invalida a

8. A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL
No Brasil, a questão agrária pode ser analisada de acordo
com as condições de acesso e distribuição de terra. Desde a

essência de contestação que há no MST.

10. PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO
BRASIL

colonização europeia é possível observar o elevado grau de
concentração fundiária no Brasil, já que eram privilegiadas as

No Brasil, a produção agropecuária continua baseada

grandes propriedades. Desde o século XVI, o objetivo maior

majoritariamente na comercialização para o mercado exter-

do desenvolvimento da atividade agrícola no Brasil era o de

no. Nos estados do eixo Centro-Sul onde a industrialização

prover produtos primários para o mercado externo.

do campo é evidente, predominam as empresas modernas.

Posteriormente, com a expansão do modo capitalista de

Nas regiões Norte e Nordeste mantêm-se com maior rele-

produção, se consolidou uma estrutura fundiária excluden-

vância os latifúndios que estão em posse das elites oligár-

te com predomínio de latifúndios. No século XX, ao mesmo

quicas locais.

tempo em que na Constituição Federal de 1934 é introduzida
a doutrina de função social da terra, houve também a manu-

Os principais produtos agrícolas brasileiros para exportação são: soja, cana-de-açúcar, café, laranja e cacau.

tenção dos latifúndios associada à intensa mecanização do
campo, caracterizando o problema fundiário nacional.

9. CONFLITOS DE TERRA NO BRASIL
A implantação da plantation canavieira durante o período
colonial concretizou a desigualdade crônica de acesso à terra, gerando os conflitos iniciais daqueles que tinham acesso
à terra com os que não tinham.
Mas os conflitos se tornaram mais intensos a partir da
década de 1950, com o surgimento de importantes orga-

Produtos

Participação no valor
da produção (%)

Soja

27,0

Cana-de-açúcar

17,0

Milho

10,7

Café

6,1

Arroz

5,0

Mandioca

4,0

nizações de trabalhadores rurais que tinham como objetivo
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lutar pela igualdade de acesso à terra. Os exemplos de or-

O Brasil apresenta diversas possibilidades agro-

ganizações neste período são as Ligas Camponesas, lidera-

pecuárias pela abundância de biodiversidade proporcionada
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pela tropicalidade e pela fartura de água e incidência de raios

homem e da natureza pelo homem, fato este que desenca-

solares. Porém, a estrutura fundiária brasileira com a concen-

deou diversas consequências negativas para a humanidade

tração de terras na mão de poucos impossibilita um melhor

e para o planeta.

desenvolvimento desta atividade no território nacional.
O Brasil precisa sair de uma perspectiva subalterna
na produção geograficamente desigual dos insumos agrícolas
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2. ESTÁGIOS DE EVOLUÇÃO INDUSTRIAL

no mundo para consolidar uma perspectiva equitária com outras nações para possibilitar melhorias para sua população.

É possível caracterizar a atividade industrial como aquela
na qual a sociedade transforma a matéria-prima em produtos.
De acordo com a divisão clássica dos setores da economia,

XI. GEOGRAFIA DA
INDÚSTRIA, ENERGIA E
TRANSPORTES

a indústria faz parte do setor secundário, pois utiliza aquilo
que é extraído do setor primário para o desenvolvimento de
suas atividades. Alguns estágios podem ser destacados na
evolução da atividade industrial:
⇒⇒ Indústria artesanal: Ocorre desde o século XVII até os
dias atuais. É caracterizada pela produção individual, feita
pelo artesão, que desenvolve todas as fases da produção

1. INTRODUÇÃO

desde a extração, passando pelo processamento até a
comercialização do produto. É importante que este estágio precede o sistema capitalista de produção

A Geografia da Indústria é o ramo da ciência geográfica que

⇒⇒ Indústria manufatureira: Surgiu durante os séculos XVII

estuda as relações de produção e suas repercussões espaciais.

e XVIII e representa o início do sistema capitalista. Como

As análises industriais normalmente possuem um viés majorita-

características deste estágio, é possível citar a divisão de

riamente econômico, porém quando se estuda, através de uma

tarefas, a utilização de máquinas movidas por tração ani-

perspectiva geográfica, é necessário analisar a questão industrial

mal ou manuais e instituiu a hierarquia nas relações de

com uma ótica social, ambiental, histórica e cultural com a fina-

trabalho (patrão e trabalhador assalariado).

lidade de compreender as implicações desta atividade que alte-

⇒⇒ Indústria maquinofatureira: A Revolução Industrial se

rou significativamente as dinâmicas mundiais e planetárias nas

iniciou através deste estágio de evolução desta atividade

diversas esferas. Para tratar sobre a questão industrial é neces-

e também compreende o atual estágio do desenvolvimen-

sário concomitantemente abordar sobre a geografia da energia e

to industrial. A revolução técnica desencadeada pelo pro-

a geografia dos transportes que estão intimamente relacionadas

cesso de industrialização foi iniciada com a descoberta

com o desenvolvimento desta atividade.

de novas fontes energéticas (inicialmente carvão, depois

Para compreender o início do processo de industrializa-

eletricidade e petróleo) o que possibilitou o surgimento

ção em escala mundial, é necessário recorrer à história para

e o uso intensivo de máquinas e a produção em larga

explicar o que Karl Marx chamou de acumulação primitiva do

escala.

capital que propiciou, através das práticas mercantilistas, a

O berço de todos estes acontecimentos foi a Inglaterra

formação do modo de produção capitalista e, consequente-

e isto aconteceu por diversos fatores. Este país possuía re-

mente, a industrialização.

servas de carvão mineral no subsolo; a Lei de Cercamento

Este processo de acumulação primitiva está inserido no

das Terras gerou um excedente populacional nas cidades e a

período colonial desde o século XVI quando houve uma ex-

então burguesia local possuía excedentes financeiros, o que

propriação em larga escala da Natureza através da implan-

possibilitava o investimento nas indústrias.

tação europeia que, de acordo com Gonçalves (2006), foi

Rapidamente esta novidade foi se difundido entre outros

implantado através da tríade colonialidade, racialidade (es-

países europeus e, posteriormente, pelo resto do mundo. A

cravidão) e modernidade através do comércio transatlântico e

reorganização do espaço mundial ocorreu como nunca antes

a distribuição desigual dos proveitos e rejeitos deste proces-

foi imaginada. As relações entre as nações foram alteradas,

so. Desta forma, se intensificou a exploração do homem pelo

bem como o ressurgimento das cidades promoveu o início de

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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fenômeno até então inexistente: a urbanização. Esta pode ser

Indústria
de bens de
produção

Responsáveis pela transformação de bens naturais ou semifaturados para a estruturação de outras indústrias como as
de bens intermediários e bens de consumo. Ex: Siderúrgicas
e petroquímicas

Indústria
de bens
intermediários

São as que produzem máquinas e equipamentos que serão
utilizados nos diversos segmentos industriais. Ex: indústria
mecânica (máquinas industriais, tratores, motores automotivos) e indústria de autopeças (rodas, pneus)

Indústria
de bens de
consumo

Possui produção diretamente ligada para atender às necessidades do mercado consumidor. Este tipo de indústria pode
ser dividida em: indústria de bens duráveis que são as que
fabricam bens não perecíveis como automóveis, materiais
elétricos e eletroeletrônicos; e indústria de bens não duráveis que são as que produzem os bens de primeiras necessidades com a indústria têxtil e alimentícia.

considerada como filha da industrialização.
As cidades surgiram bem antes da indústria, porém o
modo de vida urbano só se tornou possível com o advento
da industrialização. Este modo de vida é caracterizado: pela
intensidade nas relações societárias; pela densidade de acontecimentos, pois os eventos foram iniciados em locais com
elevada concentração populacional; e, por fim, pela heterogeneidade populacional, onde é possivel observar diversas
perspectivas sociais, éticas e religiosas.

3. DIFERENÇA ENTRE INDÚSTRIA E
FÁBRICA

Fonte: CERQUEIRA E FRANCISCO, 2011. (Adaptado)

Para compreensão da dimensão industrial é necessário
distinguir a indústria e fábrica. Indústria é considerada um
setor produtivo com intensas relações de extração e transformação da matéria-prima em produtos, para sua posterior

5. ESPACIALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
INDUSTRIAIS NO MUNDO

comercialização.
Já a fábrica é apenas o local físico das instalações de

As atividades industriais são desenvolvidas de acordo com

uma indústria. Com a descoberta de novas fontes energéticas

várias estratégias locacionais para a instalação de seus estabele-

e o desenvolvimento das técnicas de utilização destas fontes

cimentos. No século XIX, as fábricas eram localizadas em áreas

a fábrica não precisa estar necessariamente próxima ao local

próximas às fontes de energia que alimentariam a produção. Era

de extração.

próxima também dos rios com a finalidade de liberar os rejeitos
criados pelo desenvolvimento de suas atividades.

4. TIPOS DE INDÚSTRIAS

Outros fatores que eram considerados para a localização
industrial eram: a distância dos locais de extração do recurso
(matéria-prima) que abasteceria as fábricas, devido à ques-

É possível classificar as indústrias de acordo com seu

tão dos transportes e da infra-estrutura incipiente; a disponi-

foco de atuação. Há duas grandes ramificações das indústrias:

bilidade de mão-de-obra para ser empregada na atividade e

uma que trabalha a matéria-prima bruta, transformando-a em

do mercado consumidor.

matéria-prima processada que são as inústrias extrativas e

No período atual, podem-se considerar todos os fatores

outra que trabalha com a matéria-prima já processada com

elencados no parágrafo anterior como importantes, mas não

intenção de comercializar para o consumidor final.

determinantes para a localização industrial, porém é possível

O quadro a seguir diferencia os tipos de indústrias de
acordo com sua atuação:

acrescentar a estes fatores outros como os incentivos fiscais
e as redes de comunicações.
Desta forma, o espaço industrial mundial está passando

Tipos de
Indústria

por alterações quando relacionado a períodos anteriores. As
Características das atividades

estratégias geográficas para a determinação da localização
industrial que estão ocorrendo atualmente são:

Indústria
extrativa

Quando extraem matéria-prima da natureza, sem a ocorrência de alteração de propriedades elementares do que foi extraído. Ex: extração de petróleo, indústria madereira, extração
mineral.

Desconcentração: é caracterizada pela remoção de unidades produtivas de áreas industriais consolidadas e o estabelecimento de novas unidades produtivas em outras áreas
que eram pouco industrializadas até então. Este processo
altera e intensifica a divisão do trabalho.
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Esta estratégia possibilitou a internacionalização do pro-

forma, gasta-se menos tempo para as pessoas, mercado-

cesso produtivo industrial. Este processo alterou a distribui-

rias e informações circularem pelo espaço, caracterizando o

ção dos rejeitos e proveitos provenientes da atividade indus-

que o geógrafo Milton Santos designou com período-técnico

trial, tornando-a geograficamente desigual.

científico-informacional.

O local onde se produziam os bens não será o mesmo

Descentralização: Consiste em uma política estatal de

onde estes bens serão consumidos. Os países do Norte (Eu-

desenvolvimento industrial no qual um país estimula a im-

ropeus, EUA e Japão) possuem um custo mais elevado na

plantação de indústrias em áreas periféricas por meio de

produção, principalmente com mão-de-obra. As indústrias,

investimentos, favorecendo incentivos fiscais e financeiros

sobretudo as mais poluidoras foram deslocadas para as

para atrair as empresas para estas áreas. Não é o mesmo

áreas designadas em desenvolvimento, explorando cada vez

processo que a desconcentração.

mais os recursos naturais nestas áreas.

Localização Flexível: é uma estratégia na qual a produ-

Os novos países industrializados que receberam indús-

ção é dispersada por várias unidades produtivas e, por isso,

trias neste processo são: Brasil, México, Argentina, Índia e

a mobilidade da localização das indústrias é elevada. Este

os Tigres Asiáticos.

processo supõe que, quando o negócio for mais lucrativo,

As empresas transnacionais (corporações) são as responsáveis por esta alteração na distribuição da atividade

a área industrial original é abandonada, sendo direcionada a
outros locais.

industrial. Estas são caracterizadas por possuírem uma sede-

Estes locais que recebem estas indústrias normalmente

comando em um país onde controlam o mercado de consu-

são mais adaptados às exigências do mercado tais como:

mo no mundo e possuem também filiais em vários países.

mão-de-obra mais barata e produtiva, potencial de cresci-

Na índia, por exemplo, desde a década de 1980, há um
intenso recebimento de investimentos de transnacionais,
principalmente na área de informática.
Esta configuração só se torna possível com o desenvol-
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mento do mercado.
O mapa a seguir representa a espacialização mundial da indústria bem como as características destas
áreas.

vimento das redes de transporte e de comunicações. Desta
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6. INDUSTRIALIZAÇÃO DO BRASIL

intensivamente na construção de infra-estruturas nas áreas
de transportes e energia.

O processo de industrialização do espaço brasileiro teve

A partir deste momento, diversos polos industriais foram

seus primórdios na criação dos engenhos para o processa-

instalados com a intenção de dinamizar cada vez mais este

mento do que era explorado no cultivo da cana-de-açúcar

setor. O quadro a seguir elenca os polos industriais existentes

desde o período colonial.

no Brasil, sua localização e qual o ramo de desenvolvimento

Este processo, porém, ocorreu de maneira contínua a

de suas atividades.

partir do século XIX associado à produção cafeeira e à acu-

POLOS INDUSTRIAIS NO BRASIL

mulação de capital propiciada por esta atividade. O café era
cultivado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo.
Após o evento global da crise de 1929, a produção ca-

Estado

Município/
Região

Ramo de atividade

ABC

Automobilistica

São Paulo

Baixada Santista

Siderurgia

Sorocaba

Têxtil

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Têxtil

Minas Gerais

Belo Horizonte

Siderurgia

Canoas

Petroquímica

feeira entrou em decadência no Brasil e, com isto, estes produtores buscaram alternativas. Então, surgiram no país de
forma mais intensa as indústrias de bens de consumo não
duráveis no setor alimentício e no setor têxtil.
O contexto de industrialização no território nacional iniciou sua transformação no período do Estado Novo no qual
o então presidente Getúlio Vargas fez um acordo diplomático

Rio Grande do Sul

Novo Hamburgo

Calçados

com o governo estadunidense, comprometendo-se a cons-

Paraná

Curitiba

Indústria de Móveis

truir uma mineradora siderúrgica no país com auxílio dos

Santa Catarina

Vale do Itajaí

Têxtil

Bahia

Camaçari

Petroquímica

Amazonas

Manaus

Eletroeletrônicos

Estados Unidos.
Este acordo se materializou em 1942, no governo Vargas,
com a inauguração da Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, que possuía como atividade princiapal a extração
de minério de ferro, sendo assim uma indústria extrativa.
Em 1946, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra,

Fonte: Elaborado pelos Autores.

7. INDUSTRIALIZAÇÃO NA BAHIA

foi inaugurada a CSN – Companhia Siderúrgica Nacional no
município de Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro. O

O processo de industrialização no estado da Bahia ocor-

período histórico compreendido a partir deste evento até o

reu e ainda ocorre de maneira lenta e pontual. Os exemplo

ano 1964 ficou conhecido como nacional-desenvolvimentis-

iniciais desta atividade no estado foram as agroindústrias

mo. Desta forma, com a construção da primeira indústria de

proporcionadas pelo cultivo da cana-de-açúcar.

bens de produção, o estímulo para o desenvolvimento desta

No século XIX, houve a implantação da indústria têxtil e

atividade desenvolveu-se em todo território nacional, porém

a matéria-prima principal era o algodão. Na segunda metade

de maneira concentrada nos estados do Sul e Sudeste.

deste mesmo século, outras indústrias têxteis e alimentícias

A continuação do avanço industrial no Brasil ocorreu com

foram instaladas, mas a ausência de planejamento prejudica-

a criação de um indústria extrativa: Petrobras. Inaugurada em

va o desenvolvimento desta atividade que possuía um eleva-

1953 no governo de Getúlio Vargas esta estatal foi responsá-

da incidência de falências.

vel por manter o avanço industrial brasileiro.
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Um evento impulsionou o desenvolvimento das indús-

A partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956-

trias no estado da Bahia que foi a descoberta de petróleo com

1961), iniciou-se a implantação das indústrias de bens de

potencial para extração comercial. Em 1950, foi inaugurada

consumo duráveis, com destaque para a indústria automobi-

no município de São Francisco do Conde a Refinaria Landu-

lística e de eletrodomésticos. Isto se tornou possível com a

pho Alves (RLAM). Em 1953, esta refinaria foi incorporada à

atração do estado brasileiro de capital estrangeiro e estimu-

Petrobras.

lando com incentivos fiscais e financeiros o capital nacional

Outro evento que impulsionou a atividade industrial na

para a instalação destas indústrias. Neste período, se investiu

Bahia foi a fundação do Centro Industrial de Aratu (CIA) em
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1967. Este empreendimento está situado nos municípios de

ploração do homem pelo homem e da natureza pelo homem,

Simões Filho e Candeias e possui estabelecimentos de di-

configurando, assim, um desenvolvimento geograficamente

versos segmentos industriais, dentre os quais destaca-se o

desigual.

químico, alimentício e têxtil além do Porto de Aratu que foi
inaugurado em 1975.

É possível observar atualmente que há a distribuição geograficamente desigual dos proveitos e rejeitos provenientes

Em 1978, iniciaram-se as operações do maior polo

das indústrias. Observa-se que as indústrias mais poluidoras

petroquímico do país, localizado em Camaçari. Abrigando

estão situadas nos chamados países em desenvolvimento

empresas químicas e petroquímicas e de outros ramos da

enquanto estes produtos normalmente são direcionados aos

atividade industrial, o Polo Petroquímico de Camaçari é o

países ditos desenvolvidos.

GEOGRAFIA
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maior complexo industrial do Hemisfério Sul com mais de
90 empresas.
O Polo já foi atingido por crises durante seu período de

9. MATRIZES ENERGÉTICAS

funcionamento, mas a atual fase é de expansão. Em 2001,
foi inaugurado o Complexo Industrial Ford Nordeste dentro do

O processo de industrialização ocorreu simultaneamente

polo petroquímico. A implantação deste complexo foi polê-

com o avanço técnico na produção de energia. A descoberta

mica, pois envolveu diversas isenções de impostos como IPI

de novas fontes energéticas possibilitou o desenvolvimento

(Impostos sobre produtos industrializados), Imposto sobre

da atividade industrial que, inicialmente, ocorria nas áreas

Importação, Imposto de Renda sobre os lucros da monta-

próximas de extração das fontes de energia .

dora. Neste caso, o dinheiro público seria investido e deixado

Inicialmente, a energia era obtida da força animal (agri-

de ser arrecadado com o discurso de que a montadora de

cultura), da lenha (pequenos fabricos) e dos moinhos de

veículos proveria geração de empregos e desenvolvimento

água ou de vento (moagem do trigo confecção de tecido e

regional.

forjas. A energia eólica, através da propulsão dos ventos,
possibilitou as viagens oceânicas com a utilização das téc-

8. ATIVIDADE INDUSTRIAL E
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

nicas nos navios.
No século XIX, iniciou-se a utilização de combustíveis
fósseis para a obtenção de energia. A primeira matéria-prima
utilizada foi o carvão mineral que servia como energia para os

Assim como o desenvolvimento da atividade agrícola, a

navios a vapor, a iluminação pública a gás, nas locomotivas

atividade industrial foi considerada uma possibilidade mais

e na indústria têxtil. Já no final deste mesmo século, com

ampliada da sociedade dominar a natureza. Esta dominação

a elevação das atividades industriais, surgiram novas fontes

e expropriação da natureza se fazem através do discurso do

energéticas como a elétrica.

progresso, ou seja, a sociedade apenas pode desenvolver-se
quando está associada à degradação ambiental.

Retornando às matrizes fossilistas, a perfuração do primeiro poço de petróleo no mundo foi responsável por uma

As indústrias, além de explorarem recursos, dos quais

nova era no uso energético obtido de fontes fósseis. Este pro-

não se sabe quais são seus limites de extração, utilizam ener-

cesso foi responsável por mudanças profundas na estrutura

gia que também necessita ser produzida a partir da explora-

econômica mundial, sobretudo para o desenvolvimento da

ção de outro recurso e, por fim, as fábricas liberam rejeitos

indústria automobilística.

que podem causar danos à sociedade e ao ambiente como
um todo.
Desta forma, é preciso abandonar a ideia de que o cres-

Na sequência serão destacados o histórico e as implicações espaciais das principais fontes energéticas utilizadas no
mundo atualmente

cimento industrial só traz benefícios, em nome do progresso
da humanidade. Esta atividade traz também danos, poluição e
uma série de incertezas que ameaçam gravemente a biosfera

9.1. ENERGIA DOS COMBUSTÍVEIS
FÓSSEIS

e a sociedade.
Observa-se que o desenvolvimento técnico e econômico

Esta fonte energética foi difundida desde o período da

no modo capitalista de produção traz embutido também à ex-

1a Revolução Industrial com a extração de carvão mineral e,

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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posteriormente, com a extração de petróleo. A energia prove-

Atualmente, o principal uso da combustão direta do car-

niente de combustíveis fósseis é considerada não renovável.

vão é na geração de outro tipo de energia: a elétrica, através

Os principais tipos de combustíveis fósseis são o petróleo, o

das usinas termelétricas.

gás natural e o carvão mineral.

9.2. ENERGIA NUCLEAR
9.1.1. PETRÓLEO
Este tipo de fonte energética é bastante utilizada em
O petróleo é originado a partir de restos de animais acu-

áreas onde não há extensa disponibilidade de recursos hí-

mulados no fundo de antigos oceanos e cobertos por rochas

dricos para a produção de energia elétrica. A energia nuclear

ou sedimentos. O tempo, associado à pressão exercida pelas

também conhecida como energia atômica é obtida através

rochas e sedimentos sobre esse material depositado, origina

da fissão nuclear de um átomo. Este processo libera uma

o petróleo.

quantidade considerável de energia. A principal matéria-prima

O marco da exploração do petróleo ocorreu nos Estados
Unidos com a perfuração de um poço e com a instalação de
uma usina de refino rudimentar em 1859.

utilizada neste processo é o urânio.
Este tipo de obtenção de energia expõe a sociedade a diversos riscos de contaminação, pois a radioatividade liberada

No Brasil, o marco da exploração petrolífera foi a cria-

por problemas gerados nestas usinas pode causar sérios ris-

ção da Petrobras em 1953, iniciando-se a centralização do

cos à saúde humana, principalmente a elevação na incidência

processo de exploração que se encontrava disperso desde o

dos casos de câncer. Dentre os desastres já ocorridos, é

início de sua exploração na década de 1940.

possível citar o de Three Miles Island (EUA, 1979), de Cher-

Comumente ouvimos expressão do tipo “os países pro-

nobyl (Ucrânia,1986) e Fukushima (Japão, 2010).

dutores de petróleo” e aceitamos de maneira equivocada esta

No Brasil, a energia nuclear foi pensada durante o início

afirmação. Os países não são produtores, e sim extratores

do período da ditadura militar na década de 1960, construída

de petróleo. Os países não possuem condições técnicas de

através de auxílio técnico alemão na década de 1970 e iniciou

acelerar o processo conversão de restos mortais de animais

suas atividades em 1984.

e vegetais em petróleo.

O centro nuclear brasileiro é denominado Central Nuclear Al-

No Brasil, atualmente a extração de petróleo está em está-

mirante Álvaro Alberto e está situado no município de Angra dos

gio avançado, sobretudo devido à descoberta da camada pré-

Reis, no estado do Rio de Janeiro e é composta por duas usinas

sal. Esta camada está situada nas profundidades oceânicas,

em atividade (Angra I e Angra II) e uma construção desde 2010

abaixo da camada de sal. Esta área possui uma reserva de hi-

(Angra III). Atualmente, há uma intenção do governo brasileiro

drocarbonetos em rochas calcárias e o petróleo extraído neste

para a instalação de outra usina nuclear no Brasil e o estado da

local está situado a uma profundidade de 5 a 7 mil metros.

Bahia é o principal candidato para receber este empreendimento
que ficaria localizado às margens do Rio São Francisco. O deba-

9.1.2. GÁS NATURAL

te que ocorre é sobre a real necessidade de instalação de usina
nuclear no Brasil que possui vasto potencial hidrelétrico.

Assim como o petróleo o gás natural é originado a partir
de combustíveis fósseis. É um hidrocarboneto abundante e

9.3. ENERGIA HIDRELÉTRICA

o gás metano é o mais utilizado. A exploração de gás natural
normalmente está associada à exploração do petróleo, porém
também existem jazidas exclusivas para exploração de gás.

Este tipo de energia é gerado a partir da barragem de
um rio, e com deslocamento vertical da água para criar uma
pressão que movimente as turbinas que operam os geradores

9.1.3. CARVÃO MINERAL

de corrente elétrica por condução magnética. É considerada
uma fonte renovável de energia, porém para a construção das

É também é um combustível fóssil que possui processo de formação similar ao do petróleo. Surgiu como fonte
energética na 1 Revolução Industrial e foi importante para o
a

desenvolvimento industrial.
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usinas hidrelétricas há intensa degradação ambiental promovida nas áreas alagadas.
É a principal matriz energética brasileira, sendo responsável por 68% da energia elétrica gerada no território nacional.
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9.4. ENERGIA ALTERNATIVA

O desenvolvimento dos transportes ocorre simultaneamente com a construção de infra-estruturas que possibilitas-

Existem outros tipos de fontes energéticas renováveis que

sem o escoamento de pessoas mercadorias. Desta forma,

são consideradas alternativas à produção energética provenien-

foram construídas ferrovias, portos, estradas o que estimu-

te de combustíveis fósseis. Dentre estas, pode-se destacar: a

lou a criação de uma rede de transportes.

geração de energia AP, a energia solar e a energia eólica.
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Antes da revolução industrial o transporte marítimo era
difundido e propiciou a circulação comercial e a acumulação primitiva do capital que, posteriormente, fomentou a

10. TRANSPORTES

atividade industrial. Durante o início da revolução industrail,
as locomotivas e os barcos a vapor se tornaram mais im-

O desenvolvimento dos transportes ocorreu de forma mais

portantes

intensa também a partir da Revolução Industrial. Os avanços

O quadro a seguir demonstra a articulação existente entre

técnicos possibilitaram o crescimento no volume da carga trans-

as inovações, as fontes energéticas e os meios de circulação

portada, o aumento da velocidade e a redução dos custos.

existentes desde o século XVIII :

As etapas da Revolução Industrial
Etapas

Inovação

Energia

Meios

Padrão de circulação

1a Revolução
(1700-1840)

Máquinas têxteis e Telégrafo

Força Hidráulica e carvão

Barcos a vela

Metrópole-Colônia

2a Revolução
(1840-1880)

Fundição e Produtos químicos em
escala industrial

Carvão

Locomotiva e barcos
a vapor

Estados-nação integrados
por rodovia

3a Revolução
(1880-1940)

Aço e Alumínio, Telefone e Rádio

Hidroeletricidade, carvão
e petróleo

Automóvel

Centro-Periferia

4a Revolução (pósguerra)

Drogas farmacêuticas, chip e robô,
Computador, Televisão por satélite e
Fibra óptica

Fissão atômica, petróleo,
hidroeletricidade e carvão

Avião supersônico,
trem-bala e internet

Sistema-mundo

Fonte: RIBEIRO et. al. (2010)

11. MATRIZ DE TRANSPORTES NO
MUNDO
Existem diferentes formas de prover a circulação das
coisas e pessoas no mundo. Os modais de transportes
são diversificados no mundo dentre os quais se destaca
o rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo, aquaviário
(junção dos modais marítimo e hidroviário), aéreo e dutoviário.
Quanto menos dependente de um tipo de transporte melhor a possibilidade de escoamento. A figura a seguir mostra
os principais modais de transporte nos países com território
extenso no mundo.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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12. REDES DE TRANSPORTE

que consideramos como “cidade”? Cidades são aglomerados humanos que surgem, crescem e se desenvolvem

Quando há um conjunto de transportes intermodal co-

segundo uma dinâmica especial, definida por circustân-

nectando e possibilitando a circulação de pessoas, informa-

cias históricas e socioeconômicas. Tanto em países de-

ções e mercadorias se configura uma rede de transportes. A

senvolvidos quanto nos subdesenvolvidos, a classificação

conexão dos diferentes meios de transportes facilita e amplia

de um aglomerado humano como cidade leva em consi-

a circulação, sendo necessário para esta ocorrência a cone-

deração algumas variáveis básicas, tais como: densidade

xão das infra-estruturas. No Brasil, o PAC é um programa de

demográfica, número de habitantes, localização geográ-

Aceleração do Crescimento e que está investindo de forma

fica e a presença/disponibilidade de diversos serviços à

intensa na construção de infra-estrutura

população, tais como o comércio variado, escolas, atendimento médico-hospitalar, correio e serviços bancários,
dentre outros.
Suas origens remontam à Antiguidade, onde surgiram

XII. URBANIZAÇÃO

as primeiras grandes cidades, geralmente próximas a rios de
importância significativa para a população local. Foi assim na
Mesopotâmia (atual Iraque) e nos vales do Rio Nilo (Egito), do
Rio Indo (centro-norte da Índia) e dos grandes rios chineses.

1. INTRODUÇÃO

Todas essas fazem parte das chamadas “civilizações hidráulicas”, pois sua existência e desenvolvimento dependiam dos

No estudo da Geografia Urbana, o surgimento das cidades marcou o processo de urbanização mundial. Mas o

rios que as abasteciam, especialmente em relação aos aspectos econômicos.

FONTE: TAMDJIAN & MENDES, 2005
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Foi durante o Império Romano que a cidade ganhou im-

aqueles que tinham direitos políticos, uma vez que, em todo o

portância política, tendo sido o próprio Império originado a

Império, apenas os romanos podiam gozar dos direitos reuni-

partir de uma delas. Naquela época, a importância da cidade

dos hoje sob a égide da cidadania.

era grande. Seus habitantes, detentores de poder político e

Com o declínio das cidades, os proprietários de terra

econômico, de grandes extensões de terras e escravos, eram

passaram a concentrar poder político e econômico, determi-

conhecidos como “cidadãos” termo que passou a designar

nando o quê e quem poderia plantar e como as plantações

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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deveriam ser feitas. Era o fim do domínio romano e ascen-

1850). Pouco antes do final do século XVII, havia somente 25

ção do Feudalismo, onde sem a segurança propiciada pelas

cidades com mais de cem mil habitantes em toda a Europa,

legiões romanas, as populações abandonaram as cidades e

dentre elas, Londres, Paris, Moscou, Nápoles e Madri.

buscaram refúgio nas atividades rurais.

Na época, o fenômeno urbano repercurtiu inclusive so-

Com o passar do tempo, surge um problema para a agri-

bre o meio rural, tendo a cidade subordinado o meio rural

cultura medieval: a população crescia demais e as colheitas

e estabelecido uma divisão de trabalho segundo a qual ca-

já não eram suficientes para abastecê-las. Os senhores feu-

bia ao campo somente fornecer alimentos e matéria-prima

dais passaram a estimular a saída de pessoas das terras e

à cidade, recebendo em troca produtos industrializados. Por

pouco a pouco começaram a surgir aldeamentos, e antigas

concentrarem a maior parte da riqueza, e graças ao capital

vilas que estavam decadentes renascem em torno de velhas

industrial que retinham, as cidades “obrigavam” o campo a

igrejas e palácios.

produzir o que interessava às indústrias e aos habitantes da

Os pequenos comerciantes, pejorativamente conhecidos
por “pés empoeirados” devido aos caminhos precários que

cidade (principais e, muitas vezes, os únicos consumidores
dos produtos produzidos).

percorriam, enriquecem rapidamente e, com seu poder e

Após a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno urbano

prestígio aumentados, recebem o novo título de “burgueses”

estendeu-se para muitos países em desenvolvimento, nota-

já que eram mais facilmente encontrados nos burgos, peque-

damente na América Latina e no Leste e Sudeste Asiático. No

nas cidades medievais, escuras e sujas, erguidas em locais

entanto, com a Revolução Informacional (ou como também

altos e protegidas por muros, mas sem nenhum equipamento

é conhecida, 3a Revolução Industrial) já não se pode mais

urbano.

estabelecer uma associação direta entre a urbanização e a

Os burgos e seus burgueses ganham sua emancipação
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industrialização.

aos poucos, deixando-os fora do controle dos senhores feu-

Sobretudo nos países subdesenvolvidos, a urbanização

dais, concentrando, dentro de suas muralhas, artesãos e

tem se acelerado mesmo sem a ocorrência simultânea com

comerciantes de todo tipo, pessoas que se afastavam das

o processo de industrialização. Ao mesmo tempo, nos países

atividades agrícolas dos feudos e buscavam mais liberdade

desenvolvidos e em alguns emergentes tem havido um pro-

para exercerem suas atividades e ofícios.

cesso de transferência de indústrias para pequenas e médias

Foram nesses burgos que as relações sociais se fortale-

cidades, promovendo uma descentralização urbano-indus-

ceram e deram origem ao sistema econômico capitalista, e,

trial. Como consequência dessas transformações, atualmen-

mesmo com um crescimento urbano muito lento, passaram

te pode-se dizer que, nas regiões do mundo consideradas

a ser importantes nem tanto pelo seu tamanho e o número de

modernas, já não dá para estabelecer a clássica separação

habitantes que possuíam, mas pelo poder econômico que de-

entre campo e cidade.

tinham nessa fase comercial nos primórdios do capitalismo.
O processo de urbanização moderno e a evolução/
aprimoramento das cidades, mais ou menos como
conhecemos nos dias de hoje, teve início no século XVIII

2. A URBANIZAÇÃO NO MUNDO
CONTEMPORÂNEO

como consequência da Revolução Industrial que ocorreu
primeiro na Europa, principalmente na Inglaterra, e só mais

De acordo com dados publicados pelo Programa das

tarde em outras regiões do mundo. Até o surgimento da

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a taxa de

máquina a vapor, boa parte das fábricas dependia da energia

urbanização mundial, ou seja, o percentual das pessoas que

hidráulica para funcionar, e por isso estavam localizadas

moram em cidades sobre a população total do planeta era de

em zonas rurais próximas aos rios. Ao lado delas surgiam

38% em 1975, 48% em 2001, com previsão de 54 % para o

oficinas, casas, hospedarias, capelas, etc. Com o advento da

ano de 2015. No final do século XVIII, início da Primeira Revo-

máquina a vapor, as fábricas passaram a buscar os arredores

lução Industrial, esse número não passava de 3%. Somente

das cidades devido à proximidade tanto da mão-de-obra

na primeira década do século XXI, a população urbana mun-

necessária quanto do próprio mercado consumidor.

dial deverá superar o índice de 50% concentrada, cada vez

A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar (a
população urbana já correspondia a mais de 50% do total em

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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A intensidade da urbanização deve ser considerada não
somente pelos números, mas principalmente pelo aspecto

direção à periferia das grandes cidades ou a outras de menor
tamanho.

qualitativo. Isso porque muitos aspectos da vida urbana pas-

Nos países centrais, a urbanização é mais antiga e ocor-

saram a alcançar a vida rural: valores socioculturais, equi-

reu de forma mais lenta e integrada com a área rural. O êxodo

pamentos urbanos (água encanada, telefone, pavimentação,

rural ocorreu desde o século XVIII, durante a primeira fase da

etc.), hospitais e escolas são alguns desses aspectos.

Revolução Industrial. As cidades acompanharam a evolução

A Revolução Informacional, consequente do processo

das migrações e, com o tempo, receberam novos equipamen-

de Globalização mundial (assunto que será discutido mais

tos urbanos. Com o passar do tempo, a expansão horizontal

adiante), favoreceu a integração entre os habitantes dos

cedeu lugar a verticalização (predominância de prédios).

meios rural e urbano numa mesma rede de informações. As-

Considerando que a urbanização moderna (anterior a Re-

sim, os limites territoriais das cidades não são mais os limites

volução Informacional) é um processo intimamente ligado à

do modo de vida urbano e os conceitos de urbano e de cidade

industrialização e ao capitalismo, observamos que os países

ganharam contornos diferentes com o passar dos anos.

mais urbanizados do mundo são os países desenvolvidos ou

Pelo mundo, há cidade pequenas, médias, grandes e,

centrais. A maior parte deles já tendo atingindo níveis máxi-

as chamadas, mega-cidades (falaremos dela mais adian-

mos de urbanização. Como nos países centrais houve uma

te). Existem as melhores equipadas e aquelas que possuem

drástica redução da migração campo-cidade, a tendência é

uma precária infra-estrutura. De modo geral, pode-se dizer

de que haja uma estabilização em torno de índices de 80% e

que, apesar de todas as diferenças existentes entre as cida-

90% de urbanização. Entretanto, isso não significa que, nes-

des, independente de onde se localizem, elas tendem a ficar

ses países, as cidades pararam de crescer, uma vez que o

cada vez mais parecidas. Nos últimos anos, a globalização

crescimento urbano físico ou populacional depende, além do

intensificou a difusão dos valores e modos de vida urbano-

êxodo rural, do crescimento vegetativo e da imigração.

industriais, por exemplo. Dessa forma, se constroem grandes

Quanto aos países subdesenvolvidos, a urbanização se

torres (moradia e empresarial) por todo o mundo, implantam-

dá de forma bastante heterogênea, podendo ser classifica-

se bairros com grandes vias destinadas prioritariamente à

das, ou caracterizadas, em dois subgrupos, a saber:

circulação de veículos particulares, e os shopping centers
que ocupam um lugar de evidência nas cidades. Porém muitas dessas cidades se especializaram em algumas funções,
o que lhes dá características particulares, enquanto outras
tornam-se multifuncionais (MOREIRA & SENE, 2005).

Grupo 1
Países subdesenvolvidos
industrializados ou mercados
emergentes

Grupo 2
Países subdesenvolvidos nãoindustrializados ou periféricos

A urbanização acelerada na maior parte dos países desenvolvidos industrializados só ocorreu a partir da segunda
metade do século XIX, na fase da Segunda Revolução Industrial. No caso dos países subdesenvolvidos ou periféricos, a
explosão da urbanização é um fato mais recente, tendo ocorrido muito rapidamente.
Desde o final do século XIX, foi comum o processo de
suburbanização, ou seja, a estruturação de áreas suburbanas, muitas caracterizadas por bairros de classe média
e média alta, inicialmente em cidades mais desenvolvidas,
que procuraram um distanciamento da grande concentra-

Nestes, a rápida industrialização
ocorrida após a Segunda Guerra
Mundial gerou um acentuado
desequilíbrio das condições de vida
entre as cidades e as zonas rurais,
provocando intenso êxodo rural e um
rápido processo de urbanização.
Alguns desses países apresentam
taxas de urbanização iguais
ou superiores às de países
desenvolvidos. A América Latina
é a região mais urbanizada desse
grupo.

Em virtude do predomínio das
atividades primárias, a maior parte
desses países, localizados na África e
na Ásia, apresentam baixos índices de
urbanização.
Outra parte desse grupo de países
tem apresentado intensa urbanização
em virtude do elevado êxodo rural,
decorrente do baixo padrão de vida
no campo e da falta de uma política
governamental que promova a fixação e
o acesso das pessoas à terra.

ção populacional, industrial e dos problemas ambientais,
que aglomeravam-se geralmente nos centros urbanos. Esse
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processo mostrou-se mais intenso na segunda metade do

Em qualquer grande cidade do mundo, o espaço urbano

século XX, graças à maior eficiência do transporte coletivo,

é fragmentado. As grandes cidades apresentam centros

de carga e dos meios de comunicação, que também possi-

comerciais, financeiros, industriais, residenciais e de lazer.

bilitaram a descentralização das atividades econômicas em

Entretanto é comum que funções diferentes coexistam num
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mesmo bairro. Por isso, essas mesmas cidades estão se

financeiros. É o principal elo de ligação com o exterior, devido

tornando policêntricas, ou seja, em cada uma delas o bairro

à sua força econômica e à sua infra-estrutura diversificada.

ou distrito mais importante possui seu próprio centro, suas

Conceitualmente, o termo “metrópole” corresponde à

ruas principais, que sediam comércio e os serviços de polos

cidade principal ou “cidade-mãe”, isto é, a cidade que pos-

de atração de fluxo de pessoas. Essa fragmentação impede os

sui os melhores equipamentos urbanos do país (metrópole

cidadãos de vivenciarem a cidade por inteiro, tendo apenas os

nacional) ou de uma grande região do país (metrópole re-

fragmentos que fazem parte do seu dia-a-dia e que caracterizam

gional).

o seu lugar, ou seja, seu local de moradia, de trabalho, de

Associados a esse termo, estão outras expressões que

estudo e de lazer. Pode-se dizer que a grande cidade não é

a cada dia se tornam mais familiares a milhões de pessoas

um lugar, mas um conjunto de lugares, e que as pessoas a

em todo mundo e referem-se a aglomerações urbanas, às

vivenciam parcialmente (MOREIRA & SENE, 2005).

vezes gigantescas, que resultam de uma expansão urbana

Com toda essa fragmentação, as desigualdades sociais
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sem precedentes, são eles:

se materializam cada vez mais na paisagem urbana. Quanto
maiores as disparidades entre os diferentes grupos e classes
sociais, maiores as desigualdades de moradia, de acesso
aos serviços públicos e de qualidade de vida, e maior é a
segregação espacial. Mudanças positivas, como a melhoria
dos serviços públicos (educação, saúde, transporte coletivo)
nos bairros mais pobres, têm maiores chances de se concretizarem quando a comunidade se organiza para melhorar
o seu cotidiano e reivindicar os seus direitos. Quando isso
não acontece, as desigualdades e a exclusão socioespacial

1. Conurbação: Superposição ou o encontro de duas ou mais
cidades próximas em razão de seu crescimento. Pode ocorrer entre
cidades do mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes. Exemplos:
região do ABC, em São Paulo; regiões como Nova Iorque, da Grande São Paulo, do Grande Rio e outras.
2. Região metropolitana: É o conjunto de áreas (municípios do
Brasil) contíguas e integradas socioeconomicamente a uma cidade
central (metrópole), geralmente com serviços públicos de infraestrutura comuns.

tendem a se manter e, muitas vezes, a aumentar.
O medo da violência urbana, que atinge milhares de pessoas no mundo todo, todos os anos, faz muitas vítimas e gera
a sensação de insegurança. Esse medo impulsionou a criação dos condomínios fechados (fenômeno que nos últimos
anos se multiplicou nas grandes cidades), onde pessoas com

3. Megalópole (mega = grande e polis = cidade): é o encontro
ou a conurbação de várias metrópoles ou de várias regiões metropolitanas, formando uma extensa e gigantesca área urbanizada.
Corresponde às mais importantes e maiores aglomerações urbanas da atualidade.
FONTE: TAMDJIAN & MENDES, 2005

alto poder aquisitivo buscam a segurança e a tranquilidade.
Embora seja legítimo, no ponto de buscar maior segurança
para a família, esse fenômeno acentua ainda mais a exclusão social e reduz os espaços urbanos públicos, uma vez

4. REDES E HIERARQUIAS URBANAS

que propicia o crescimento de espaços privados e circulação
restrita.

Formada pelo sistema de cidades de um mesmo país ou
de países vizinhos, a rede urbana interliga uma cidade a ou-

3. METRÓPOLES E AGLOMERAÇÕES
URBANAS

tra a partir do sistema de transportes e de comunicações, por
meio dos quais ocorrem os fluxos de pessoas, mercadorias,
informações e capitais (MOREIRA & SENE, 2005).
Nos países desenvolvidos, as redes urbanas são mais

Genericamente, as grandes cidades são denominadas de

densas e articuladas por causa dos altos índices de industria-

metrópoles devido ao seu tamanho e à quantidade de pes-

lização e de urbanização, da economia diversificada e dinâmi-

soas que abrigam. No entanto, a metrópole é muito mais que

ca, dos mercados internos e da alta capacidade de consumo.

uma grande cidade; é o centro de comando da economia e da

De forma geral, quanto mais complexa a economia de uma

política, centralizadora das atividades culturais e de pesquisa.

país ou de uma região, maiores são sua taxa de urbanização

É a cidade mais importante e dinâmica do país ou região,

e a quantidade de cidades, mais densa é a sua rede urbana e

concentrando os principais empreendimentos comerciais e

maiores são os fluxos que as interligam.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Já nos países subdesenvolvidos, especialmente aqueles

da qual a relação da vila ou da cidade local pode se dar com o

com baixo nível de industrialização e urbanização, a rede ur-

centro regional, com a metrópole regional ou até mesmo com

bana é bastante desarticulada, e as cidades estão dispersas

a metrópole nacional diretamente.

no território, muitas vezes sem formas propriamente uma
rede. O fenômeno da macrocefalia (grande concentração das
atividades em uma única cidade, geralmente a capital) acentua essa desarticulação, mesmo nos países de maior grau de
industrialização e urbanização.
As redes de cidades mais densas e articuladas desenvolvem-se onde estão localizadas as megalópoles. Com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional, com o advento da globalização e a consequente aceleração de fluxos
no espaço geográfico planetário, já se pode falar numa rede
urbana mundial, cujos elos são as cidades globais, como veremos mais adiante.
Na tentativa de apreender as relações que se estabele-

FONTE: MOREIRA & SENE, 2005

cem entre as cidades no interior de uma rede, a noção de
hieraquia urbana também passou a ser utilizada. Esse conceito foi emprestado dos jargões militares onde a metrópole
seria o nível máximo de poder e influência econômica e a

5. AS MEGALÓPOLES OU CIDADESGLOBAIS

vila, o nível mais baixo, que sofreria a influência de todas
as outras.

Também conhecidas como metrópoles mundiais, as cidades globais são grandes aglomerações urbanas que funcionam
como centros de influência internacional estando, portanto, no
topo da hierarquia urbana. São dotadas de técnica e conhecimento em serviços de elevada influência nas decisões vinculadas à economia globalizada e ao progresso tecnológico.
São centros de poder político, tanto nacional como internacional, e de organização governamental; centros de
comércio, agindo como entrepostos para seus países e, às
vezes, para países vizinhos; são ainda centros bancários,
de seguros e serviços financeiros em geral; centros de atividade profissional avançada, na medicina, no direito, em
estudo avançado e de aplicação de conhecimento científico
na tecnologia; de acúmulo de informação e difusão através
da mídia de massa; centros de consumo, sejam de artigos
de lixo ou de produtos de produção em massa; centro de

FONTE: MOREIRA & SENE, 2005

artes, cultura, entreterimento e de atividades auxiliares relacionadas.
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Com os avanços da Revolução Técnico-científica que

Uma cidade global possui grande influência a nível regio-

culminou na redução do tempo e das distâncias, as relações

nal, nacional e internacional. Possuem mais características

dentro da hierarquia das cidades já não respeitam o “esque-

semelhantes entre si do que com outras cidades do mesmo

ma militar” e essa concepção tradicional já não propicia uma

país e formam uma rede altamente hierarquizada, governada

boa descrição das relações concretas entre as cidades no

pelos princípios opostos de competição e cooperação.

interior da rede urbana. No atual estágio informacional do ca-

São os centros de comando do sistema capitalista. Cabe

pitalismo, estruturou-se uma nova hierarquia urbana, dentro

a elas controlar e articular a produção mundial. Nesse pelotão
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de elite, Londres e Nova York surgem praticamente empatadas

Durante o período em que a mineração teve grande im-

como as “capitais do mundo”, seguidas por Hong Kong, Pa-

portância para o desenvolvimento econômico brasileiro,

ris, Tóquio e Cingapura. Na América Latina, São Paulo emerge

ocorreu um intenso processo de urbanização e expansão

como o principal centro financeiro, corporativo e mercantil.

cultural em Minas Gerais, além da ocupação de Goiás e Mato

Embora muitas delas, como Nova York, Frankfurt e São

Grosso. Com a decadência da mineração, essas regiões dis-

Paulo, não sejam a capital de seus países, as decisões toma-

tantes do litoral acabaram se esvaziando com forte migra-

das numa cidade global, seja a fixação do preço do petróleo,

ção para a então província de São Paulo, onde teve início a

seja a proibição do fumo em lugares públicos, têm o poder de

cafeicultura, atividade que possibilitou o desenvolvimento de

reverberar pelo mundo.

várias cidades.

Atualmente, são reconhecidas cerca de 55 cidades globais, porém esse total não ocupa um mesmo grupo. Essas
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Podemos dividir o processo de urbanização e estruturação da rede urbana brasileira em quatro etapas:

cidades são classificadas em três grupos, que recebem o
nome Alfa, Beta e Gama. A variação é de acordo com os

1a Etapa:
Até a
década de
1930

As migrações e o processo de urbanização
se organizavam predominantemente em escala regional, com as respectivas metrópoles
funcionando como polos de atividades secundárias e terciárias. As atividades econômicas
que impulsionaram a urbanização, desenvolviam-se de forma independente e esparsa
pelo território. A integração entre a região
cafeeira de São Paulo, Zona da Mata Nordestina, Meio-Norte e região Sul era extremamente
frágil. Com a modernização da economia, as
regiões Sul e Sudeste formaram um mercado
único que depois incorporou o Nordeste e,
mais tarde, o Centro-Oeste.

2a Etapa:
A partir da
década de
1930

À medida que a infra-estrutura de transportes
e telecomunicações se expandia pelo país, o
mercado se unificou, mas a tendência à concentração de atividades urbano-industriais
na região Sudeste fez com que a atração
populacional ultrapassasse a escala regional, alcançando o país como um todo. Foi
particularmente intenso o afluxo de mineiros
e nordestinos para as duas metrópoles, que,
por não atenderem às demandas de investimento em infra-estrutura urbana, tornaram-se
centros caóticos.

3a Etapa:
Entre as
décadas de
1950 e
1980

Ocorreu intenso êxodo rural e migração interregional, com forte aumento da população
metropolitana no Sudeste, Nordeste e Sul.
Nesse período, o aspecto mais marcante da
estruturação da rede urbana brasileira foi a
concentração progressiva e acentuada da
população em cidades que cresciam velozmente.

4° Etapa:
Da década
de 1980
aos dias
atuais

Observa-se que o maior crescimento tende
a ocorrer nas metrópoles regionais e cidade
médias, com predomínio da migração urbanaurbana – deslocamento de população das cidades pequenas para as médias e retorno de
moradores das cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro para as cidades médias, tanto dentro
da região metropolitana quanto para outras
mais distantes, até de outros estados.

níveis de influência desempenhado na esfera global. A pontuação máxima de uma cidade global é 12, apenas quatro
cidades atingiram tal nível, são elas: Nova York, Tóquio, Londres e Paris. A Europa possui a maior quantidade de cidades
globais (22 cidades).
As cidades globais dividem-se nos três grupos como
mostramos no quadro abaixo:

1. Grupo Alfa: Representa o grupo de cidades de maior destaque e
influência no cenário global, com essas características temos um
número seleto de 10 cidades - Londres, Paris, Frankfurt, Milão (europeias), além de Nova York, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Hong
Kong e Cingapura.
2. Grupo Beta: Grupo constituído por dez cidades (sendo quatro
europeias), são elas: São Francisco, Sidney, Toronto, Zurique, São
Paulo, Cidade do México, Madri, Bruxelas, Moscou e Seul.
3. Grupo Gama: Esse grupo integra trinta e cinco cidades (sendo quatorze delas europeias). As cidades são: Osaka, Pequim,
Boston, Washington, Amsterdã, Hamburgo, Dallas, Dusseldorf,
Genebra, Xangai, Montreal, Roma, Estocolmo, Munique, Houston, Barcelona, Berlim, Jacarta, Johannesburgo, Melbourne, Praga, Santiago, Taipe, Varsóvia, Atlanta, Budapeste, Buenos Aires,
Copenhague, Istambul, Kuala Lumpur, Manila, Miami, Mineapolis,
Bangoc e Caracas.
FONTE: The World According to GaWC 2008

6. A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA
Os primeiros centros urbanos brasileiros surgiram no
século XVI com grande concentração de cidades na faixa
litorânea. Esse fenômeno está associado ao processo de
colonização agrário-exportador, que concentrou nessa região
atividades econômicas, portos, fortificações e outras atividades que deram origem às primeiras cidades.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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A alteração na direção dos fluxos migratórios e na estru-

co registrado é inferior ao registrado por outras cidades, bem

tura da rede urbana brasileira é o resultado de uma contínua

como pelas cidades médias e grandes do interior do Brasil e

e crescente reestruturação e integração dos espaços urbano

de outros estados. Dois fatores podem ser apontados como

e rural, que, por sua vez, resulta da dispersão espacial das

principais responsáveis pelo fenômeno de desmetropolização:

atividades econômicas, intensificada a partir da década de
1980, e da formação de novos centros regionais, que alte-

⇒⇒ A migração das indústrias para outros centros, onde en-

raram o padrão hegemônico das metrópoles na rede urbana

contram custos menores de produção. Em São Paulo e

do país. As metrópoles não perderam a sua primazia, mas

no Rio de Janeiro existem leis ambientais muito rígidas,

os centros urbanos regionais não-metropolitanos assumiram

forte poder sindical, sistemas de transportes saturados e

papéis até então desempenhados apenas por elas (cidades

altos impostos;

médias e pequenas, geralmente no entorno das metrópoles).

⇒⇒ Elevado custo de vida, representado por altos aluguéis,
taxas e tafiras públicas etc. Em cidades menores, o custo

6.1. AS METRÓPOLES DO BRASIL

de vida é mais baixo, levando as pessoas a emigrarem
para estes locais.

As regiões metropolitanas brasileiras foram criadas por
lei aprovada no Congresso Nacional em 1973, que as definiu
como um conjunto de municípios contíguos e integrados so-

O processo de metropolização de outras regiões brasileiras também tem as suas causas:

cioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infra-estrutura comum, que deveriam ser reconheci-

⇒⇒ No Centro-Oeste, a elevada população urbana (88,8% em

dos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

2010) deve-se tanto ao êxodo rural quanto ao afluxo de

Das 26 regiões metropolitanas brasilieras, duas – São

migrantes de outras partes do país;

Paulo e Rio de Janeiro – são nacionais, pelo fato de pola-

⇒⇒ Com a imensidão da Floresta Amazônica, na região Nor-

rizarem o país inteiro. Nessas cidades estão as sedes dos

te, agregada à grande quantidade de enormes latifúndios

grandes bancos e das grandes indústrias do país, os cen-

improdutivos, são os fatores que levam a expressiva taxa

tros de pesquisa mais avançados, as bolsas de valores, os

de urbanização (73,5% em 2010);

grandes grupos de comunicação, etc. As outras 24 regiões

⇒⇒ A penetração do capitalismo, na região Sul, caracterizada

metropolitanas são consideradas regionais. A classificação

pela expansão da agroindústria, gerou intensa concentra-

está associada à escala geográfica de sua polarização.

ção fundiária, consequentemente, grandes contingentes

Considerando-se que megalópole deve ser entendida

da população optaram pelo êxodo rural, espalhando-se

como a junção física de duas ou mais áreas metropolitanas,

pelo demais centros urbanos, daí o elevado índice de ur-

verifica-se que o Brasil ainda não apresenta esse fenôme-

banização (84,9% em 2010);

no. Entretando, ocorre um esboço de megalópole, bastante

⇒⇒ A região Nordeste é a menos urbanizada do Brasil (73,1%

incipiente quando comparado a outras gigantescas áreas

em 2010), pois, apesar da grande concentração fundiá-

urbanas do planeta, como Boswash (Boston-Washington,

ria, caracteriza-se também pela existência de inúmeras

nos EUA). O que acontece é que a junção das metrópoles

pequenas propriedades familiares de subsistência, sobre-

brasileiras (São Paulo e Rio de Janeiro) ainda não é total, uma

tudo no agreste, que acaba retendo a população no cam-

vez que os fluxos entre essas duas grandes cidades carece

po. Atrelada a isso, sua pobreza gera uma forte repulsão

de infra-estrutura complexa e eficiente para o escoamento de

populacional para outras regiões do país.

mercadorias e de pessoas. Atrelados a isso, existem espaços
não-urbanizados entre esses dois grandes centros metropolitanos (TAMDJIAN & MENDES, 2005).

6.2. O PLANO DIRETOR E O ESTATUTO DAS
CIDADES

Existem claros sinais de que atualmente está ocorrendo
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no Brasil um processo de desmetropolização, isto é, de par-

O Plano Diretor é um conjunto de leis que estabelece as

ticipação decrescente das metrópoles na população total do

diretrizes para o desenvolvimento socioeconômico e a pre-

país. Esse fenômeno está sendo registrado, principalmente,

servação ambiental dos municípios, regulamentando o uso

nas duas maiores metrópoles, cujo crescimento demográfi-

e a ocupação do território municipal, especialmente o solo
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urbano. Segundo a Constituição Federal de 1988, o Plano Di-

habitantes (IBGE, 2011c). Sua área de influência estende-se

retor é obrigatório para cidades que apresentam uma ou mais

pelo Estado da Bahia e Sergipe, além de parte dos estados

das seguintes características:

de Alagoas, Pernambuco e Piauí.

⇒⇒ Abriga mais de 20 mil habitantes;

GEOGRAFIA
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⇒⇒ Integra regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
⇒⇒ Integra áreas de especial interesse turístico;
⇒⇒ Insere-se na área de influência de empreendimentos ou
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional.
Os planos são elaborados pelo governo municipal – por
uma equipe de profissionais qualificados como geógrafos,
arquitetos, urbanistas, engenheiros, advogados e outros.
Geralmente se iniciam com um perfil geográfico e socioeconômico do município; depois é apresentada uma proposta de desenvolvimento adotada, com atenção especial para
o meio ambiente; a parte final, a mais extensa, detalha as
diretrizes definidas para cada setor da administração públi-

FONTE: Wikipédia, 2011

ca assim como as normas técnicas para ocupação e uso
do solo, conhecida como Lei de Zoneamento (MOREIRA &
SENE, 2005).

Além da RMS, merecem destaque a cidade de Feira
de Santana e o chamado bípolo Ilhéus-Itabuna, este último

A partir de outubro de 2001, com a aprovação da Lei 10

funcionando como um centro urbano funcionalmente inte-

257, que ficou conhecida como Estatuto da Cidade, respon-

grado, integração esta dada pela localização da CEPLAC

sável por fornecer as principais diretrizes a serem aplicadas

– Comissão Executiva do Plano de Reparação da Lavoura

nos municípios do país, houve regulamentação dos artigos

Cacaueira e da UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz

de política urbana que constam da Constituição de 1988.

no meio do percurso que liga as duas cidades, na BR-415
(SILVA, 2004). Estas cidades baianas ganham o título de

7. A URBANIZAÇÃO BAIANA

capital regional.
Todavia essas e as outras capitais regionais, e os centros
regionais, deveriam ser maiores, mais numerosos e melhor

A cidade é vista como um centro que distribui bens e

distribuídos no território com o objetivo de exercer um papel

serviços, dos mais simples aos mais complexos, para seus

estimulante junto aos setores produtivos, além de assegurar

habitantes e para o campo e outros centros menores. Então,

a distribuição de bens e de serviços para o conjunto da popu-

por assim dizer, quanto maior for a cidade, teoricamente,

lação local e regional. Mas este quadro vem melhorando gra-

maior será o número de bens e serviços que ela distribui, ou

ças ao acelerado e recente processo de crescimento de algu-

seja, maior será a sua influência na área em que se localiza.

mas cidades como Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras,

No que tange ao território baiano, considera-se como a

Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro, dentre outras.

metrópole central a cidade do Salvador e a sua Região Me-

Isto tem ocorrido em função da maior diversificação da base

tropolitana que é composta pelos municípios de Camaçari,

econômica estadual e de sua maior integração. Entretanto, o

Candeias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de

número de pequenos centros urbanos ainda é muito grande

Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde,

no território baiano.

São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz, além do

Por outro lado, é preciso considerar, já no aspecto das

município de Salvador. Segundo o último Censo Demográ-

áreas de influência urbana, que o espaço baiano é organizado

fico, realizado no ano de 2010, a Região Metropolitana de

pelo seu sistema de cidades colocado no contexto das cida-

Salvador (RMS) conta com uma população de 3.574.804 de

des brasileiras.
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Assim, o papel da metrópole baiana é fundamental na

poluentes e consequentemente perda de qualidade do ar nas

organização do espaço estadual, influenciando até o Estado

cidades são os veículos, as indústrias, as centrais termelétri-

de Sergipe. Mas este mesmo espaço é, ao mesmo tempo,

cas e as instalações de aquecimento. Em geral, os veículos

influenciado por outras metrópoles, particularmente por São

automotores são os que mais contribuem para a poluição do

Paulo. As regiões do Extremo Sul e no Sudoeste há relações

ar, uma vez que há um grande número deles em circulação

muito fortes com o Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte,

nos centros urbanos.

muito pela proximidade existente destas regiões; o Oeste so-

Esse tipo de poluição é responsável pela formação de

fre grandes influências com Brasília, Goiânia e Rio Grande do

um fenômeno conhecido por efeito estufa local, fênomeno

Sul, este último em particular por conta da sua “colonização”

no qual o gás carbônico aculado em excesso na atmosfera

nesta região; no Baixo Médio São Francisco com Recife e em

das grandes cidades permite a entrada da radiação solar, mas

partes do Nordeste baiano com Aracaju.

impede a liberação de boa parte do calor, que fica aprisionado
na baixa atmosfera, próximo à superfície.

8. URBANIZAÇÃO E O MEIO AMBIENTE

Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau
de urbanização. Nestas cidades, a temperatura média cos-

Um grande número de problemas ambientais, mesmo os

tuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas,

de escala global, tem sua origem no espaço urbano, prin-

havendo um contraste térmico entre a área mais urbanizada e

cipalmente nas metrópoles, uma vez que elas constituem o

menos urbanizada ou periférica, que, inclusive, pode ser área

local onde ocorreram as mais profundas alterações no es-

agrícola. Alterações da umidade do ar, da precipitação e do

paço natural. Nas cidades, em geral, nem mesmo as árvores

vento também estão associadas à presença de ilha de calor.

nascem naturalmente. Elas são plantadas pelo homem.

des e pavimentação das ruas, havendo grande absorção da

enorme quantiade de energia e matérias-primas e, assim,

radiação solar; outros fatores agravantes são as construções

produzem toneladas de subprodutos – resíduos sólidos (lixo),

de edifícios que dificultam a circulação do ar e a emissão

líquidos (esgoto) e gasosos (fumaça e gases) – que, por não

de gases poluentes na atmosfera, que contribui para a in-

serem reaproveitados, acumulam-se no solo, nas águas e no

tensificação do efeito estufa. Essas condições provocam o

ar, causando uma série de desequilíbrios no meio ambiente.

aquecimento atmosférico e criam zonas de baixa pressão,

Há controvérsias sobre a alteração climática, em escala

caracterizando as ilhas de calor.

global, provocada pela interferência humana. Entretanto, em

O aumento na temperatura pode ser de até 10°C, sendo

relação às áreas mais restritas, como as grandes cidades,

essa diferença mais nítida no período noturno, visto que as

isto é um fato incontestável, e essas mudanças, ocorridas

áreas arborizadas absorvem menos radiação solar, propor-

nas grandes cidades, levam à constituição de um microclima

cionando temperaturas mais amenas. Já nas áreas urbani-

urbano, com características próprias que o diferem do tipo

zadas, o calor fica retido nas contruções (asfalto, prédios,

climático da região onde está situada a grande cidade.

casas, etc.), não conseguindo reduzir de forma significativa a

Essa alteração climática é consequência de diversos fa-

diferença de temperatura registrada durante o dia. Para evitar

tores correlatos à transformação dinâmica da natureza. Os

a formação das ilhas de calor, é necessária a preservação

principais deles são: poluição atmosférica, redução drástica

das áreas verdes nas cidades, arborizar regiões desmatadas,

das áreas verdes, produção de calor pelos motores dos ve-

reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera e planejar

ículos e por alguns equipamentos domésticos e industriais,

a expansão urbana e o uso do solo.

grande verticalização das áreas centrais e enorme concentração de asfalto e concreto.
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Esse fenômeno é explicado pela redução das áreas ver-

As grandes aglomerações urbano-industriais consomem

Durante a primavera, o outono e o verão, o ar quente próximo à superficie, por ser mais leve, sobe e o seu lugar é ocu-

A poluição atmosférica é um dos problemas mais sé-

pado por ar mais frio, que, quando aquecido, sobe juntamen-

rios das grandes cidades ou mesmo das pequnas e médias

te com os poluentes. Essa movimentação constante ajuda a

que tem indústrias muito poluentes ao seu redor lançando,

dispersão dos agentes poluidores. É durante o inverno que

constantemente, gases tóxicos e matérias particuladas na at-

o problema da poluoção atmosférica nas grandes cidades

mosfera. Os principais responsáveis pela emissão de gases

torna-se mais grave. Às vezes, ocorre o fato de ar próximo à
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superfície tornar-se mais frio que o da camada superior, que é
quente, ocasionando a situação de inversão térmica.
O ar frio, mais pesado, não sobe, logo não ocorre a
movimentação nem dispersão dos poluentes. Esse fenômeno pode ocorrer em qualquer parte do planeta, mas tende a
acontecer com mais facilidade em regiões onde o solo recebe
mais calor durante o dia e perde mais calor, à noite.
Os meteorologistas chamam também esta situação de
efeito tampa por formar-se sobre a camada de ar frio, que
está mais próxima ao solo, uma espécie de teto, composto
por ar quente. Entre o solo e esse teto, a vida torna-se quase
insuportável devido à grande quantidade de poeira e poluentes que permanecem junto ao solo.
Soluções para estes problemas estão ligados diretamente à adoção de políticas ambientais eficientes que visem diminuir o nível de poluição do ar nos grandes centros urbanos.
A substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis
ou energia elétrica poderia reduzir significativamente este
problema.
A queima de carvão, de combustíveis fósseis e os poluentes industriais lançam dióxido de enxofre e de nitrogênio
na atmosfera, poluentes que, combinados à luz solar e ao
vapor d’água presente na atmosfera, formam os ácidos sulfúrico e nítrico. Esses ácidos são absorvidos pelas gotas de
chuva, precipitando-se sobre o solo sob a forma de chuva
ácida.
Em virtude das correntes atmosféricas, essa precipitação pode ocorrer a centenas de qulômetros do local onde os
poluentes foram liberados, e ao caírem na superfície, alteram
a composição química do solo e das águas, atingem as cadeias alimentares, destroem florestas e lavouras e corroem
estruturas metálicas, monumentos e edificações.
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A ERA CONTEMPORÂNEA
Introdução:
“Nós, que sobrevivemos aos campos, não somos verdadeiras
testemunhas. Esta é uma idéia incômoda que passei aos poucos a aceitar, ao ler o que os outros sobreviventes escreveram
– inclusive eu mesmo, quando releio meus textos após alguns
anos. Nós, sobreviventes, somos uma minoria não só minúscula,
como também anômala. Somos aqueles que, por prevaricação,
habilidade ou sorte, jamais tocaram o fundo. Os que tocaram, e
que viram a face das Górgonas, não voltaram, ou voltaram sem
palavras”.
Primo Levi, escritor italiano. In: Hobsbawm, Eric. A era dos
Extremos. O breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Cia das
Letras, 1995.

Filas de rostos pálidos murmurando, máscaras de medo,
Eles deixam as trincheiras, subindo pela borda,
Enquanto o tempo bate vazio e apressado nos pulsos,
E a esperança, de olhos furtivos e punhos cerrados,
Naufraga na lama. Ó Jesus, fazei com que isso acabe!
Siegfried Sassoon, Collected poems (Londres, 1947).

Quais foram as razões que ocasionaram a Primeira Grande Guerra Mundial? O que leva uma nação a agredir outra e
promover um conflito generalizado capaz de destruir completamente a humanidade? Os historiadores e os cientistas sociais ainda não foram capazes de responder plenamente tais
indagações, ainda que razões de ordem econômica, política,

O século XX foi nas palavras do historiador Eric Hobsba-

social, étnica, ideológica e religiosa possam explicar o início

wm, um breve século, porém recheado de acontecimentos

dos conflitos armados. Entretanto, o que nos causa a sensa-

dramáticos, trágicos, catastróficos que marcaram a huma-

ção de angústia, indignação e pavor, é percebermos o grau

nidade como nenhuma outra época. Se somarmos o número

de brutalidade alcançado pelos seres humanos em estado de

de mortos em todos os conflitos armados ocorridos nesse

guerra. Homens assassinam homens, mulheres e crianças de

período, nos estarreceremos com milhões de vida que foram

modo tão banal e frio que nos fazem acreditar que a guerra é

exterminadas, muitas vezes em nome de ideologias totalitá-

a expressão máxima de um processo de desumanização do

rias, ideais de sociedades planejadas e da expansão imperia-

próprio ser humano.

lista de vários países.

Infelizmente, no curso do século XX, o aperfeiçoamen-

A abertura do século foi marcada pela tomada do poder na

to da tecnologia ampliou demasiadamente a capacidade de

Rússia pelos Bolcheviques e, em poucas décadas, aquele an-

extermínio do inimigo e a escalada das mortes por bombar-

tigo estado “semi-feudal” se transformaria num dos principais

deios, uso de armas químicas, biológicas, nucleares e outros

impérios do século XX, submetendo milhões de cidadãos, das

tantos tipos de artefatos mortais causaram a eliminação,

mais variadas nacionalidades, etnias e religião aos seus ditames.

muitas vezes de cidades e/ou regiões inteiras. Comecemos

Para compreendermos de que modo o mundo foi redesenhado

por entender um pouco as motivações que levaram as na-

por diversas vezes, a alteração do mapa geopolítico e como as

ções européias a se envolverem no conflito denominado de

forças emergentes derrotaram antigos impérios outrora sólidos,

Primeira Guerra Mundial.

precisamos aprender um pouco a respeito dos grandes acontecimentos que marcaram esse século. Nesse módulo, estudare-

O Início de Tudo: A Política de Aliança.

mos não só as transformações no mundo, mas também analisaremos as mudanças ocorridas no Brasil e os impactos causados
pelas mudanças globais em nosso país.

Em 1870, a França havia sido derrotada pela recémcriada Alemanha, na batalha de Sedam, e as ricas províncias
da Alsácia-Lorena ficaram em posse dos germanos. A partir

Primeira Guerra Mundial
(1914-1918)

desse episódio, ocorrido no século XIX, foi despertado um
espírito de nacionalismo exacerbado, de revanche, o que provocaria mais tarde outra guerra, agora de grandes proporções
na Europa. Ao mesmo tempo, crescia a rivalidade inglesa
com relação à Alemanha. Essa rivalidade tinha suas raízes
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principalmente em relação ao crescimento industrial alemão,

Na última década do século XIX, a França conseguira sair

o qual ameaçava a tradicional supremacia capitalista inglesa,

do isolamento internacional fixando um pacto militar com a

além das pressões feitas pelos germanos exigindo a redefini-

Rússia Kzarista em 1894. Já no início do século XX, a Ingla-

ção da partilha colonial para que eles fossem incluídos como

terra aproximou-se da França formando, em 1904, a Entente

beneficiários.

Cordiale, a qual unia os interesses comuns das duas nações

Como as tensões foram se ampliando e as desconfian-

no plano internacional. A partir de então as antigas rivalidades

ças mútuas cresciam entre as nações, no início do século

franco-inglesas foram esquecidas para que os dois países

XX, grande parte dos orçamentos dos países europeus já era

lutassem contra um inimigo em comum: o sucesso econô-

destinado à produção de artefatos de guerra, o que transfor-

mico da Alemanha, sua expansão colonial e seu exaltado

mou aquele continente num grande campo militar, espécie de

nacionalismo.

barril de pólvora, tornando esse período conhecido como Paz

Por sua vez, em 1907, a Rússia aliou-se à França e à

Armada. A Alemanha, desde a sua unificação, estabeleceu

Inglaterra, formando a Tríplice Entente. Nesse período pas-

a sua política externa voltada para o isolamento da França,

saram a existir na Europa dois grandes blocos opostos: a Trí-

criando um sistema internacional de alianças político-militar

plice Aliança e a Tríplice Entente, esses dois blocos fomenta-

que impedisse o revanchismo e a reação francesa.

ram a tensão que levou os países europeus aos preparativos

Embora a deflagração da guerra tenha ocorrido em 1914,

armamentistas.

todo o cenário começou a ser montado bem antes da sua

Em meio a esses dois blocos, a Itália, país tardiamente

eclosão. Ainda em 1873, foi instaurada a Liga dos Três Im-

formado, ocupava uma posição singular, pois era membro

peradores, da qual faziam parte a Alemanha, a Áustria-Hun-

da Tríplice Aliança embora cultivasse sérios conflitos com o

gria e a Rússia. Entretanto, as divergências entre a Rússia e

Império Austro-Húngaro na disputa de regiões da parte sul

a Áustria com relação à região dos Bálcãs, ocasionadas pelo

do Tirol e da Ístria. Em função disso, a Itália assumiu um

fato da Rússia apoiar as minorias eslavas da região, desejo-

comportamento dúbio na política internacional, assinando

sas de independência, acabou com essa aliança em 1878.

acordos secretos de não agressão com a Rússia e com a

Em 1882, o Segundo Reich, por sua vez, firmou a Tríplice

França, países do bloco rival, a Tríplice Entente.

Aliança, unindo-se ao império Austro-Húngaro e à Itália, sendo que este último país encontrava-se em atrito com a França

A Questão Marroquina (1904)

devido à anexação da Tunísia, uma colônia africana.
No mapa abaixo podemos observar o modo como estava
dividida a Europa nas vésperas da Grande Guerra.

Fazendo parte do processo de disputa colonial, a Questão Marroquina resultou num acordo entre França e Inglaterra que excluiu a Alemanha e sepultou a Convenção de Madri,

Figura 01: Europa: Divisão Política, 1914 e Primeira Guerra Mundial.

datada de 1880. Tal Convenção havia estabelecido direitos
de exploração da região do Marrocos aos alemães. Porém,
o acordo franco-britânico de 1904, fora um declarado apoio
Francês aos interesses ingleses no Egito e, em contrapartida, recebera o respaldo britânico para a sua dominação no
Marrocos. Em outros termos, um golpe de misericórdia nos
alemães que precisavam desesperadamente de colônias para
a exploração de matérias-primas visando o desenvolvimento
da sua nascente indústria.
Em 1906, na Conferência de Algeciras, foram reconhecidos os interesses franceses e garantiram também aos alemães, parte do Marrocos. Novas crises, porém, ocorreram no
Marrocos: em 1908, em Casablanca, e em 1911, em Agadir.
Essas inquietações só vieram a ser, aparentemente, solucionadas pela transferência do Congo Francês à Alemanha, que,

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011
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em troca, renunciaria suas pretensões sobre o Marrocos.
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Mesmo assim permaneceu o descontentamento de ambos

região do mar Negro ao mar Egeu, passando pelos Bálcãs,

os lados, pois os alemães consideraram pequena a compen-

apresentando-se como a incentivadora da independência das

sação recebida e os franceses sentiram-se inconformados

minorias nacionais.

por cederem uma importante área colonial.
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No entanto, os russos encontraram forte resistência do
Império Austro-Húngaro - protetor do Império Turco -, e da

A Questão Balcânica

Alemanha, que tinha um projeto de construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá, barrando a descida da Rússia para o sul,

A disputa pelos Bálcãs (região entre os mares Negros

pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, pertencentes ao

Adriático) iniciou-se no final do século XIX com o desmem-

Império Turco. A construção da estrada de ferro permitiria

bramento do Império Turco-Otomano que estava em rápida

à Alemanha o acesso às áreas petrolíferas do Golfo Pérsico,

dissolução. A intervenção imperialista internacional na região e

ameaçando a hegemonia da Inglaterra nessa região.

as lutas nacionalistas dos diversos povos que faziam parte do
Império originaram diversas crises locais e internacionais.
Figura 02: Mapas: Região de disputas.

Quando afloraram os sentimentos étnicos e a crescente
tensão entre as potências imperialistas na região, a Sérvia
liderou o movimento pan-eslavista balcânico, buscando a
independência do domínio turco e idealizando a construção
da Grande Sérvia. No entanto, quando em 1908 a Áustria
anexou às regiões eslavas da Bósnia e Herzegovina, tomadas
do Império Turco, o ideal de unificação eslava tornou-se mais
distante, pois seria necessário lutar tanto contra o Império
Turco, como contra o Império Austro-Húngaro. Nos anos
seguintes, a inquieta Sérvia promoveria diversas agitações
de cunho nacionalista. Começava, nesse momento, um jogo
num tabuleiro de xadrez altamente explosivo, onde as peças
se moviam com muita astúcia.

O atentado de Sarajevo
Em 1912, uma união de países balcânicos organizou
a luta contra o arruinado Império Turco. Sérvia, Bulgária,
Montenegro e Grécia, países independentes, acabaram se
desentendendo quanto à questão da divisão dos territórios.
Em1913, a Bulgária apoiada pela Áustria, atacou a Sérvia,
mas foi derrotada pela coligação desta com Montenegro, Romênia e Grécia. Enquanto isso, os povos da Bósnia e Herzegovina aproveitavam-se da situação e rebelavam-se, buscando a independência, com incentivo da Sérvia. Faltava apenas
um pretexto para a deflagração do conflito generalizado. E ele
não demorou a aparecer.
Em 1914, o herdeiro do trono Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, buscando acalmar os ânimos da
região, viajou a Sarajevo, capital da Bósnia, para anunciar a
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

formação de uma monarquia tríplice (Austro-Húngara-Eslava),
elevando teoricamente a Bósnia e a Herzegovina ao mesmo

A Rússia defendia o pan-eslavismo, pretendendo unifi-

nível de importância da Áustria. Pretendendo impedir o pro-

car os eslavos balcânicos, libertando-os do Império Turco.

jeto austríaco, os sérvios planejaram através da organização

Com essa política, a Rússia tinha a intenção de dominar a

secreta Mão Negra, um atentado. Em 28 de junho de 1914,

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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o estudante sérvio Gravilo Princip matou a tiros Francisco
Ferdinando e sua esposa. Em represália, o Império AustroHúngaro deu um ultimato á Sérvia, exigindo a eliminação de

e os submarinos.
Figura 04: Primeira Guerra Mundial

todas as organizações nacionalistas locais, frustrando uma
solução pacifica para o impasse criado com o assassinato.
Figura 03: O arquiduque Francisco Ferdinando momentos antes de
ser assassinado em Sarajevo.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Em 1° de agosto de 1914, a Áustria declarou guerra à
Sérvia. Imediatamente, a Rússia posicionou-se favorável a
Sérvia. A partir de então, o sistema de alianças foi ativado,

Fonte: www.naval.com.br. Acesso maio de 2011

Figura 05: Primeira Guerra Mundial

resultando na entrada da Alemanha, França e Inglaterra no
conflito, que rapidamente se generalizou. Exatamente um
mês depois, os grandes exércitos marchavam para a guerra.
Sarajevo foi apenas o gatilho que acionou uma arma há muito
tempo preparada; era uma bomba relógio que contava os minutos desde o final do século XIX para explodir.

O Conflito
A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes
potências do mundo, impondo o recrutamento obrigatório em
cada nação, não só para o exército como também para a
produção, resultando numa completa mobilização econômica
e militar. Objetivando vencer a Guerra, cada estado assumiu a
administração de sua própria economia e todos os cidadãos
tornaram-se soldados. A 1ª Guerra demonstrou que o mundo
possuía uma capacidade bélica até então inimaginável. Duas
poderosas e engenhosas armas mortíferas foram intensamente utilizadas no decorrer do conflito: os famosos tanques
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Esse fato salvou a França do cruel ataque alemão na Batalha de Marne.

Os submarinos desempenharam papel relevante em ambas as
guerras mundiais. Se a Marinha Alemã, no princípio da 1ª Guerra
Mundial, tivesse conseguido convencer o alto comando da importância que teria a interrupção das linhas de suprimentos dos
aliados, a História poderia ter tido seu curso alterado. Embora
começando com muito atraso em relação às outras marinhas,
os submarinos alemães conseguiram afundar um grande número de navios. O submarino da foto acima é o “U1″, o primeiro
submarino da Marinha Alemã, que entrou em serviço em 14 de
dezembro de 1906. Ele tinha 42,2m de comprimento, 283 toneladas de deslocamento, 2 motores de 200 hp, fazia 10,8 nós na
superfície e 8,7 nós submerso. Tinha tripulação de 12 homens e
era armado com um tubo de torpedo, com 3 torpedos a bordo.
As condições de luta na frente ocidental incitaram o Exército Britânico a começar a investigação de um veículo que pudesse atravessar as trinceiras, derrubar barreiras e que fosse impenetrável
ao fogo das metrelhadoras. Após ter visto o Rolls Royce blindado
utilizadado pela Royal Naval Air Service em 1914, e conhecedor
dos esquemas para criar um veículo de combate com tracção de
lagartas, o Primeiro Lord do Almirantado, Winston Churchill patrocinou um comité, o Landships Committe, para supervisionar
o desenvolvimento desta nova arma. Sob a direcção do Coronel
Ernest Swinton, o Landships Committe criou o primeiro protótipo
com êxito, chamado de Little Willie, que foi testado pelo Exército
Britânico em 6 de Stembro de 1915. Inicialmente chamaram-se
barcos de terra(landship), os primeiros veículos coloquialmente
foram designados de transportes de água e mais tarde tanques,
para mantê-los em segredo.

Com o fracasso do plano Schlieffen, terminava a guerra
de movimento e iniciando a guerra de posição ou de trincheiras.
Figura 06: Uma maquete demonstrando o que foi a guerra de trincheiras.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

(Texto extraído do site www.naval.com.br)

Ao mesmo tempo, outras nações ingressavam no conflito. Ao lado da Entente: Japão (1914), Itália (1915), Romênia
A Primeira Guerra Mundial apresentou duas grandes

(1916) e Grécia (1917). Ao lado dos impérios centrais (Ale-

fases: em 1914 houve a guerra de movimento e, de 1915

manha e Áutria-Hungria) colocaram-se a Turquia (1914) e a

em diante, a guerra de trincheiras. A primeira fase estava

Bulgária (1915).

relacionada ao Plano Schlieffen, estratégia alemã elaborada
em 1905 que previa a guerra em duas frentes, concentrando
todo esforço bélico, primeiramente no Ocidente e depois no
Oriente, sem dividir-se. Começaria com uma rápida ofensiva esmagadora contra a França, derrotando-a. Em seguida,
o grosso das operações militares seria realizado na frente
oriental, contra a Rússia, acreditando-se numa vitória em
poucos meses.
Na ofensiva ocidental, os alemães invadiram a França,
atravessando o território belga, o que violou a sua neutralidade. Esse foi o pretexto para a Inglaterra declarar
guerra à Alemanha. Mesmo assim, os exércitos alemães
marcharam em direção a Paris, surpreendendo as tropas
francesas. Mas, uma ofensiva russa, na frente ocidental,
obrigou o general alemão Moltke a uma divisão de forças.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Os Estados Unidos, até então estavam neutros no conflito, embora ligados a Entente seu papel inicial era abastecer
os países europeus com alimentos e armas, mas se sentiam
ameaçados pela agressiva marinha alemã. O afundamento de
duas embarcações norte-americanas serviu de pretexto para
os Estados Unidos declararem guerra às potências centrais.
A entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1917, com seu
imenso potencial industrial e humano reforçou o bloco dos
aliados. A farta oferta de novas armas: tanques, navios e aviões de guerra dinamizaram os conflitos, e levou a sucessivas
derrotas alemãs.
Com a superioridade econômico-militar dos aliados, as
(Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011)

potências centrais foram sendo derrotadas. Na Alemanha foi
instituído um novo governo social-democrata, governo esse
que assinou em 1918, o Armistício de Compiegne, finalizan-

CURIOSIDADE:
Você sabia que o Canário da Alemanha teve grande utilidade na
guerra de Trincheira? Pois é, durante a Primeira Guerra Mundial,
uma das formas mais letais de eliminar o inimigo entrincheirado
era canalizar o gás, por meio da tubulação por baixo da terra,
para envenená-los no outro lado do front. Pensando em evitar
a morte dos seus soldados, os oficiais alemães começaram a
colocar canários da Alemanha engaiolados nas trincheiras com
o objetivo de detectar a introdução do gás no ambiente. Como os
pássaros são mais sensíveis e morrem primeiro que o homem
após inalar o gás, ao ficarem de pernas para o ar era o sinal de
que o inimigo estava injetando o elemento químico venenoso e
dava tempo para que os soldados saíssem das trincheiras rapidamente.

do a Primeira Guerra Mundial.

Os tratados de paz
Em janeiro de 1919, os vitoriosos reuniram-se no Palácio de Versalhes, na França, para as decisões do pós-guerra.
A Paz de Versalhes foi presidida pelo presidente Thomas
Wilson, dos Estados Unidos, Lloyd George, da Inglaterra, e
Clemeceau, da França. Dentre outras coisas, o Tratado de
Versalhes considerou a Alemanha culpada pela guerra, criando uma série de determinações que visavam enfraquecer e
desmilitarizar a nação de Bismarck.
Entre outras determinações ficou estabelecida a devolução da Alsácia-Lorena à França e o acesso da Polônia ao mar

Enquanto na frente ocidental entrava na fase das trinchei-

por uma faixa de terra dentro da Alemanha que desembocava

ras, com cada país defendendo palmo a palmo seu territó-

no porto livre de Dantzing. A Alemanha perdia todas as suas

rio conquistado, na frente oriental ocorria uma seqüência de

colônias; a artilharia e a aviação e passava a ter um exército

grandes vitórias alemãs.

limitado a cem mil homens, além da proibição de construir

A Rússia, país dos mais atrasados, mal equipado e com

navios de guerra. A Alemanha também foi obrigada a indeni-

o moral das suas forças em baixa, sofreu várias derrotas, o

zar as potências aliadas pelos danos causados a elas. Calcu-

que acelerou a queda da autocracia czarista, culminado na

la-se que o valor total da indenização foi de aproximadamente

revolução de 1917, a qual implantaria um governo dito “so-

trinta bilhões de dólares; valor que foi sendo negociado nos

cialista”. Com o novo governo foi realizado um acordo de paz

20 anos seguintes, até ser extinto em 1932, na Conferência

em separado, o Tratado de Brest-Ltovski, de 1918, oficiali-

Internacional de Lausane.

zando a saída da Rússia do conflito armado.
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O Tratado de Versalhes também oficializou a Liga das

Em 1917, a Itália sofreu uma grande derrota frente aos

Nações, no início sem a participação da Alemanha e da

austríacos, sendo neutralizada. Com dois inimigos fora da

Rússia, cuja função seria a de um fórum internacional que

guerra as potências centrais passaram a se preocupar com

garantisse a paz mundial. A Liga nasceu praticamente falida,

a frente ocidental franco-inglesa e a Alemanha intensificou o

uma vez que o próprio país que a idealizou e se transforma-

bloqueio marítimo à Inglaterra, objetivando deter seus movi-

ra na maior potência mundial, os Estados Unidos, dela não

mentos e o abastecimento que chegava do continente.

participou por discordar de muitas decisões do Tratado de
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Versalhes, preferindo assinar com a Alemanha um acordo de

descontentamento que iria desembocar, vinte anos mais tarde

paz em separado.

na Segunda Guerra Mundial. Esse é um tema que veremos

Figura 08: Europa, divisão política após a Primeira Guerra Mundial
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mais adiante. Por ora, veremos como ficou o mundo no período denominado de “entre-guerras”.

A CRISE DE 1929 E O PERÍODO ENTRE
GUERRAS
Depois da guerra, o desemprego tem sido mais insidioso, o mais
corrosivo mal de nossa geração: é a doença social específica da
civilização social em nosso tempo.
The Times, 23/01/1943

Terminada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos
se transformaram na maior economia mundial, passando a
produzir mais de um terço de todo artefato industrial do mundo e, em 1929, passaram a mais de 42% de toda produção
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

mundial. A prosperidade econômica, o boom econômico,
apresentava contradições que aguçavam crescentemente,

No mesmo ano, os aliados assinaram com a Áustria o

levando a uma profunda crise, que se espalhou para o res-

Tratado de Saint-Germ. Esse tratado desmembrou o impé-

tante do mundo. A crise de 1929 foi diferente de todas as

rio Austro-Húngaro, retirando a saída para o mar da Áustria

crises ocorridas anteriormente (1873, 1895, 1920-1921),

e forçando-a a reconhecer a independência da Polônia, da

pelas profundas transformações que provocou e pelas pro-

Tchecoslováquia, da Hungria e da Iugoslávia. Com a Hungria

porções mundiais que assumiu: falências, desemprego, fome

foi assinado o Tratado de Trianon, com a Bulgária o Tratado

e a miséria de milhões de pessoas, reformulações políticas e

de Neuilly e com a Turquia o Tratado de Sévres, este ultimo foi

econômicas que mudaram a face do mundo.

reforçado por outro tratado em 1923, o Tratado de Lausanne,
formulado devido à reação turca às imposições de Sévres.

As repercussões dessa crise foram de tamanhas proporções, do ponto de vista econômico, político e social, que se
tornou, inclusive, tema de dramáticas obras literárias e fílmi-

Principais consequências da Guerra:

cas. Charles Chaplin, o famoso e eterno “vagabundo”, produziu a mais inteligível obra cinematográfica sobre o período em

⇒⇒ A redefinição do mapa geopolítico da Europa.

que os Estados Unidos mergulharam na grave crise econômica

⇒⇒ A neurose e a angústia coletivas provocadas nas popula-

e arrastou o resto do mundo para um poço sem fundo.

ções dos países envolvidos.
⇒⇒ Queda demográfica na Europa.
⇒⇒ Ascensão dos Estados unidos como grande potência
mundial no Pós-Guerra.
⇒⇒ Crise dos antigos impérios coloniais, uma vez que a Europa foi o palco onde se desenrolou o conflito e teve grande
parte dos seus parques industriais destruídos.
⇒⇒ Corrida armamentista desenfreada e crise do capitalismo.
⇒⇒ Ascensão de regimes de caráter totalitários.
Os tratados de paz impostos aos derrotados, especialmente o de Versalhes, semearam o espírito de revanche e
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O aumento do número de investidores e do volume de
investimentos em títulos na bolsa possuía um limite físico.
O mercado interno limitado, o externo arrasado pela Primeira
Guerra, os países europeus buscavam recuperar-se autonomamente, acompanhada de um subconsumo, levou a especulação financeira a atingir seu limite suportável.
A crise eclodiu em 24 de outubro de 1929, quando uma
grande venda de ações não encontrou compradores. Os investidores, assustados, tentaram livra-se dos papéis “podres”,
dando origem a uma grande oferta de ações, o que gerou a
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

redução do preço das mesmas, arruinado a todos aqueles que
possuíam investimentos na bolsa. Esse fenômeno ficou conhe-

Antecedentes da crise:

cido como efeito dominó, pois as ações foram caindo uma a
uma como se uma imensa serpentina de dominó fosse desa-

Após o governo do democrata Thomas Wilson, os pre-

bando pedra por pedra após um sutil toque na primeira da fila.

sidentes norte-americanos seguintes, até 1932, Warren Har-

A crise de 1929 abalou todo o mundo, exceto a União

ding, Calvin Coolidge e Herbert Hoover, foram todos repu-

Soviética, que se encontrava fechada em si mesma e onde

blicanos, fiéis defensores do isolacionismo e do liberalismo

estavam sendo aplicados os planos qüinqüenais elaborados

econômico.

pelo governo de Stalin. A difusão da crise contou com dois

O predomínio dos republicanos amparava-se na Doutri-

elementos básicos: redução das importações norte-america-

na Monroe: “A América para os americanos” e, conseqüen-

nas, que afetou duramente os países que dependiam de seu

temente desdobrava-se em “A Europa para os europeus”.

mercado (o café brasileiro é um exemplo), e o repatriamento

Buscando abdicar de um engajamento total nos assuntos

de capitais norte-americanos investidos em outros países.

internacionais, os Estados Unidos não validaram o Tratado de
Versalhes e decidiram não participar da Liga das Nações.

Por dependerem do capital ou das importações norteamericanas, a maioria dos países passou a viver agitações

Obedecendo ao binômio dos republicanos: isolacionis-

políticas e o caos social. Além disso, a concretização da Re-

mo e liberalismo, os presidentes norte-americanos de 1920

volução Russa trazia receio aos governos europeus do alas-

a 1932 assistiram a uma evolução econômica em direção ao

tramento do regime “Socialista” por toda a Europa. Assim,

caos. Para eles, os problemas econômicos seriam supera-

cada país buscou soluções peculiares, quase sempre com

dos naturalmente, pois o mercado possuiria uma tendência

respaldo de governos de direita de caráter Nazifascista.

por si mesmo para a racionalidade, não cabendo ao Estado
intrometer-se na ordem econômica.

O New Deal

A desigualdade na distribuição da renda acentuou-se,
pois, para a maioria da população, o salário continuou es-

Devido á crise econômica, em 1932, os republicanos

tável, impossibilitando um aumento de consumo que era

foram vencidos nas eleições nacionais pelos democratas.

incompatível com o crescimento da produção. Apenas uma

Franklin Roosevelt foi então eleito presidente dos Estados

elite da população que correspondia a 5% detinha a um terço

Unidos, e uma das suas primeiras providências foram acabar

da renda pessoal dos Estados Unidos.

com o liberalismo econômico, intervindo na economia, atra-

Assim, a produção do país não conseguia ser consumida

vés do New Deal, plano elaborado por um grupo de renoma-

internamente, o que gerou numa grande estocagem de mer-

dos economistas: o Brain Trust, que se baseava nas teorias

cadorias. Ao mesmo tempo, a intensa atividade econômica

de John Maynard Keynes.

deu impulso à especulação financeira, através da compra e
venda de ações de grandes empresas na Bolsa de Valores de
Nova York. Em meados de 1929, quadruplicou o valor das
ações e diversos investidores foram atraídos cada vez mais
pela Bolsa, pela especulação, numa espiral crescente.
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“Para Keynes, as raízes da Depressão encontravam-se em uma
demanda privada inadequada. Para criar a demanda, as pessoas
deviam obter meios para gastar. Uma conclusão daí decorrente
é que os salários de desemprego não deveriam ser considerados simplesmente como débito do orçamento, mas um meio por
intermédio do qual a demanda poderia aumentar e estimulara

secretaria da Educação do Estado da Bahia

mÓDULO IiI
HISTÓRIA

Programa Universidade para Todos

oferta. Além do mais, uma demanda reduzida significava que
não haveria investimento suficiente para produzir a quantidade
de mercadorias necessárias para assegurar o pleno emprego.
Os governos deveriam, por tanto, encorajar mais investimentos,
abaixando as taxas de juros (uma política de ‘dinheiro barato’),
bem como criar um extenso programa de obras públicas, que
proporcionaria emprego e geraria uma demanda maior de produtos industriais.”
(BROGAN, Hugh. ”O New Deal”. In: Século XX, p. 1607.)

Com a New Deal, o liberalismo cedeu lugar ao neocapitalismo, que buscava um planejamento econômico baseado
na intervenção do estado na economia. Rossevelt determinou
grandes emissões monetárias, inflacionando deliberadamente o sistema; fez investimentos estatais importantes, como
construções de hidrelétricas; estimulou uma política de empregos, entre outras medidas que impulsionaram o consumo
e possibilitaram a progressiva recuperação econômica.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio, 2011

Enquanto isso, na Europa, as repercussões da Primeira
Guerra Mundial ainda agitavam os menos afortunados e traziam resultados nefastos para a maioria dos países daquele
continente. A recuperação econômica parecia distante e a
instabilidade política possibilitava o crescimento dos partidos
de esquerda, principalmente os Partidos Comunistas com
forte influência dos ideais da Revolução de 1917 na Rússia.
Em países como Espanha, Alemanha, Itália, França, Portugal
e outros tantos, células dos PCs estavam se articulando e
se preparando para uma possível conquista do poder e uma
adesão ao bloco socialista liderado pela URSS.
Foram justamente o temor do crescente movimento de
esquerda na Europa, a instabilidade econômica e a incerteza do futuro as razões que levariam os setores de extrema
direita a optar por apoiar grupos minoritários e belicosos que
tinham como principais inimigos justamente os membros dos
partidos comunistas. Por Toda a Europa a ascensão de partidos de extrema direita, defendendo uma política de limpeza
étnica, de perseguição a militantes de esquerda, a elevação
do estado à condição de entidade suprema e incontestável,

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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tornaram-se as principais bandeiras defendidas por esses

nar os problemas nacionais, defendendo-se, ao contrário,

setores. O resultado disso foi a emergência de dois fenôme-

que somente a fé, o auto-sacrifício, o heroísmo e a força

nos que marcariam para sempre a História da humanidade

o conseguiriam. Daí a natureza dos mitos que surgiram

pelo seu caráter extremamente cruel e perverso: o Nazismo

como “salvadores da pátria”, vistos como “verdadeiras

e o Fascismo. Vamos estudá-los um pouco para entender os
seus fundamentos.

entidades superiores”.
⇒⇒ Autoritarismo – via-se a autoridade do líder, do chefe – o
Duce e/ou o Führer -, como figuras incontestáveis; por isso

O totalitarismo Nazifascista.

todos deveriam segui-los cegamente. As nações precisavam
de trabalho e prosperidade e não de liberdade, de democra-

Durante o final da Primeira Guerra Mundial e início da
Segunda, estruturou-se na Europa um movimento essencialmente nacionalista, antidemocrático, anti-operário, antiliberal
e anti-socialista. Esse fenômeno político ficou conhecido
como Nazifascismo.
O nazismo teve origem na Alemanha, e foi fundamen-

cia ou de reivindicações, segundo aquelas doutrinas.
⇒⇒ Militarismo – acreditava-se que “a guerra regenera”, a
“luta é tudo”, “a expansão salva”.
⇒⇒ Anticomunismo – ambos os regimes culpavam os comunistas pelo caos reinante e pelo colapso nacional. Por
isso era necessário eliminá-los.

tado teoricamente no livro Mein Kampf (Minha Luta), obra
escrita pelo ex-cabo da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler,

No caso alemão havia ainda o anti-semitismo. A perse-

em 1923, quando estava encarcerado por tentativa de golpe

guição racista aos judeus se justificava pela afirmação de que

de estado. Essa obra transformou-se, dez anos mais tarde,

na Primeira Guerra Mundial os alemães haviam sido traídos

em seu programa de governo, em 1933, quando assumiu o

pelos judeus marxistas, motivo de sua derrota. Além disso,

comando alemão. Na Itália, Benito Mussolini, que ocupou o

segundo a retórica nazista, os judeus ameaçavam a edifica-

governo italiano a partir de 1922, estruturou o fascismo. Em

ção da grande raça ariana (alemã). Para Hitler, o judeu além

outros países, formas peculiares de totalitarismo também

de ameaçar a depuração do alemão ariano, era visto como

foram adotadas, como o franquismo na Espanha e o sala-

antinacional (por sua história), imoral e marxista. Assim, a

zarismo em Portugal.

idéia fundamental do nazismo era expressa na frase: Ein VolK,

Essas novas formas de governo eram maneiras de forta-

ein Reich, ein Führer (um povo, uma nação, um chefe).

lecer o Estado intervencionista e representaram uma reação

A repetição maciça dessa mentira deu a ela forma de

nacionalista às frustrações causadas pela Primeira Guerra

verdade. Para tanto, um dos principais instrumentos para a

Mundial, além de atender às aspirações de uma burguesia

difusão desse ideal foi a propaganda cinematográfica e jorna-

amedrontada, promovendo a estabilidade social, política e

lística. Um indivíduo conhecido como o mestre da propagan-

econômica diante das ameaças revolucionárias ensaiadas

da Nazista daria formato e estética a esses dois veículos de

pelas esquerdas daqueles países.

comunicação para convencer a maior parte da população do

A doutrina nazifascista se destacava basicamente nos
seguintes pontos:

“perigo” que os judeus ofereciam. Quem foi ele?
PERFIL: Josef Goebbels

VEJA Setembro de 1939

⇒⇒ Totalitarismo – assentava-se no princípio de que “nada
deve existir acima do Estado ou contra o Estado”. O
Partido Fascista ou Nazista representava o Estado e confundia-se com ele, formando a síntese das aspirações
nacionais.
⇒⇒ Nacionalismo – defesa incondicional de que tudo deveria
ser feito em nome da nação, pois esta representava a entidade mais alta, mais aperfeiçoada da sociedade.
⇒⇒ Idealismo – acreditava-se que pelo instinto e anseios se
poderia transformar qualquer coisa que desejasse.
⇒⇒ Romantismo – negava-se que a razão pudesse solucio-
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Arquiteto da imagem messiânica de Hitler,
Josef Goebbels direciona seu talento para apolítica expansionista e anti-semita do Führer- Mestre
da propaganda arrebanha o apoio da população
para nova batalha na Europa
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Figura 16: A serviço do ‘Führer’: orador hipnótico, Goebbels chefia
a máquina de propaganda nazista.

“Chegou a hora de nosso país exigir seu direito histórico na
Europa. O elevado destino da raça superior se aproxima. O
povo tem de desejar sacrificar-se pela glória do Reich. Qualquer conforto deve ceder lugar à necessidade de armas”,
afirmou ele. Alinhado com a política anti-semita de Hitler,
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também propalava os efeitos nocivos da presença dos judeus
na Alemanha - em alguns casos, conclamava a população
a agir contra estes. Não custa lembrar que foi ele o mentor
intelectual da Kristallnacht, a infame “Noite dos Cristais”, em
novembro do ano passado (Veja, 1939), quando a população,
para retaliar o atentado cometido por um jovem judeu a um
diplomata alemão, foi convocada a destruir sinagogas, lojas e
casas da comunidade judaica. O resultado: 90 judeus assasEntre 1907 e 1908, a Academia de Belas-Artes de Viena

sinados e mais de 20.000 presos e enviados para campos de

recusou, por duas vezes consecutivas, o ingresso de um can-

concentração. “Bravo, bravo”, celebrou o ministro - que em

didato da pequena cidade de Braunau em suas fileiras. Além

suas propagandas refere-se aos judeus como “ratos” ou “ba-

de apresentar trabalhos pouco originais, cópias ordinárias de

ratas” -, ao tomar conhecimento do desfecho do levante. Bri-

gravuras ou de fotografias, o aprendiz pecava por não con-

lhante escritor, orador hipnótico, Goebbels, nascido em berço

seguir retratar em seus desenhos figuras humanas nas pro-

católico na cidade de Rheydt, em 1897, incluiu o Führer como

porções corretas. Três décadas depois, esse artista enjeitado

um vértice extra em sua Santíssima Trindade. Sua fidelidade

resolveu redesenhar, à sua forma, as fronteiras do Velho Mun-

a Hitler é canina. Passagens dos diários de Goebbels revelam

do. E enquanto o planeta temia que as pinceladas bélicas de

uma admiração transcendental pelo líder: “Ele é um gênio.

Adolf Hitler fizessem da Europa uma natureza-morta, a Ale-

O instrumento natural e criativo de um destino determinado

manha, em frenesi, não parava de fornecer tintas e munição

por Deus. Ele é como uma criança: gentil, bondosa, piedosa.

para seu Führer. Como explicar esse fanatismo quase cego

Como um gato: astuto, esperto, ágil. Como um leão: gigan-

de uma nação historicamente ilustrada, pátria de pensadores

te e imponente”. Mas que ninguém se engane com essas

da estirpe de Kant, Schopenhauer e Nietzsche?Para muitos

comparações pueris: Goebbels é, mais do que ninguém, uma

analistas internacionais, a resposta está em um homenzinho

fera a serviço do Reich. Na Polônia, suas transmissões de

coxo, de orelhas caídas e boca solta, que atende pelo nome

rádio e técnicas de guerra subversiva - incluindo ameaças

de Josef Goebbels. Não é exagero dizer que foi ele, o Ministro

de uma quinta coluna pronta a atacar em território invadido

da Propaganda do Reich, quem arquitetou a imagem públi-

- ajudaram a minar as resistências do inimigo. Se depender

ca de Hitler - não apenas como líder político, mas como o

do Ministro da Propaganda, o Führer já pode pegar o pincel

Messias da nação alemã, na acepção mais sacra da palavra.

e começar a treinar a assinatura: sua grande obra-prima será

Goebbels foi um verdadeiro mestre em seu ofício. Foi ele o

concluída em breve.

responsável pela frente de propaganda das sucessivas campanhas eleitorais que acabaram por conduzir Hitler ao cargo

Fonte:http://veja.abril.com.br/especiais_online/segunda_guerra/
edicao001/perfil.shtml

de chanceler. Foi ele quem cunhou e tornou compulsória a
saudação Heil Hitler - “Ave Hitler”, ou “Vida longa a Hitler”

O Regime Italiano:

- entre os integrantes do partido nazista. E é ele que, com
controle total sobre rádio, televisão, imprensa, cinema e te-

O corporativismo constituía a peculiaridade do regime

atro, consegue conquistar o apoio maciço da população às

totalitário italiano. O povo, produtor de riquezas, organizava-

decisões de Hitler - quaisquer que fossem elas.

se em corporações sindicais que governavam o país através
do Partido Fascista, que era a encarnação do próprio Estado.

Ratos e baratas - De forma peculiar e engenhosa, Josef

Diferentemente da esquerda, o Fascismo negava a existência

Goebbels conseguiu transformar o trauma da derrota na Gran-

de classes em oposição na estrutura social (lutas de classes)

de Guerra num aditivo para a política expansionista nazista.

e o Estado corporativo deveria buscar a harmonização dos
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interesses conflitantes entre o capital e o trabalho dentro dos
quadros das corporações.

Histórico do Fascismo italiano
Em 1919, em Milão, Mussolini fundou o Partido Fascista
italiano e formou a milícia armada conhecida como camisas
negras (os Squadres). Os fascistas atacavam seus adversários, especialmente os comunistas, quando estes realizavam

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

comícios. Com isso, os fascistas ganharam rapidamente o
apoio da elite e de uma classe média atordoada, expandindo

Em 1924, por meio de eleições fraudulentas, os fascis-

seu prestígio por todo país. Entre as razões, que propicia-

tas ganharam maioria parlamentar. A oposição, liderada pelo

ram a ascensão fascista na Itália, destaca-se a então crise

deputado socialista Matteotti, denunciou as irregularidades

política e econômica, bem como os efeitos desmoralizantes

eleitorais, mas foi sufocada pelo terror e pela repressão, que

sofridos pelo país com a Primeira Guerra: perdas financeiras

culminaram no rapto e assassinato de Matteotti pelos cami-

enormes, mais de setecentos mil mortos e quase nenhum

sas negras.

ganho territorial.

Em 1925, Mussolini tornou-se Duce, o condutor supremo

O caos econômico causado pela inflação, pelo alto índice

da Itália, e com respaldo da Confederação Geral da Indústria,

de desemprego e pela paralisação de diversos setores produ-

da Ovra (polícia política fascista) e do Tribunal Especial, con-

tivos levou a agitações políticas revolucionárias das esquer-

cretizou o Estado totalitário fascista, eliminando os principais

das, sucedendo-se greves e invasões de fábricas e de terras.

focos oposicionistas. Suprimiu a imprensa oposicionista e

O governo parlamentar, composto pelo Partido Socialista e

cassou licenças de todos os advogados antifascistas.

pelo Partido Popular, não chegava a um acordo nas grandes
questões políticas, gerando impasses e impopularidade. Nesse quadro de instabilidade, as elites passaram a respaldar a
ação dos squadres e os fascistas elegeram o maior número
de representantes no Parlamento, em 1921. Era o início da
ascensão do grande monstro que aterrorizaria a Itália e a levaria à Guerra.
Em 1922, cinqüenta mil squadres, oriundos de todas
as partes da Itália, marcham para Roma exigindo o poder.
O rei Vítor Emanuel III cedeu à pressão e Mussolini passou
a organizar o gabinete governamental, no cargo do primeiroministro.
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Em 1929, Mussolini ganhou apoio do clero ao assinar o
Tratado de Latrão, que solucionava a antiga Questão Romana. Indicando a conciliação entre Igreja e Estado, o papa Pio
XI reconhecia o Estado Italiano e Mussolini, a soberania do
Vaticano, composto pelo Palácio do vaticano, a Igreja de São
Pedro e o Palácio de verão de Castel Gandolfo. O catolicismo
foi transformado em religião oficial. Desse modo, a Itália, sob
o controle do Duce, se armava e se preparava para a Guerra
contra aqueles considerados inimigos da nação.
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O nazismo alemão

Em novembro de 1923, diante do agravamento da situação sócio-econômica e de ineficiência da República de

As razões que contribuíram para o sucesso nazista na

Weimar, Hitler e seus seguidores tentaram um golpe, visando

Alemanha são semelhante ás do fascismo na Itália, agra-

assumir o poder. Todos foram presos, mas ganharam am-

vadas pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra e pela

pla publicidade em todo o país. O Putsch de Munique, como

humilhação decorrente do Tratado de Versalhes. Com o final

ficou conhecido o golpe, pareceu o fim do Partido Nazista.

da guerra, o regime dos Kaisers alemães foi substituído pela

Foi, no entanto, apenas um recuo momentâneo na escalada

República de Weimar (1918-1933), que já surgiu marcada

nazista propícia para a sua ascensão definitiva.

pela derrota, pela humilhação e pela crise socioeconômica.

Na prisão, Hitler escreveu Mein Kampf, obra em que

Além das dificuldades impostas pelo Tratado de Versalhes, a

desenvolveu os fundamentos do nazismo: a idéia, pseu-

Alemanha teve que pagar uma enorme indenização à França

docientífica, defendia a tese da suposta existência da raça

e a seus aliados. Essas condições levaram o país Germânico

ariana, a qual seria descendente de um grupo indo-europeu

a uma situação de grande dificuldade econômica e de incer-

mais puro.
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tezas quanto ao seu futuro.
Em 1923, a República de Weimar decidiu suspender os
pagamentos indenizatórios, resultando na invasão francesa
sobre o vale do Ruhr, como represália. Os trabalhadores alemães desta região entraram em greve, negando-se a trabalhar para os franceses, o que obrigou o governo alemão a
não abandoná-los. Além disso, o governo alemão ampliou
a emissão de moedas para custear a posição dos trabalhadores daquela região. Ao mesmo tempo em que reacendia o
revanchismo crescia o espírito nacionalista alemão.
Antes desse episódio, em 1919, na cidade de Munique,
foi fundado o Partido Totalitário, formação partidária moldada nos fundamentos do Partido Fascista italiano. Logo

Mein Kampf de Adolf Hitler. Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso
maio 2011.

depois, o partido adotou o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, uma falsa ilusão para

De 1923 a 1929, o nazismo não teve presença expres-

atrair a simpatia dos operários, já que no fundo as bases

siva na disputa eleitoral, até que a quebra da Bolsa de Nova

dessa agremiação eram completamente adversas aos ideais

York abalou o mundo e consequentemente a combalida eco-

do Socialismo. Com forte apelo ao sentimento nacionalista e

nomia Alemã. Com a crise surgiram seis milhões de desem-

diante das dificuldades do pós-guerra, o novo partido ganhou

pregados, dando lugar para atuação dos grupos políticos de

crescentes adeptos. Para intimidar os opositores, os nazistas

esquerda, especialmente os comunistas, amedrontando a

atuavam com uma polícia paramilitar, denominada Seções de

elite e a classe média alemã. Essas classes sociais viram na

Assalto (SA) – os “camisas pardas”.

proposta nazista a salvação nacional a despeito dos projetos
dos comunistas.
A partir daí as tropas da SA passaram a agir livremente
e a popularidade nazista se impôs. Em 1932, o presidente
Hindenburg ofereceu a Hitler a chancelaria, o comando do
Estado. Elevado ao poder, Hitler visou inicialmente eliminar
a forte oposição, especialmente a dos políticos de esquerda.
Para tanto, organizou uma farsa: provocou um incêndio que
destruiu o prédio do Parlamento e acusou os comunistas de

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

planejarem um golpe já em andamento. Isso lhe permitiu a
instalação de uma ditadura totalitária sem precedentes. Os
deputados e lideres das esquerdas foram presos e levados

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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para os campos de concentração, prisões de extermínio de

A nazificação alemã completou-se com o armamentismo

opositores, de judeus e mais tarde de prisioneiros de guerra.

e o total militarismo, reativando a indústria bélica e o desen-

Somente mais tarde é que a humanidade saberia das grandes

volvimento econômico. A militarização do Terceiro Reich vi-

atrocidades cometidas nesses lugares onde milhões de seres

sava á expansão territorial, á conquista do espaço vital, que

humanos perderam a vida e foram usados para experimentos

foi feita à custa de seus vizinhos: Áustria, Tchecoslováquia e

“científicos” absurdos.

Polônia, forjando o estopim da Segunda Guerra Mundial.

Hitler organizou outras forças paramilitares, além das SA
para dar-lhe sustentação: as Seções de Segurança (SS), a
polícia política do partido mais bem treinada, completamente
disciplinada e fiel a Führer (guia), e a Gestapo (polícia secre-

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
(1939-1945)

ta do Estado). Hitler eliminou sumariamente todos partidos
políticos, os sindicatos, suprimiu o direito de greve, os jornais opositores e eliminou membros do próprio nazismo, na
chamada Noite dos Longos punhais, quando vários lideres
da SA, que divergiam sobre o poder absoluto de Hitler, foram
mortos. Cerca de setenta líderes e cinco mil outros nazistas

“A natureza é cruel; então também estamos destinados a ser cruéis. Ao enviar a flor da juventude alemã para a chuva de metais
da guerra sem o menor remorso pelo precioso sangue deles que
está sendo derramado, eu deveria ter o direito de eliminar milhões de uma raça inferior que se multiplica como verme”.

foram mortos por soldados do exército, pela SS e pela Ges-

Adolf Hitler

tapo, consolidando a liderança de Hitler. Em 21 de março de
1933, Hitler proclamou a criação do Terceiro Reich e, com a
morte do presidente Hindenburg em agosto de 1934, adotou

“Um prisioneiro de guerra é um homem que tentou matá-lo, não
conseguiu e agora implora para que você não o mate”.

oficialmente o título de Führer.

Winston Churchill

Os nazistas usaram a propaganda como arma a seu
favor, o que levou quase toda a população a dar apoio aos
grandiosos planos do Führer. A campanha racista uniu a
população alemã levando-a a se identificar com a proposta
nazista que propunha a purificação racial por meio do exter-

“As pessoas perguntam qual é a diferença entre um líder e um
chefe. O líder trabalha a descoberto, o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia”.
Franklin Roosevelt

mínio dos judeus. A denominada “solução final” multiplicou
os campos de concentração, levando ao holocausto, com a
morte de milhões de judeus e comunistas. Toda a sociedade
foi envolvida no programa nazista: das crianças aos adultos,
nas escolas e instituições, todos eram induzidos a filiar-se à

“Essa guerra não é uma guerra normal. É a guerra de todo o povo
russo. Não só para eliminar o perigo que paira sobre nossas
cabeças, mas para ajudar todas as pessoas gemem sob o jugo
do fascismo”

juventude hitlerista ou ao Partido Nazista.

Josef Stalin - 22 de junho de 1941

Enquanto a juventude e as crianças aprendiam as lições
nas escolas e nas universidades os valores do “novo homem”, nos campos de concentração milhares de pessoas
eram mortas através das câmaras de gás, dos fornos de alta
temperatura, fuziladas ou por inanição. Milhares de anônimos

“O Exército Vermelho e da Marinha e todo o povo soviético que
lutar por cada centímetro de solo soviético, lutar até a última
gota de sangue para nossas cidades e vilas ... para a frente, para
a vitória!”

morreram nessas condições, mas também outros famosos

Josef Stalin - julho 1941

tiveram o mesmo destino. Podemos citar, como exemplo, o
historiador francês Marc Bloch que foi fuzilado por ter lutado

14

na resistência contra a invasão alemã à França e por ser filho

Com os nazifascistas no poder, na Itália e na Alemanha,

de judeu. Também é bastante conhecida de todos nós a his-

a política internacional foi pouco a pouco se configurando e

tória de Olga, a mulher de Luiz Carlos Prestes, entregue como

tornando-se conflituosa, pois as pequenas nações sentiram-

um presente à Hitler pelo então presidente do Brasil Getúlio

se lesadas em seus direitos territoriais e políticos, ficando

Vargas. Olga morreu em auschwitz e deixou importantes car-

vulneráveis aos ataques dos Estados mais fortes do conti-

tas sobre o horror de viver nos campos de concentração.

nente europeu.
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No Pacífico também as tensões começaram a aflorar.
O Japão, utilizando-se de um militarismo ultranacionalista e descontente com a sua limitada posição internacional,
invadiu a Manchúria em 1931. Na Europa, em 1935, foi a
vez de a Itália invadir a Etiópia e a guerra, assim, caminhava
também para o continente africano. Por sua vez, a Alemanha, desobedecendo às decisões do Tratado de Versalhes,
reincorporou o Sarre, em 1935, restabelecendo o serviço
militar obrigatório e, em 1936, ocupou militarmente a Renânia (zona da fronteira francesa desmilitarizada pelo Tratado

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

de Versalhes). O gatilho estava prestes a disparar, seria apenas questão de tempo.

A primeira manifestação significativa da expansão na-

Visando evitar confrontos militares, muitas nações eu-

zista ocorreu na Áustria, onde os alemães penetraram pro-

ropéias assistiam a esses episódios cautelosamente e fica-

gressivamente, desde 1934, até sua anexação ao Terceiro

ram temporariamente neutras. Assim, a cada nova agressão

Reich. Sob o pretexto de união germânica, o Führer efetivou

expansionista dos Estados totalitários, confirmava-se a fa-

o Anschluss (união alemã-autríaca). A meta seguinte era a

lência da Liga das Nações e da paz internacional adminis-

Tchecoslováquia, sob o pretexto de que a região sul desse

trada por ela.

país (os Sudetos), contava com uma população predominan-

Antes mesmo da eclosão do conflito generalizado, A

temente alemã. Inglaterra, França, aliados na Primeira Guerra

Guerra Civil Espanhola (1936-1939) deu a Hitler e a Mus-

e responsáveis pela criação da Tchecoslováquia, alegando

solini (associados ao militar golpista espanhol Francisco

evitar um confronto, reuniram-se com Hitler e Mussolini. Na

Franco) as condições para testar seus novos armamentos e

Conferência de Munique, a França e a Inglaterra cederam

acabar com a Nova República Socialista Espanhola. Esse

o território de Sudetos aos nazistas (ampliando o território

conflito teve como conseqüência a morte de mais de um mi-

alemão para o leste), com o compromisso de os alemães não

lhão de pessoas (em sua maioria comunistas) e consolidou

realizarem qualquer expansão sem o consentimento franco-

a aliança Hitler-Mussolini, chamado de Eixo Berlim-Roma.

britânico.

É importante ressaltar que esse acontecimento na Espanha ficou conhecido como o Ensaio Geral para a Segunda
Guerra Mundial e marcou a omissão da União Soviética em
relação aos comunistas que lutaram heroicamente contra
as forças de franco sem nenhum apoio dos soviéticos. A
política de isolamento da URSS custaria caro àquela nação,
pois ela não ficaria imune das agressões e da ira dos países
do Eixo. O momento certo de atacá-la seria planejado cuidadosamente por Hitler e seus generais.
O Japão, pouco depois, se aliou aos alemães e aos italianos, já que a expansão japonesa na Ásia entrou em con-

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

flito com a União Soviética e outros países imperialistas ocidentais. Formou-se então o Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Os

No entanto, para desencanto dos países adversários de ou-

três países assinaram o Pacto Antikomintern, unidade para

trora, Hitler cobiçava conquistar o corredor polonês, a faixa de

combater a expansão do comunismo internacional. Tal pacto

terra tirada da Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que incluía o

incluía, dentre outras coisas, a eliminação sumária de comu-

porto de Dantzig, área que dava a Polônia a saída para o mar Bál-

nistas em todo o mundo.

tico. Receosos das intenções nazistas, Inglaterra e França resolveram dar apoio e garantias ao governo polonês contra possíveis
agressões estrangeiras, obtendo, ao mesmo tempo, a promessa
da Alemanha de respeitar as fronteiras com a Polônia.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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A eclosão da guerra
Durante o ano de 1939, conhecido como ano da “guerra
de mentira”, não ocorreram grandes batalhas, pois os países ainda se preparavam para a guerra. Em abril de 1940,
Hitler iniciou uma guerra relâmpago, na qual se constituiu em
ataques maciços e rápidos com o uso de carros blindados,
aviões e de navios de guerra. A intenção era eliminar os seus
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

principais adversários rapidamente de modo a não permitir
qualquer tipo de reação dos mesmos.

Tendo obtido a passividade das potências européias

Os nazistas ocuparam rapidamente a Dinamarca, a Norue-

ocidentais e diante do clima de desconfiança em relação á

ga e a Holanda. O avanço nazista alcançou a França, ocupando

União Soviética, que se via isolada dentro dos sistemas de

Paris em 1940. O primeiro-ministro francês, Marechal Pétain,

alianças do continente, Hitler aproximou-se de Stálin, esta-

assinou a rendição na cidade de Vichy, embora a parte sul do

belecendo, em 1939, o Pacto Germano-Soviético de não

país permanecesse resistindo ás forças alemãs. Dominado o

agressão e neutralidade por dez anos. Garantindo a neutrali-

continente, Hitler dirigiu-se contra a Inglaterra, iniciando um novo

dade soviética na possibilidade de um conflito internacional,

período da guerra. Contra essa nação as coisas eram muito mais

o pacto representou o lance final nazista em sua agressiva

difíceis, pois se tratava de uma ilha e, por via marítima, era quase

política expansionista. Por meio dele a Alemanha firmava

impossível derrotar as forças britânicas. A alternativa utilizada

o compromisso de não-agressão aos soviéticos, permitin-

pelos alemães foi bombardear, através dos seus caças, noite e

do a este a anexação dos estados bálticos (Finlândia) e de

dia, a Inglaterra sem trégua, enquanto os ingleses respondiam

parte da Polônia Oriental, enquanto Hitler, em troca, poderia

como podiam. Calcula-se que os bombardeios aéreos resulta-

anexar Dantzig. O pacto priorizou interesses expansionistas

ram em mais de quarenta mil civis mortos.

de ambos os lados, relegando a segundo plano diferenças

Enquanto os alemães travavam a batalha contra a Ingla-

ideológicas, políticas e sociais entre o nazismo e o “socia-

terra, os Italianos atacavam o norte africano, tentando tomar

lismo soviético”.

o canal de Suez, a fim de romper as ligações da Inglaterra
com suas colônias. Italianos e alemães atacaram também a
Grécia, a Bulgária, a Iugoslávia e toda a região balcânica. Os
historiadores costumam ironizar a incompetência de Mussolini
enquanto estrategista militar, pois o mesmo não foi capaz de
conquistar a Grécia sozinho, necessitando de forte apoio das
forças alemães para ocupar aquele pequeno e impotente país.
Com a intenção de obter minérios, cereais e petróleo,
fundamentais aos seus planos bélicos, em junho de 1941,
Hitler, traindo o pacto de não agressão de 1939 e sem declaração de guerra, marchou para a União Soviética. Num ataque surpresa, foram acionados canhões alemães nas frontei-

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Em 1° de setembro de 1939, Hitler deu continuidade ao
seu jogo expansionista, invadindo a Polônia. Inglaterra e Fran-
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ras efetuando ataques aéreos sobre os aeroportos soviéticos
próximos, enquanto era aberto caminho, por terra, para o
exército alemão marchar rumo a Moscou. Essa intervenção
bélica ficou conhecida como Operação Barbarossa.

ça, de acordo com os compromissos públicos assumidos,

Cumprindo com as determinações da central de inteli-

não tendo alternativa, reagiram, iniciando-se, dessa manei-

gência, os generais nazistas contaram com uma rápida vitória

ra, a Segunda Guerra Mundial. Doravante não haveria mais

sobre os soviéticos, pois havia um exército alemão de três

como conter um conflito que deixaria mais de 50 milhões de

milhões de soldados, na fronteira russa, pronto para a con-

pessoas mortas, tanto civis como militares.

quista. De fato, inicialmente o exército soviético pouco pôde
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fazer para deter o avanço dos alemães. Mas Hitler não contava com o grande número de soldados russos, nem avaliaria
o seu vasto território e a resistência das tropas e da população. O sucesso dos primeiros meses levou os nazistas até
os subúrbios de Moscou, a capital soviética, mas no final de
1941, os alemães passaram a experimentar duras e decisivas
derrotas.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Um fato curioso:
Um aspecto importante e singular dessa operação é
que Hitler havia declarado para os seus generais que, diferentemente das outras anexações, em território soviético
eles não poupassem vidas, em claro sinal do desprezo e
raiva que o Führer possuía em relação aos comunistas.
Desde março de 1941, os Estados Unidos haviam assumido posição contrária ao Eixo, ajudando materialmente
a Inglaterra e a França. Em agosto, o presidente morte-americano Franklin Roosevelt assinou com o primeiro-ministro
inglês Churchill a Carta do Atlântico, selando a solidariedade entre Inglaterra e Estados Unidos. Essa declaração, baseada em princípios liberais e democráticos, como a renúncia ao uso da força na política internacional, a liberdade de
navegação em águas internacionais, o respeito à autonomia
(

e às fronteiras políticas, contrariava a política expansionista
nazifascista.
No Pacífico, desde a invasão da China, a tensão entre Estados Unidos e Japão crescia, aumentando fortemente após
o ataque japonês sobre a Indochina. Em dezembro de 1941,
os japoneses, ambicionando a plena hegemonia no Pacífico
oriental e dando seguimento ao seu expansionismo, atacaram
Pearl Harbor, a maior base naval norte-americana no Pacífico
sul, precipitando a entrada dos Estados Unidos na Guerra.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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derrotou, no Egito, os alemães e italianos na batalha de El
Alamein. Essa vitória deu aos Aliados controle do Mediterrâneo e possibilitou o desembarque na Itália, abrindo uma frente
de avanço sobre a Alemanha. Em setembro de 1943, depois
de o rei italiano demitir o Primeiro Ministro Mussolini, a Itália
se rendeu e, no mês seguinte declarou guerra a Alemanha. A
luta na península contra os alemães e fascistas locais duraria
até o final da guerra.
Uma frente aliada desembarcou na Normandia, norte da
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

França, no dia 6 de junho de 1944, o chamado Dia D. A operação tinha por objetivo eliminar as forças alemãs estacionadas

O ataque japonês a Pearl Harbor aconteceu na manhã de
sete de dezembro, enquanto diplomatas japoneses e norte-

no norte da Europa, denominadas Muralha do Atlântico, avançar pelo continente e apertar o cerco contra o Terceiro Reich.

americanos discutiam em Washington a retirada do Japão da

Pouco depois, em agosto de 1944, Paris era libertada.

Indochina e a normalização de suas relações no Pacífico. O

Enquanto isso, os aliados conduziam seus exércitos na di-

ataque destruiu grande parte da frota americana e deu aos

reção da Alemanha, o centro do Eixo. O Exército Vermelho

japoneses a posição bélica ofensiva, enquanto os norte-ame-

soviético foi o primeiro a chegar a Berlim, dando o golpe final

ricanos buscavam recompor suas forças. Mesmo assim, no

sobre o Terceiro Reich.

dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão,
oficializando o confronto no Pacífico.

Poucos dias antes da rendição final (8 de maio), Mussolini e Hitler morreram em circunstâncias dramáticas. Mussoli-

Até o início de 1942, Alemanha, Itália e Japão dominaram

ni, depois de caçado por populares, foi preso, fuzilado e pen-

a guerra, executando uma contínua expansão e conquistando

durado numa Praça de Milão em 28 de abril. Hitler cometeu

gigantescas e estratégicas regiões da Europa, África e Ásia.

suicídio com um tiro de pistola na cabeça, em 30 de abril.

Mas, a partir de então, iniciou-se a derrocada do Eixo, pondo
fim á expansão totalitária. Nesse particular é importante salientar o papel preponderante exercido pelo exército vermelho soviético, o maior responsável pela derrota das forças nazistas.
Além de terem sido os grandes responsáveis pela derrota dos
alemães, os soviéticos foram os mais sacrificados, pois terminado a guerra as perdas humanas contabilizadas naquele país
superaram a de todos os demais envolvidos no conflito.

O Fim da guerra
Na União Soviética, durante a batalha de Stalingrado,
Hitler tentava vencer definitivamente os soviéticos. Mas, ao
fim de alguns meses de acirrada luta, a ofensiva nazista foi
completamente destruída: mais de 150 mil soldados alemães
morreram e mais de cem mil foram aprisionados, neutralizando o poderio alemão no leste.
No Oriente, os japoneses foram batidos nas batalhas do
mar de Coral e de Midway, a primeira grande derrota da marinha japonesa. Enquanto isso, os Estados Unidos restabeleciam seu equilíbrio bélico e assumiam a ofensiva.
Ao mesmo tempo, os Aliados iniciaram o avanço no
norte da África, e em 1943, um exército anglo-americano
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Na conferência, decidiu-se também sobre a divisão da
Alemanha e as fronteiras da Polônia ao chegar o fim da guerra, além de formularem propostas de paz com a colaboração
de todas as nações. Estados Unidos e Inglaterra reconheceram a fronteira soviética no Ocidente, com a anexação da
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Lituânia, da Letônia, da Estônia e do leste da polônia. Em fevereiro de 1945, com a guerra preste a acabar na Europa e o
Japão recuando, deu-se a Conferência de Yalta, às margens
do mar Negro, na Criméia russa.
Stálin, Churchill e Roosevelt discutiram a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em bases diferentes das
Corpo do Nazista Adolph Hitler.

da Liga das Nações, e definiram a partilha mundial, deixando

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

para a União Soviética o predomínio sobre a Europa oriental,
incorporando os territórios alemães a leste e definindo a par-

No oriente, a luta continuou por mais de dois meses.

ticipação da URSS na rendição do Japão, com a divisão da

Os Estados Unidos avançaram progressivamente, cercando

Coréia em áreas de influência soviética e norte-americana.

o Japão. Em 6 de agosto de 1945, já dominando o confli-

Separava-se o mundo capitalista do socialista. Era o começo

to no Pacífico, mas sob o pretexto de abreviar a guerra, os

de uma era que ficaria marcada como Guerra-fria.

norte-americanos utilizaram o seu mais novo e poderoso recurso bélico:lançaram uma bomba atômica sobre a cidade
de Hiroshima e, três dias depois, outra sobre Nagasáqui. A
rendição incondicional do Japão foi obtida em 19 de agosto,
oficializando o final da guerra.

Os acordos de paz
O primeiro acordo de paz ocorreu no início da ofensiva
aliada e da derrocada do Eixo. Foi a Conferência de Teerã, no
Irã, em novembro de 1943, que reuniu pela primeira vez os
três grandes estadistas da época: Stálin, Churchill e Roose-

A GUERRA FRIA
A economia de guerra proporciona abrigos confortáveis para
dezenas de milhares de burocratas com e sem uniforme militar que vão para escritório todo dia construir armas nucleares
ou planejar uma guerra nuclear; milhões de trabalhadores cujo
emprego depende do sistema de terrorismo nuclear; cientistas e
engenheiros contratados para buscar aquela “inovação tecnológica” final que pode oferecer segurança total; fornecedores que
não querem abrir mão de lucros fáceis; intelectuais guerreiros
que vendem ameaças e bendizem guerras.
Richard Barnet, Real security (Nova York,1981).

velt. Na Conferência as forças anglo-americanas interviriam
na França, completando o cerco de pressão à Alemanha,

Nos quadros da geopolítica internacional, a oposição

juntamente com o leste russo, o que se concretizou com o

entre os blocos socialista e capitalista foi levada ao extre-

desembarque dos aliados na Normandia.

mo após 1945, promovendo uma bipolarização política, ideológica e militar que afetou todo o mundo contemporâneo.
Dito de uma maneira mais objetiva, o mundo foi literalmente
dividido ao meio e as duas superpotências daquela época reinaram soberanamente nos cinco continentes do globo. Cada
potência buscou, nesse período, estabelecer as suas zonas
de influência e impor uma política imperialista, submetendo
milhões de pessoas à sua órbita de controle, muitas vezes
por meio da força pura e simples.
Os conflitos ocorridos durante a Guerra Fria ocorreram

O Encontro dos três grandes estadistas: Stálin, Churchill e
Roosevelt, em Yalta.

em vários pontos do mundo, deixando claro que as relações

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

interesses norte-americanos e soviéticos. Sem constituir
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um período homogêneo, devido à distensão entre os pólos
rivais, a Guerra Fria durou até o fim da União Soviética, em
1991. No curso dos seus quase cinquenta anos, as potências
investiram no aperfeiçoamento de armas de destruição em
massa, construíram bombas nucleares capazes de destruir
o mundo mais de cinquenta vezes, planejaram habitar outros
planetas, conheceram a lua e promoveram a expansão da miséria por meio da política imperialista. O que hoje assistimos
na África e na América Latina, por exemplo, é resultado das
intervenções dos impérios que espoliaram os continentes em
benefício próprio sob o pretexto ideológico da promoção de
uma sociedade justa, humana, igualitária, livre, democrática.
Vejamos um pouco do seu histórico.
No dia 12 de março de 1947, o presidente norte-americano, Harry Truman, ao discursar no Congresso Nacional,
afirmou que os Estados Unidos se posicionariam a favor
das nações livres que desejassem resistir às tentativas da
dominação dos comunistas. A meta de Truman era combater
a expansão do comunismo e a influência soviética, oficia-

(
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

lizando naquele instante a Guerra Fria. No mesmo ano, o
secretário de Estado, George Marshall, reforçou a posição

Ao lado da disputa pela hegemonia econômica mundial,

norte-americana ao lançar o Plano Marshall, um programa

os blocos opostos corriam para se armar contra o inimigo. A

de investimentos e de recuperação econômica para os países

União Soviética adquiriu a bomba atômica em 1949 e a bomba

europeus em crise após a Segunda Guerra Mundial.

de hidrogênio em 1953. Não se pode afirmar se a União So-

Em resposta, a União Soviética criou o Kominform, orga-

viética e os Estados Unidos pretendiam usar armas nucleares

nismo encarregado de promover a união dos principais par-

contra outros países: os EUA na Coréia em 1951(Guerra da

tidos comunistas europeus, além de afastar da supremacia

Coréia- 1950 a 1953), e, para salvar os franceses, no Vietnã

norte-americana os países sob sua influência, gerando o blo-

em 1954; a URSS contra a China em 1969. As armas nuclea-

co que ficou conhecido como a “cortina de ferro”. Comple-

res não foram usadas, mas ambos usaram a ameaça nuclear,

mentando a reação soviética, em 1949 foi criado o Comecon,

quase com certeza sem a intenção de cumpri-la, em algumas

uma réplica do Plano Marshall para os países socialistas,

ocasiões: os Estados Unidos buscaram acelerar as negocia-

buscando sua integração e ajuda econômico-finaceira.

ções de paz na Coréia e no Vietnã, e a União Soviética para
forçar a Grã-Bretanha e a França retirar-se de Suez em 1956.
Para o consagrado historiador Eric Hobsbawm, na prática
nunca houve uma ameaça de uma guerra total nuclear. Salvo
nos episódios acima narrados e durante a crise dos mísseis instalados em Cuba e apontados para os Estados Unidos, nunca
houve de fato uma concreta ameaça de explosão nuclear. Isso
se explica, dentre outras razões, pelo fato de Estados Unidos e
a União Soviética sempre acordarem secretamente nos processos de intervenção em suas áreas de influência; ou seja, sempre
que uma das potências invadia um território, era respaldado pela
outra potência. É lógico que algumas exceções existiram como
foi o caso de Cuba, do Afeganistão, da Coréia e do Vietnã. Mas
esses acontecimentos jamais se constituíram em motivos suficientemente fortes para a eclosão de um cataclisma nuclear. No
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fundo, os dois lados sempre mantiveram acordos secretos na

racterizavam a Guerra Fria sofreram uma reversão parcial com

divisão do globo, conforme os seus interesses econômicos.

a morte do ditador Joseph Stálin, com a política do então pre-

Diante das novas forças da Alemanha Ocidental, devido

sidente norte-americano Eisenhower e com a paz de Pan Mun-

aos investimentos do Plano Marshall e à unificação admi-

jon, na Coréia. Instaurou-se então um período de aproximação

nistrativa, a União Soviética revidou, em 1948, impondo o

entre a União Soviética e os Estados Unidos, conhecido como

bloqueio terrestre a cidade de Berlim Socialista. O ocidente

Coexistência Pacífica. Esse período iniciou-se com uma série

capitalista respondeu com o abastecimento da Berlim capita-

de reuniões de cúpula entre os dirigentes das duas superpotên-

lista por via aérea, acirrando os ânimos e criando grande ten-

cias, para limitação de armamentos. Até os anos 60, buscou-

são internacional. No ano seguinte foram instituídas as duas

se diminuir os atritos da Guerra Fria, o monolitismo dos blocos,

Alemanhas: a ocidental- República Federal da Alemanha, e

o alinhamento férreo à União soviética ou aos Estados Unidos,

a oriental- República Democrática Alemã.

possibilitando uma multipolarização internacional.

Em agosto de 1961, foi construído o Muro de Berlim, que

Em meio à Coexistência Pacífica emergiram vários focos

separou, concretamente, os dois lados da cidade e se tornou

de tensão, colocando em risco a aproximação entre norte-

símbolo da separação alemã e da Guerra Fria. A derrubada do

americanos e soviéticos e até mesmo a paz mundial. Dentre

muro em 1989, em meio ao colapso do socialismo real, por

tais episódios podemos citar:
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sua vez, foi o marco do final do período da Guerra Fria. À sua
queda, em seguida, deu-se na unificação da Alemanha.
Outros fatos somaram-se a essa crescente tensão interna-

⇒⇒ A guerra do Vietnã;
⇒⇒ O processo de descolonização africana;

cional, como a criação, em abril de 1949, da Organização do

⇒⇒ A Revolução Cubana em 1959;

Tratado do atlântico Norte (OTAN), uma aliança político-militar

⇒⇒ A invasão da Hungria pelos soviéticos;

dos países ocidentais, composta inicialmente por Estados

⇒⇒ O rompimento entre a União Soviética e a China.

Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos,
Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália.

A Coexistência pacífica não pôs, entretanto, fim às rivali-

Posteriormente ingressaram Grécia, Turquia e Alemanha Oci-

dades capitalismo-socialismo, mas abriram canais de enten-

dental, opondo toda a Europa ocidental à União Soviética.

dimento, algumas vezes eficazes, em outras se mostraram
ineficientes.
Após as diversas crises do final dos anos 60 que atingiram as relações entre União Soviética e Estados Unidos, o início dos anos 70 foi impulsionado por uma nova reaproximação entre os dois países. A partir de 1972, foram assinados
tratados que limitavam o poder bélico, até então crescentes,
das duas superpotências. Esses trados receberam o nome de
Salt (Strategic Arms Limitation TreaTy - Tratado sobre Limitação de Armas Estratégicas). O primeiro Salt limitou o sistema de mísseis antibalísticos dos Estados Unidos e da União
Soviética. Em 1979, foi assinado o Salt-2, no qual estabeleceu uma redução dos mísseis e bombardeios estratégicos.
O efeito da Guerra Fria foi mais importante na política internacional do continente europeu que em sua política interna.
Provocou a criação da “Comunidade Européia”, que inicialmente era formada por seis Estados: França, República Federal

Figura 39: Países membros da OTAN.
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo.
Enquanto na Europa a diplomacia dos países avançava nas
negociações para a formação de um bloco econômico com-

O armamentismo e a tensão crescente entre os blocos

posto por vários países, na Rússia, em agosto de 1991, mem-

capitalistas e socialistas que se estenderam até 1953 e que ca-

bros da burocracia conservadora afastaram do poder, por meio

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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de um golpe de estado, o presidente soviético Gorbatchev. Os

mente os caminhos opostos seguidos por duas importantes

golpistas visavam impedir as mudanças propostas no quadro

áreas do globo. Enquanto a Europa buscava o fortalecimento

político-econômico em curso na a União Soviética, as quais

político e econômico por meio da criação de um bloco sólido,

ameaçavam o colapso econômico e uma guerra civil. Bóris

a antiga URSS se fragmentava e dava origem a uma série

Yeltsin, presidente da principal república soviética, a Rússia,

de Repúblicas independentes, muitas das quais eram resul-

e líder dos ultra-perestroikistas, convocou uma greve geral e

tados dos sentimentos e das identidades étnicas e religiosas,

obteve o apoio de milhares de civis e militares que, estabeleci-

as quais foram violentamente silenciadas, por décadas, pela

dos em frente ao Parlamento Russo, derrotaram os golpistas e

repressão do imperialismo russo. Agora, os Bálcãs e as na-

reafirmaram a legitimidade do governo Gorbachev.

ções do Leste Europeu começariam a escrever a sua própria

Tal foi o prestigio obtido por Yeltsin pela vitória contra o

história como nações independentes. Vejamos como ficou o

golpe, que ele se transformou no principal líder político so-

mapa do Leste europeu e dos Bálcãs antes e após a queda

viético, sobrepondo-se mesmo à Gorbatchev que, ao voltar

da URSS.

ao poder, se viu obrigado a renunciar ao cargo de secretáriogeral do Partido Comunista da União Soviética e dissolver o

Figura 42: União Soviética (1952-1991)

partido, então acusado de ligações com os golpistas, ficando
apenas com o enfraquecido cargo de presidente da União
Soviética.

Figura 43:Europa

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

O golpe final contra Gorbatchev deu-se em dezembro de
1991, quando a Rússia de Yeltsin, juntamente com a Ucrânia
e a Bielo-Rússia assinaram o Acordo de Minsk (capital de
Bielarus), proclamando o fim da União Soviética e a criação
da Comunidade de Estados Independentes (CEI) que, pouco
depois, obteve a adesão de outras ex-repúblicas da União
Soviética. Dias depois, em 25 de dezembro, do mesmo ano,
Gorbatchev renunciava ao cargo de presidente da União das
Repúblicas Socialista Soviéticas, país que, então, já não existia. O aspecto paradoxal da história dessa década foi justa-
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Figura 44: União Soviética 1984.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Curiosidade:

com os armamentos nucleares espalhados por todo o território
soviético. Como a antiga União Soviética havia espalhado bases

Após a queda do Império Soviético uma sucessão de

para lançamento de mísseis de médio e longo alcance nessas

crises de abastecimento, desestruturação do estado e a

regiões, além de tornar diversas Repúblicas em portos para atra-

completa falta de organização no sistema de abastecimento

camento de navios e submarinos, hoje não se tem idéia do arse-

levaram ao aprofundamento do estado de miséria e desespe-

nal que cada nação independente possui em seus territórios.

ro de milhares de famílias que se amontoavam nas filas dos

Há ainda outro fator que indica perigo iminente: a falta de

armazéns na busca de leite, pão e outros víveres necessários

manutenção, de armazenamento adequado das ogivas nucle-

para a sua sobrevivência.

ares tem despertado grande medo por parte da comunidade
internacional em relação ao destino de todo arsenal nuclear
naquela região. A prova mais inconteste de tal situação foi o
acidente com o Submarino Kursk, cujo resultado foi a morte
de toda a tripulação, composta de 118 marinheiros, nas profundezas do oceano Ártico.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Após o colapso da União Soviética em 1991, conflitos eclodiram em diversas partes do antigo império. Dentre as razões
mais complicadas foram as disputas em torno de quem ficaria

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Glossário
Socialismo: Doutrina que prega a primazia dos interesses da sociedade sobre os dos indivíduos, e defende a substituição da livreiniciativa pela ação coordenada da coletividade, na produção de bens
e na repartição da renda.
Comunismo: Doutrina ou sistema social que preconiza a comunidade
de bens e a supressão da propriedade privada dos meios de produção: terras, minas, fábricas etc.
Anarquismo: pode ser definido como uma doutrina (conjunto de
princípios políticos, sociais e culturais) que defende o fim de qualquer forma de autoridade e dominação (política, econômica, social
e religiosa). Em resumo, os anarquistas defendem uma sociedade
baseada na liberdade total, porém responsável.
Macartismo: (em inglês McCarthyism) é o termo que descreve um
período de intensa patrulha anticomunista, perseguição política e
desrespeito aos direitos civis. Originalmente, o termo foi cunhado
para criticar as ações do senador americano Joseph McCarthy.
Guerra-Fria: (vulgarmente referida como Terceira Guerra Mundial) é
a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas
e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética,
compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial
(1945) e a extinção da União Soviética (1991). Em resumo, foi um
conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e
ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência.
Stalinismo: Conjunto das teorias e dos métodos de Stalin.
Perestroika: uma das políticas introduzidas na União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas por Mikhail Gorbachev, em 1985.
Balcãs: Nome histórico e geográfico para designar a região sudeste
da Europa que engloba a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Bulgária,
a Grécia, a República da Macedónia, o Montenegro, a Sérvia, o autoproclamado independente Kosovo, a porção da Turquia no continente
europeu.
Eslavismo: Doutrina e movimento político que preconiza o agrupamento de todos os povos eslavos numa única nação
Totalitarismo: Forma de governo na qual os dirigentes da nação detêm o total controle sobre os direitos das pessoas em proveito da
razão de Estado. No totalitarismo só um partido político é permitido,
chefiado por um líder absoluto, que se mantém no poder usando a
força e a violência. A liberdade de religião não existe porque o Estado
só permite a existência daquelas Igrejas cujos ministros cooperem
com o governo.

a Sra. Kerner permanece acamada, Alex não tem muitos problemas,
mas quando ela deseja assistir à televisão ele precisa contar com a
ajuda de um amigo diretor de vídeos.
A Batalha de Argel
Direção de Gillo Pontecorvo
Argélia, Itália, 1965. Brahim Haggiag, Jean Martin, Yacef Saadi,
Ugo Paletti, 117 min.
Sinopse:
Os eventos decisivos da guerra pela independência da Argélia,
marco do processo de libertação das colônias européias na África.
Entre 1954 e 1957 é mostrado o modo de agir dos dois lados do conflito, a Frente de Libertação Nacional e o exército francês. Enquanto
que o exército usava técnicas de tortura e eliminava o maior número
possível de rebeldes, a FLN desenvolvia técnicas não-convencionais
de combate, baseadas na guerrilha e no terrorismo.
Iwo Jima, o Portal da Glória
Direção de Allan Dwan
EUA, 1949. John Wayne, John Agar, Adele Mara, Forrest Tucker,
109 min.
Sinopse:
Durante a 2ª Guerra Mundial, o sargento John M. Stryker (John
Wayne) treina de forma dura os fuzileiros navais que são subordinados a ele, pois leva muito a sério a missão de transformar recrutas
despreparados em hábeis soldados. Os recrutas o odeiam, principalmente o soldado Peter Conway (John Agar), filho de Sam Conway,
ex-comandante de Stryker, que o serviu com admiração. Já Peter
lembra do pai com grande amargura. Stryker também vive um drama
pessoal, pois não consegue esquecer de seu filho, que foi levado pela
ex-esposa quando ela o abandonou. Alguns contestam seus métodos, mas a experiência de Stryker ficará evidente quando, ao lutarem

FILMES:

com os japoneses, tomam a ilha de Tarawa. Logo os mariners iriam
escrever o nome deles na história, ao fincarem a bandeira americana

Adeus Lênin

no Monte Suribachi e tomarem Iwo Jima.

Direção de Wolfganger Becker
Alemanha, 2003. Katrin Sab, Chulpan Khamatova, Florian Lukas,
Alexander Beyer, 118 min. Sinopse:
Sinopse:
Em 1989, pouco antes da queda do muro de Berlim, a Sra. Ker-
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Cartas de Iwo Jima
Direção de Clint Eastwood
EUA, 2006. Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara,
Ryo Kase, 140 min.

ner (Katrin Sab) passa mal, entra em coma e fica desacordada du-

Sinopse:

rante os dias que marcaram o triunfo do regime capitalista. Quando

Junho de 1944. Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe), o tenen-

ela desperta, em meados de 1990, sua cidade, Berlim Oriental, está

te-general do exército imperial japonês, chega na ilha de Iwo Jima.

sensivelmente modificada. Seu filho Alexander (Daniel Brühl), temen-

Muito respeitado por ser um hábil estrategista, Kuribayashi estudara

do que a excitação causada pelas drásticas mudanças possa lhe pre-

nos Estados Unidos, onde fizera grandes amigos e conhecia o exérci-

judicar a saúde, decide esconder-lhe os acontecimentos. Enquanto

to ocidental e sua capacidade tecnológica. Por isso o Japão colocou
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em suas mãos o destino de Iwo Jima, considerada a última linha

de um estabelecimento comercial, juntamente com seus pais, Otto

defesa do país. Ao contrário dos outros comandantes Kuribayashi

(Joseph Schildkraut) e Edith (Gusti Huber), e sua irmã Margot (Diane

moderniza o modo de agir, alterando a estratégia que era usada. Ele

Baker). Além deles vive no local uma outra família judia, composta

supervisiona a construção de uma fortaleza subterrânea, feita de

por Hans Van Daan (Lou Jacobi), Petronella Van Daan (Shelley Win-

túneis que davam para as suas tropas a estratégia ideal contra as

ters), Peter Van Daan (Richard Beymer) e Albert Dussell (Ed Wynn),

forças americanas, que começam a desembarcar na ilha em 19 de

um idoso dentista. Anne Frank, uma jovem de 13 anos, documenta

fevereiro de 1945. Os japoneses sabiam que as chances de sair dali

sua vida enquanto se esconde da Gestapo da Holanda. Este refú-

vivos eram mínimas. Enquanto isto acontece Kuribayashi e outros

gio foi providenciado por Kraler (Douglas Spencer) e Miep (Dodie

escrevem várias cartas, que dariam vozes e rostos para aqueles que

Heath), bondosos proprietários de lojas. Por dois anos eles ficam

ali estavam e o relato dos meses que antecederam a batalha e o

escondidos, vivendo sempre na apreensão de saberem que podem

combate propriamente dito, sobre a ótica dos japoneses.

ser traídos ou descobertos a qualquer momento e mandados para
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um campo de concentração. Apesar disto eles sonham com dias
Casablanca

melhores, ao mesmo tempo em que Peter e Anne se apaixonam.

Direção de Michael Curtiz
EUA, 1942. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid,
Claude Rains,103 min.
Sinopse:
Casablanca a rota obrigatória de quem está fugindo dos nazistas

BRASIL REPUBLICANO

na Segunda Guerra Mundial. lá que Rick (Humphrey Bogart) vai reencontrar Ilsa (Ingrid Bergman), anos depois de terem se apaixonado
e se perdido em Paris.

Durante a segunda metade do século XIX, o Império
brasileiro conheceu mudanças na economia, política e na
sociedade. No sudeste escravista, desenvolvia-se a lavoura

Por quem os sinos dobram

de café e no oeste paulista a maior utilização do trabalho

Direção de Sam Wood

assalariado apontava para um “surto” industrial a partir de

EUA, 1943. Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akim Tamiroff, Arturo

1874. No Nordeste os senhores de engenho, que durante

de Córdova.,156 min.

séculos ostentaram a condições de mandatários locais, per-

Sinopse:

diam espaço nos círculos da política nacional para a nova

Espanha, 1937. Durante a Guerra Civil Robert Jordan (Gary

aristocracia cafeeira. O deslocamento da importância eco-

Cooper), um idealista americano, se alia aos guerrilheiros e tem a

nômica brasileira se efetivou para o sudeste e os homens

missão de explodir uma ponte estratégica em um desfiladeiro bem

do café passaram a ocupar os principais postos da política

defendido pelos franquistas. Chega ao local com Anselmo (Vladimir

brasileira.

sokoloff), um guia, que lhe apresenta Pablo (Akim Tamiroff), o chefe

Nesse contexto, é muito importante destacar os in-

dos guerrilheiros da região, Pilar (Katina Paxinou), a mulher de Pablo,

vestimentos de capitais ingleses na montagem de toda a

e outros guerrilheiros. Neste contexto Jordan se apaixona por Maria

infra-estrutura para o escoamento da produção proceden-

(Ingrid Bergman), uma bela jovem cujos pais foram mortos pelos

te dos distantes campos das plantações cafeeiras. Foram

franquistas. A missão de Jordan é contestada por Pablo, pois explo-

os britânicos os principais financiadores das construções

direm a ponte atrairia para ali o exército e a aviação franquista. Pilar,

das ferrovias e dos portos litorâneos do Brasil oitocen-

uma mulher determinada, não concorda com as posições de Pablo,

tista. Além do café, outros produtos, como os minérios

que age de um jeito no mínimo suspeito.

procedentes do interior do país, interessavam a Grã-Bretanha e seus investimentos não era fruto de simples atos

O diário de Anne Frank
Direção de George Stevens.
EUA, 1959. Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Shelley Winters,
Richard Beymer,180 min.

de benevolência.
Por sua vez, o centralismo político-administrativo do regime imperial tornara-se, com o passar dos anos, incompatível
com a nova realidade socioeconômica pela qual passava o

Sinopse:

Brasil. A solução seria a implantação de um sistema fede-

Holanda, 1942. Anne Frank (Millie Perkins) vive no sótão secreto

rativo, capaz de superar as diferenças regionais, impondo

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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maior autonomia local; uma das reivindicações da maior

Curiosidade:

parte das Províncias desde a primeira metade do século XIX.
Nas últimas décadas da escravidão e do século XIX, alguns

Para o historiador José Murilo de Carvalho, autor do livro

fatores ditariam a crise do regime monárquico e levariam à

“os bestializados”, a Proclamação da República não passou

sua queda.

de um golpe de estado perpetrado pelos militares. Na época,

Entre os fatores que levaram o fim na monarquia e à Pro-

a população da capital do Império assistiu atônita ao espetá-

clamação da República, os que tiveram mais destaque foram:

culo protagonizado pelos militares. Vejamos algumas maté-

predomínio das novas regiões cafeeiras na economia do

rias de jornais e artigos publicados por cronistas de época:

país, projetando um novo e forte setor social: os modernos empresários do café, reivindicando atendimento de

Figura 48: Jornal Correio do Povo.

seus interesses; o ideal de federação, que se adequava
aos anseios dos vários grupos políticos do Brasil, o qual
só seria atingido com uma República Federativa; O receio
do III Reinado, aliado à queda de Napoleão III na França,
e o desprestigio da Monarquia em face das Questões Religiosa, Militar e Social completaram o quadro dos fatores
explicativos do remanejamento institucional ocorrido em
1889.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

No próprio dia 15 de novembro de 1889, Aristídes Lobo
escreveu um artigo para o Diário Popular, que só publicou
na segunda-feira 18 de novembro, a respeito da proclamação da República.
“assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem saber
o que significava. Muitos acreditavam estar vendo uma
parada”, diz o ministro do Interior em seu artigo, com uma
sinceridade e uma capacidade de síntese notáveis.
A população carioca realmente contemplou tudo aquilo
bestificada. Mas, em outro canto do artigo, Aristides Lobo
projeta os fatos de sexta-feira passada para o futuro.
“O que se fez é um degrau, talvez nem tanto, para o advento da grande era”, escreve, e completa depois:
“Estamos em presença de um esboço rude, incompleto,
completamente amorfo. Não é tudo, mas é muito”.
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011
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Figura 49:”Os cariocas olhavam uns para os outros pasmados,
interrogando-se com os olhos sem dizer palavra”, diz o dramaturgo Arthur Azevedo, que viu o cortejo militar.

fora substituída pelo setor empresarial cafeeiro, ansioso por
apoderar-se do aparelho do Estado para colocá-lo inteiramente ao seu serviço. Fora, na opinião de alguns historiadores, a
ascensão de um governo burguês oligárquico, o qual aspirava a modernização do país por meio da industrialização,
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da regulamentação das relações de trabalho assalariado e da
formação de quadros de nível superior para assumir as funções burocráticas do aparelho de estado.
O primeiro período da República, correspondente entre
1889 a 1930, recebeu a denominação de Republica Velha
ou Primeira República. Esses 41 anos foram constituídos
por duas fases distintas: os cinco anos iniciais, de implantação e consolidação da nova ordem, são conhecidos como
República da Espada; a partir de 1894 até 1930, deu-se
Figura 50: A família Real, a caminho do exílio.

a instalação do poder civil, configurando-se durante essa
fase a República das Oligarquias.

A República da Espada
A República da Espada correspondeu ao período republicano de 1889 a 1894, em que o governo foi exercido sucessivamente por dois militares. Isso não significa que as Forças
Armadas tenham assumido o controle do país em seu próprio
nome. Para os estudiosos desse período, o papel do exército (com exclusão da marinha, cuja ação política divergia do
exército) foi, antes de tudo, o de consolidar as instituições
republicanas e criar condições para que as lideranças políticas civis, representantes das classes dominantes, pudessem
assumir diretamente o poder.
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Governo provisório de Deodoro (1889-1891)
Instalada logo em seguida à proclamação da República
de 15 de novembro, sob chefia de Manuel Deodoro da Fonse-

Para entendermos as razões da queda da única monar-

ca, o primeiro governo republicano foi marcado por uma série

quia existentes nos trópicos precisamos descrever o proces-

de conflitos, em razão de seus componentes representarem

so histórico que fez surgir os ideais do republicanismo no

interesses opostos. Daí, a demissão coletiva do ministério,

Brasil. O Movimento Republicano iniciou-se em São Paulo,

cujos principais membros tiveram estreitas ligações com

em 1870, com a fundação do Clube Republicano, do jornal “A

a implantação do novo regime. Logo no início do Governo

República” e o lançamento de um “Manifesto Republicano”.

Provisório foram publicados os primeiros atos da República,

O golpe de 15 de novembro de 1889 resultou da conspi-

contendo uma série de medidas modernizadoras que intro-

ração na qual se uniram republicanos e militares, colocando-

duziram importantes mudanças na organização institucional

se como chefe ostensivo da mesma o marechal Deodoro da

do país.

Fonseca, não republicano, mas de enorme prestígio no comando da hierarquia do Exército.
O novo Regime consistiu numa transformação de cúpula;
a velha aristocracia rural, de mentalidade colonial escravista,

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Figura 51: Marechal Deodoro da Fonseca: primeiro Presidente do Brasil.

,Com a entrada de um grande volume de dinheiro em circulação, os negócios aumentaram e o país conheceu um momento de euforia. Contudo, boa parte desse dinheiro não foi
aplicado na produção, o que traria riquezas e empregos, mas
sim na especulação de título e ações de empresas fantasmas. Como resultado, o país viveu uma verdadeira desordem
financeira, com forte desvalorização da moeda e uma inflação acelerada e, por causa dela, uma acentuada elevação dos
preços; na época verificou-se também um grande número de
falências de empresas.

A Constituição de 1891
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

O Encilhamento

Durante o Governo Provisório, um Congresso Constituinte
trabalhou na elaboração da Primeira Constituição Republicana. Os deputados constituintes, de uma maneira geral, eram
fortemente influenciados pelo modelo norte-americano. Por

O governo republicano herdou do Império uma situação

fim, no dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada uma nova

de grande endividamento externo; além disso, os preços do

Constituição do Brasil, confirmando os primeiros decretos do

café estavam em baixa. Foi quando Rui Barbosa, então mi-

Governo Provisório.

nistro da Fazenda, procurou implementar uma política eco-

A Constituição de 1891 estabelecia a tripartição dos

nômica e financeira, responsável pela crise conhecida como

poderes. O poder Executivo era exercido pelo presidente da

Encilhamento. Rui Barbosa tinha como objetivos estimular a

República, eleito pelo voto direto para um mandato de qua-

produção agrícola e, principalmente a industrial, além da ex-

tro anos. O poder Legislativo passava a ser exercido pelo

pansão dos negócios. Segundo ele, contudo, o pequeno volu-

Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados

me de moeda em circulação era o grande inibidor de qualquer

e Senado Federal. O Judiciário tinha como órgão principal o

iniciativa econômica, sendo necessária a ampliação da quan-

Supremo Tribunal Federal, incluindo também outros tribunais

tidade de moeda em circulação. Com isso, iniciou-se a emis-

e juízes federais.

são desenfreada de papel-moeda por bancos autorizados e o
crédito foi facilitado, permitindo-se a fundação indiscriminada
de empresas, especialmente as sociedades anônimas, cujas
ações eram lançadas no mercado.
Figura 52: Rui Barbosa com o Ministério da Fazenda

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Ficavam instituídas as eleições diretas em todos os níveis
e o voto universal, masculino e aberto (ou seja, não secreto)
para maiores de 21 anos. Não tinham direito de voto: as
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

mulheres, os soldados e cabos das Forças Armadas e dos
corpos policiais, os analfabetos, os mendigos e os religiosos do clero regular.
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As antigas províncias, agora transformadas em estados

Governo de Floriano Peixoto (1891-1894)

da União, passavam a ter ampla autonomia política, econômica e administrativa. Ficava estabelecida a liberdade religio-

O marechal Floriano Peixoto assumiu o governo convicto

sa, com garantias, em tese, do exercício de todos os cultos,

de que só pela força conseguiria estabelecer a ordem na Re-

embora saibamos que, assim como na época da Monarquia,

pública. Por essa razão foi apelidado de Marechal de Ferro.

a República continuou a repreender os cultos de matrizes afri-

O Congresso Nacional foi reaberto e os chefes de go-

canas, perseguindo líderes religiosos e destruindo diversos

vernos estaduais que haviam apoiado o fracassado golpe de

terreiros de candomblé. Na Bahia essa repressão foi violentís-

Deodoro foram demitidos. Durante o ano de 1892, o anti-

sima e ainda hoje existem resquícios dessas práticas de um

florianismo ganhou espaço. Várias unidades do Exército e

passado não muito distante.

da Marinha se revoltaram contra o governo de Floriano. O
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governo enfrentou e reprimiu com violência a Revolução Fe-

A primeira eleição presidencial

deralista do Rio Grande do Sul e a Revolta da Armada no Rio
de Janeiro.

A Constituição de 1891 determinava que os primeiros presidentes e vice-presidente da República deveriam

A Revolução Federalista

ser eleitos indiretamente pelo Congresso Nacional, para
um mandato de quatro anos. A eleição foi disputada por

Entre 1893 e 1895 a Região Sul do Brasil transformou-se

duas chapas: a primeira de Deodoro, tendo como vice o

em verdadeiro palco de uma guerra civil. O conflito começou

almirante Eduardo Vandenkolk. A segunda teve como ca-

no Rio Grande do Sul, onde dois grupos oligárquicos disputa-

beça de chapa Prudente de Morais e sendo o seu vice o

vam o controle político, alcançando as regiões de Santa Cata-

Mmarechal Floriano Peixoto. Na eleição, Deodoro derrotou

rina e Paraná. Essa foi a revolta mais sangrenta da República,

Prudente de Morais, mas Vandenkolk perdeu para Floria-

devido a brutal repressão governista, fuzilando inúmeros ad-

no. Isso porque, conforme a Constituição, o voto não era

versários sem julgamento.

vinculado.

No Rio Grande do Sul, os federalistas, organizados no
Partido Republicano Federalista e liderados por Gaspar Sil-

Governo Constitucional de Deodoro (1891)

veira Martins e Gumercindo Saraiva, opunham-se ao domínio
político dos castilhistas, grupo republicano chefiado por Jú-

O governo de Deodoro foi marcado pelo alto grau de au-

lio Castilho, sobre a política do Estado. Acusados de serem

toritarismo, com fortes tendências centralizadoras e sempre

convenientes com a monarquia, os federalistas defendiam

esteve em crise: não tinha o apoio da maioria do Congresso

um poder central forte e a adoção do parlamentarismo e che-

Nacional, sofria forte oposição do Partido Republicano Pau-

garam a estabelecer um governo em Bagé.

lista, (representante dos cafeicultores) e era atacado por se-

Os castilhistas por sua vez, controlavam a política rio-

tores militares ligados a Floriano. Além disso, foi acusado de

grandense com base em uma Constituição de caráter po-

envolvimento em esquema de corrupção.

sitivista, a única do país que previa a reeleição do presidente

Com a pretensão de implantar uma ditadura, Deodoro

do Estado para o período seguinte, e perseguiam violenta-

fechou o congresso e decretou estado de sítio. Contra

mente os adversários federalistas. O apoio de Floriano aos

Deodoro levantaram-se numerosos políticos, articulando

castilhistas fez com que a oposição se tornasse fracamente

a oposição nos estados, e os militares se dividiram; os

antiflorianista. Daí a ferocidade da ação do governo na sufo-

florianistas posicionaram-se contra o presidente e o almi-

cação do movimento.

rante Custódio de Mello sublevou a Marinha, apoiado pelo
almirante Vandenkolk, que ameaçou bombardear o Rio de

A Revolta da Armada.

Janeiro. Para evitar uma guerra civil, Deodoro renunciou
à presidência em 23 de novembro de 1891, sendo subs-

A partir de novembro de 1891, várias foram as subleva-

tituído interinamente por Floriano Peixoto, o então vice-

ções envolvendo a Marinha. Em 1893, o Almirante Custódio

presidente.

José de Melo, senador da República e ex-ministro da Marinha, rompeu com o governo Floriano, declarando-o ilegítimo,

secretaria da Educação do Estado da Bahia

29

mÓDULO IiI
HISTÓRIA

Programa Universidade para Todos

dando início à Revolta da Armada. As motivações dessa

herança da antiga e tradicional Guarda Nacional, criada pelo

revolta podem ser explicadas a partir das rivalidades entre

Império em 1831. Controlando verdadeiros cercados e cur-

a Marinha (Armada) e o Exército, a partir da marginalização

rais eleitorais, garantiam a vitória dos seus grupos através do

da primeira do bloco de poder do novo regime, assim como

voto de cabresto, numa relação de clientelismo político (troca

a ação dos florianistas, que viam na Armada a única força

de favores) com seu eleitorado, em geral pobres e analfa-

capaz de derrubar Floriano.

betos. O fenômeno do coronelismo só foi possível graças

Com a eclosão do movimento na capital da República,

à coexistência do voto universal aberto com uma estrutura

navios de guerra, sob o domínio dos rebeldes, trocaram ti-

socioeconômica de dominação arcaica, fundada na ordem

ros com as fortalezas da Baía de Guanabara e chegaram a

latifundiária, cujas raízes podem ser encontradas nos tempos

fazer ameaças de bombardear a cidade do Rio de Janeiro. A

coloniais.

Revolta da Armada foi violentamente sufocada pelas forças
florianistas.
Depois de governar a ferro e a fogo, por três anos, enfrentando e reprimindo com violência as reações contra seu mandato, Floriano conseguiu consolidar o novo regime, criando
condições para que os civis assumissem o poder. Com a eleição de Prudente de Morais, em 1894, encerrou-se a República
da Espada, dando início ao segundo e mais importante período
da República Velha: a República das Oligarquias.

A República das Oligarquias (1894-1930)
A República das Oligarquias recebeu essa denominação
porque baseou toda a sua ação político-administrativa na
existência das oligarquias estaduais. Estas eram definidas
como grupos bastante fechados, constituídos por membros
das classes dominantes (latifundiários e alta burguesia, com
predominância dos primeiros), e que exerciam o monopólio
da política em seus Estados. Naturalmente, as oligarquias
mais poderosas, como a paulista e a mineira, tiveram uma
influência decisiva no cenário político nacional.

O coronelismo
Constituía a base do sistema oligárquico e este estava
assentado na atuação dos chefes políticos locais, os famosos coronéis. Quem não se recorda da novela Gabriela Cra-

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

vo e Canela, baseada na obra do escritor Jorge Amado? No
extremo Sul da Bahia, no início do século XX, os coronéis do
cacau tinham o direito de decidir sobre a vida e a morte das

A Política do Café-com-leite.

pessoas, pois eram eles que controlavam a polícia, eram os

30

prefeitos, os vereadores etc. Chamamos esse fenômeno de

Definida no governo Campos Sales e testada pela primei-

mandonismo local, algo que ainda hoje persiste em várias

ra vez na eleição de Rodrigues Alves (1902), a política do

cidades do interior do Brasil.

café-com-leite constituiu uma aliança política entre São Paulo

Os coronéis eram geralmente grandes proprietários ru-

e Minas Gerais, visando o prolongado controle da sucessão

rais e, na sua maioria, possuidores de patentes de coronel,

presidencial. Tinha como base o pode econômico desses
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dois Estados, conjugados com a união dos interesses de

expedições, inclusive com tropas federais, que acabaram por

seus representantes políticos.

destruir a cidade de Canudos, sempre referida na imprensa

São Paulo e Minas Gerais, ligados respectivamente à ca-

como uma revolta monarquista. O episódio da Guerra de Ca-

feicultura e à pecuária, sendo Minas também um estado ca-

nudos ficaria marcado na História do Brasil como um dos

feeiro, além da gra nde força econômica alicerçada na impor-

momentos mais tristes de toda a República. Sob o pretexto

tância do café, que era o principal produto das exportações

de ser ali uma cidadela separatista, o exército trucidou mi-

brasileiras, tinham também maior representatividade, porque,

lhares de pessoas que lutaram bravamente para defender o

sendo mais populosos, possuíam maior número de deputa-

que acreditavam ser a redenção de suas vidas num mundo

dos na Câmara Federal. Daí, a hegemonia do setor cafeeiro

dominado pelos coronéis e pela miséria. Muitos sobreviven-

durante a República Velha.

tes da grande chacina foram simplesmente deslocados para

Isso garantiu que o mais importante setor da economia

lugares distantes e separados dos seus familiares. Crianças e

Brasileira garantisse o seu nível de renda, assumindo o con-

mulheres foram vendidas como prostitutas nos centros urba-

trole da política econômica do governo, através da Política de

nos. Ainda hoje existem as marcas da brutalidade praticada

Valorização do Café, com a socialização das perdas.

pelo exército brasileiro contra uma gente humilde que apenas

HISTÓRIA

Programa Universidade para Todos

possuía o sonho de construir uma sociedade justa e solidária

A Política de Valorização do Café

nos confins do sertão da Bahia.

Ao iniciar-se a República, o setor cafeeiro enfrentava
graves problemas. De um lado, as crises do mercado inter-

Curiosidade:

nacional e de outro, a superprodução. Nos dois casos, os
preços do café tendiam a cair, diminuindo, assim, os lucros
dos cafeicultores. Como o setor cafeeiro controlava a política

A Guerra de Canudos ficou conhecida como a Guerra
do Fim do Mundo.

da República Velha, os produtores procuravam garantir-se
através da Política de Valorização do Café.
A valorização do café consistia na forma em que o governo federal assumia diretamente a proteção dos interesses
dos cafeicultores. Isso se dava através da compra ou retenção dos excedentes de sua produção, o que mantinha, artificialmente, os preços elevados do produto no mercado. Esse
processo se dava através das sucessivas desvalorizações da
moeda e da contração de empréstimos externos.

Governo Prudente de Morais (1894-898)
Eleito pelo voto direto em 1894 foi o primeiro presidente civil da República Velha. Denominado o “Pacificador da
República”, concedeu anistia aos envolvidos nas revoltas
ocorridas contra o governo de Floriano Peixoto.
Principal acontecimento do governo de Prudente de Morais foi a Campanha de Canudos desenvolvida entre 1896 e
1897, no interior da Bahia. As condições de miséria do sertão
nordestino acabaram por dar origem a um movimento de sertanejos caracterizado pelo messianismo, tendo como líder o
beato Antônio Conselheiro, fundador do arraial de Canudos, às margens do rio Vaza-Barris. Um incidente envolvendo
moradores do arraial e força policial deu início a sucessivas

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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⇒⇒ Afonso Pena (1906-1909)
⇒⇒ Nilo Peçanha (1909-1910)
⇒⇒ Marechal Hermes da Fonseca (1910-1914)
⇒⇒ Venceslau Brás (1914-1918)
⇒⇒ Delfim Moreira (1919)
⇒⇒ Epitácio Pessoa (1919-1922)
⇒⇒ Artur Bernardes (1922-1926)
⇒⇒ Washington Luís (1926-1930)

O governo Washington Luís (1926-1930)
Washington Luís foi o último presidente da República Velha. Seu governo foi marcado pela Crise de 1929, que obrigou o setor cafeeiro a pedir auxílio ao governo federal, sendo
recusado por este afim de não prejudicar a sua política de
estabilização econômica.
Ao definir sua sucessão na presidência, Washington Luís
rompeu com a Política do café-com-leite e enfrentou as forças oposicionistas que passaram a formar a Aliança Liberal,
a qual lançou a candidatura da chapa formada por Getúlio
Vargas e João Pessoa. Num audacioso golpe de estado perpetrado pela oligarquia gaucha, Washington Luís foi deposto
pela chamada “Revolução de 1930”, estabelecendo, na concepção de alguns autores, um ponto final à República Velha.

O Tenentismo
A década de 1920 foi marcada por agudas tensões políticas e sociais. Descontentes com aumento do custo de vida,
grande parte da população reclamava da inflação e dos baixos salários, exigia o voto direto e secreto, além de reivindicar
que as eleições fossem controladas pelo Poder Judiciário. No
âmbito militar, ocorria um forte descontentamento em certos setores do Exército. A alta oficialidade freqüentemente
se chocava com grupos dominantes, como ocorrera durante
o governo de Epitácio Pessoa, quando o exército apoiou o
candidato oposicionista, Nilo Peçanha, contra a candidatura
oficial de Arthur Bernardes.
Paralelamente, os oficiais jovens formavam um moviFonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

mento que predominou a partir de 1922: o Tenentismo. O
Tenentismo representou, dentro do Exército, uma cisão entre

Os governos sucessores ao de Prudente de Morais
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os oficiais mais graduados, que após suas desavenças com

foram:

Epitácio Pessoa haviam se acomodado no governo de Artur

⇒⇒ Campos Sales (1898-1902)

Bernardes, e os jovens oficiais que pretendiam mudanças

⇒⇒ Rodrigues Alves (1902-1906)

políticas e sociais.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Alguns tenentes per tenciam à classe média, outros

diram retira-se da cidade, após 22 dias de ocupação. A reti-

vinham de famílias tradicionais. Levar em conta sua ori-

rada ocorreu em boa ordem em direção ao interior do Estado

gem social é impor tante, mas não basta para explicar o

de São Paulo, e depois para o oeste do Paraná. Nas proximi-

movimento. É preciso considerar também o fato de os

dades da foz do Iguaçu, em abril de 1925, a coluna paulista

tenentes per tencerem às Forças Armadas, uma institui-

efetuou sua junção com outra coluna revolucionária, sob a

ção peculiar da sociedade brasileira. Dentre os principais

chefia do capitão Luís Carlos Prestes.
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componentes do movimento, podemos citar: Luís Carlos
Prestes, Joaquim e Juarez Távora, Isidoro Dias Lopes,

A Coluna Prestes (1924-1927)

Eduardo Gomes, Siqueira Campos, João Cabanas e Miguel Costa.

Sob comando de Miguel Costa e Luís Carlos Prestes, a

A sucessão presidencial em 1922 provocara uma ruptu-

coluna percorreu mais de 24.000 km pelo interior brasileiro.

ra interna no Exército. Parte da alta oficialidade apoiara Nilo

A marcha da Coluna Prestes representou o momento Máximo

Peçanha em oposição ao candidato oficial Artur Bernardes.

do Movimento Tenentista, com seu objetivo de conscientizar

Mesmo encerrada as eleições, que deram vitória a Artur

a população do país e incitá-las contra as estruturas políticas

Bernardes, a agitação continuou. Hermes da Fonseca, então

vigentes.

presidente do Clube Militar, incitou as guarnições de Pernambuco a não obedecer a Epitácio Pessoa.

Militarmente, a Coluna Prestes pode ser considerada
um sucesso. Com efetivos que jamais ultrapassaram 1.500

Repreendido pelo ministro da guerra, o civil Pandiá Ca-

homens (as perdas geralmente eram compensadas por no-

lógeras, Hermes confirmou a incitação e não aceitou a re-

vas adesões) e sempre prejudicados pela insuficiência de

preensão. Foi, então, preso e o Clube Militar fechado por

munições, os revolucionários conseguiram evitar o cerco

seis meses, o que agravou a tensão. Em 5 de julho de 1922,

e a captura por parte das forças, numericamente superio-

dezoito militares jovens, do Forte de Copacabana, rebelaram-

res, que os perseguiam. Ao todo, a Coluna Preste travou

se contra o governo. Da luta que se seguiu restaram apenas

53 combates, sem ter sido derrotada em nenhum deles.

dois sobreviventes: Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Esse

Politicamente, porém, a Coluna fracassou. O povo, de um

episódio ficou conhecido como Os “18 do forte” de Copa-

modo geral, permaneceu apático, quando não hostil ao mo-

cabana.

vimento. Os “coronéis”, com suas forças irregulares, deram
um importante apoio às unidades do Exército que lutavam
contra a Coluna.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Em 5 de julho de 1924, irrompeu em São Paulo a de-

Em fevereiro de 1927, já no governo de Washington Luís,

nominada Revolução de 1924. O movimento era de cunho

os últimos remanescentes da Coluna Prestes (cerca de 800

tenentista, apesar de ter sido liderado pelo general Isidoro

homens) internaram-se na Bolívia. O Tenentismo provara, de-

Dias Lopes. O presidente do Estado de São Paulo, Carlos de

finitivamente, sua incapacidade em conquistar o poder ape-

Campos, resistiu aos revolucionários, apoiado em algumas

nas com seus recursos.

unidades da Força Pública até a chegada de tropas federais.
Aumentando a repressão governista os revolucionários deci-

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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A REVOLUÇÃO DE 1930 E A ERA
VARGAS (1930-1945)
A dissidência regional. A indicação de Júlio Prestes, pelo

passou poder para Getúlio Vargas no dia 3 de novembro
de 1930.

A era Vargas (1930-1945)

presidente Washington Luís, como candidato do governo à
presidência na eleição de 1930, ao que parece, visava à con-

A mudança de liderança política resultante da ascensão

tinuidade da política de estabilização financeira. Porém, essa

de Vargas à presidência tornou-se conhecida como a Revolu-

indicação não foi aceita por Antônio Carlos Ribeiro de Andra-

ção de 1930. O movimento tinha dois objetivos. Em primeiro

de, presidente do Estado de Minas Gerais. Rompia-se, nesse

lugar, pôr fim á estrutura republicana criada a partir de 1889.

momento, a Política do café-com-leite.

Por outro lado, modernizar o aparelho governamental para

Antônio Carlos, a fim de enfrentar o governo federal, realizou uma aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Ao
Rio Grande do Sul foi oferecida à presidência e a Paraíba à

atender às necessidades criadas pelo crescimento do país.
Figura 65: Getúlio Vargas e a “Revolução de 1930”.

vice-presidência. Juntaram-se a eles o Partido Democrático
de São Paulo e outras oposições dos Estados, dando origem
a uma coligação denominada Aliança Liberal (1929). Foram
lançadas as candidaturas de Getúlio Vargas para presidente
e de João Pessoa para vice.
O programa de governo da Aliança Liberal satisfazia as
aspirações dos setores opostos ao cafeeiro, ao proclamar
que todos os produtos nacionais deveriam ser incentivados,
e não somente o café, cujas valorizações prejudicavam financeiramente o país.
Apesar da grande repercussão de sua campanha nos

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

centros urbanos, os candidatos da Aliança Liberal foram derrotados, pois a grande maioria dos Estados alinhava-se com
o presidente Washington Luís.

pôs fim à hegemonia da burguesia cafeeira. O episódio revo-

Liberal, como Borges de Medeiros, pretenderam compor-se

lucionário representou a necessidade de reajustar a estrutura

com os vitoriosos, como geralmente acontecia na República

do país, cujo funcionamento, voltado essencialmente para

Velha. Mas existia na Aliança uma ala de políticos que não se

um único gênero de exportação, tornava-se extremamente

conformava com uma situação política inalterada. Portanto,

precário.

optaram pela via armada e, para isso, aproximaram-se dos
tenentes, como Juarez Távora, Ricardo Hall e João Alberto.
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Segundo alguns historiadores, a “Revolução de 1930”

Com a derrota eleitoral, os velhos políticos da Aliança

O agravamento das tensões, no curso da década de
1920, as peripécias eleitorais de 1930 e os primeiros efeitos

No dia 3 de outubro de 1930, eclodiu a revolta no Rio

da crise econômica mundial propiciaram a criação de uma

Grande do Sul, e no dia seguinte sob a chefia de Juarez

frente difusa e heterogênea, cujo único interesse era derru-

Távora, no Nordeste. Dela participaram tropas das milícias

bar a velha República Oligárquica. O novo governo revelou a

estaduais e forças arregimentadas por “coronéis”. Quando

disposição de centralizar, progressivamente, em suas mãos,

se esperava um choque de grandes proporções entre as

tanto as decisões econômico-financeiras como as de natu-

tropas que vinham do Sul e as de São Paulo, o presidente

reza política, mostrando-se inovador mais na forma que no

Washington Luís foi deposto, no dia 24, por um grupo de

conteúdo.

altos oficiais das Forças Armadas, que tinha a intenção de

Em 11 de novembro de 1930, por força da Lei Orgânica

exercer um papel moderador. Formou-se a Junta Gover-

que conferia plenos poderes a Vargas, era declarada sus-

nista Provisória, intitulada Junta Pacificadora, integrada

pensa a Constituição de 1891 e dissolvidos todos os órgãos

pelos generais Mena Barreto e Tasso Fragoso, e pelo al-

legislativos: Congresso Nacional, Assembléias Legislativas

mirante Isaías Noronha. Após algumas hesitações, a Junta

Estaduais e Câmaras Municipais. Assim Vargas tinha o di-
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reito de exercer não apenas o Poder Executivo, mas também
o Legislativo. Todos os antigos governadores, com exceção

A Revolução Constitucionalista de São Paulo
(1932)

do novo governador eleito de Minas Gerais, foram demitidos e em seu lugar nomeados interventores federais. Os

Em meio à grande instabilidade, com a sucessão de qua-

interventores, escolhidos entre os tenentes, recebiam plenos

tro interventores, em menos de dois anos, São Paulo, que

poderes e eram diretamente responsáveis perante o Governo

perdera a hegemonia política no plano nacional e a autono-

Provisório de Vargas. O Código dos Interventores (agosto de

mia em virtude da nomeação de interventores, começou a

1931) limitava a área de ação dos Estados, que ficavam proi-

articular os mais diferentes grupos para derrubar Vargas. As

bidos de contrair empréstimos externos sem a autorização do

reivindicações paulista iam desde a nomeação de um inter-

Governo Federal; gastar mais de 10% da despesa ordinária

ventor civil e paulista, passando pela exigência de eleições,

com os serviços da Polícia Militar; dotar as polícias estaduais

até a reconstitucionalização imediata do país.

de artilharia, aviação ou armá-las em proporção superior ao
Exército.
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Vargas, por sua vez, procurava “atender” ao desejo
dos paulistas, nomeando como interventor em São Paulo
o ex-embaixador Pedro de Toledo, um civil e paulista. O

A política trabalhista

atendimento desse pleito, no entanto, não aliviou a tensão e o mal-estar existente entre os paulistas; tampouco

Ainda em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, In-

adiantaram as medidas que tomara, criando comissões

dústria e Comércio, junto com o Ministério da Educação e

para elaborar o Código Eleitoral e o anteprojeto de

Saúde Pública. O decreto da Lei dos dois Terços, chamada

Constituição, marcando até a data das eleições para maio

vulgarmente da Lei de Nacionalização do Trabalho; diante do

de 1933. Para as lideranças de São Paulo, tais atos eram

desemprego crônico, obrigou as empresas estrangeiras a ter

tidos como suspeitos.

no seu quadro de funcionários dois terços de trabalhadores
brasileiros natos.

A insatisfação dos paulistas era decorrente da crise cafeeira e do fim da política governamental de proteção ao café,

Em 19 de março de 1931, o governo decretou a Lei

que já não atendia mais aos interesses dos cafeicultores. A

de Sindicalização, reguladora dos direitos das classes pa-

insatisfação da elite cafeeira estendeu-se pelo Estado, conta-

tronais e operárias. De acordo com ela, os estatutos dos

giando os mais variados segmentos da população.

sindicatos deveriam, a partir de então, ser aprovados pelo

No dia 23 de maio de 1932, uma grande manifestação

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ficando a ele

popular investiu contra a sede da Legião de Outubro (agre-

atrelados. Com isso era traçado o sentido da política traba-

miação política ligada a Getúlio). No tiroteio que então se

lhista de Vargas, rumo ao controle do movimento operário

travou, morreram quatro manifestantes (Martins, Miragaia,

e á criação de condições de desenvolvimento da indústria,

Dráusio e Camargo), cujas iniciais serviram para designar

fazendo dessa lei uma mera adaptação da Carta Del Lavoro

o grupo mais extremista do constitucionalismo paulista:

de Mussolini, em que a participação política dos sindicatos

MMDC.

era controlada.

Desencadeou-se, então, intensa campanha de agitação

Em 1931, também foi apresentado o anteprojeto da Lei

contra Vargas. Em 9 de julho, desse mesmo ano, irrompia em

do Salário Mínimo, que só se tornaria realidade durante o

São Paulo a Revolução Constitucionalista que contava, se-

Estado Novo. Algumas medidas foram implementadas: o tra-

gundo seus líderes, com o apoio do Rio Grande do Sul, Minas

balho feminino foi regulamentado, assim como o trabalho de

Gerais, Pernambuco e outros Estados do Nordeste.

menores e o trabalho noturno; a carteira profissional foi ins-

Estudantes, profissionais liberais e até trabalhadores se

tituída em março de 1932, para pessoas maiores de 16 anos

preparavam para luta contra o governo. Mas Vargas fechou

que exercessem um emprego, tendo valor idêntico a carteira

as fronteiras paulistas valendo-se de forças policiais, bata-

de identidade; a jornada de trabalho foi fixada em 8 horas de

lhões provisórios e de forças do exército do Sul e do Norte,

serviço diário, com a obrigatoriedade de descanso semanal

sufocando as comunicações e bloqueando as possibilidades

remunerado e o direito de férias anuais, já estabelecido em

de abastecimento. As tropas legalistas derrotaram os consti-

1926, mas não cumprido.

tucionalistas após três meses de batalha.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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O Governo Constitucional

com o Partido Comunista. A ANL correspondeu ao encontro
de algumas correntes ideológicas que até então haviam

As eleições para a Assembléia Constituinte foram realizadas, conforme programado, a 3 de maio de 1933. Uma
novidade no tradicional método de representação era a inclusão de 40 deputados classistas (representantes eleitos pelos
sindicatos profissionais) ao lado dos 214 deputados estaduais eleitos diretamente pelo povo.

seguido caminhos independentes e mesmo opostos: tenentismo esquerdizante, socialistas, comunista e outros.
As reivindicações básicas da ANL eram:
⇒⇒ Suspensão definitiva do pagamento das dividas externas
“imperialistas” do Brasil;
⇒⇒ Nacionalização de todas as empresas estrangeiras;

A Assembléia Constituinte foi transformada na primeira Câ-

⇒⇒ Proteção aos pequenos e médios proprietários e lavra-

mara de Deputados com poderes para eleger pelo voto indireto

dores; entrega das terras dos grandes proprietários aos

o presidente da República. No dia 17 de julho de 1934, foram

camponeses e trabalhadores rurais que as cultivam;

realizadas as eleições para a escolha do presidente da Repúbli-

⇒⇒ Gozo das mais amplas liberdades populares pelo povo

ca. Getulio Vargas foi Eleito por 157 votos, enquanto os outros
candidatos, Borges de Medeiros (59 votos), Góis Monteiro (4

brasileiro;
⇒⇒ Constituição de um governo popular.

votos) e mais 8 candidatos receberam um voto cada.
O chamado período constitucional de Vargas (1934 a

No dia 5 de julho de 1935, Luís Carlos Prestes, líder

1937) foi marcado pelo aparecimento de duas forças ideo-

da ANL, pronunciou um violento discurso contra o Gover-

lógicas no Brasil: a Aliança Nacional Libertadora (ALN) de

no de Vargas. A reação governamental foi imediata, o chefe

tendências esquerdistas, e a Ação Integralista Brasileira

de Polícia do Rio de Janeiro, Filinto Müller, revelou, em seu

(AIB) de caráter fascista. Enquanto isso, a política de Vargas

relatório ao ministério da Justiça, as ligações da ANL com

vai se mostrando cada vez mais centralizadora e autoritária,

os grupos comunistas. No dia 12 de julho, com base na Lei

até o desfecho final em novembro de 1937, quando Vargas

de Segurança Nacional, recém-decretada, foi determinado

implantou a ditadura do Estado Novo.

o fechamento da sede da ANL por seis meses e muitos dos
seus lideres foram presos. Enquanto isso, outros membros

A Ação Integralista Brasileira

da ANL conduzidos por Prestes, secretamente conspiravam a
revolta que redundaria na Intentona Comunista.

Liderada pelo jornalista Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira era fundamentalmente um movimento social

O Estado Novo (1937-1945)

e político de orientação fascista e reivindicava um governo
ditatorial com um partido único e um chefe único.

Getúlio havia sido escolhido presidente numa eleição

A Ação Integralista Brasileira pretendia estabelecer o Esta-

indireta, feita pelos próprios congressistas, baseada num

do totalitário ou integral estruturado mediante as corporações,

dispositivo da constituição de 1934. Deveria, portanto, pas-

representativas das profissões, em uma rígida hierarquia sob o

sar o cargo ao vencedor da disputa eleitoral de 1938. Mas,

controle do Chefe, subordinando todos os elementos á cons-

a transferência do governo não estava nos planos de Vargas.

trução do ideal de nação identificado com o próprio Estado.

Sua vocação fascista, reforçada nos últimos tempos pela vi-

As paradas dos “camisas-verdes” (integralistas) eram

tória contra as forças populares da ANL, que se repetia nas

um espetáculo comum. Por toda parte, viam-se integralistas

sucessivas reedições do “estado de sítio” (decretado após a

cumprimentando-se no estilo habitual; com o braço direito

Intentona Comunista), alimentava o desejo de continuísmo.

erguido e a saudação indígena “Anauê”. Crescia cada vez

A intenção de interromper o jogo democrático previsto

mais o número de jovens que juravam lealdade a Plínio e a

pela Constituição de 1934 ficava mais acesa quando se cogi-

seu lema: “Deus, Pátria e Família”.

tava o resultado das eleições: tudo levava a crer que a vitória
caberia a Armando Sales de oliveira, homem de confiança

A Aliança Nacional Libertadora

das oligarquias paulistas.
Em setembro, a imprensa de todo o país alarmava o povo
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Uma tradição oral que vem do Estado Novo identifica a

com informações sobre a descoberta do Plano Cohen. Texto

Aliança Nacional Libertadora, fundada em março de 1935,

do documento encheu as páginas dos jornais, acompanha-
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do pela mensagem do ministro da Guerra: a visão da tomada violenta do poder pelos comunistas, em que as igrejas
seriam queimadas e centenas de pessoas massacradas,

Figura 67: Durante a “Era Vargas”, movimentos operários e greves eclodiram em todo o Brasil. Eles foram violentamente reprimidos pelo poder tirânico do oligarca Gaucho.

apavorava a população. Numa farsa, Getúlio utilizava de documentos forjados nos próprios corredores do palácio do Ca-
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tete, atribuindo-os aos comunistas, para continuar no poder
novamente. No dia 10 de novembro de 1937, um discurso de
Vargas anunciava o golpe. A coronhada de Getúlio Vargas, de
uma só vez, fechou o Congresso, suspendeu as eleições e
outorgou outra Constituição.
Durante o Estado Novo, o capitalismo no Brasil deu passos gigantescos: diversificou e multiplicou suas atividades;
modernizou sua máquina político administrativa; estabeleceu
um controle ferrenho sobre a mão-de-obra operária, subjugando-a aos interesses da burguesia. Ao mesmo tempo em
que se passava por “pai dos pobres”, Vargas massacrava
todos os segmentos da classe trabalhadora que se levantava
contra a sua tirania.
Assim ele foi criando uma série de organismos para a
manutenção do poder político e atentar contra a liberdade
de expressão. Criou-se o DIP (Departamento de Imprensa e
Propaganda), que alimentava o medo do “perigo vermelho”,
mantinha os meios de comunicações sob censura e cuidava

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

de criar, em torno de Getúlio, a aura de “homem Providencial”, que encarnava as aspirações da nação e fazia o papel

A partir de 1937, a ação de Vargas sobre movimento sin-

de pai severo, mas justo com seus filhos. Incentivando o cul-

dical se acentuou. As greves foram proibidas, a autonomia e a

to à personalidade, o DIP instituiu a Hora do Brasil, impondo a

liberdade de expressão também foram liquidadas. É criado o Im-

entrada de Vargas em milhares de lares brasileiros, naqueles

posto Sindical, que vai canalizar recursos, oriundos dos próprios

tempos, através do rádio.

salários dos trabalhadores, para sustentar o funcionamento de
uma máquina sindical burocrática e atrelada ao Estado. Isso
permitiu o surgimento de uma camada de dirigentes sindicais
corrompidos (os famigerados pelegos), remunerados por esses
recursos e, por isso mesmo, intimamente comprometidos com
a burguesia e com a sua máquina política.

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

Também foi Criado o DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), racionalizando o aparelho bu-

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

rocrático e dando ao ditador condições de controlar rigidamente as ações administrativas e o próprio funcionalismo
público.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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industrialização, principalmente na indústria de base, com-

37

mÓDULO IiI
HISTÓRIA

Programa Universidade para Todos

preendendo sua importância como alicerce para o salto in-

começava a dar mostras de que estava cansada de ser tute-

dustrialista que se pretendia. No entanto, é preciso dizer que

lada pelo autoritarismo varguista e alimentava já o desejo de

o Brasil foi, nesse período, francamente favorecido pela situ-

passar a conduzir a política. Além do mais, o massacre aos

ação conjuntural mundial.

comunistas, inclusive com a prisão de Prestes e a entrega de
Olga à Hitler por Vargas, eliminaram completamente qualquer

Os Efeitos da Segunda Guerra Mundial

possibilidade de “Revolução socialista no Brasil”.
Em um breve balanço, o Estado Novo tinha sido uma

Enquanto o Brasil caminhava no ritmo do Estado Novo,

alavanca fundamental para o desenvolvimento capitalista no

o mundo rumava para o segundo grande conflito mundial. A

Brasil. A burguesia tinha se fortalecido e diversificado. Por

ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha ti-

isso, no interior dessas classes, chocavam-se projetos dife-

nha elevado a temperatura das disputas imperialistas a níveis

renciados sobre como dar desdobramento ao avanço sensí-

incandescentes. Os alinhamentos políticos se produziam e os

vel das atividades capitalistas e as relações de trabalho num

países se preparavam para uma guerra que os mais realistas

país em vias de urbanização.

viam como inevitável.

Os setores democráticos e populares da sociedade bra-

Nesse contexto, o Brasil se via duplamente beneficiado.

sileira, juntamente com os mais atingidos pela ditadura ge-

Primeiro, porque suas matérias-primas alcançavam cotações

tulista, também se organizavam e se manifestavam. Ficava

crescentes num mercado preocupado em formar estoque.

cada vez mais difícil para Vargas se utilizar dos mecanismos

Segundo, porque os países industrializados reduziram a ofer-

repressivos outrora eficazes. O clima de liberdade que se

ta dos seus próprios produtos, obrigando nações como o

respirava com a derrota iminente dos países nazifascistas,

Brasil a substituírem as importações e suprirem com simila-

a denúncia sempre crescente das arbitrariedades dos tota-

res, produzidos internamente, recompondo as necessidades

litarismos externos, inibia a adoção de medidas repressoras

de produtos industriais estrangeiros.

internas.

Embora Vargas não disfarçasse suas simpatias pelo

No ano de 1945, Getúlio marca as eleições presidenciais

Nazifascismo, mantinha-se numa posição eqüidistante entre

para dezembro do mesmo ano. A UDN (União Democrática

os dois blocos da Segunda Guerra. Vendia produtos para a

Nacional) foi o primeiro partido político a surgir, dentro da

Alemanha e Japão, mas também os vendia para a Inglaterra

reabertura do processo político, já em abril. Agrupava a opo-

e os Estados Unidos. E mais, chantageava os dois blocos.

sição liberal a Vargas, radicalizando-se contra o comunismo.

Sabia Vargas que a importância do Brasil como fornecedor de

Apoiava, para a sua sucessão presidencial, o nome do briga-

matérias-primas e até como espaço militar estratégico pode-

deiro Eduardo Gomes.

ria ser usado na obtenção de vantagens econômicas.

Em junho foi lançado o PSD (Partido Social Democráti-

Isso fica bem demonstrado na criação da Companhia Si-

co), o partido dos interventores, liderado por Benedito Vala-

derúrgica Nacional (C.S. N), a usina de Volta Redonda e Com-

dares e que apoiava a candidatura do general Eurico Gaspar

panhia Vale do Rio Doce. Ambas as obras foram financiadas

Dutra.

com empréstimos obtidos junto aos Estados Unidos.

O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) surgiu em agosto,
organizado pelo Ministério do Trabalho e presidido pelo pró-

A Queda de Vargas

prio Vargas.
Plínio Salgado fundou o PRP (Partido de Representação

Se a guerra favorecia o projeto econômico do Estado
Novo, também criava dificuldades em seus aspectos políti-

gralismo.

cos. Quase no final da Guerra, o Brasil entrou no conflito ao

Houve também a legalização do PCB (Partido Comunista

lado dos aliados. E a luta internacional contra o totalitarismo

Brasileiro), que lançou um candidato próprio á presidência, o

nazifascista acabou por colocar uma pergunta óbvia para a

engenheiro Yedo Fiúza.

sociedade brasileira: como é possível combater ditaduras
lá fora e suportar ditaduras aqui dentro?
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Popular), que conservava algumas linhas políticas do inte-

O populismo de Vargas atingiu seu auge em 1945 com
o queremismo. As camadas populares foram agitadas por

Assim é que no ano de 1943, aparece publicamente à pri-

lideranças trabalhistas e comunistas e passaram a exigir a

meira exigência de redemocratização do Brasil. A burguesia

permanência do ditador. Isso acelerou a sua queda, uma

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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vez que as oposições o acusavam de querer permanecer

tempo, a elevação dos preços internacionais do café, e das

no poder.

matérias-primas, resultou em um vultoso salto da balança

Com receio de uma “guinada” de Vargas, o presidente do

comercial, reequilibrando nossas contas externas. Transcor-

Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu o governo

reu assim, os cinco anos do Governo Dutra, em “relativa paz

interinamente até a realização das eleições. O resultado das

política”, com o aparecimento de vários partidos, voltando o

eleições deu a vitória ao candidato representante do PSD/

país à normalidade administrativa ao mesmo tempo em que

PTB- Eurico Gaspar Dutra.

procurava se recuperar das conseqüências econômicas da
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Segunda Guerra Mundial.
Em 18 de setembro de 1946, foi promulgada uma nova
Constituição, apresentando as seguintes características: federação, regime representativo, presidencialismo, fortalecimento da União, mandato presidencial de cinco anos, três senadores por Estado, voto universal obrigatório para maiores
de 18 anos (exceto analfabetos, soldados, cabos e índios),
criação do Tribunal Federal de Recursos.

Segundo Governo
(1951-1954)

de

Getúlio

Vargas

Sem a emergência de uma nova liderança política, a divisão dos partidos e suas indecisões possibilitaram a nova
candidatura de Getúlio Vargas. O oligarca gaúcho venceu
com grande margem de votos, obtendo 48,7%. Vargas iniciou
Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

seu mandato enfrentando uma inflação crescente.
Em seu novo governo, Getúlio desenvolveu uma acentuada política nacionalista, limitando as inversões de capitais

Governo Eurico Gaspar Dutra (1946-1951)

externos. Foi esse programa, através do slogan “O Petróleo
é Nosso”, que criou a Petrobrás e a expansão da siderúrgica

A vitória de Dutra colocou em execução uma política con-

de Volta Redonda. Corriam boatos de um próximo golpe de

servadora. Em seu governo, procurou unir os partidos de centro

Estado de Vargas para implantar no Brasil uma República Sin-

e formar “uma muralha ao perigo vermelho”, rompendo rela-

dicalista, nos moldes do peronismo argentino. Os opositores

ções diplomáticas com a URSS, colocando o partido comunista

a Getúlio, pelo seu passado como ditador, ou aqueles que

na ilegalidade e cassando seus representantes nas Câmaras

vinham se opondo a ele nesse novo mandato, congregaram-

Legislativas. Externamente, Dutra consolidou a aliança com os

se numa campanha anti-getulista. Getúlio tentou aproximação

EUA. Neste sentido, durante a visita do presidente norte-ameri-

junto às camadas populares, por meio da fixação do salário

cano, Harry Truman, ao Brasil, foi assinado o Tratado de Assis-

mínimo, conseguida pelo ministro do Trabalho, na época,

tência Recíproca e criada a Comissão Mista Brasil-EUA.

João Goulart, futuro presidente do Brasil.

Internamente, com o Plano SALTE (Saúde, Alimentação,

Carlos Lacerda, um dos lideres civis da oposição a Getúlio

Transporte e Energia), cuja finalidade era coordenar os gastos

e diretor do jornal carioca “Tribuna da Imprensa”, destacou-

públicos, executou-se a pavimentação da Rodovia Rio-São

se na campanha contra Getúlio. De outro lado, os adeptos do

Paulo (Via Presidente Dutra), a abertura da Rodovia Rio-Bahia

presidente viam sua figura política deteriorar-se. Foi nesse con-

e a instalação da Cia. Hidrelétrica do São Francisco. No início

texto que o atentado, da Rua Toneleiros, contra Lacerda, no qual

de seu mandato, a pauta de importação elevou-se extraordi-

veio a falecer o major da aeronáutica, Rubens Vaz, representou

nariamente: importação de bens supérfluos e de materiais

o estopim para a oposição. A Aeronáutica, defendendo a tese

de reposição à maquinaria desgastada (a importação estivera

de Honra Nacional, ultrapassou a ação da Justiça na apuração

bloqueada devido à Segunda Guerra Mundial). Ao mesmo

dos responsáveis pela morte de um dos seus membros.

secretaria da Educação do Estado da Bahia
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Aos poucos, os resultados das investigações sobre os
responsáveis pelo atentado levaram a elementos ligados

cia, de acordo com a Constituição, ao presidente da Câmara
dos Deputados, Carlos Luz, em de novembro de 1955.

à Guarda do Catete. Surgiram noticias de que o atentado

Carlos Luz logo se indispôs com o marechal Henrique Tei-

foi arquitetado por Gregório Fortunato, o fiel guarda pes-

xeira Lott, ao negar seu pedido para repreender um coronel que

soal do presidente. A tensão aumentava. A própria situa-

proferira um discurso contrário à posse de Juscelino. Carlos

ção econômica interna, resultante da inflação crescente,

Luz tornava-se, assim, cúmplice da atitude do coronel.

deixava a população descontente. O Exército interferiu

Lott, para manter a legalidade constitucional, depôs o

no processo, pressionando Getúlio a demitir Goulart que

presidente na manhã de 11 de novembro. Declarado o im-

estava à frente do Ministério do trabalho (Manifesto dos

pedimento de Carlos Luz, na tarde do dia 1, subiu ao poder o

Coronéis).

vice-presidente do Senado, Nereu Ramos. O país foi mantido

No dia 23 de agosto de 1954, generais do Exército divulgaram um manifesto á Nação exigindo a renúncia de Vargas.

em estado de sítio até 31 de janeiro de 1956, data de posse
de Juscelino Kubitschek.

Na madrugada de 24 de agosto, Vargas comete suicídio com
um tiro no coração.

Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961)
Com a posse de Juscelino, sob a proteção do Exército,
iniciou-se a fase mais importante da história econômica do
Brasil. Nos anos de 1956-60, realizou-se ampla e profunda
transformação do sistema econômico do país. A política
econômica governamental desses anos foi o Programa de
Metas. E a sua execução provocou uma “transformação
qualitativa” na economia brasileira.
O governo Kubitschek, na ótica de estudiosos do período,
consolidou e expandiu o “capitalismo associado ou dependente” brasileiro. O governo de Kubitschek teve uma política
orientada para o desenvolvimento econômico: além de ter
lançado as bases da indústria automobilística e naval, deu
grande incentivo à indústria siderúrgica e ampliou o parque
rodoviário. Juscelino impulsionou as grandes usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias.
A construção de Brasília, a nova capital do país, prevista
desde a Constituição de 1891, converteu-se em símbolo de
sua política. A obra foi confiada ao famoso arquiteto Oscar
Niemeyer e ao urbanista Lúcio Costa. Brasília foi inaugurada
em 21 de abril de 1960 e deve ter custado muito aos cofres

Fonte: www.google.com.br/imagens. Acesso maio 2011

públicos. Talvez houvesse uma pauta composta por outras
prioridades, mas nem sempre os políticos brasileiros pensam
nos programas sociais e, ao contrário, investem naquilo que

Governo Café Filho (1954-1955)

acreditam ser obras faraônicas e que ficarão marcadas na
memória das pessoas.
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Com a morte de Vargas, ascendeu ao poder o vice-pre-

Com seu slogan: “Cinqüenta anos em Cinco”, Juscelino

sidente Café Filho. No ano seguinte foram realizadas as elei-

foi bem sucedido, ao menos no que se refere à produção

ções presidenciais, sendo eleito Juscelino Kubitschek, tendo

industrial, que se expandiu amplamente, com a produção de

como o seu vice João Goulart.

bens de capital. Outra grande realização foi à criação da Supe-

Logo após as eleições, evidenciaram-se conflitos políticos.

rintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

Afastado do cargo, por doença, Café Filho passou a presidên-

Em compensação, as realizações de Juscelino produziram
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um amplo e profundo surto de internacionalização da econo-

comunistas e comprometidos com o processo democrático.

mia brasileira. O custo das realizações de Juscelino redundou

Mas, ao mesmo tempo, manobrava para garantir-se com a

em elevados índices de inflação, entretanto, os benefícios so-

esquerda, através do Programa conhecido como “reformas

ciais obtidos poderiam ser usados como justificativas.

de base”.

Governo Jânio Quadros (1961)

ber se haveria ou não a adesão do parlamentarismo. O regime

Em janeiro de 1963, foi realizado um plebiscito para sa-
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parlamentar foi rejeitado e assim, o regime presidencialista
Em 1960 foi eleito Jânio da Silva Quadros, acompanhado do Vice João Goulart. Uma vez no poder, Jânio concen-

foi novamente instaurado com a revogação da Emenda Parlamentarista.

trou-se no estabelecimento do equilíbrio financeiro do país.

João Goulart iniciou sua fase presidencialista procurando

Criou os Ministérios da Indústria e Comércio e das Minas e

aprofundar as “reformas de base”, uma plataforma popu-

Energia. Jânio nomeou uma comissão para definir a limitação

lista e esquerdizante que objetivava atrair as esquerdas e

da remessa de lucros para o exterior; instaurou inquéritos

aumentar o seu prestigio político. Com a cooperação dos go-

para apurar denúncias de corrupção administrativa. A opinião

vernadores dos Estados Minas Gerais, São Paulo, Guanabara

pública que apoiava Jânio começou a reagir conta algumas

e Rio Grande do Sul, as Forças Armadas depuseram o presi-

de suas medidas (proibição do uso de biquíni, proibição da

dente João Goulart na noite de 31 de março de 1964.

“briga-de-galo”).
No dia 25 de agosto de 1961, após quase sete meses
de governo, Jânio renunciou ao cargo de presidente. Na ausência do vice-presidente, João Goulart, que se encontrava
visitando República Popular da China, não pôde assumir imediatamente o posto. Assumiu a presidência o presidente da
Câmara dos deputados, Ranieri Mazzilli. Estava declarado o
início do processo que resultaria no “Movimento Revolucionário de Março de 1964”.
Após a renúncia de Jânio, os ministros da Guerra, Marinha
e Aeronáutica julgaram inconveniente á Segurança Nacional
o regresso do vice-presidente, acusado de comportamento
comunista. Em oposição aos ministros militares levantou-se
o governador Leonel Brizola, defendendo a “legalidade” do
processo eleitoral. Com a evolução da crise política e a radicalização dos grupos antagônicos, o país se viu diante da
possibilidade de uma guerra civil. Diante da grave situação
interna e visando contornar o veto dos ministros militares à
posse do vice-presidente como chefe de um regime presidencialista, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional nº 4
á Carta de 1946, que instaurava o regime parlamentarista
no Brasil.
Governo João Goulart (1961-1964)
João Goulart era herdeiro político de Getúlio e também
era alvo dos antigos adversários de Vargas. Seu primeiro período de governo, enfraquecido pelo regime parlamentarista,
representou uma época de manobras políticas para recuperar

Glossário
Cangaço: foi um fenômeno ocorrido no Nordeste brasileiro de meados do século XIX ao início do século XX. O cangaço tem suas origens em questões sociais e fundiárias do Nordeste brasileiro, caracterizando-se por ações violentas de grupos ou indivíduos isolados.
Esquerda: Partidários de idéias político-sociais avançadas (em oposição aos conservadores, hostis às inovações).
Golpe de Estado: consiste no derrube ilegal de um governo constitucionalmente legítimo.
Intetona Comunista: também conhecida como Revolta Vermelha de
35 e Levante Comunista, foi uma tentativa de golpe contra o governo
de Getúlio Vargas realizado em novembro de 1935 pelo Partido Comunista Brasileiro em nome da Aliança Nacional Libertadora.
Liberal: diz-se da pessoa que é adepta de idéias liberais.
Messianismo: crença na intervenção de forças sobrenaturais ou de
indivíduos carismáticos, os quais trariam um novo tempo, de paz
e prosperidade. Ou ��������������������������������������������
movimentos ou atitudes movidas por um sentimento de “eleição” ou “chamado” para o cumprimento de uma tarefa
“sagrada”.
Monarquismo: é um tipo de regime político que reconhece um monarca (rei de forma hereditária ou abdicada) como chefe do Estado.
Pelego: O termo pelego foi popularizado durante a era Vargas,
nos anos 1930. Imitando a Carta Del Lavoro, do fascista italiano
Mussolini, Getúlio decretou a Lei de Sindicalização em 1931,
submetendo os estatutos dos sindicatos ao Ministério do Trabalho.
Pelego era o líder sindical de confiança do governo que garantia o
atrelamento da entidade ao Estado. Décadas depois, o termo voltou
à tona com a ditadura militar. Pelego passou a ser o dirigente sindical
indicado pelos militares, sendo o representante máximo do chamado
sindicalismo marrom. A palavra que antigamente designava a pele
ou o pano que amaciava o contato entre o cavaleiro e a sela virou
sinônimo de traidor dos trabalhadores e aliado do governo e dos
patrões.

a plenitude dos poderes presidenciais. Procurou conquistar a
confiança dos grupos conservadores e militares, revelando
princípios que pudessem ser identificados com ideais anti-
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FILMES:
Os anos J.K, uma trajetória política (Brasil, 1980).
Direção de Sílvio Tendler. A ascensão política de Juscelino Kubitschek, a visão desenvolvimentista que permeou o seu mandato, a
construção de Brasília e a luta para rever os direitos políticos após o
golpe de 64.110 min.
Jango (Brasil, 1984).
Direção de Sílvio Tendler. A ascensão e queda do presidente João

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O Divino, O Santo e a Senhora. Rio de
Janeiro: Campanha em Defesa do Folclore, FUNARTE, 1978.
__________. A Cultura na Rua. Campinas, São Paulo: Papirus, 1989.
BURKE, Peter (org.). A Escrita da História: novas perspectivas. São Paulo:
Unesp, 1992.
BURKE, Peter. El “Descobrimento de la cultura popular”. In: História
Popular Y Teoria Socialista. SAMUEL, Raphael et alli, Barcelona: Crítica,
1984.
BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia
das Letras, l989.
_________. Variedades da História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2000.

Goulart. O Brasil dos anos 60, a deposição de Jango pelos militares e

CABEZA DE VACA, Alvar Núñez. Naufrágios. Lisboa. Teorema, 1992.

as consequências do golpe militar na vida brasileira. 117 min.

CANCLINI, Néstor García. As Culturas Populares no Capitalismo. São
Paulo: Brasiliense, 1982.

Revolução de 30 (Brasil, 1980).
Direção de Sylvio Back. Documentário sobre a revolução que
determinou o fim da República Velha. 118 min.
Getúlio Vargas (Brasil, 1974)
Diretor: Ana Carolina
Bom documentário para compreender a trajetória política de Getúlio Vargas nos anos 30 a 50 deste século.
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