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Atividade da semana – Produto Cultural
Escolha UM PRODUTO CULTURAL (FILME ou SÉRIE ou LIVRO ou 

OBRA DE ARTE ou MÚSICA) e o relacione a (pelo menos) UM tema em 

que ele poderia ser utilizado. Também é importante justificar sua 

escolha.



“A máquina de fazer espanhóis”,                         

de Valter Hugo Mãe

Descaso com os idosos: O personagem principal 
Antonio Silva, um português de 84 anos, perde sua 

esposa e é internado em um asilo (contra sua 
vontade). Durante a história, ele conta que seus 

filhos o negligenciaram e o abandonaram na casa de 
repouso. Também é apresentada a hipótese de que 
o incêndio ocorrido em uma das alas do asilo tenha 
sido proposital, a fim de vagar quartos para novos 

pacientes e lucrar mais com eles.



“Os Sertões” Euclides da Cunha (1902)

Fake News: O livro documental retrata a Guerra de 
Canudos pelos olhos do jornalista Euclides da Cunha. 
A região de Canudos tinha sido taxada como rebelde, 

pró-monarquia e antirrepublicana pela imprensa 
brasileira, entretanto, nada disso era verdade. 
Euclides, enviado para escrever uma matéria 

jornalística sobre a Guerra, percebeu que era tudo 
uma grande “fake news” e, na sua obra “Os Sertões”, 

ele busca expor a verdade.



Quadro: “Retirantes” de Cândido Portinari

A obra aborda o tema da migração nordestina, por 
meio do retrato de famílias que vão em busca de 

melhores condições de vida. Pode ser relacionada a 
temas como: desigualdade social, fome e miséria. 

Detalhes da obra que podem ajudar:

- Crianças no colo: alta taxa de natalidade da 
população carente – pouca política pública de 
orientação e acesso a meios contraceptivos.

- Criança com barriga d’água: esquistossomose –
exposição a doenças e falta de saneamento básico.

- As pessoas retratadas são raquíticas – fome.



Série: Sex Education

Tema: educação sexual nas escolas

O protagonista é um garoto filho de uma educadora 
sexual e, em parceria com uma amiga, começa a 

“trabalhar” dando conselhos e tirando dúvidas 
sobre sexo e sexualidade para outros alunos. A 

série retrata, de maneira satírica, a falta de 
conhecimentos e noções dos jovens sobre sexo.



Filme: “LORAX”

Temas: 

- escassez dos recursos naturais

- ganância humana e suas consequências

- banalização da desnaturalização do cotidiano

O personagem, em busca da riqueza, corta todas as árvores 
existentes no local, fato que acaba por formar uma 

sociedade habituada a vida “não natural”, ou seja, com 
árvores artificiais, água poluída e ar comercializado.

Obs: vê-se no filme a tentativa de não permitir o 
reflorestamento, visto que as plantas fornecem ar de graça 

enquanto o governo pretende vendê-lo. 



Atividade da semana – Autoridade

Escolha UMA AUTORIDADE (CIENTISTA ou FILÓSOFO ou POETA ou 

SOCIÓLOGO ...) e relacione a (pelo menos) UM tema em que poderia ser 

utilizado. Também é importante justificar sua escolha, bem como explicar 

QUEM é a autoridade.  (função / profissão – origem  - cronologia).



JEAN PIAGET (filósofo e psicólogo francês) 

[1896 – 1980]

Tema: redução da maioridade penal

Afirma que os indivíduos atingem a 
maturidade no decorrer de diferentes estágios 

determinados por idade. Entretanto a maturidade 
moral só pode ser exigida quando o sujeito, na 

infância, teve acompanhamento de agentes 
educadores capazes de ensiná-lo, isto é, família e 

escola.



VOLTAIRE (filósofo iluminista francês)

[1694 – 1778]

Tema: cultura do cancelamento

François-Marie Arounet, mais conhecido pelo seu 
pseudônimo Voltaire, escritor e filósofo francês, 

teve um importante papel defendendo a liberdade 
de expressão de todos, mesmo com aqueles que 
não concordava. Afirmava ele, “discordo do que 

você diz, mas defenderei até a morte seu direito de 
dizê-lo”.



PAULO FREIRE (educador e 
pedagogo pernambucano)

[1921 – 1997]

Tema: “sistema educacional”

Paulo Freire, patrono da educação, 
criticava os métodos de ensino em 

que o professor é tido como detentor 
de todo conhecimento, defendendo o 

diálogo entre professor e aluno, 
transformando o estudante em um 

aprendiz ativo.



FRIEDRICH ENGELS  (filósofo alemão) 

[1820 – 1895]

Tema: desigualdade social, pobreza, dignidade no ambiente de 
trabalho.

Engels presenciou os efeitos devastadores da industrialização 
sobre trabalhadores e crianças. Afirmou, em sua obra “A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra” – 1845, que a 
burguesia causava ao proletário uma vida miserável e a acusou 
de assassinato social. Falou também das precárias condições 

de trabalho no período da Revolução Industrial. 



THEODOR ADORNO (filósofo alemão)

[1903 – 1969]

Tema: alienação das massas.

Segundo Adorno, a Indústria Cultural, a 
partir da mercantilização das formas 
culturais, atrofia-se a capacidade do 
indivíduo de pensar e agir de modo 

crítico, reflexivo e questionador, 
manipulando e alienando, portanto, as 

massas.



HERBERT DE SOUZA (sociólogo e ativista 
brasileiro)

[1935 – 1997]

Tema: desigualdade social.

Betinho, como também era conhecido o sociólogo brasileiro 
Herbert de Souza, foi um importante nome na luta pelos 

direitos do próximo, criou, em 1993, a Ação da Cidadania, 
programa de luta pela vida e contra a miséria, combatendo a 
fome e o desemprego através da democratização da terra. 

Lutava pelos ideais de solidariedade, a fim de tornar a 
sociedade mais justa.



BYUNG-CHUL JHAN (filósofo sul-coreano)

[1959]

Tema: distúrbios da contemporaneidade, como
sensação da aceleração do tempo e estresse

Em sua obra mais famosa “Sociedade do 
cansaço”, discorre que o capitalismo polui a 

individualidade, tornando o homem uma máquina 
que produz e que está sempre buscando pelo 

sucesso, fato que causa o adoecimento mental.



EMMANUEL LEVINAS (filósofo francês
influenciado pela fenomenologia)

[1906 – 1995]

Tema: intolerância.

Emmanuel Levinas, filósofo francês 
contemporâneo, alegava que a vida humana é 
marcada pelo encontro com o outro, ou seja, 

aquele que é diferente do “eu”. Nesse sentido, a 
constatação de que o outro também tem 

consciência implica responsabilidade, 
proximidade e convivência democrática.



HANNAH ARENDT (filósofa judia, que conviveu
com o antissentimento nazista no século XX)

[1906 – 1975]

Temas: bullying, xenofobia no Brasil, discurso do ódio

O conceito de “banalidade do mal”, de Hannah
Arendt, é aquilo que além de estar preso na pessoa,
fundamenta-se no ódio, em que a pessoa acreditando
que está fazendo e tem uma finalidade suas próprias
ações.



THOMAS PIKETTY (economista 
francês)

[1971]

Tema: desigualdade social.

É reconhecido mundialmente por
seus livros e pesquisas sobre a
concentração de renda, o crescimento
econômico não distribuído e o
consequente avanço das desigualdades
sociais.



Estabeleça TRÊS ARGUMENTOS, de diferentes temas, e encontre em 

notícias online, estudos universitários, manchetes de jornais DADOS 

CONCRETOS que evidenciem essas ideias. Para se inspirar, você pode 

usar temas já trabalhados no Sapiens ou temas antigos do ENEM (que 

estão no início deste material).



Tema: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.

Argumento: a violência acontece muitas vezes dentro de casa, o que 

comprova sua banalização e naturalização, uma vez que a tal deveria ser 

sinônimo de segurança.

Evidência: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) afirma que 

mais de 40% dos casos de violência contra a mulher acontecem em casa.



Tema: A persistência dos padrões de beleza

Argumento: Os altos padrões de beleza prejudicam a 

autoestima das brasileiras.

Evidência: De acordo com a pesquisa “A verdadeira Beleza” 

realizada pela marca Dove em 2018, apenas 4% das mulheres 

entrevistadas consideravam-se belas.



Argumento: Os padrões de beleza na atualidade são idealizações 

formadas pela sociedade de consumo para manter os indivíduos 

insatisfeitos com seus corpos e continuarem a consumir produtos que 

alterem sua aparência.

Evidência: De acordo com o site M de Mulher, 83% das mulheres se 

sentem pressionadas ou atingir a definição de beleza.



Argumento: A ditadura da beleza é um reflexo da hipermodernidade, 

uma vez que a sociedade do consumo fundamenta uma fixação cultural 

pela magreza e uma obsessão por corpos e rostos idealizados, 

causando danos morais e psicológicos ao sujeito que não se sente 
pertencente a esse padrão pré-estabelecido.

Evidência: Segundo o G1, 925 das mulheres brasileiras estão 
insatisfeitas com a aparência.



Tema: Empecilhos à adoção no Brasil

Argumento: A adoção é uma realidade muito complexa na atual conjuntura 

brasileira, uma vez que, os futuros pais buscam um “padrão” de filho ideal.

Evidência: De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, apenas um em 

cada quatro pretendentes aceita crianças com quatro anos ou mais e 

menos de 1% aceita adotar crianças com mais de 11 anos.



Tema: Política e o brasileiro

Argumento: A insatisfação com o sistema político e a carência de 

conhecimento sobre essa área acarretam o desinteresse e o afastamento da 

população deste exercício de cidadania: o voto.

Evidência: número de eleitores jovens cai e, em 2018, somente 1 em cada 5 

adolescentes de 16 e 17 anos tirou o título de eleitor (PLATAFORMA ONLINE 

G1) 



Tema: Violência contra a mulher

Argumento: O machismo estruturado na sociedade, o qual pressupõe a ideia de 

soberania masculina, legitima a objetificação, inferiorização e violência contra a mulher 
cometida por homens, normalmente do vínculo familiar.

Evidência: De acordo com uma pesquisa realizada pela fundação Perseu Abramo, em 

80% dos casos de violência contra a mulher o parceiro (namorado ou marido) é o 
agressor.



Tema: Saúde mental da população

Argumento: A saúde mental e o autocuidado devem ser priorizados pelos 

indivíduos, visto que a sua ausência ou carência ocasiona consequências 

severas.

Evidência: Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos.

(Organização Pan-Americana de Saúde)



Tema: Dignidade indígena

Argumento: Os índios são marginalizados e excluídos pela sociedade 

capitalista, que lentamente destrói a dignidade dos povos nativos.

Evidência: Em 2018 houve um aumento de 20% do número de homicídios 

de índios em relação ao ano anterior. Ainda, no mesmo ano, os indígenas 
tiveram 111 terras invadidas.

(Conselho Indigenista  Missionário)


