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DESIGUALDADE SOCIAL 
A desigualdade social, chamada também de desigualdade econômica, é um problema social 
presente em todos os países do mundo. Ela decorre, principalmente, da má distribuição de 
renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a 
maioria da população fica a mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as 
desigualdades.

Desigualdade social por definição é a diferença econômica que existe entre determinados 
grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Isto se torna um problema para uma 
região ou país quando as distâncias entre as rendas são muito grandes dando origem a fortes 
disparidades. Em tese, sempre haverá desigualdade social, pois é impossível que cada um 
tenha exatamente as mesmas quantidades de bens materiais.
Inúmeras são as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. As mais comuns 
estão:

• Má distribuição de renda
• Má administração dos recursos
• Lógica de acumulação do mercado capitalista (consumo, mais-valia)
• Falta de investimento nas áreas sociais, culturais, saúde e educação
• Falta de oportunidades de trabalho
• Corrupção

Se um país não consegue atender as necessidades básicas de grande parte de seus cidadãos, 
tampouco irá prosperar de forma equitativa. Umas das consequências mais graves são a 
pobreza, a miséria e a favelização. Ademais, a desigualdade social traz:

• Fome, desnutrição e mortalidade infantil,
• Aumento das taxas de desemprego
• Grandes diferenças entre as classes sociais
• Marginalização de parte da sociedade
• Atraso no progresso da economia do país
• Aumento dos índices de violência e criminalidade

Mesmo que o país nos últimos anos tenha apresentado uma diminuição da pobreza, o nível de 
desigualdade social no Brasil ainda é notório. Seja pelo seu passado escravocrata, seja pela 
falta de investimentos na infraestrutura, o Brasil ainda apresenta níveis muito grandes entre 
os mais ricos e os mais pobres.

- - - - 

Após a leitura do poema, responda as seguintes questões:

1. De acordo com o texto, o que é desigualdade social por definição?  



2. Por que em tese de acordo com o texto sempre haverá desigualdade social?

3. Quais são as causas conforme o texto mais comuns que aumentam a distância 
entre ricos e pobres? 

4. Aponte conforme o texto, umas consequências mais graves da desigualdade 
social?



1. Leia o texto e responda as seguintes questões:

MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO PARA UM CONSUMO SAUDÁVEL.

A educação financeira da população brasileira tem sido um tema bastante 
discutido atualmente, tendo em vista o alto grau de endividamento e 
inadimplência da população no mercado financeiro. Hábitos arraigados 
como comprar sem necessidade, fazer prestações e não guardar dinheiro 
para eventuais despesas figuram-se como as principais causas do 
descontrole no orçamento mensal.

Faça uma reflexão e escreva qual a importância do conhecimento da 
Matemática como solução nesse consumo desordenado para uma 
população.
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2. O Brasil encontra-se num período de estabilização econômica, o que 
gera a possibilidade de pessoas de diferentes classes sociais terem 
acesso com facilidade a bens de consumo, a créditos, empréstimo ou 
financiamentos, que oportunizem a realização de sonhos, como o de ter 
carro e casa própria, ou ainda a satisfação dos apegos de consumo que 
lhes são colocados.

Faça uma análise por meio de pesquisas com seus pais e responda:

a) No tempo em que seu pai ou sua mãe eram jovens como você, eles 
possuíam bens que hoje você tem?

b) O que você pode concluir sobre toda essa evolução de consumo?

3. A Matemática que faz bem à Sociedade.

O mundo do século XXI é um mundo banhado em números. Manchetes 
usam medidas quantitativas para notificar aumento no preço de gasolina, 
mudança nos resultados do SAT (standard Aptitude Test), risco de morrer 
de câncer no cólon, e números de refugiados na mais recente guerra 
étnica.
Os números nos rodeiam por toda parte, e atualmente temos novamente 
os números tomando de conta sobre a pandemia do Covid 19. 

O conjunto dos números inteiros pode ser representado por pontos na 
reta numérica.
Sejam a e b números inteiros, respectivamente 300 e 283. A quantidade 
de números inteiros existente no intervalo entre eles é?



4. Resolva o problema e encontre o valor de x.

a) 5 – 8 = x                        c) 25 – 15 = x                       e) 250 – 1000 = x

b) 40 – 27 = x                   d) 200 – 175 = x                  f) 25 – 32 = x
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Leia o texto com atenção:

CONSUMISMO X SUSTENTABILIDADE
Uma das marcas da sociedade atual é o consumismo, onde grande parte da sociedade 
encontra satisfação e prazer nessa prática capitalista, que tem deixado resultados 
preocupantes no meio ambiente natural. O capitalismo visa atender aos desejos do 
consumidor, e movimentar a circulação do capital e mercadorias, contudo, o anseio 
em adquirir cada vez mais produtos, muitas vezes desnecessários, como meio de 
realização pessoal acarreta prejuízos financeiros para o consumidor, e quando esse 
consumo não é feito de forma sustentável ocasiona também riscos para o meio 
ambiente. Portanto, o consumo não é errado, o problema reside em um consumismo 
que exageradamente explora os elementos da natureza, determinando o desequilíbrio 
ambiental e colocando em risco a saúde e a vida dos seres vivos. A população mundial 
vem crescendo a cada ano, e isso gera o aumento do consumo, porém, o consumo 
excessivo faz com que a natureza não consiga repor de forma satisfatória o que vem 
sendo consumido. Esse fato gera o desequilíbrio ambiental e a desigualdade, pois 
alguns consomem mais do que precisam e outros menos do que o necessário. 

SUSTENTABILIDADE
O consumo torna-se sustentável quando existe uma preocupação em produzir e escolher 
produtos que não retirem muitos recursos naturais e que possam posteriormente ser 
reaproveitados para outros fins ecologicamente corretos. A produção e escolha devem 
ser conscientes levando em conta que consequências trarão para a sociedade e ao 
meio ambiente. As medidas para se consumir de forma consciente são várias e estão 
ao alcance de todos. Basta evitar o desperdício dos recursos naturais, dar preferência 
a produtos sustentáveis, evitar o consumo excessivo, separar e coletar o lixo de forma 
correta e entre outros meios. Assim, o impacto negativo pode ser reduzido em grande 
escala e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. É imprescindível uma mudança 
na conduta da sociedade para que se possa preservar o meio ambiente e garantir o 
bem-estar de todos. Essa mudança não é rápida, contudo, é preciso conscientizar 
as pessoas para que vistam a camisa da sustentabilidade e que de forma coletiva 
erradiquem as práticas do consumismo inconsciente. Então, se assim for feito, é 
possível ter uma sociedade madura que consome o que precisa, mas preserva seu 
“lar”.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/36653/consumo-e-meio-ambiente-principais-efeitos-doconsumismo-no-
meio-ambiente-natural-do-brasil. 



1. Qual é o tema central do texto? 

2. Você se considera consumista? Em que momento?

3. Quais consequências esse consumismo exagerado pode acarretar 
para os seres vivos? 

4. De acordo com o texto, o que podemos fazer para consumir de forma 
consciente? 

5. A expressão “desenvolvimento sustentável” é amplamente empregada 
para designar a preservação da natureza, com vistas à promoção de uma 
maior conscientização ambiental na sociedade. Esse termo designa, 
especificadamente: 

a) A interrupção das práticas econômicas para garantir, primeiramente, a conservação 
dos elementos naturais. 

b) A manutenção do desenvolvimento econômico de modo a garantir a preservação 
da natureza e dos recursos naturais para as gerações futuras. 

c) A adoção de medidas de expansão das áreas naturais sobre as zonas de ocupação 
humana, de forma a reconstruir o império dos domínios da natureza. 

d) A ampliação das medidas socioeducativas para o uso consciente da natureza, de 
modo a garantir, sobretudo, o desenvolvimento econômico e urbano. 



5. Observe as charges e associe ao tema apresentado na atividade 1:

Charge 1                                                                            Charge 2
         
Fonte: http://eficienciaenergtica.blogspot.com.br/2016/03/charges-do-consumismo      
Fonte:http://profwladimir.blogspot.com.br/2012/02/charges-e-imagens-sobre-consumismo 
 
a) O que as imagens 01 e 02 representam? 

b) Podemos associar as imagens com o tema estudando na atividade 1? 
Como? 

c) Em seu cotidiano, o que você pode fazer para preservação do meio 
ambiente?

PENSE NISSO!
CONSUMO CONSCIENTE

• É consumir diferente: tendo no consumo um 
instrumento de bem-estar e não um fim em 
si mesmo. 

• É consumir solidariamente: buscando os 
impactos positivos do consumo para o bem-
estar da sociedade e do meio ambiente.

• É consumir sustentavelmente: deixando um 
mundo melhor para as próximas gerações.

• E aí... pronto para ser mais consciente e fazer 
a sua parte para melhorar o meio ambiente?



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENSINO RELIGIOSO ENSINO FUNDAMENTAL II 
ANOS FINAIS | 7º ANO 

5 FATOS SOBRE SUSTENTABILIDADE QUE VOCÊ PRECISA SABER.

De uma forma simplificada a sustentabilidade pode ser definida como ações/
atividades humanas que visam suprir as necessidades do presente sem comprometer 
as gerações futuras. A sustentabilidade tem como pilar 3 elementos: meio ambiente, 
impacto social e economia. Por isso, entende-se que para uma sociedade ou sistema 
ser sustentável deve-se incentivar a conservação do meio ambiente, o bem-estar social 
e o ganho econômico de modo que não coloque em risco os 2 primeiros elementos. 
A sustentabilidade é de fundamental importância para uma comunidade saudável e 
equilibrada. Vamos aprender alguns fatos interessantes sobre SUSTENTABILIDADE?
 
1. Uma tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 71% de 
energia elétrica e polui o ar 74% menos (Mundo Verde)

2. O Brasil está em quarto lugar entre os países com mais construções sustentáveis 
(Green Building Council).

3. Reutilizar a água de lavagem de roupas para lavar o quintal; fechar as torneiras 
quando elas não estiverem sendo usadas; apagar as luzes quando não está utilizando 
são ações sustentáveis que qualquer pessoa pode fazer.

4. A natureza leva 2 a 6 semanas a decompor um jornal, 1 a 4 semanas as embalagens 
de papel, 3 meses as cascas de frutas, 3 meses os guardanapos de papel, 2 anos as 
bitucas de cigarros, 2 anos os fósforos, 5 anos as pastilhas elásticas, 30 a 40 anos o 
nylon, 200 a 450 anos os sacos e copos de plástico, 100 a 500 anos as pilhas, 100 a 
500 anos as latas de alumínio e um milhão de anos o vidro (Mundo Verde)

5. Descarte corretamente resíduos nocivos (pilhas, baterias, lixo hospitalar, óleo…).  
Todos os resíduos que geramos devem ser descartados de forma correta, isto pode 
contribuir para a conservação do meio ambiente.

1. O que é sustentabilidade?



2. Qual os três pilares da sustentabilidade?

3. Por que é tão fundamental a sustentabilidade?

4. De que modo a religião pode contribuir para melhorar a vida das pessoas? Pessoal.

5. Você como cristão, tem ajudado de que modo a melhorar a qualidade de vida no 
planeta?



DANÇA E ESPAÇO: O CORPO EM MOVIMENTO
Sabemos que a dança acontece a partir do movimento gerado diante de estímulos 
externos e internos no nosso corpo. A dança é o corpo em movimento e necessita 
de um espaço para ocupar. O espaço está relacionado diretamente ao corpo, que o 
toma com formas e ações que geram interações interligadas ao movimento para sua 
ocupação espacial.

Vamos imaginar que acabamos de acordar. Você abriu os olhos e se movimentou de 
alguma forma para ocupar outro espaço na sua cama ou rede. A cada movimento 
que realizamos para ativar o corpo e satisfazer as nossas necessidades e vontade, nós 
estamos ocupando um espaço diferente. Isto acontece também quando dançamos, 
quando levamos o corpo para ação que gera movimento, que ocupar um espaço dif-
erente a cada movimentação realizada.

Imagine agora uma coreografia de dança que você assistiu na atividade da disciplina 
de artes/dança da IV Semana do jogo JustDance? Imaginou? Agora reflita sobre as 
movimentações que cada personagem faz? Percebem que a cada movimentação ele 
está ocupando um espaço totalmente diferente? Isto acontece devido aos movimen-
tos criados serem voltados para uma composição coreográfica com música e ritmos 
diferentes. O corpo reage de acordo com a música e tem a intensão de gerar emoções 
relacionadas a diversão.

Cada dança tem uma particularidade específica diante do que se quer mostrar ao 
outro moldando a sua expressividade e individualidade e possibilidade corporais. Ve-
mos a diferença das danças quando elas estão inseridas em seu local de ocupação 
espacial, como: o Teatro, a rua, as praças, os jogos de dança, no quarto, na sala ou em 
outro espaço.

(Texto escrito por Maximiliano Lira, 2020)

Diante da discursão do texto sobre dança e espaço, podemos fazer uma relação da 
dança como corpo em movimento e para a dança acontecer eu necessito ter um cor-
po. Não basta apenas ter um corpo, mas para além disso é necessário que este corpo 
se movimente para poder gerar dança/ação e que ele expresse através da dança as 
sensações e emoções.
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1. Se sabemos que dança é corpo em movimento e que para a dança acontecer 
precisamos de um corpo, o que podemos fazer para que o corpo desperte as suas 
possibilidades e potencialidades para poder dançar? Quais tipos de exercícios po-
demos fazer para desenvolver a dança no nosso dia-a-dia?

2. Vamos assistir um vídeo documentário sobre dança e espaço. O vídeo mostra 
uma construção coreográfica com improvisação em espaços abertos.

Link:

https://youtu.be/GF-SMp797M0



3. Assista ao vídeo e faça uma relação sobre o texto acima e o conteúdo do vídeo. 
Escreva aqui em forma de texto de mínimo 6 linhas o que chamou mais atenção no 
documentário, como foi o diretor do grupo chegou a esse momento de experimen-
tação da dança no espaço aberto, o que mais você achou interessante no vídeo e 
quais são os espaços que os bailarinos usam para ocupar com suas movimentações, 
com a sua dança? 



Leia o texto abaixo, em seguida responda as questões:

O meio ambiente em que vivemos é uma manifestação da constante transformação 
da natureza e da sociedade humana.

Nós com nosso egoísmo, nossa ambição desenfreada, nosso consumismo sem lim-
ite, na busca constante de suprimos nossos desejos econômicos, buscando sempre 
viver de aparência e esto fazendo aos custos de derrubadas de árvores, queimadas, 
extinção de espécies, poluição do ar, do solo, e da água, não importando ao menos se 
todo este descaso com o planeta vai valer mesmo a pena. Pois   para que todo este 
lucro, esta aparência de seu melhor, de ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor 
conta bancária, sendo que não terá como aproveitar, já que o planeta reclama e está 
beira de um colapso total.  E, para que tanto, se as gerações futuras também, não 
aproveitará esta Fortuna?

Fonte: www.conedcursosonline.com.br 

1. De acordo, com o texto exposto, o que o autor relata sobre o meio Ambiente?

2. Quais as consequências causadas mediante atividade humana desenfreada?

3. Pra você é importante preservar o meio Ambiente? Justifique sua resposta.
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4. Qual sua opinião sobre as queimadas no meio ambiente?

5. E você... Tem contribuído na preservação do meio ambiente? Sim? Não? De que 
maneira? Justifique. 

6. Crie um texto falando sobre a importância do meio ambiente e do consumo.
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