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O Guia de Estudo orienta você para a realização
das atividades e dos exercícios de cada componente curricular listado abaixo. Sob a orientação
dos educadores, você conhecerá o conteúdo deste
material e deverá tirar suas dúvidas SEMPRE
que elas surgirem para não acumular questões
a serem esclarecidas. Portanto, comece a conversar,
refletir e discutir com seus educadores e colegas
o tema desta Unidade Formativa.
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APRESENTAçãO

O PROJOvEM uRBANO

Vamos aprender juntos. Vamos trabalhar para crescer juntos.

Organizamos o Projovem Urbano pensando nas suas necessidades e no seu futuro.
Mas é principalmente você quem vai fazer do curso uma experiência boa. Vai estudar
junto com seus colegas e também com a ajuda dos professores e professoras. Nós demos apenas o chute inicial: quem vai fazer o gol é você!
Você é um jovem ou uma jovem que, certamente, já passou por muitas experiências.
Temos certeza de que já aprendeu coisas importantes em sua casa, na escola, na rua,
em todos os lugares por onde passou. Apostamos que tem muito a nos ensinar e a trocar com seus colegas.

A sua experiência de vida
Nosso ponto de partida são suas experiências, seus sonhos e os conhecimentos que
possui. Vamos somar tudo isso com o que vai aprender e construir aqui.
O que você já sabe e já viveu vai dar-lhe a base para construir novos conhecimentos,
novas habilidades e novos modos de encarar a vida.
Você vai obter muitas informações novas e importantes, mas elas vão ter tudo a ver
com o que já sabe e com o que quer para sua vida. Por isso, o Projovem Urbano trata
de forma integrada a Formação Básica, a Qualificação Profissional e a Participação
Cidadã.
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O SEu GuIA DE ESTuDO

Este Guia de Estudo foi escrito para auxiliar você em seu curso. Além de colocar
desafios, ele vai ajudar você a localizar informações importantes para o estudo de cada
Unidade Formativa.
Ele está organizado em seis volumes, um para cada unidade. Os volumes estão
divididos em componentes curriculares caracterizados pelas seguintes cores:

Ciências
Humanas

Matemática

Ciências da
Natureza

Língua
Portuguesa

Inglês

Participação
Cidadã

Informática

As imagens a seguir ilustram a estrutura deste Guia. Aqui utilizamos o conteúdo de
Ciências Humanas como exemplo.

UNIDADE FORMATIVA I

UNIDADE FORMATIVA 1

Sumário

Juventude e

CONHEÇA SEU LIVRO / 9

Nesta primeira unidade formativa, que estamos chamando de Juventude e Cultura,
seus estudos vão ter como assunto central as atividades, os conhecimentos, as ações,
os sentimentos e as crenças do ser humano. Isso tudo quer dizer Cultura! Cultura não
significa apenas teatro, cinema, literatura, música erudita (muitos dizem música clássica), espetáculos de balé etc. Significa muito mais. Tudo que os seres humanos fazem
em seu dia-a-dia, seu modo de viver, de trabalhar, de alimentar-se etc. é cultura. Todos
os grupos humanos fazem cultura e todas as culturas são importantes. A cultura de sua
comunidade é importante e você deve valorizá-la, sem desprezar as culturas de outros
grupos. Todos são seres humanos e, portanto, têm cultura! Veja como você vai estudar
esse tema nos diversos componentes do currículo.

Cultura

CIÊNCIAS HUMANAS / 17
1. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24
2. Por que estudar e aprender História? / 24

7. Por que estudar e aprender
História? / 24

3. A Geografia e o seu cotidiano / 24

8. A Geografia e o seu cotidiano / 24

4. Os jovens como produtores de cultura / 24

9. Os jovens como produtores
de cultura / 24

5. Os jovens como produtores de cultura / 24
6. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

10. Os jovens como produtores de cultura / 24

LÍNGUA PORTUGUESA / 67
1. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

6. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

2. Por que estudar e aprender
História? / 24

7. Por que estudar e aprender / 24

3. A Geografia e o seu cotidiano / 24

8. A Geografia e o seu cotidiano / 24
9. Os jovens como produtores / 24

4. Os jovens como produtores de / 24

10. Os jovens como produtores de / 24

5. Os jovens como produtores / 24

INGLÊS / 117
1. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

6. Quem sou eu? Quem somos nós? / 24

2. Por que estudar e aprender / 24

7. Por que estudar e aprender / 24

3. A Geografia e o seu cotidiano / 24

8. A Geografia e o seu cotidiano / 24

4. Os jovens como produtores
de cultura / 24
5. Os jovens como produtores
de cultura / 24

9. Os jovens como produtores / 24
10. Os jovens como produtores / 24

2

No Sumário, você
encontra indicações dos
tópicos abordados nos
componentes curriculares
e o número das páginas
que iniciam cada um deles.

8

Ciências Humanas
Em Ciências Humanas você vai pensar sobre a identidade juvenil: começará
conhecendo a si mesmo e seus colegas:
vai contar a história de sua vida, ficará
sabendo o que é ser sujeito histórico e
os diferentes significados de juventude. Além disso, vai discutir o que são
História e tempo histórico, Geografia e
espaço geográfico. Terá oportunidade
de pensar sobre a importância das Ciências Humanas para a compreensão
do mundo. Finalmente poderá discutir
muita coisa sobre Cultura, culturas juvenis, manifestações culturais, diversidade cultural e patrimônio cultural.

Língua Portuguesa
Língua Portuguesa propõe um trabalho muito interessante. É possível que
muitos jovens estejam fora da escola há
muito tempo e tenham perdido o hábito de ler textos de algumas páginas. É
esse o seu caso? Mesmo que não seja e
você esteja em dia com a leitura, vale a
pena fazer as atividades e até ajudar os
colegas que tenham mais dificuldade.
Há muitas atividades que ajudam a recordar as habilidades iniciais de leitura.
Vamos trabalhar com textos em verso e
em prosa e a principal tarefa será identificar informações explícitas no texto.
E vamos começar as atividades de escrita, escrevendo um bilhete, que é um
tipo de texto bastante simples. Não perca, você vai gostar!

8

Aqui você encontra
informações sobre o tema
principal do Guia e de
como ele será trabalhado
em cada um dos seus
componentes.

Ciências
Humanas
História e Geografia

Unidade Formativa I

Esta é a página de
abertura de cada
componente diferenciado
por cor.

1

O SEu GuIA DE ESTuDO

Título do
tópico

Número
do tópico

2

O que é ser jovem,
para você e para
o seu grupo?

Objetivo
Esperamos
que você possa
identificar o que
pensam os jovens
do seu grupo e
discutir essas
idéias com eles.

Agora que você já conhece melhor a sua própria história e a de seus companheiros, vamos pensar em algo que é comum entre vocês: a juventude.
O que significa ser jovem hoje? No seu bairro, na cidade, no Brasil e no
mundo! Somos iguais? Diferentes? Como somos? Como pensamos?

Atividade 6
A. Veja as fotos. São jovens de diferentes lugares.

fotógrafo
/ Banco de
Imagem

B. Observe as diferenças e semelhanças.

Texto com o
conteúdo de
cada tópico

© Nome do

Sequência de
atividades

Objetivo do
tópico

C. Discuta com seus colegas.
Como você percebeu os jovens são diferentes. Não apenas na aparência,
no tipo físico, na cor da pele, mas também nas variadas maneiras de ser e
estar no mundo. Possuem histórias de vida, condições sociais e econômicas
desiguais, religiões, culturas, experiências diversas. Reflita sobre isto: o que
pensam os jovens do Brasil e do mundo?
Vários pesquisadores têm buscado respostas a essas perguntas. No Brasil, no ano 2003, o Instituto Cidadania organizou o Projeto Juventude e realizou uma pesquisa – Perfil da juventude brasileira – em 24 estados do país,
O que é ser jovem, para você e para o seu grupo?
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com os outros. Por exemplo, a música é uma das formas de manifestação comum que une os jovens de diferentes lugares e classes sociais, de diferentes
lugares do mundo. Representa, muitas vezes, uma maneira de expressarem
aquilo que lhes falta, aquilo com que sonham para viver de forma digna e satisfatória a sua juventude. Por meio das canções, os jovens falam das diferenças e também das semelhanças entre eles!

Atividade 9
A. Junto com seu grupo leia a letra da canção.
B. Se for possível ouça ou cante no grupo.

Tribos
Carlos é um cara ocupado com a vida
Que rala todo dia pelo pão de cada dia
E não tem tempo pra nada, só estudo e trabalho
Cada hora é apenas mais uma volta do relógio
Que ele olha apressado pra ver se tá na hora da aula do cursinho
Que ele acredita possa trazer uma nova vida
E só deve trazer ainda mais agulhação
Mas quando chega o fim de semana é hora de tudo mudar
Põe a camisa sem manga, expõe a tattoo e sai pra provocar
Ele vai arrepiar
Se der mole quebra tudo, quer extravasar
Ela chega e vem pra provocar
Sai de baixo, ele não perdoa, chega junto
Oh, oh, oh, uh, oh, chega junto, fica junto, quebra tudo
Carolina só estuda o dia todo trancada no seu quarto
O dia passa e nada faz ela olhar o sol
“Eu preciso passar”, pensa ela o tempo todo
O stress e o sono não importam
A hora corre mas ela nem olha pro relógio
Quando nota o dia já se foi
E amanhã vai ser tudo outra vez
Mas quando chega o fim de semana é hora de tudo mudar

Textos de outros
autores sempre
em caixas, e com
suas fontes de
publicação.

#

14

Apresentação
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OuTROS MATERIAIS

Além do Guia de Estudo, você poderá utilizar
os seguintes materiais durante o seu curso:

Agenda
do Estudante
AGENDA DO ESTUDANTE • PROJOVEM URBANO

ano:

Agenda do
Estudante

mês:

2

a–

: de
semana

a
seman

da
Segun

P

Terça

a

P

Quarta

Sua agenda é uma
ferramenta importante
para organizar suas
tarefas e a rotina do
seu curso.

Meu projoveM urbano

3. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC

Anote nesta seção todos as informações sobre sua escola, seus
horários e seus educadores.

P

Nome da instituição ofertante:

P

Ocupação:

P

Nome do educador:

1. Dados da escola
P

Nome da escola onde funciona meu núcleo do ProJovem Urbano:

P

Endereço:

P

Endereço do curso:

P

Horário do início e término das aulas:

P

Período (meses):

P

Horários disponíveis para atividades não presenciais:

P

Dia(s) da semana:

P

Horário:

P

Quinta

2. Arcos Ocupacionais

P

P

4. Equipe de educadores do Núcleo

Arcos Ocupacionais oferecidos na minha cidade:

Nome

Componente Curricular

P

Sexta

P

P

Arco Ocupacional que estou cursando:

P

P

e
Sábado
Domingo

P

P

Ocupações do Arco:

P

1.

P

2.

P

3.

P

4.

20

P

AgENDA DO EsTUDANTE

Educador Orientador:
APREsENTAçãO

21

Na parte inicial da sua Agenda, descrevemos
o Projovem Urbano e disponibilizamos fichas
para você organizar algumas informações
sobre sua participação no Programa.

BATE-PAPO

Juventude e Cultura

Quarta

P

Quinta

P

Sexta

P

Sábado e

P

UNIDADE FORMATIVA 1

27

Na seção Bate-papo,
você encontra dicas de
estudo.

10

Domingo

Sexta

Você pode superar esse sentimento de estar
perdido e desanimado. Para isso, é preciso que
você estabeleça objetivos claros, que deem sentido ao que está fazendo. Você precisa criar o seu
próprio sistema para se concentrar nas suas atividades.

Quinta

Quando você estuda, tem que lidar com muitas ideias novas, ideias com as quais não está
acostumado. É por isso que é tão fácil distrair-se:
a cabeça quer voltar a pensar naquilo que já é conhecido. As ideias novas e o desconhecido sempre
provocam um sentimento de insegurança. Aí, a
pessoa vai ficando angustiada ou nervosa. A tentação é desistir.

Quarta

P

Terça

Terça

A história de Milton
Toda vez que Milton
senta para estudar,
ele fica em dúvida
por onde começar.
Logo sente sono ou
um peso na cabeça.
Levanta, tenta se
animar. Começa a ler
um texto do livro.
Não entende direito
o que está lendo,
começa a pensar em
outra coisa, se distrai
completamente.
Esquece o que estava
fazendo, já não sabe
por que está ali. Fica
agoniado, depois
irritado. Desiste e
pensa: “Acho que eu
não dou mesmo para
estudar”.

a

Segunda

P

Hora

Além de “criar” o tempo para se dedicar ao estudo, é importante saber aproveitá-lo bem. Leia
a história do Milton no quadro ao lado e veja se
acontece algo parecido com você.

mês:
semana: de

Segunda

Use a Agenda do Estudante para anotar suas
tarefas do curso e outros compromissos.

Aproveite bem seu precioso
tempo de estudo

ano:

semana

22

30

5. Horário Semanal

Estudar requer disciplina, dedicação. Você vai
ter que escolher as suas prioridades. Com um bom
planejamento, é possível encontrar tempo para o
estudo sem abrir mão de outras atividades.

Obs.: Preencha a lápis para futuras alterações, caso necessário.

1ª

ORGANIZE-SE!

AgendA do eStudAnte

AGENDA DO ESTUDANTE

Nas páginas das
semanas, você pode
anotar suas tarefas e
as datas de entrega
dos trabalhos e as
etapas de cada
um deles.

Quadros para você
anotar os dados
referentes ao seu
Núcleo do Projovem
Urbano: horários de
aula, atividades etc.

OuTROS MATERIAIS

Cadernos de Registro
de Avaliação
O Caderno de Registro de Avaliação reúne os formulários e a descrição dos critérios para que Umet
volum repuditae coriatusam qui delese ipis dolorer
ferunto voluptati debis ariscius rerum ea quiae non
net quia voluptatur, core, cum utatur, sequi conet
et.Ferupta aut fuga. Ut andant re eiuntenimil ipis
volest que num quo blaut utempor.

1 Caderno
de Registro de
Avaliação

UNIDADES
FORMATIVAS I e II

Caderno do Plano
de Ação Comunitária

O seu Caderno do Plano de Ação
Comunitária reúne os formulários e a descrição dos critérios
para que Umet volum repuditae
coriatusam qui delese ipis dolorer ferunto voluptati debis ariscius rerum ea quiae non net quia
voluptatur, core, cum utatur, sequi conet et.Ferupta aut fuga. Ut
andant re eiuntenimil ipis volest
que num quo blaut utempor.

Caderno do
Plano de Ação
Comunitária
UNIDADES
FORMATIVAS I à VI

3 Caderno
de Registro de

O Caderno de Registro de Avaliação reúne os formulários e a descrição dos critérios para que Umet
volum repuditae coriatusam qui delese ipis dolorer
ferunto voluptati debis ariscius rerum ea quiae non
net quia voluptatur, core, cum utatur, sequi conet
et.Ferupta aut fuga. Ut andant re eiuntenimil ipis
volest que num quo blaut utempor.

Avaliação

UNIDADES
FORMATIVAS IV e V

O Caderno de Registro de Avaliação reúne os formulários e a descrição dos critérios para que Umet
volum repuditae coriatusam qui delese ipis dolorer
ferunto voluptati debis ariscius rerum ea quiae non
net quia voluptatur, core, cum utatur, sequi conet
et.Ferupta aut fuga. Ut andant re eiuntenimil ipis
volest que num quo blaut utempor.

Apresenta o roteiro para o
desenvolvimento do Plano de
Ação Comunitária do seu grupo.

2 Caderno
de Registro de
Avaliação

UNIDADES
FORMATIVAS III e IV

Nestes cadernos
você e seu educador
encontram as fichas
de acompanhamento
de seu desempenho
e de avaliação de sua
aprendizagem em
cada ciclo.

UF

Ie II
FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL • PROJOVEM URBANO

Contém os textos para
o desenvolvimento
da Formação Técnica
Específica de quatro
ocupações de mesma
base técnica.

GUIA DE ESTUDO

Guia de Estudo
Arco Ocupacional

A Qualificação Profissional é uma das dimensões do
ProJovem Urbano. Está estruturada em três partes
complementares que configuram um processo
de ensino-aprendizagem inovador no cenário de
políticas públicas de formação para o mundo do
trabalho: Formação Técnica Geral (FTG), Formação
Técnica Específica (FTE) e o Projeto de Orientação
Profissional (POP). Este Guia é composto pelos
conteúdos da FTG e do POP, um instrumento de
registros do itinerário do estudante ao longo do
curso, e de planejamento da continuidade de sua
formação escolar e profissional.

Guia de Estudo da
Formação Técnica Geral
Guia de
Estudo

Formação Técnica Geral

UNIDADES
FORMATIVAS

Ie II

Qualificação Profissional

Contém os textos e
atividades que serão
trabalhados na Formação
Técnica Geral da
Qualificação Profissional
e o roteiro do Projeto de
Orientação Profissional.

Apresentação
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Juventude e

Trabalho

Agora que vamos começar a terceira unidade formativa – Juventude e Trabalho – os textos estarão
primordialmente voltados para o tema TRABALHO, explorado sob diferentes pontos de vista, mas sempre procurando trazer contribuições concretas para a sua vida e o seu próprio trabalho – mesmo que
este ainda se encontre apenas no plano das suas aspirações.
Onde você mora, você pode observar diferentes maneiras de trabalhar e ganhar a vida. Nelas
podem-se perceber grandes mudanças, algumas continuidades e mesmo rupturas que vêm ocorrendo no mundo do trabalho. Profissões que foram muito importantes algum tempo atrás, hoje
perderam importância e algumas delas nem existem mais... Antigamente, um profissional aprendia o seu ofício ou profissão e prosseguia, por toda a vida, repetindo os procedimentos, as técnicas
e até mesmo os “macetes” que lhe haviam sido ensinados – e isto lhe garantia o seu ganha-pão e
alguma reputação no desempenho de seu trabalho.
Hoje, os profissionais de todas as áreas se veem obrigados a se aperfeiçoar constantemente, se
quiserem permanecer no mercado de trabalho. E isso acontece principalmente nas grandes cidades,
embora o fenômeno já se manifeste também no interior de todos os países. Apesar do fato de os países ainda guardarem muitas de suas características culturais, eles se veem em meio ao espetáculo da
globalização que, para o bem ou para o mal, “dá o tom” no mundo atual.
A sua história, como jovem habitante de centros urbanos brasileiros, não está desconectada
do resto do planeta: você é parte dele! O que acontece no mundo, particularmente no mundo do
trabalho, interessa-lhe diretamente: há emprego para todos? Quais profissões ou ocupações estão
“em alta”, isto é, são mais valorizadas no momento? Que requisitos são exigidos para os diferentes
postos de trabalho? Há espaço para a mulher nesse mundo tão competitivo?

Ciências Humanas
No âmbito das Ciências Humanas,
convidamos você a refletir sobre suas experiências de vida e os conhecimentos já
adquiridos, que serão o ponto de partida
para o diálogo a ser travado com as questões colocadas por elas. Além de trazer à
baila os grandes problemas enfrentados
pelo mundo devido ao crescimento populacional e à demanda por trabalho, o texto
discute também as questões relativas ao
lazer, num interessante contraponto com
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a necessidade de conseguir um trabalho,
este visto como um direito, um valor, uma
necessidade e, sobretudo, uma fonte de
realização pessoal e profissional!

Língua Portuguesa
Ao trazer para você, novamente, o estudo da Língua Portuguesa, propomos dar
continuidade ao desenvolvimento de suas
habilidades de leitura e escrita, lembrando-lhe que a compreensão e a interpretação
de textos desenvolvem habilidades neces-

apresentação

sárias à leitura em qualquer outra área.
As estruturas da língua são trabalhadas de
modo a facilitar a compreensão de textos e
o uso da escrita.
Para a exploração do tema TRABALHO,
foram selecionados textos agradabilíssimos,
tanto em prosa como em verso, estabelecendo conexões entre o trabalho e o campo, o
trabalho e a arte, o trabalho e a arte popular,
o trabalho visto sob a ótica do humor, a dignidade encontrada nos mais diversos tipos
de trabalho... A dimensão psicológica da relação homem/trabalho não foi esquecida e,
tal como nos demais aspectos, foi trazida até
você por intermédio da leitura e compreensão da boa literatura brasileira.

Inglês
O aprendizado de uma língua estrangeira, aqui representada pelo Inglês, traz-lhe
um convite de continuar afirmando, negando e fazendo perguntas. Com a prática dessas estruturas, apostamos que você acabará
por ganhar o “espírito da coisa”, ou seja, “a
lógica da Língua Inglesa”. Nesta unidade
não serão introduzidos novos tempos verbais. Além do verbo “to be”, outros verbos
serão introduzidos, bem como um novo vocabulário, com o objetivo de abordar o tema
TRABALHO. Aí, entre outras coisas, você
aprenderá como se diz “emprego” e os nomes de muitos deles em Inglês...
A vantagem do aprendizado do Inglês é
que é uma língua divulgada no mundo inteiro, não faltando, portanto, oportunidade
para a gente entrar em contato com ela (cinema, TV, música, revistas), habituando os
ouvidos aos sons da língua, e aumentando
as possibilidades de ler e escrever melhor.
Aconselhamos que você veja filmes em
língua inglesa e ouça músicas cantadas
nesse idioma: procure na Internet, adqui-

ra CDs, ouça e cante, cante, cante... “Sing,
sing, sing”... Esse é o nosso conselho para
vocês. “Good luck”!

Matemática
Em Matemática, serão retomados os
gráficos, com os quais você já trabalhou
na Unidade Formativa II, agora tendo
em vista as necessidades colocadas pelo
mercado de trabalho, ampliando, assim,
as possibilidades de se situar melhor no
meio em que vivemos. Os gráficos foram
cuidadosamente escolhidos, de modo a
subsidiá-lo com informações atualizadas
sobre empregos, funções etc.
A partir das atividades com gráficos, foram introduzidos os números negativos e
operações, enfocando sua utilidade. Também foram abordadas as frações em seus
diversos aspectos, com consequente estudo dos números decimais, da proporcionalidade, das porcentagens e das escalas.
Abordaram-se as grandezas e medidas,
dando-se especial atenção ao cálculo da
área de superfícies retangulares.
Tivemos a preocupação de que as unidades se iniciassem, quase sempre, com
uma situação-problema instigadora, para
que você já começasse a pensar sobre os
assuntos que seriam tratados a seguir. As
pesquisas e os momentos de reflexão continuam a fazer parte do trabalho, dando-lhe a oportunidade de debater os assuntos de seu interesse.

Ciências da Natureza
O campo das Ciências da Natureza foi
trazido até você, mais uma vez, entrelaçando noções fundamentais de Biologia,
Química e Física, sem que a essência dessas disciplinas sofresse qualquer tipo de
dano. Esse enfoque tem por objetivo per-
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mitir que você possa tomar conhecimento
do mundo em que vive, de uma maneira
mais contextualizada, próxima da sua
vida e das suas experiências. Tal como a
Matemática, o texto de Ciências da Natureza é repleto de boas ilustrações, selecionadas para tornar mais concretas as noções aí exploradas. Todo o texto se voltou
para a problemática do TRABALHO, enfocando temas como: saúde no ambiente de
trabalho (explorando cuidados a serem
tomados para evitar o aparecimento de
doenças próprias dos diferentes ambientes), os riscos ambientais – físicos, químicos, biológicos –, o uso da tecnologia e o
dispêndio de energia no exercício de diferentes tarefas e funções.

Informática
Um assunto que, tenho certeza, é do seu
maior interesse é a Informática! Nesta unidade, ela brinda você com a oportunidade
de fazer “apresentações eletrônicas e planilhas eletrônicas”. Uma planilha eletrônica
nada mais é do que uma tabela na qual conseguimos fazer cálculos automaticamente.
Não é demais?
O texto mostra também como as apresentações eram feitas até pouco tempo atrás,
com a ajuda do flip chart ou do retroprojetor. Ao lidar com a possibilidade de fazer
uma apresentação com o auxílio do computador, você vai se admirar do progresso
que alcançou! Seguindo as orientações que
constam do texto, além de aprender como
se faz a apresentação de um tema, você vai
se tornar capaz, também, de “apresentar-se” (sim, a si mesmo!) a outras pessoas!
Que tal apresentar-se como candidato a
algum emprego, utilizando os Arcos Ocupacionais disponíveis em sua cidade?
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Participação Cidadã
Finalmente, a Participação Cidadã,
após ter-lhe brindado com o Mapa dos
Desafios na unidade passada, convida-o
agora a construir o PLA – Plano de Ação
Comunitária – que vai ajudá-lo a planejar,
com seus colegas e professor, as ações que
pretende realizar em sua comunidade,
cujos problemas o Mapa dos Desafios já o
auxiliou a caracterizar.
Trata-se, agora, de preparar as mudanças que você e seus colegas visualizaram e
que pretendem concretizar com a ação social que deverão desenvolver.
A Participação Cidadã é o estágio do Projovem Urbano mais próximo do gasto de
energia em prol do bem comum, em prol da
sua coletividade. Este é um desafio concreto e temos a certeza de que você vai se sentir seduzido a aceitá-lo com a mente alerta...
e o coração... aberto!
Mãos à obra! Ao TRABALHO!

Ciências
Humanas
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Caro(a) Estudante,
Você já reparou como as pessoas do nosso convívio buscam cotidianamente diferentes estratégias de sobrevivência?
No lugar em que você vive, é possível observar diferentes maneiras de
trabalhar e organizar a vida. Essas formas expressam mudanças, continuidades e também rupturas que estão ocorrendo no mundo do trabalho. Vamos pensar um pouco sobre este mundo? Vamos pensar nas mudanças e
também nas permanências que marcam a organização do trabalho e da
vida? Ao fazer isso, você estará pensando em problemas que afetam não só
os adultos e os jovens, mas toda a sociedade.
A história dos jovens não está isolada da história do país e do mundo. Nós somos partes de um todo. Pare e reflita: o que está ocorrendo
no mundo do trabalho? Há ocupações para todos? Quais atividades são
mais valorizadas? Quais as exigências mais comuns para se conseguir
um emprego atualmente? E o trabalho da mulher? Você sabia que as
mulheres continuam ganhando menos que os homens, na maior parte
do mundo? Observe a sua localidade. Você verá que esses problemas
estão presentes em seu dia a dia.
Assim, pretendemos, neste texto, refletir sobre as relações dos jovens
com o mundo do trabalho e as transformações e permanências nos modos
de viver e trabalhar na realidade brasileira. A sua experiência de vida e de
trabalho, e os seus conhecimentos serão os pontos de partida do nosso diálogo. Você sabe que, por meio do trabalho, conseguimos os meios que permitem a satisfação de nossas necessidades básicas, produzimos as condições materiais que nos possibilitam sobreviver e reproduzir.
Mas não é só isso. O trabalho é um direito, um valor, uma necessidade,
fonte de realização pessoal e profissional. Por meio do trabalho, nós nos relacionamos com os outros, compartilhamos ideias, valores, práticas, não é?
O trabalho tem múltiplos significados para os jovens, são diversas experiências! Por isso, é importante pensarmos sobre o trabalho, compreendê-lo, transformá-lo para que possamos viver melhor! Desejamos a você
um bom trabalho!
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Os significados
do trabalho para
a juventude

Objetivo
Discutir
diferentes
significados do
trabalho para os
jovens.

O que significa trabalho para você? E para seus colegas? Como os jovens
encaram a questão do trabalho? Pare, pense! Cada um de vocês tem uma
experiência diferente, não é? Mas vocês têm, também, muitas coisas em
comum. Já viveram e vivem problemas e histórias semelhantes. Por isso,
quando falamos em “trabalho”, em “trabalhar”, estamos falando de algo
que tem vários significados para a vida das pessoas em nossa sociedade.
Nem sempre o trabalho teve o mesmo significado. Muita coisa mudou e
outras permaneceram. Em cada época da nossa história, em cada lugar, as
pessoas de diferentes idades e classes sociais viveram, pensaram e trabalharam de formas diferentes. Para começar nossa conversa, vamos ler a história da jovem Malu, do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver como foi a
entrada da jovem no mercado de trabalho, suas experiências e os significados para a sua vida?

Atividade 1
A. Em sala de aula, leia a história de Malu.

Malu – Rio Grande do Sul
Meu primeiro emprego, com 16 anos,
foi no McDonald’s... Eu curtia muito baile black já naquela época e minha mãe
fez uma exigência: “Só vai sair a partir
do momento em que você tiver independência financeira, porque eu não vou te
dar dinheiro para você ir ao baile”, até
porque era caro. Era um baile em que
todo mundo queria ir bonito, os negros
queriam estar bem-vestidos, bem cheirosos e as negras também. A partir daí
eu fiquei naquela ânsia, pois se eu tinha

que estar todo sábado no baile, eu tinha
que trabalhar [...]
Eu saía muito cedo pela manhã, saía
três e meia da manhã para encarar uma
fila e a única oportunidade que apareceu foi o McDonald’s. Consegui ficar lá
e era uma escravidão, mas eu queria
o meu salário no final do mês porque
isso me dava a chance de continuar
o meu curso profissionalizante. Eu
sempre pensava formas para me profissionalizar. Cursos de computação,
→

Os significados do trabalho para a juventude
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que naquela época estava começando.
Sempre esse dinheirinho servia para
me divertir, pagar a minha mãe, fazer
o dinheiro esticar. Com essa miséria
que eles pagavam: você trabalha por
cinco e recebe por um. Eles têm uma
ótica de trabalho que é a de aproveitar
tu até a última gota, até tu não ter mais
nada para dar. Mas eu ali, firme, forte,
resistindo. Me queimava toda, até hoje
tenho marcas no braço, porque fritava
batata... Batata transgênica. Eu passei
por tudo isso. [...]
Depois do McDonald’s, fui ser metalúrgica, consegui trabalho numa fábrica de pedras, a maioria mulheres. Eram
30 mulheres das sete da manhã até às
sete da noite, nós trabalhávamos. Aí
eu já estava com 18, 19 anos. Também
sempre na luta, tinha prêmio, quem
não falta um minuto tem direito a uma
cesta básica. Não era por mim que eu
não chegava atrasada, mas sim pela
minha família. Eu comecei como auxiliar de fábrica, como eles viram que
eu me destaquei, eu produzia bastante,
eu fui para auxiliar de estoque e depois
fiquei estoquista de banho. Aí já é peça
trabalhada, vai para o banho de prata,
ouro, grafite. [...]
Fiquei lutando para ir embora, porque eu não aguentei mais, o processo da fábrica se tornou uma mesmice
para mim. Eu não aguentava aquela
rotina: “Vai lá, monta.” E eles ficavam
me trocando de atividade, mas eu não
sosseguei, não quis mais. Mesmo que
aumentava um pouquinho o meu salário, me trocavam, me promoviam para

outro setor, mas eu não sosseguei, continuei com aquela ânsia de liberdade.
Depois da fábrica eu trabalhei num
hospital, que tem Traumatologia. Aí fiquei seis meses, tive um problema de
um cisto que me atacou, também faliu
a Traumatologia, fechou e de 1996 a
1998, eu fiquei desempregada. [...]
Foi nesse período que eu comecei a
me conscientizar da parte política. Passei a frequentar encontros de juventude, foi no período de desemprego que
eu procurei me conscientizar. Mas foi
um período que bateu depressão, eu
nunca tinha ficado desempregada tanto tempo. Ficava um mês, dois meses
desempregada, eu sempre conseguia.
Fiquei do espaço de 1996 a 1998, aí
fiquei com depressão, fiquei fraca, comecei a sentir uma série de coisas. Sentia-me um zero, fiquei fraca de tanto
lutar, lutar. Fazia tempo que eu estava
lutando, lutando, chega uma hora parece que cai no vazio. Fiquei trancada
quase um ano no meu quarto. Na minha casa ninguém entendia. “Será que
ela está com problema? Tem que levar
no psicólogo.” Todo mundo apavorado
e eu não queria ver nenhum psicólogo,
não queria ver nada. Esse complexo de
muitas vezes me sentir feia sempre me
acompanhou. Por que eu não gosto assim de mim, eu não quero esse corpo,
eu não quero... Comecei a me sentir
mal comigo mesma, se o chão se abrisse, eu me enterrava nesse período de
1996 a 1998.
Foi aí que eu encontrei o hip hop,
comecei a conhecer algumas pessoas
→
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do movimento hip hop. Acredito que a
minha vida tomou um sentido. No hip
hop, automaticamente, eu me reergui,
comecei a querer lutar de novo, uma
nova Malu começou a me instigar
mais: “Vai atrás, vai fazer coisas que
tu gosta. Vai atrás dos teus ideais.”
E nesses encontros com o hip hop automaticamente veio o movimento negro, mesmo muito confuso na época.
Eu estava sem norte, sem rumo e ver
essa movimentação jovem de periferia, alegres, bonitos, não vendo com

que roupa tu está, que marca de tênis.
Acontecia muito com os negros nessa
época, desses trabalhos. Era sempre
eu a única e acredito que eu queria
ver algo de diferente, uma coisa mais
perto de mim, igual a mim. E esse encontro me deu essa condição, de me
sentir um pouco mais perto de mim,
quem eu sou, por que sou assim, por
que falo assim, por que eu me visto
“assado.” Então, comecei a participar
para me encontrar comigo mesma.

Depoimento recolhido para o livro Trajetórias Juvenis – narrativas de participação,
realizado a partir do Projeto Juventude, iniciativa do Instituto Cidadania.

B. Com seu grupo, discuta as questões seguintes:
a) O que levou Malu a buscar o seu primeiro emprego?
b) Quais eram as condições de trabalho de Malu no primeiro emprego?
c) E no segundo emprego?
d) Para Malu, o que significou estar empregada? E desempregada?
e) O que significou para a vida de Malu o encontro com o hip hop?
C. O que você achou mais interessante na história de Malu? Escreva, no espaço
em branco, os pontos que mais chamaram sua atenção e explique por quê.

D. E você, qual a sua experiência de vida com o mundo do trabalho? Há semelhanças e diferenças com a história de Malu? Lembre-se: estamos falando de trabalho e não apenas de emprego. Elabore um parágrafo relatando a sua experiência. Leia para a turma.

Os significadosdo trabalho paraa juventude
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Como você sabe, os jovens brasileiros vivem situações muito variadas.
Você se lembra de que, na Unidade Formativa I falamos em juventudes e
não apenas em juventude? Isso quer dizer que os significados do trabalho
para a vida dos jovens são, também, muito diferentes.
Como no caso de Malu, os jovens de famílias de baixa renda ingressam
mais cedo no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que batalham
para estudar e se capacitar profissionalmente. No entanto, os que pertencem a famílias de classe média ou alta ingressam mais tarde, geralmente
após completar os estudos em nível superior. Há, portanto, uma desigualdade de condições para os jovens ricos e pobres.
De uma forma geral, existem várias maneiras de identificar os múltiplos
significados do trabalho para os seres humanos. Ele pode significar algo
cansativo, uma situação de esforço físico, de labor. Pode significar também
algo positivo, autorrealização, condição que possibilita a sobrevivência, a
transformação do espaço, da natureza. Portanto, na nossa sociedade, o trabalho tem vários significados ligados ao desenvolvimento, à sobrevivência,
à realização do ser humano. Podemos dizer que o trabalho é uma necessidade, um valor e um direito de homens e mulheres, jovens e adultos! Nos
próximos tópicos vamos estudar sobre isso.
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O trabalho e as
transformações do
espaço geográfico

Objetivo
Compreender as
transformações
do espaço
geográfico como
fruto do trabalho
social.

Você já observou de quantos objetos diferentes os jovens necessitam para
viver? Muitos objetos fazem parte de hábitos tão comuns do nosso dia a dia
que nem sempre paramos para pensar em tudo o que precisou acontecer para
que pudéssemos utilizá-los.
Para que possamos fazer uma simples refeição, por exemplo, muitas coisas tiveram que acontecer. Você já parou para pensar sobre isso? Imagine a
quantidade de objetos presentes na cozinha, necessários para o preparo de
uma refeição: panelas, fogão, gás, água, os alimentos, a mesa, as cadeiras,
os pratos e talheres e tantas outras coisas. Essa listagem está apenas no começo...
Pense na quantidade de trabalhadores envolvidos na produção desses
utensílios e produtos. Por trás de um simples almoço ou jantar existe uma
enorme infraestrutura de produção, transporte e comercialização. Existe
muito trabalho e muitos trabalhadores envolvidos. Trabalhadores do campo, da cidade, das minas, do mar, das estradas...

Atividade 2
Selecione cinco rótulos de produtos consumidos por sua família em suas
atividades cotidianas (alimentação, higiene e limpeza da casa, higiene pessoal, vestuário etc.). Leia com atenção os rótulos e preencha os dados no
quadro a seguir:
Nome do produto

Matérias-primas utilizadas
na produção

Local de
produção

Para que
serve?

O trabalho e as transformações do espaço geográfico
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A. Os locais de produção dos objetos que você analisou ficam próximos ou
distantes do lugar em que você mora?

B. Tente fazer uma listagem dos tipos de trabalhadores envolvidos na produção, transporte e comercialização dos objetos analisados. Depois, mostre para os seus colegas e compare com o levantamento feito por eles.

Podemos observar que o trabalho está presente em tudo o que consumimos diariamente. O sabonete, a pasta dental, o arroz e o feijão, o livro que
você está lendo neste momento e os inúmeros outros produtos de que dependemos para viver são fruto do trabalho dos homens.
Muitos dos produtos que consumimos foram feitos por trabalhadores
que vivem em lugares distantes do nosso ou até em outros países. Para vivermos, dependemos de muitos trabalhadores. Por isso, podemos afirmar
que o trabalho é uma atividade social.
Veja o que o texto nos mostra:

O trabalho é uma atividade social!
Aurélio Eduardo Nascimento e José Paulo Barbosa
O trabalho humano é fundamentalmente uma atividade social. Sua lógica
diz que o homem estará sempre ou trabalhando para alguém ou com alguém
ou por alguém. Isso não quer dizer que o homem não possa trabalhar a sós.
É possível que uma costureira, por exemplo, fique durante dias, sozinha, a
pedalar em sua máquina, confeccionando um vestido. Mas, tudo leva a crer
que esse vestido é uma encomenda de outrem.
→
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Supondo, no entanto, que o tal vestido lhe pertença, que ela o fez para seu
uso pessoal, perguntamos: será que a costureira não vai usá-lo em uma festa,
ou em uma saída para fazer compras? Digamos que não, que vai usá-lo em casa
na mais total solidão. Nesse caso nos resta perguntar: onde ela comprou o tecido,
quem o produziu? E a linha, o botão ou a própria máquina, de onde vieram?
Bom, poderíamos citar qualquer outro exemplo e exercitar o pensamento
em busca de um trabalho que seja puramente individual, porém será difícil
encontrá-lo. O trabalho é sempre social.
NASCIMENTO, Aurélio Eduardo; BARBOSA, José Paulo. Trabalho:
história e tendências. São Paulo: Ática, 1996.

Atividade 3
Explique o trecho: “O trabalho humano é fundamentalmente uma atividade social. Sua lógica diz que o homem estará sempre ou trabalhando para
alguém ou com alguém ou por alguém.”

Atividade 4
A. Leia o texto:
Não são apenas os humanos que trabalham. Em certo sentido, os animais também trabalham. As formigas, por exemplo, trabalham de maneira
muito organizada, desempenham funções específicas e realizam suas atividades coletivamente. Outros animais utilizam até ferramentas rudimentares, como é o caso de algumas espécies de macacos. Mas o trabalho humano
possui um significado bastante diferente daquele realizado no mundo animal. Você sabe qual é a diferença?
O trabalho e as transformações do espaço geográfico
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B. Registre o que você pensa sobre essa questão.

Ao contrário dos animais, o homem tem a capacidade de projetar seu
trabalho e refletir a respeito dele antes, durante e depois de realizá-lo.
Com a capacidade de pensar sobre o trabalho, o homem pode inovar,
modificar a maneira de fazer determinada atividade, de acordo com os
seus desejos e necessidades.
Por isso, as alterações que os homens fazem no espaço são muito diferentes daquelas feitas pelos animais. Por meio do pensamento, das ideias, dos
projetos, os homens construíram inúmeras coisas e alteraram profundamente a natureza.
Ao observarmos o lugar onde vivemos, vamos chegar à conclusão de que
quase tudo o que existe foi construído pelo trabalho dos seres humanos,
com a utilização dos recursos da natureza. Cidades, lavouras, rodovias, ferrovias, indústrias, hidrelétricas e tantas outras construções humanas são
frutos de muito trabalho e obra de muitos trabalhadores.
É por meio do trabalho que os homens e as mulheres transformam
a natureza e produzem o espaço em que vivem. O espaço geográfico é
resultado do trabalho transformador dos seres humanos.
As paisagens urbanas e rurais estão
repletas de natureza reelaborada pelo
Esse processo, no entanto,
trabalho humano. O que são os viaduocorre de forma desigual em
tos, senão partes da natureza (minério
diferentes lugares e regiões.
de ferro, calcário, pedra, areia) transforAs marcas das desigualdades somadas pela ação humana?
ciais podem ser identificadas em
KOZEL, Salete; FILIZOLA, Roberto. Didática da geografia:
diferentes paisagens do Brasil e
memórias da terra - o espaço vivido. São Paulo: FTD, 1996.
do mundo.
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Divulgação

Atividade 5
A. Essa imagem nos mostra uma
paisagem transformada pelo
trabalho humano. Identifique e
escreva os nomes de pelo menos cinco coisas criadas pelos
homens e cinco elementos da
natureza presentes na imagem.

B. Imagine como era essa paisagem antes da construção de tudo o que
existe nela. Faça um desenho mostrando o que você imaginou.

C. Pense nas pessoas que construíram o lugar mostrado na imagem. São
muitos trabalhadores, não é mesmo? Procure listar pelo menos dez diferentes profissões envolvidas na construção da paisagem mostrada.

O trabalho e as transformações do espaço geográfico
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As mudanças nas
relações de trabalho
no Brasil

Objetivo
Analisar as
transformações
das relações
de trabalho na
história do nosso
país.

Como você viu no tópico anterior, homens e mulheres não transformam
a natureza sozinhos, isolados. Ao transformar a natureza, estabelecem relações entre si. Essas relações podem ser de colaboração, parceria, ajuda
mútua, mas também de exploração, de submissão de uns a outros. Criam-se
diferentes formas de organização e de divisão de trabalho, diferentes maneiras de produzir, diferentes relações de trabalho.
Você deve estar pensando: como as pessoas se organizam para produzir
o que necessitam na sociedade capitalista em que vivemos?
No capitalismo, alguns indivíduos e grupos detêm a propriedade do dinheiro, das indústrias, das terras, das grandes empresas de serviços e dos
meios necessários à produção. Outros detêm apenas a sua capacidade de
trabalho, a sua força de trabalho, que é trocada por um pagamento, em geral um salário. Assim, temos na nossa sociedade uma distinção entre capitalistas e trabalhadores. Mas, nem foi sempre assim!

Atividade 6
Releia o texto e escreva com suas palavras o que você entendeu por:
A. Divisão de trabalho

B. Meios de produção
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C. Força de trabalho

Na história humana, em diferentes épocas e lugares, a maneira de organizar o trabalho, a produção e a distribuição dos frutos do trabalho entre as
pessoas sofreu muitas mudanças até chegar à sociedade capitalista em que
vivemos. Mas também há permanências, continuidades. No tempo presente existem grupos e sociedades que vivem e trabalham de forma diferente,
você sabia?
Vamos voltar à História do Brasil e conhecer outras relações de trabalho?
Você sabe que a nossa história está em processo de transformação?

O trabalho nas comunidades indígenas
Quando os portugueses aqui chegaram, em 22 de abril de 1500, Pero Vaz
de Caminha, que era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, escreveu
uma carta ao rei de Portugal, contando sua visão sobre as terras e as pessoas que habitavam o território. A Carta de Caminha é um dos mais conhecidos documentos escritos sobre a história do Brasil. Veja o que ele registra
neste trecho:

Esta gente me parece de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e
eles a nossa, logo seriam cristãos. Pelo que parece eles não têm crença alguma.
Assim, eles trabalharão com aquilo que ensinarmos. Graças a Deus eles têm
bons corpos e bons rostos, como homens bons. O fato de Deus nos ter trazido
aqui não foi sem razão. Vossa Alteza, que tanto deseja difundir a fé católica,
deve cuidar da salvação deles.
TORRES, Adriana; PEREIRA, André. A carta de Pero Vaz de Caminha (Adaptação).
Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1991.

As mudanças nas relações de trabalho no Brasil
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Atividade 7
Discuta com seus colegas e responda:
A. Quando foi escrito o documento?

B. Qual é seu autor?

C. A quem se destinava?

D. Qual o objetivo do documento?

E. Como o autor descreve a gente que habitava essas terras?

F. Segundo ele, qual era o objetivo do rei de Portugal?

G. Qual a intenção dos portugueses, mostrada no documento, em relação ao
trabalho dos nativos?
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Você já sabe que, antes da ocupação pelos portugueses colonizadores,
essa terra era habitada por diversos grupos espalhados pelo território. Essas pessoas receberam o nome de indígenas.
Na Carta de Pero Vaz de Caminha, já encontramos comentários sobre o
modo de viver e trabalhar dos indígenas. Posteriormente, muitos viajantes e estudiosos registraram o modo de viver e trabalhar dos primeiros habitantes. É preciso analisar com atenção e crítica os documentos, para não
termos uma visão idealizada ou preconceituosa sobre os índios.
Os registros revelam que os índios praticavam uma economia de subsistência, ou seja, eles exploravam o território para satisfazer as suas necessidades básicas. Ao contrário do homem branco europeu, que conquistava e
explorava as colônias em busca de riquezas para suas metrópoles, os índios
não cobiçavam riquezas, propriedades, lucros.
Mas, então, qual era o significado do trabalho para os indígenas? Como
organizavam suas vidas, seu mundo?
Entre os indígenas não havia separação entre a vida e o trabalho, entre o
tempo de trabalhar e o tempo de se divertir. No sistema de comunidade tribal, diferente do sistema capitalista, tudo era de todos: a terra, as ferramentas e os frutos do trabalho!
Havia uma divisão de traHavia uma grande união... todos se
balho simples entre homens e
ajudavam. Tudo era repartido igualmenmulheres, crianças e adultos.
te, toda a produção era colocada em coEles trabalhavam para coletar
mum: a comunidade tribal. Quando havia
boa caça, boa pesca e boa colheita, todos
apenas o que necessitavam
engordavam. Em tempos difíceis, todo
para sua sobrevivência. Possumundo emagrece, inclusive os chefes.
íam outras maneiras de se relacionar com a natureza, com o
ALENCAR, Chico et al. Brasil Vivo: uma história da nossa
gente. Petrópolis: Vozes, 1986.
trabalho e o tempo. Isso explica o estranhamento entre as
duas culturas.
Daí vem a ideia preconceituosa de que os índios eram preguiçosos! Você
já ouviu dizer que índio é preguiçoso? Essa é uma visão que os colonizadores
passaram para a História. Mas você percebe que os indígenas possuíam
outros modos de organização da vida e do trabalho? Nem melhor, nem pior,
mas diferente. A História nos mostra que há diferenças entre os diversos
grupos indígenas que habitam o território. Houve inúmeros confrontos
As mudanças nas relações de trabalho no Brasil
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entre colonizadores e indígenas, muitos grupos foram escravizados, outros
exterminados pela violência. Alguns sobreviveram e preservaram suas
tradições, seus costumes. Alguns grupos experimentaram profundas alterações no modo de viver e trabalhar.
A História nos permite conhecer, olhar o outro de forma diferente e
reconhecer e respeitar a diversidade, não é? Ficou curioso? Vamos pesquisar mais?

Atividade 8
Retirem dos parágrafos anteriores cinco palavras ou expressões que caracterizam o modo de viver e trabalhar dos indígenas.

O trabalho escravo
Com o processo de conquista da colônia portuguesa na América, aos
poucos, nesta terra antes habitada apenas por índios, começaram também
a ser construídas outras histórias por outras pessoas: brancos e negros.
Com o início da colonização, o litoral do Nordeste foi ocupado e ali os portugueses, os senhores de engenho, começaram a cultivar as primeiras lavouras de cana-de-açúcar. Você deve estar se perguntando: quem plantava,
colhia, moía a cana, produzia o açúcar e transportava até o mar para ser enviado à Europa? O trabalhador escravizado: os indígenas e os africanos que
vieram para cá forçados, comercializados pelo tráfico de escravos.
Era uma outra forma de organização do trabalho, diferente daquela que
existia nas comunidades indígenas. Como mostram os documentos da época
colonial, o trabalhador escravizado era considerado um objeto, uma mercadoria, propriedade do senhor. Os castigos físicos eram comuns. Trabalhavam
longas horas por dia. Eram submissos aos senhores e administradores.
Segundo Antonil, um jesuíta que viveu no período colonial, costumava-se dizer que, para o escravo, eram necessários três pês: pau, pano e pão.
O jesuíta condenava os castigos físicos exagerados, pois podiam ferir ou até
matar escravos, “peças” que valiam muito dinheiro.
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Várias obras literárias, filmes e novelas já retrataram as condições de
vida e o trabalho dos escravos no Brasil. Você conhece alguma? Assistiu a
algum filme ou novela? Havia distinções entre os escravos e os trabalhos
que realizavam?

Atividade 9
A. Leia o texto:
Escravos distinguiam-se em “boçais”, que eram os recém-chegados da África, e os “ladinos”, os africanos que já entendiam a língua portuguesa. Além
desses grupos, havia os “crioulos” que eram os escravos nascidos no Brasil...
Havia também diferenças entre as nações africanas e a cor da pele. Os crioulos e mulatos realizavam as tarefas domésticas, as atividades artesanais. Os
africanos realizavam os trabalhos mais árduos. Muitos deles podiam cultivar
pedaços de terra, nos finais de semana e feriados, e obter produtos agrícolas
mais tarde revendidos. Esse comércio, ainda que fosse pequeno, permitiu a
alguns comprar sua própria liberdade. Os registros deixados pelos senhores de
engenho revelam outras formas de pagamento utilizadas pelos escravos para
obter sua liberdade, como ouro e prata...
Adaptado de: PRIORE, Mary del; VENÂNCIO, Renato Pinto.
O livro de ouro da História do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.

B. Retirem do texto cinco palavras ou expressões que caracterizam o trabalho escravo no Brasil.

A utilização da mão de obra escrava predominou durante muitos anos,
não só no Brasil, colônia portuguesa na América, mas também nas colônias
inglesas e espanholas. A escravidão sustentou a produção do açúcar, a extração de ouro e as demais atividades econômicas. Neste período, na Europa, o capitalismo se desenvolvia fortemente. A conquista de novas terras, a
exploração das colônias, o comércio de matérias-primas e de mão de obra
escrava atendiam aos interesses de acumulação de capital das metrópoles.
As mudanças nas relações de trabalho no Brasil
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A sociedade escravista era caracterizada pela desigualdade e pela
concentração de terras e poderes nas mãos de uma minoria de senhores.
Possuir trabalhadores escravizados era símbolo de riqueza e poder.
Após a Independência, em 1822, a exploração do trabalho escravo
permaneceu no campo e nas cidades. Os senhores comercializavam os
trabalhadores escravizados como simples mercadorias: eram alugados,
comprados, vendidos e emprestados.
Como os trabalhadores escravizados reagiam à exploração a que eram
submetidos?
A História registra várias formas de resistência. Você certamente se lembra de ter ouvido sobre o “banzo”, a doença da “saudade” da África... Eram
comuns os suicídios, as fugas para o mato, as rezas e os rituais, além de
“compra da liberdade”, de cartas de alforria, como vimos antes. Uma das
formas de resistência era a fuga para os quilombos – aldeias organizadas
por trabalhadores, homens e mulheres que fugiam da escravidão.
O quilombo mais conhecido no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, situado no Estado de Alagoas. Palmares sobreviveu por quase 70 anos e chegou
a reunir mais de 20 mil habitantes. Dentre os seus principais líderes, destacou-se Zumbi. Mas a proliferação de quilombos era uma preocupação das
autoridades coloniais e uma ameaça ao sistema escravista; por isso, foram
violentamente reprimidos.
A escravidão só foi formalmente extinta no Brasil em 13 de maio de
1888, (final do século XIX) com a Lei Áurea. Essa lei foi o resultado de um
longo processo de lutas, o chamado Movimento Abolicionista, que teve a
participação ativa de escravos, homens livres, lideranças negras e alguns
intelectuais. Foi resultado, também, de pressões econômicas internacionais,
como a da Inglaterra, que desejava intensificar o comércio com o Brasil.
As mudanças nas relações de trabalho não foram harmoniosas e iguais
em todo o país. Em algumas regiões, mesmo sendo proibido, continuou a
existir o trabalho escravo. Houve resistências, disputas entre fazendeiros,
políticos e muitos conflitos políticos e econômicos na passagem do trabalho
escravo para o trabalho livre e assalariado. Como já dissemos, na História é
possível identificar mudanças e permanências. A exploração do trabalho escravo ainda é uma realidade em muitos lugares do mundo e do Brasil. Vejam
esta notícia da Organização Internacional do Trabalho – OIT.
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1,3 milhão de vítimas de trabalho forçado na América Latina
OIT pede fortalecimento da fiscalização do trabalho para articular “a
luta contra esta praga.”
LIMA (Notícias da OIT) – A América Latina é a segunda região com mais trabalho
forçado no mundo, mas também é cenário de um renovado esforço para erradicar e
prevenir este problema, destacou a OIT, ao iniciar, na noite de ontem, quarta-feira
(18), uma reunião com representantes de uma dezena de países sobre o papel dos
inspetores do trabalho na primeira linha “da luta contra esta praga.”
Disponível em: <http://www.ecodebate.com.br/2008/06/20/13-milhao-de-vitimas-de-trabalho-forcado-na-america-latina/>. Acesso em: 27 jan. 2012.

Investigue essa situação no Brasil atual. Denuncie! A escravidão no Brasil
nos deixou como uma de suas heranças a marginalização do negro, a discriminação e as ideias racistas que ainda predominam no nosso convívio social. O preconceito racial pode ser constatado de forma clara e, às vezes, disfarçada no nosso dia a dia, na organização da sociedade e até mesmo nos
provérbios populares.
Infelizmente, você já deve ter ouvido dizer, por exemplo, que “negro não
nasce, aparece”; “negro não casa, junta”; “negro não dorme, cochila”; “negro, não vive, vegeta”; “negro não fala, resmunga”; “negro não bebe, engole pinga”... E também a triste e célebre frase: “trabalho é coisa de negro”...
Os movimentos sociais lutam permanentemente pelo fim da discriminação
social e racial, pela igualdade de direitos! E você?

Atividade 10
A. Em grupo, discutam sobre as formas de lutas e resistências dos escravos
pelo fim da escravidão. Escreva uma frase expressando a sua opinião sobre isso.

As mudanças nas relações de trabalho no Brasil
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B. Você conhece ou participa de algum movimento que luta pela igualdade de direitos dos trabalhadores negros e brancos, homens e mulheres,
contra o trabalho forçado, o trabalho infantil e pelo fim da discriminação racial? Relate para a turma e registre algo sobre a importância desses movimentos.
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Objetivo

O trabalho livre e
assalariado

Analisar as
mudanças
do trabalho
escravo para o
trabalho livre e
assalariado.

A mudança das relações de exploração do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado no Brasil se deu a partir da segunda metade do
século XIX (1801-1900). Nesse período, ocorreu a expansão das lavouras
de café em São Paulo, Rio de Janeiro e em algumas regiões de Minas Gerais.
O Brasil tornou-se grande produtor e exportador de café.
Com a crise do sistema escravista, os imigrantes vindos de outros países
e escravos libertos passaram a trabalhar como assalariados. O trabalhador
deixou de ser uma propriedade do patrão. Ele passou a ser livre. Livre para
deslocar-se de um lugar para outro em busca de trabalho, de melhores condições de vida e de trabalho.
O trabalhador livre e assalariado vende seu trabalho em troca de um pagamento. Inicialmente, entretanto, a situação dos trabalhadores nas fazendas e nas cidades não era muito diferente da época escravista. A Lei Áurea libertou o trabalhador da escravidão, mas não o libertou dos problemas
econômicos e sociais. Muitos trabalhadores escravizados, depois de livres,
foram para as cidades e com isso trocaram as senzalas por miseráveis favelas. Aqueles que ficaram na roça permaneceram ligados aos antigos senhores ou passaram a viver de uma simples lavoura de subsistência.
No início do século XX (1901-1930), as cidades cresceram juntamente
com o comércio e a indústria. Após a abolição, os trabalhadores imigrantes europeus substituíram, em grande parte, os trabalhadores escravizados
nas grandes fazendas de café. O trabalho assalariado tornou-se uma realidade no Brasil, em especial nas fábricas e nas lavouras de café de São Paulo. Entretanto, não havia leis que garantissem os direitos dos trabalhadores,
tais como carteira de trabalho e salários justos. Os documentos de época, a
seguir, nos falam sobre as condições dos trabalhadores assalariados urbanos, no início do século XX. Leia este trecho:
“Os trabalhadores do Brasil, além de não terem nenhuma garantia no que
diz respeito ao pagamento pontual de seus salários, que para recebê-los estão
muitas vezes obrigados a declarar-se em greve, recebem em geral salários de
→
O trabalho livre e assalariado
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→

fome. O pagamento que recebem em troca de dez horas de trabalho, e muitas
vezes de doze a quatorze horas é tão mesquinho que toda a família, até os filhos
de doze a quatorze anos, está obrigada a ir a fábrica, a fim de cobrir o déficit,
resultado lógico dos miseráveis salários que a burguesia paga a outros chefes
de família.”
Federação Operária Local de Santos. Santos, jan. 1913.

Atividade 11
Releia o documento e caracterize a situação dos trabalhadores assalariados no Brasil no início do século XX, com relação a:
A. Condições e jornada de trabalho

B. Salários

C. Trabalho infantil

D. Formas de luta dos trabalhadores

Como o documento nos mostra, as condições de vida e trabalho eram extremamente precárias nas fábricas. Poucos estabelecimentos dispunham de
instalações e condições higiênicas adequadas. O trabalho de mulheres e crianças era bastante utilizado, pois seus salários eram mais baixos do que a remuneração do trabalho masculino adulto. A jornada de trabalho, em geral, era de
10 a 14 horas de trabalho, durante seis dias por semana, sem direito a férias
remuneradas. Não havia contratos com garantias legais para os trabalhadores.
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Diante dessas afirmações, surge a pergunta: o Brasil tornou-se mais urbano, criaram-se indústrias, vieram os imigrantes, mas tudo permaneceu
como antes? Os trabalhadores não reagiram?
Reagiram, sim, principalmente os trabalhadores das grandes cidades. Organizaram sindicatos, fizeram greves e envolveram-se em muitas outras lutas,
reivindicando melhores condições de trabalho e de vida. Mas foi só depois de
alguns anos que as vitórias e conquistas dessas lutas foram consolidadas.

Atividade 12
Discuta com o grupo e registre: diferenças entre a exploração do trabalho escravo e o trabalho livre e assalariado.

Na atualidade, o trabalho é um direito. Há leis que protegem o trabalhador. Nessa época que acabamos de estudar não existiam leis trabalhistas no
Brasil. Cada patrão agia como bem entendia. Muita coisa mudou! Muitas lutas foram vitoriosas como veremos mais à frente! Houve várias outras mudanças que você precisa conhecer! Mas velhos problemas permaneceram!
Como você já estudou, a industrialização e a urbanização, durante o século XX (1901-2000), provocaram inúmeras mudanças no Brasil. Você já sabe
que essas mudanças não ocorreram isoladas, estando ligadas às mudanças
que se deram nas formas de produzir e trabalhar na sociedade capitalista
em outros lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos, Europa e
Japão. As inovações tecnológicas, a rigorosa divisão e especialização do trabalho favoreceram o aumento da produção, o crescimento industrial e o do
setor de serviços, e o aumento da formalização do trabalho no Brasil. Isso
quer dizer que aumentou significativamente o número de trabalhadores
assalariados com carteira assinada. Veja o que isso representa na vida do
trabalhador no tempo presente.
O trabalho livre e assalariado
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Atividade 13
A. Leiam e discutam a reportagem de um jornal.

Depois da carteira assinada, a casa própria
Márcia De Chiara
A administradora de empresas Thais Abarkeli do Amaral, de 26 anos, que
acaba de ser contratada para uma vaga de assistente financeira, está feliz.
Depois de mais de um ano fora do mercado de trabalho, ela conseguiu um
emprego com carteira assinada. “A situação melhorou, e muito. Agora tenho a
segurança do registro da carteira”, diz ela. Isso significa ter direito ao 13º salário, férias, descanso semanal remunerado e Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
No emprego anterior, onde ela exercia a função de assistente administrativa, Thais era autônoma e prestava serviços por meio de uma cooperativa. Além
da falta de segurança, ela conta que trabalhava mais e ganhava menos do que
no emprego atual. Hoje, ela trabalha 40 horas por semana. No emprego anterior, eram 44 horas semanais. Além disso, o salário que recebia era a metade do
atual, pois tinha de pagar uma comissão para a cooperativa que era contratada
pela empresa para prestar serviços.
“Com a carteira assinada, o funcionário trabalha melhor; tem garantias,
pode fazer planos para o longo prazo e não se considera descartável.”
Entre os planos de Thais está a compra da casa própria. Casada e mãe de Pedro Henrique, de um ano e dois meses, ela pretende fazer uma poupança junto
com o marido para dar entrada num apartamento dentro de dois anos.
Além da maior segurança, ela acredita que o emprego com carteira assinada
lhe traz melhores perspectivas em sua carreira profissional. Segundo ela, as
empresas que contratam formalmente têm um plano de carreira para os seus
funcionários. “Com isso a gente rende mais.”
O Estado de São Paulo. São Paulo, 14 jan. 2008. Economia.

B. Os jornais são importantes fontes da História. Vamos analisar a reportagem:
a) Qual é o tema da reportagem?
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b) De acordo com a reportagem, quais os direitos que a trabalhadora
passou a ter no emprego com carteira assinada? Retire do texto e registre.

c) Quais as diferenças entre as condições de trabalho como autônoma e
como assalariada com carteira assinada?

d) Quais as vantagens do trabalho com carteira assinada relatados pela
administradora ao jornal?

e) O que esse trabalho significou na vida dela e da família?

f) Qual a sua opinião sobre o título da reportagem?

No próximo item, vamos continuar e aprofundar nossas reflexões sobre
os problemas do mundo do trabalho na sociedade atual. Procure relacionar
o texto com o seu cotidiano, o de sua família, seus saberes e sua experiência
de vida. Seus estudos ficarão mais interessantes!
O trabalho livre e assalariado
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Emprego,
subemprego e
desemprego

Objetivo
Refletir sobre a
crise do emprego
no mercado
de trabalho e
estratégias de
sobrevivência
criadas pelos
trabalhadores
brasileiros.

Leia o texto a seguir e pense sobre ele:

O trabalho e o sentido da vida
Dulce Critelli
É certo que o trabalho permite o sustento e a sobrevivência. Hoje, fonte principal
da riqueza, é ele que nos garante o pão e o supérfluo. Como, para nós, a fonte do
trabalho é o emprego, sem emprego não há trabalho, e sem trabalho...
Mas, visto de um ângulo existencial e geral, o trabalho é, sobretudo, fonte de
sentido para a vida humana. O trabalho faz parte da nossa condição de existência neste mundo. É o nome genérico que damos para as infindáveis atividades
por meio das quais cuidamos da vida.
O trabalho organiza a nossa vida diária. Define o tempo e a história humana.
E não importa se ele é pago ou voluntário, material ou espiritual, por conta própria ou para outros. Existimos em trabalho e por meio do trabalho. Do preparo
do campo à construção de casas na cidade. Da produção das artes às estruturas
políticas, à vida religiosa, às relações familiares, à educação, à saúde, à cultura...
O trabalho nos revela para os outros e para nós mesmos. Por meio dele construímos nossa identidade. A partir dele descobrimos habilidades, poderes,
limites, competências, alegrias, tristezas... Criamos vínculos com as pessoas,
com os ambientes, com a cidade e a nação. Por meio deles nos comprometemos
com causas e uns com os outros. Desenvolvemos interesses, afinidades, finalidades e metas para nossa vida. E também afinamos sonhos, medos, desejos...
Perder o trabalho é como perder a morada. É perder a razão que justifica
nossa existência. É sair de cena, é ser excluído, é deixar de participar, com os
outros do “aprontamento” do mundo. Perder o trabalho é como morrer.
Folha de São Paulo. São Paulo, 02 mar. 2006. Folha Equilíbrio. p. 2.

Atividade 14
A. A autora nos diz que o trabalho faz parte da nossa condição de existência
no mundo. Por que ela faz essa afirmativa?
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B. Como o texto define trabalho?
C. Escreva o seu ponto de vista sobre o último parágrafo do texto em que a
autora diz que perder o trabalho é como perder a morada, é ser excluído,
é como morrer.
O texto anterior analisa uma questão que, neste início do século XXI, tem
preocupado a população de todo o mundo, especialmente os brasileiros: o
desemprego.

Atividade 15
Por que é tão difícil conseguir um emprego atualmente? Por que existem
tantos desempregados em nosso país? Dê a sua opinião.

Um fantasma da atualidade...
O desemprego é, sem dúvida, um dos grandes dramas do mundo de hoje,
um fantasma que assusta muitos trabalhadores. Os índices são preocupantes:
de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 1995,
cerca de 6,25% da população brasileira estava desempregada. Entretanto, de
acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no mês de abril de 2008 atingiu 8,5%
da população. Isso representa milhões de trabalhadores sem emprego. O número de desempregados é grande em nosso país, não é mesmo?
O desemprego atinge principalmente os jovens. Veja o que a notícia a seguir nos informa:

Quase metade dos desempregados no Brasil é jovem
Os brasileiros de 15 a 24 anos representam quase a metade das pessoas sem
emprego no Brasil. A constatação é da pesquisa Juventude e Políticas Sociais
no Brasil, divulgada hoje (20/05/2008), pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA).
→
Emprego, subemprego e desemprego
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De acordo com o estudo, o desemprego entre os jovens não é um fenômeno
apenas brasileiro, mas global. No entanto, entre os dez países pesquisados, o
Brasil é o que apresenta a maior taxa de jovens desempregados, com 46,6%.
México vem em seguida com 40,4%; Argentina, 39,6%; Reino Unido, 38,6%;
Suécia, 33,3%; Estados Unidos, 33,2%; Itália, 25,9%; Espanha, 25,6%; França,
22,1%; e Alemanha, 16,3%.
O documento revela ainda que um dos fatores do desemprego ser maior entre os jovens relaciona-se ao fato de as empresas optarem sempre por demitir
os trabalhadores mais jovens que, além do baixo custo, são considerados menos “essenciais” por causa da falta de experiência.
Disponível em: <http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2008/maio/
quase-metade-dos-desempregados-no-brasil-e-jovem-diz-ipea>. Acesso em 27 jan. 2012.

Várias são as causas que explicam os atuais níveis de desemprego em
nosso país. Dentre elas, podemos destacar o desemprego provocado pela
situação econômica internacional, a política econômica interna, a falta de
investimentos e também o desemprego provocado pelo uso de tecnologias
mais avançadas e de máquinas que reduzem a quantidade de trabalhadores. Os robôs, os computadores e outras máquinas têm eliminado muitos
postos de trabalho, em especial os trabalhos menos qualificados. O mercado, a cada dia, passou a exigir trabalhadores mais qualificados.
Devemos lembrar que o desemprego não pode ser explicado e reduzido
a uma questão econômica. Ele é um problema social e os trabalhadores desempregados precisam de proteção, realidade mais difícil nos países capitalistas mais pobres. Veja o pequeno texto a seguir:
A ideia de que o desemprego é o resultado de um jogo simplório entre formas técnicas e decisões econômicas das empresas é uma simplificação, como
se a nação não devesse solidariedade a cada um de seus membros. O abandono
da ideia de solidariedade está por trás desse entendimento da economia e conduz ao desamparo em que vivemos hoje. Jamais houve na história um período
em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da nossa
vida: medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. São Paulo: Record, 2008.
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Atividade 16
Atualmente, há pessoas desempregadas em sua família, ou grupo de
amigos? Escolha alguém de sua família ou algum conhecido seu que esteja
desempregado, converse com ele e descubra quais são os seus problemas,
angústias e dificuldades, o que sente enfim. Procure saber o que ele tem feito na tentativa de resolver o problema e quais são as suas perspectivas em
relação ao futuro. Escreva o que você descobriu e depois leia para a turma,
e ouça as outras histórias registradas pelos seus colegas.

Você deve ter percebido, ao realizar a atividade anterior, que são muitas
as estratégias de que os trabalhadores desempregados se utilizam para sobreviver. Afinal, é preciso comer, morar, se deslocar... Uma alternativa é realizar os chamados “bicos”, trabalhos temporários, só por certo tempo.
Esses “bicos”, no entanto, têm se tornado a principal fonte de renda
para muitas famílias brasileiras. Esse serviço eventual, temporário constitui
o chamado mercado informal de trabalho. As pessoas que atuam no mercado informal não têm carteira profissional e não se beneficiam dos direitos
dos trabalhadores do mercado formal: férias, décimo terceiro salário, licença
saúde, licença maternidade etc.
São muitas as atividades exercidas no mercado informal: vendas (camelôs, vendedores de seguros, planos de saúde, sorvete, pipoca, produtos
de beleza), transporte alternativo (mototáxis, vans), oficinas de conserto...
Aí se encontram as pessoas que trabalham por conta própria, sem, contudo,
chegar a ter uma empresa registrada.
No setor informal podemos encontrar, ainda, uma grande quantidade de subempregados, de pessoas que têm um emprego precário. Podemos até mesmo perguntar: o que diferencia um desempregado de um
subempregado?
Na verdade, poucas diferenças existem entre as condições de vida dos
desempregados e dos subempregados. Muitos dizem que o subemprego é
uma forma disfarçada de desemprego, por caracterizar-se por atividades
mal pagas e temporárias.
Emprego, subemprego e desemprego
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Atividade 17
A. De acordo com a sua experiência, cite três motivos que podem levar um
desempregado a trabalhar por conta própria, no mercado informal de trabalho.

B. Faça uma listagem das ocupações do mercado informal, em que atuam
trabalhadores conhecidos seus que não são registrados em carteira profissional.

O desemprego e o subemprego podem levar as pessoas à migração. Você
sabe o que isso significa?
Muitas pessoas se veem motivadas a mudar de uma região para outra,
ou até mesmo a deixar o país onde nasceram à procura de melhores oportunidades de trabalho e renda em outros países.
A migração da população que vivia no campo para a cidade foi muito intensa em nosso país. O que motivou as famílias a abandonarem o campo?
Certamente um dos motivos foi a busca de melhores condições, trabalho e
renda nas cidades. Isso provocou o crescimento acelerado das cidades e de
seus problemas. O número de desempregados e subempregados urbanos
cresceu...
Hoje verificamos que a migração continua existindo, mas de modo diferenciado. Uma forma peculiar de migração tem chamado a atenção: uma
grande quantidade de pessoas tem se deslocado para outros países à procura de trabalho. A maioria desses trabalhadores vive lá de forma ilegal.
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Atividade 18
A. Você conhece ou já ouviu falar de alguém que tenha se mudado para outro país? Que tipo de serviço ele encontrou lá? Como era a renda desse
trabalhador aqui?

B. Você acha que vale a pena sair do Brasil para tentar a sorte em outro país?
Por quê?

Leia o texto a seguir:

A cidade goiana das “espanholas”
Solano Nascimento
Foi-se o tempo em que a economia da cidade goiana de Uruaçu, a 192 quilômetros de Brasília, era movida apenas pela fabricação artesanal de terços e
rosários de bolinhas de madeira. Nos últimos tempos, uma atividade bem mais
lucrativa levou o município a ingressar no pequeno grupo de cidades brasileiras que têm um naco de sua riqueza produzido por remessas de dinheiro de
moradores que vivem no exterior. [... ]
A movimentação econômica em Uruaçu, onde vivem 33.000 pessoas, é fruto
do trabalho das mulheres da cidade que se prostituem na Espanha. A prosperidade alcançada por elas é tão grande, para os padrões locais, que fez submergir
o preconceito. [...]
As uruaçuenses foram aceitas com tanta naturalidade que são chamadas
carinhosamente de “espanholas.” Elas são as principais clientes dos salões de
beleza, proprietárias de um terço de todos os imóveis disponíveis para alugar e
praticamente monopolizam o bairro mais chique da cidade. Cátia Sirley Moreira,
→
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23 anos, filha de um mecânico, resolveu tentar a vida em um clube noturno do
principado de Astúrias, na Espanha. Depois de cinco anos de trabalho, ela voltou para Uruaçu e virou dona de duas empresas de mototáxis, construiu uma
casa, comprou dois terrenos e, em breve, vai abrir uma loja de roupas. “Os homens de lá são horríveis, pinguços, drogados e fedorentos, mas você ganha um
bom dinheiro”, conta ela, que acaba de embarcar para a Espanha, onde ficará
por mais uma temporada.
A ascensão socioeconômica das “espanholas”, porém, é apenas um aspecto da questão. Há casos de escravidão e maus-tratos. [...] Muitas procuram as
autoridades em busca de ajuda. “Algumas voltam desesperadas contando as
desgraças e as formas aberrantes de sexo que tiveram de praticar para ganhar
dinheiro”, conta o padre Odair José Guimarães, que tem fama na região de ser
quase um psicólogo e confessor das “espanholas.”
Veja. São Paulo, 02 mar. 2005.

Atividade 19
A. Segundo a reportagem, qual é o motivo que leva as jovens da cidade de
Uruaçu, em Goiás, a se mudarem para a Espanha?

B. Dê sua opinião sobre o seguinte trecho do texto:
“Cátia Sirley Moreira, 23 anos, filha de um mecânico, resolveu tentar a
vida em um clube noturno do principado de Astúrias, na Espanha. Depois de
cinco anos de trabalho, ela voltou para Uruaçu e virou dona de duas empresas de mototáxis, construiu uma casa, comprou dois terrenos e, em breve,
vai abrir uma loja de roupas. 'Os homens de lá são horríveis, pinguços, drogados e fedorentos, mas você ganha um bom dinheiro', conta ela, que acaba
de embarcar para a Espanha, onde ficará por mais uma temporada.”
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C. No seu modo de ver, o que precisa ocorrer em nosso país para que os jovens não tenham que se submeter a trabalhos degradantes em outros
países, como o relatado no texto?

Emprego, subemprego e desemprego
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Objetivo

Economia Solidária

Compreender
a economia
solidária como
uma forma de
enfrentar a crise
do emprego e a
exclusão social.

Você já ouviu falar em economia solidária? Certamente já ouviu muito a
palavra solidariedade, não é mesmo?

Atividade 20
Debata com seus colegas: o que significa SOLIDARIEDADE? Elabore uma
frase com o significado desta palavra para você.

No Tópico 5, você viu como as pessoas, em especial os jovens, buscam diferentes estratégias de sobrevivência à crise de ocupações no mercado de
trabalho. Então vamos tratar da economia solidária? Pesquise sobre esse
conceito.
Economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um
pensando no bem de todos e no próprio bem.
A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da
inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais
organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas,
comércio justo e consumo solidário.
Nesse sentido, compreende-se por economia solidária o conjunto de
atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de autogestão. Considerando essa concepção, a
economia solidária possui as seguintes características:

→
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a) Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, a união dos esforços e capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados
e a responsabilidade solidária. Envolve diversos tipos de organização coletiva: empresas autogestionárias ou recuperadas (assumida por trabalhadores);
associações comunitárias de produção; redes de produção, comercialização e
consumo; grupos informais produtivos de segmentos específicos (mulheres,
jovens etc.); clubes de trocas etc. Na maioria dos casos, essas organizações coletivas agregam um conjunto grande de atividades individuais e familiares.
b) Autogestão: os/as participantes das organizações exercitam as práticas
participativas de autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, da direção e coordenação das ações
nos seus diversos graus e interesses etc. Os apoios externos, de assistência técnica e gerencial, de capacitação e assessoria, não devem substituir nem impedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da ação.
c) Dimensão econômica: é uma das bases de motivação da agregação de
esforços e recursos pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédito, comercialização e consumo. Envolve o conjunto de elementos
de viabilidade econômica, permeados por critérios de eficácia e efetividade, ao
lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais.
d) Solidariedade: o caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso em diferentes dimensões: na justa distribuição dos resultados alcançados; nas oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades e à
melhoria das condições de vida dos participantes; no compromisso com um
meio ambiente saudável; nas relações que se estabelecem com a comunidade
local; na participação ativa nos processos de desenvolvimento sustentável de
base territorial, regional e nacional; nas relações com os outros movimentos
sociais e populares de caráter emancipatório; na preocupação com o bem-estar
dos trabalhadores e consumidores; e no respeito aos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras.
Considerando essas características, a economia solidária aponta para uma
nova lógica de desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e distribuição de renda, mediante um crescimento econômico com proteção dos
ecossistemas. Seus resultados econômicos, políticos e culturais são compartilhados pelos participantes, sem distinção de gênero, idade e raça. Implica a
reversão da lógica capitalista ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser humano na sua integralidade como sujeito e
finalidade da atividade econômica.
Disponível em: <http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_oque.asp>. Acesso em: 27 jan. 2012.

Economia Solidária
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Atividade 21
A. Releia o texto apresentado e procure o significado das palavras desconhecidas.

B. A partir da leitura do texto, explique as características da economia solidária.

Segundo dados do governo, as iniciativas de economia solidária no Brasil
vêm sendo impulsionadas a partir das ações de organizações da sociedade
civil (ONGs, movimentos sociais, igrejas, incubadoras universitárias) e, atualmente, por meio da implantação de políticas governamentais (municipais,
estaduais e nacional) voltadas ao seu desenvolvimento. Consulte o site
citado e conheça diversos projetos em desenvolvimento.
Estudos demonstram que já foram identificados no Brasil mais de oito
mil empreendimentos econômicos solidários e indicam que, desde a década
de 1990, está havendo crescimento da economia solidária no Brasil. Nesses
empreendimentos, participam mais de 500 mil trabalhadores e quase 100
mil famílias em atividades de produção de bens e prestação de serviços,
consumo e crédito, tanto no meio urbano quanto no rural.
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Mais da metade dos empreendimentos econômicos solidários está localizada nos nove estados da Região Nordeste do Brasil. Em seguida, destaca-se a Região Sul. Entre as atividades econômicas desses oito mil empreendimentos, predominam as atividades agropecuárias e extrativistas, a
produção artesanal e a prestação de serviços. Muitos desses empreendimentos desenvolvem mais de uma atividade econômica, combinando, por
exemplo, atividades agropecuárias com outras atividades de produção
artesanal não agrícolas.

Atividade 22
Na sua cidade ou região, você conhece alguma atividade econômica solidária? Caso você conheça, relate para a turma. Caso ainda não conheça, pesquise para conhecer melhor!

Economia Solidária
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Trabalho, cidadania e
condições de vida

Analisar a
desigualdade
das condições de
vida e trabalho
na sociedade
brasileira.

Ao trabalhar, os homens estabelecem relações entre si. Por meio dessas
relações, que são sociais, entra em jogo a forma como a sociedade valoriza
os diferentes tipos de trabalhos.
Médicos, dentistas, professores, secretárias, executivos, garis, trabalhadores rurais, pedreiros etc. são tratados de forma diferenciada na vida social. A valorização de algumas profissões e a desvalorização de outras se refletem nas diferenças de remuneração, qualificação profissional e condições
de trabalho.
Agora você vai refletir sobre o que nos diz a canção a seguir. Ela fala da
vida de um trabalhador pobre da cidade grande que questiona e sofre por
não ter acesso ao produto do seu esforço, do seu trabalho. Vamos pensar
sobre o assunto?

Cidadão
Lucio Barbosa
Tá vendo aquele edifício, moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro “condução”:
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje, depois dele pronto
Olho pra cima e fico tonto
Mas me vem um cidadão
E me diz desconfiado
Tu tá admirado,
Ou tá querendo roubar?
Meu domingo tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar o meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer

Tá vendo aquele colégio, moço?
Eu também trabalhei lá
Lá eu quase me arrebento
Fiz a massa, pus cimento
Ajudei a rebocar
Minha filha inocente
Vem pra mim toda contente
Pai, vou me matricular
Mas me diz um cidadão
Criança de pé no chão
Aqui não pode estudar
Esta dor doeu mais forte
Por que é que eu deixei o Norte?
Eu me pus a me dizer
Lá a seca castigava
Mas o pouco que eu plantava
Tinha direito a comer (...)

Disponível em: <http://ze-geraldo.hipermusicas.com/cidadaoMjU5NjUw/>. Acesso em: 27 jan. 2012.
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Atividade 23
A. O trabalhador descrito pela canção está angustiado e faz um desabafo.
Qual o motivo de sua angústia?

B. O que expressa o trabalhador ao questionar “Por que é que eu deixei o
Norte?/ Eu me pus a me dizer,/ Lá a seca castigava,/ Mas o pouco que eu
plantava,/ Tinha direito a comer”?

C. Por que essa música se chama “Cidadão”?

A canção “Cidadão” mostra a realidade vivida por milhões de trabalhadores brasileiros. Ela questiona por que muitos trabalhadores não podem
usufruir do resultado do seu trabalho e ter uma condição de vida adequada. Para garantir o atendimento das necessidades básicas de sobrevivência,
os trabalhadores recorrem a muitas estratégias. Veja o que o texto a seguir
nos diz.
Trabalho, cidadania e condições de vida
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Ao perdedor, as latinhas
Como a luta pela sobrevivência nas grandes cidades faz surgir uma nova
ocupação, uma nova fonte de renda para pessoas que vivem da coleta seletiva do lixo.

Rogério Menezes
Nem a mais visionária das “mães-dinás” poderia imaginar: o ofício de
catador de latinhas tornou-se uma profissão como outra qualquer. Com os
ecos da crise econômica se abatendo
sobre todos nós, o zé-povinho precisa
usar a criatividade para continuar vivo
– ou, pelo menos, emitindo alguns,
ainda que mínimos sinais vitais.
Carnaval é festa esperada com ansiedade por essa nova categoria de profissionais que os “IBGEs da vida” ainda não catalogaram. Nada mais justo:
nesse período, de alto consumo de produtos armazenados em invólucros de
alumínio, tiram o pé da lama. E o que
se viu por aí, pelas ruas do país, foi um
aguerrido exército, sempre à espreita
para catar aquela latinha que, displicentemente, alguém acabou de jogar
no chão.
Não existe limitação de idade para o
exercício da profissão de catador de latinhas. Também não exige formação específica, nem o ensino fundamental completo, nem rudimento de alfabetização. O
básico para se tornar exímio profissional
do setor é aquela condição humana que
nos leva a fazer seja lá que diabo for para
não virar comida para abutres.

Os catadores de latinhas podem ter
família completa: pai, mãe e muitos filhos, todos imersos na faina diária de
coletar o maior número possível de peças de alumínio para revenda. Ao final
de suada semana de trabalho, podem
faturar talvez R$ 5, talvez R$ 10, o que
pode parecer pouco para gente como
a gente, que está na base daquela indefectível pirâmide invertida, também
conhecida como elite. Para eles, não.
Serve ao menos para adiar a morte por
fome, bala ou vício.
Ser catador de latinhas pode parecer fácil, mas não é. Ok, não precisa de
exame vestibular. Muito menos daquela série de documentos que se costuma
exigir quando somos admitidos em
algum emprego. Mas o exercício dessa profissão requer rapidez, agilidade,
disposição física, fôlego e certo estoicismo. Afinal de contas, não deve ser
muito reconfortante para o ego viver
das sobras do lixo produzido por outros homens, aparentemente tão filhos
de Deus quanto.
De qualquer forma, não será de todo
absurdo se, da próxima vez que perguntarmos a alguma criança da periferia das metrópoles o que gostaria de
ser quando crescer, ouvirmos: “Quero
ser catador de latinhas, tiô!”
Época. Rio de Janeiro, ed. 148, 19 mar. 2001.
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Atividade 24
A. Em sua opinião, por que o texto recebeu o título de “Ao perdedor, as latinhas”?
B. Como o autor descreve a profissão de catadores de latinhas?
C. O autor nos diz que não deve ser bom para um ser humano viver das sobras do lixo produzido por outros homens, aparentemente tão filhos de
Deus quanto ele. O que você pensa sobre essa questão? Dê a sua opinião.
A canção e o texto nos falam sobre um fato muito presente nas experiências cotidianas dos trabalhadores. Apesar de ajudarem a construir a cidade e o país, eles não têm acesso a muitos dos produtos, bens e serviços que
eles próprios ajudaram a produzir.
Em nosso país, há uma grande diferença entre as condições e a qualidade de vida causada pela concentração de renda. De um lado, um pequeno grupo de brasileiros muito ricos e, de outro, uma enorme quantidade de
pobres, vivendo em condições muito precárias, que sobrevivem com baixa
renda.
Só para você ter uma ideia do tamanho desse problema: de acordo com
dados publicados em 2005 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), 53,9 milhões de pessoas têm renda de até meio salário mínimo. Isso
equivale a 31,7% da população brasileira.
Como você pode ver, muita gente não ganha o suficiente para viver!
É por isso que se diz que o Brasil é um país com grandes desigualdades
sociais. A riqueza produzida pelo trabalho dos brasileiros é mal dividida,
fica concentrada nas mãos de poucos. Infelizmente, o Brasil é o segundo
pior país em distribuição de renda de todo o mundo. Nosso país só perde
para Serra Leoa, na África, segundo o IPEA. Isso nos mostra que há muito
que avançar quando falamos sobre as condições de vida dos trabalhadores
brasileiros!

Trabalho, cidadania e condições de vida
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Objetivo

Lutas e conquistas no
mundo do trabalho

Identificar
conquistas e
lutas da classe
trabalhadora
no Brasil.

Lembra-se de que no início do texto afirmamos que hoje o trabalho é um
direito? Você viu que nem sempre foi assim. Vamos ver onde isso está escrito.

Atividade 25
Leia os trechos a seguir e discuta, com seu grupo, os significados de
cada um:

Na Declaração Universal dos Direitos do Homem:
Artigo 23. III
“Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível
com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios
de proteção social.”

Na Constituição Brasileira:
Art.6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Atualmente, trabalhar é um direito, mas nem todos os trabalhadores brasileiros têm esse direito assegurado. Como você já sabe, a maioria dos trabalhadores não tem estabilidade, o salário mínimo é um dos menores do mundo e,
como analisamos anteriormente, o desemprego atinge, sobretudo, os jovens.
Como você já estudou, nem sempre o trabalho foi um direito garantido
em lei. Nas diversas épocas da história, homens e mulheres trabalharam e
organizaram suas lutas de maneira diferente. Atualmente vivemos numa
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democracia. Conhecemos nossos direitos e lutamos para que eles sejam respeitados. Os trabalhadores são livres para se organizar em sindicatos e movimentos políticos. Mas para isso, muitas lutas, vitórias e derrotas ocorreram. A democracia e a liberdade de organização são conquistas políticas da
sociedade brasileira.
No século XIX e início do século XX ocorreram várias lutas populares em
diferentes lugares do Brasil. Dentre elas, é importante ressaltar: a Guerra
de Canudos (1896-1897), a Revolta de Juazeiro (1911), a Guerra Santa do
Contestado (1912-1916), a Revolta da Chibata (1910). Nas últimas décadas do século XIX, a nova classe operária brasileira também começou a se
manifestar pela criação de sindicatos, partidos e organizações de defesa de
seus direitos.
Lembra-se de que afirmamos que as lutas operárias ganharam força
no início do século XX (1900-1930), no processo de industrialização? Isso
ocorreu porque, além de ter crescido o número de fábricas e o operariado,
havia inúmeros problemas sociais e econômicos. Os trabalhadores urbanos,
liderados por anarquistas e comunistas, iniciaram a formação dos sindicatos no país e foi preciso muita luta para que essas organizações fossem reconhecidas e legalizadas.
A partir de 1930, com as mudanças políticas e econômicas ocorridas no
Brasil, o presidente Getúlio Vargas assumiu o poder e iniciou uma política
social que atendeu, em parte, às reivindicações dos trabalhadores urbanos.
Foi criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, bem como
foram decretadas várias leis trabalhistas, tais como: salário mínimo; direito de férias; descanso semanal remunerado; jornada de trabalho de 8 horas
etc. Em 1943, o governo Vargas reuniu todas as leis e criou a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) que regulamenta as relações entre patrões e
empregados em todo o território nacional. Também foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões para proteção dos trabalhadores. É interessante registrar que esses direitos valiam somente para os trabalhadores
urbanos. Os trabalhadores rurais permaneceram totalmente desamparados. Só após muitas lutas e a organização dos movimentos em defesa dos
trabalhadores rurais é que essa situação começou a ser alterada.
Se, por um lado, as leis trabalhistas atenderam uma parte das reivindicações dos trabalhadores urbanos, por outro, a política trabalhista de
Getúlio Vargas tinha como objetivo criar condições para o crescimento do
Lutas e conquistas no mundo do trabalho
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Divulgação

setor urbano-industrial e exercer o controle sobre os trabalhadores e suas
representações. Muitas entidades, sindicatos que foram criados para defender o direito dos trabalhadores, passaram a ser utilizados pelo Estado para
controlar e silenciar esses mesmos trabalhadores. Eram os chamados sindicatos pelegos. Você já ouviu esta expressão? São sindicatos manipulados
por políticos e empresários que, em vez de defender os interesses dos trabalhadores, beneficiavam os patrões.
Durante a Ditadura Militar, instaurada com o golpe militar de 1964, os sindicatos e os trabalhadores
foram novamente silenciados à força, como já havia
ocorrido durante a ditadura do Presidente Getúlio
Vargas. Entretanto, durante os anos 1970, o processo de democratização do país foi impulsionado
quando os trabalhadores organizaram várias greves em todo o território nacional, destacando-se o
movimento operário do ABC Paulista. Na década
de 1980, a organização da classe trabalhadora foi
fortalecida e consolidada.
Nesse processo de lutas, ao longo do século XX, muitas outras conquistas
foram transformadas em leis, tais como: licença maternidade, FGTS, 13º salário, direito de greve, sindicatos livres, seguro-desemprego etc. Para se informar melhor sobre o assunto, consulte a Constituição Brasileira de 1988.
Na atualidade, as Centrais Sindicais exercem o papel de articuladoras
das lutas gerais das diferentes categorias de trabalhadores. Nessa história, muitos sindicatos, muitas entidades fizeram história. Os trabalhadores
também fazem a história.

Atividade 26
Com a ajuda de seu professor, construa, junto com seus colegas, uma linha de tempo, marcando a época e as principais lutas e conquistas dos trabalhadores brasileiros.
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Atividade 27
Nos parágrafos anteriores, foram descritos algumas conquistas e alguns
direitos dos trabalhadores brasileiros. Cite as principais conquistas e dê sua
opinião sobre elas.

Lutas e conquistas no mundo do trabalho
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A educação,
os novos desafios
e a juventude

Objetivo
Discutir o papel
da educação dos
jovens frente
aos desafios
do mundo do
trabalho.

O que vou ser quando crescer? Essa é uma pergunta que nos acompanha
durante toda a infância. São muito diversos os nossos sonhos: jogador de
futebol, cantor, professor, contador, cabeleireiro, cientista, atriz ou ator da
TV, médico, advogado...

Atividade 28
A. Procure lembrar-se um pouco da sua infância. Quais eram os seus sonhos?
Que profissão você gostaria de ter? Por quê?

B. Esse sonho mudou com o passar dos anos? Que sonho você tem hoje, vivendo a juventude? Que futuro profissional você sonha ter?

Leia o trecho a seguir:
Para muitos que se encontram na juventude, é tempo de se preparar para
o mundo do trabalho (fazer cursos, dedicar-se aos estudos, aprender idiomas,
apropriar-se dos códigos tidos como necessários para uma inserção no mercado); para outros, o próprio trabalho faz parte do cotidiano de sua vida precocemente (ou estão empregados ou em busca de emprego). Há muitos casos em
que essas situações se cruzam, e a construção de uma trajetória escolar se dá
simultaneamente à inserção no mercado de trabalho.
CORTI, Ana Paula; SOUZA, Raquel. Diálogos com o mundo juvenil:
subsídios para educadores. São Paulo: Ação Educativa, 2004.
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Atividade 29
Vamos fazer um debate?
A. Sente-se em círculo, com seus colegas. Cada um da turma deve expor para
o grupo as suas próprias experiências em relação ao trabalho e à educação. Fale sobre você e tente expor para os colegas as suas experiências e
pontos de vista sobre as seguintes questões:
a) Quais são as suas experiências educacionais dentro e fora da escola?
b) Que tipo de estudo e de qualificação profissional pode ajudá-lo a crescer no mundo do trabalho? Por quê?
B. Depois da realização do debate, escreva uma frase que expresse o que
você está sentido e pensando após ter ouvido os colegas e falado sobre
as suas próprias experiências em relação ao trabalho e à educação.

C. Monte um painel em sua sala com as frases de todos os colegas da turma.
D. Escolha, juntamente com o grupo, um título interessante para o painel.
Você já deve ter ouvido, inúmeras vezes, que, para se conquistar uma
posição no mercado de trabalho, é preciso estar preparado. Conseguir um
emprego e melhorar a renda são objetivos de todos os trabalhadores e,
para alcançá-los, é preciso investir na formação e estar cada vez mais qualificado.
É verdade que hoje não se tem mais, como no passado, carreiras que
pouco mudavam durante toda a vida. As mudanças são aceleradas e exigem do trabalhador estar constantemente se capacitando e aprimorando
seus conhecimentos.
Conhecer novas tecnologias, saber ler com compreensão e escrever com
fluência, saber trabalhar em equipe e se relacionar, ter flexibilidade para
transitar em diversas ocupações da profissão escolhida, entender as questões que envolvem a profissão: essas são capacidades que se tornaram fundamentais. Atualmente, o trabalhador é considerado um eterno aprendiz.
A educação, os novos desafios e a juventude
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Veja, por exemplo, com quantas novidades tecnológicas um porteiro de
um prédio tem de aprender a lidar, o quanto se exige de conhecimentos de
uma recepcionista nos dias atuais. Você acha que é fácil ser empregada doméstica sem saber ler e escrever?
Não há dúvida de que os trabalhadores, especialmente os jovens, precisam investir em sua formação. São inúmeras as exigências do mundo do
trabalho e uma boa formação aumenta a chance de conseguir um trabalho
e de elevar o salário ou a renda.
Mas, apesar de a educação ser importante para o trabalhador conquistar
uma melhor posição no mundo do trabalho, ela não é suficiente. Como vimos anteriormente, são muitas as questões que entram em jogo para explicar o emprego e o desemprego, os níveis de salário e renda e as condições
de vida dos trabalhadores.
Essa é uma questão que gera muita angústia entre os jovens: hoje não
se pode mais assegurar a ele que o estudo e a qualificação sejam suficientes
para que consiga um trabalho decente.

Atividade 30
Registre os seus sentimentos e opiniões sobre essa questão.
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Objetivo

Trabalho, lazer e
tempo livre

Refletir sobre a
importância do
lazer e do tempo
livre para a vida
do trabalhador.

O trabalho é um dos mais importantes aspectos da nossa vida. Desde
quando éramos pequenos, ouvíamos histórias sobre a dignidade do homem
trabalhador, de quanto “o trabalho enobrece o homem.”
Quando nos perguntam quem somos, você já reparou o que costumamos
responder? Sou estudante, professor, advogado, caminhoneiro... O trabalho
que a pessoa exerce serve, muitas vezes, para definir a sua identidade, para
dizer quem ela é...
Em nossa sociedade, para muitas pessoas, trabalhar é uma obrigação,
um valor moral passado de geração para geração através de um discurso de
exaltação do trabalho. Ser preguiçoso é um grave defeito nessa sociedade
que tanto valoriza o trabalho.

Atividade 31
Em sua opinião, qual é a ideia que os ditados populares reforçam?
“Deus ajuda a quem cedo madruga.”
“A preguiça é a mãe de todos os vícios.”
“Cabeça vazia, oficina do diabo.”

Certamente, os ditados populares nos dizem sobre a importância do
trabalho, passando, mesmo, a ideia de que ele é o valor mais importante
da nossa vida. Além disso, o tempo livre aparece nesses ditados populares
como algo ruim, negativo para o ser humano, não é mesmo?

Trabalho, lazer e tempo livre
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Mas será que o tempo livre para o lazer e a diversão são coisas negativas? A vida do trabalhador pode ser resumida à rotina exaustiva de trabalho, às horas extras, ao cansaço, ao esgotamento físico e mental?

Atividade 32
Para você, qual a importância do tempo livre, do descanso e do lazer para
os trabalhadores?

São vários os motivos que levam os trabalhadores a cumprirem elevadas
jornadas de trabalho: a necessidade de aumentar a renda e garantir a sobrevivência da família, o cumprimento de exigências das empresas, o quadro econômico do país, o medo de perder o emprego, a obtenção de reconhecimento, o desejo de elevar o poder de consumo etc.
Muitos autores têm chamado a atenção para os males provocados pelas
longas jornadas de trabalho.
O sociólogo italiano Domenico de Masi, por exemplo, nos diz que essa é
uma situação que precisa ser repensada: hoje, com o desenvolvimento da
tecnologia, é preciso reduzir o número de horas trabalhadas. Isso pode significar um aumento da produtividade dos trabalhadores e tornaria possível
a diminuição do desemprego. Um trabalhador que faz muitas horas extras
poderia deixar de fazê-las e abrir vaga para um desempregado. Por outro
lado, como você já viu, o desenvolvimento tecnológico tem provocado a
diminuição dos postos de trabalho.
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Para esse autor, as pessoas não podem sentir culpa por trabalhar menos.
Elas devem usar o tempo livre com atividades de lazer, cultura, diversão ou
simplesmente descansando em casa. Isso poderá ajudá-las a se tornarem
trabalhadores mais criativos, produtivos e felizes.
Para tanto, é importante que os trabalhadores se desprendam do consumismo e valorizem as atividades de lazer mais acessíveis e econômicas,
como encontrar e conversar com os amigos, ouvir músicas, ler, praticar esporte, assistir a TV, ficar com a família, visitar parques públicos etc.
Essa é uma nova proposta para a sociedade. Ela questiona o “produtivismo” exagerado e a atual organização do mundo do trabalho.
Mas a realidade atual é muito diferente, no Brasil e em outros países do
mundo. Cada vez mais os trabalhadores são levados a cumprir extensas horas de trabalho. As jornadas de trabalho no século XXI são ainda muito altas e o debate para diminuí-las causa bastante polêmica. Veja o que o texto
a seguir nos diz sobre um caso do Japão.

Tragédia na virtude – A morte de um operário japonês por
excesso de trabalho expõe um problema nacional
Roberta Abreu Lima
Em fevereiro de 2002, o japonês Kenichi Uchino ocupava o cargo de gerente
de controle de qualidade numa fábrica de automóveis da Toyota, na província de
Aichi, quando caiu fulminado em pleno expediente, às 4 horas da manhã. Tinha
apenas 30 anos. A causa da morte foi ataque cardíaco decorrente de excesso de
trabalho. Apenas naquele mês ele havia cumprido 106 horas extras. Passara todo o
semestre anterior trabalhando, pelo menos, oitenta horas a mais por mês. A maior
parte dessas horas extras não era remunerada. A empresa as considerava “trabalho
voluntário.” Alguns dias antes de morrer, ele disse à mulher, Hiroko: “O momento
em que mais me sinto feliz é quando estou dormindo.” O caso de Uchino não é um
acontecimento isolado no Japão. A morte por sobrecarga de trabalho, um problema
reconhecido pelo governo japonês desde a década de 80, é tão comum que há um
vocábulo para defini-la: “karoshi.” A viúva de Uchino passou quase seis anos brigando na Justiça por uma indenização para ela e seus dois filhos. No mês passado,
conseguiu que as horas que o marido trabalhou sem remuneração fossem consideradas parte integral do salário dele.

→

Trabalho, lazer e tempo livre
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A sobrecarga de trabalho se institucionalizou no Japão durante a reconstrução do país após a II Guerra. Nos anos 90, depois de uma série de ações
judiciais movidas por famílias de vítimas de “karoshi”, o governo criou leis
impondo penalidades às empresas que expunham seus funcionários a jornadas excessivas. As companhias, então, reduziram as jornadas que constavam
nos contratos de trabalho, mas passaram a obrigar os empregados a trabalhar
horas a mais sem remuneração. Era isso ou perder o emprego. A prática se disseminou, combinada à cultura japonesa de sacrifício da vida pessoal em nome
do país ou da empresa.
Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, do Bem-Estar e do Trabalho do Japão, 355 trabalhadores adoeceram gravemente por sobrecarga de
trabalho em 2006 e cerca de 150 morreram. O “karoshi”, que atingia trabalhadores na faixa entre 50 e 60 anos, agora frequentemente colhe vítimas na
faixa de 20 a 30. As indenizações do governo para os parentes de uma vítima
de “karoshi” podem chegar a 20.000 dólares por ano. Por parte da companhia,
a compensação pode ser superior a 1 milhão de dólares. Em sua última semana
de vida, Uchino trabalhava no departamento responsável pela construção do
Prius, o carro verde de enorme sucesso da Toyota.
Veja, São Paulo, 09 jan. 2008. p.75.

Atividade 33
A. O texto afirma que a sobrecarga de trabalho gera grandes problemas
entre os trabalhadores japoneses. Quais são esses problemas?

B. O que você pensa sobre o chamado “karoshi”, ou seja, morte por sobrecarga de trabalho?
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 determinou uma jornada de
trabalho de 8 horas diárias, ou 44 horas semanais. Entretanto, os trabalhadores, muitas vezes, são levados a alongarem e intensificarem o tempo de
trabalho. Você deve conhecer um grande número de ocupações em que isso
acontece, não é mesmo?

Atividade 34
A. Escreva a história de um trabalhador que cumpre elevada jornada de trabalho. Converse com ele e descubra: quantas horas trabalha por semana?
Que atividades ele faz? Quais atividades provocam mais desgaste e estresse? Por que trabalha de modo excessivo? Quais seus desejos, necessidades e vontades? O que faz no tempo livre? O que gostaria de fazer?

Trabalho, lazer e tempo livre
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B. Escolha um título interessante para o seu texto.
C. Depois de escrever e revisar o seu texto, faça a leitura dele para que todos
os seus colegas possam conhecê-lo.
D. Ouça com atenção e reflita sobre os textos produzidos pelos seus colegas.
E. Faça um debate em sala sobre as diferentes experiências relatadas nos
textos e discuta qual é o significado do trabalho, do lazer e do tempo livre
para o seu grupo.

Para finalizar
Chegamos ao fim do nosso trabalho nesta unidade. Muitas coisas foram
feitas: leituras, discussões, registros, reflexões... Certamente, você conseguiu reformular pensamentos e posições em relação à situação do jovem e
ao mundo do trabalho.
Depois de tanto trabalho, queremos apenas que você leia e pense um
pouco sobre o trecho a seguir:
O trabalho que queremos, que trabalho queremos?
Ser alguém na vida ou mais um bandido perfeito
O trabalho que queremos
Ser um maloqueiro espancado ou um...
Meu pai quer que eu seja um advogado,
Minha mãe um doutor,
Mas no mundo em que vivemos
Sou apenas mais um sofredor
Que trabalho que queremos?
(Di menor)

Bom descanso!
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Caro(a) Estudante,
Vamos continuar a desenvolver nossas habilidades de leitura e escrita.
A compreensão e a interpretação de textos desenvolvem habilidades necessárias para a leitura de textos de outras áreas. Você passa a ler com mais
atenção e cuidado, observando todos os detalhes do texto. Você deve ter
percebido também como é importante prestar atenção às estruturas da língua, tanto para a compreensão de textos como para a escrita. Vamos dar
continuidade ao nosso aprofundamento nessas habilidades focalizando o
tema trabalho e arte.

▻▻Lembre-se de que nosso estudo está assim organizado:
• Há exercícios de leitura em VAMOS LER.
• Há exercícios de interpretação de textos em RELEITURA.
• Debates, conversas, troca de ideias orais estão em VAMOS CONVERSAR.
• A revisão da Língua Portuguesa está em A LÍNGUA QUE USAMOS.
• Propostas de produção de textos estão em VAMOS ESCREVER.
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Objetivo
Aprofundar suas
habilidades
de leitura –
identificar
o tema e a
finalidade do
texto; encontrar
informações
explícitas no
texto; identificar
o sentido de
expressões
e palavras;
identificar
os dígrafos e
conjugar verbos.

O trabalho
no campo
Vamos Ler

O cio da Terra
Milton Nascimento e Chico Buarque
Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão
Decepar a cana
Recolher a garapa da cana
Roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel
Afagar a terra
Conhecer os desejos da terra
Cio da terra, a propícia estação
De fecundar o chão
Disponível em: <http://letras.terra.com.br/chico-buarque/86011/>.
Acesso em: 11 jan. 2012.

Vamos conversar
Essa é a letra de uma música muito conhecida. Procure conhecer outras
músicas de Milton Nascimento e de Chico Buarque. São compositores nacionais muito conceituados aqui no Brasil e em outros países.

Releitura
Leia novamente, em silêncio, bem devagar, apreciando as palavras e as
ideias. Responda às questões a seguir.

O trabalho no campo
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Atividade 1
A. O texto focaliza
a) período de férias.
b) comércio de alimentos.
c) trabalho no campo.
d) luta por habitação.
B. A finalidade do texto é
a) orientar os trabalhadores.
b) esclarecer procedimentos.
c) convidar para o trabalho.
d) valorizar o trabalho na terra.
C. Na expressão “forjar no trigo o milagre do pão”, a palavra destacada está
empregada no sentido de
a) arrancar, despregar, descolar.
b) fazer, fabricar, modelar.
c) impregnar, introduzir, entranhar.
d) desenhar, projetar, planejar.
D. Na expressão “propícia estação”, a palavra destacada está sendo empregada com o sentido de
a) próxima.
b) favorável.
c) chuvosa.
d) futura.
No texto há palavras que
têm sílabas em que um
som é representado com
mais de uma letra.
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Preste atenção nessas palavras:
debulhar
recolher
conhecer
terra

chão
lambuzar
fecundar

Os segmentos grifados são chamados de dígrafos. Um som é representado por duas letras.
Além de lh, nh, ch, rr, ss, vogais + n ou m (vogais nasais), temos outros
dígrafos:
• gu e qu como em guerra, guia, queijo e quilo.
• sc, sç e xc como em nascer, desça, exceto.
Observe que no texto há muitas palavras que indicam ação. São os verbos.

Atividade 2
A. Grife os verbos do texto.
Observe que todos os verbos do texto terminam em r. Eles estão no infinitivo, que é o nome do verbo. No dicionário, você encontra os verbos no
infinitivo.
Os verbos são flexionados quanto ao modo, tempo e pessoa para dar o
sentido exato às informações que se quer transmitir.
Observe a conjugação do verbo trabalhar:
PRESENTE

PASSADO

FUTURO

eu trabalho

eu trabalhei

eu trabalharei

tu trabalhas

tu trabalhaste

tu trabalharás

ele trabalha

ele trabalhou

ele trabalhará

nós trabalhamos

nós trabalhamos

nós trabalharemos

vós trabalhais

vós trabalhastes

vós trabalhareis

eles trabalham

eles trabalharam

eles trabalharão

O trabalho no campo
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Atividade 3
Tente flexionar o verbo afagar:
eu afago

eu afaguei

eu afagarei

tu

tu

tu

ele

ele

ele

nós

nós

nós

vós

vós

vós

eles

eles

eles

Observe que os verbos indicam presente, passado e futuro. Estão no
modo indicativo, que exprime um fato certo, positivo. Observe a diferença
entre a grafia de afagaram (no passado) e afagarão (no futuro).
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Objetivo

Trabalhando
com a arte

Andando pelas ruas de sua cidade, você passa por uma praça e vê uma escultura, em um edifício vê um mural de azulejos ou de pintura, em uma igreja vê um mosaico ou um vitral
colorido. Se você é observador, sensível e tem tempo, gosta de
ficar olhando para tudo isso. Essas formas, diferentemente dos
objetos utilitários que você usa no dia a dia, têm a função de
encantar, de provocar a reflexão e a admiração, de proporcionar prazer e emoção. Essas sensações são despertadas por um
conjunto de elementos: a imaginação do artista, a composição,
a cor, a textura, a forma, a harmonia e a qualidade da ideia.
Nem todos os objetos artísticos têm uma utilidade prática imediata além de estimular o pensamento e a sensibilidade ou causar prazer estético.
As obras de arte expressam um pensamento, uma visão do
mundo e provocam uma forma de inquietação no observador,
uma sensação especial, uma vontade de contemplar, uma admiração emocionada ou uma comunicação com a sensibilidade
do artista. A esse conjunto de sensações chamamos de experiência estética.
Nem sempre essa experiência é ligada unicamente ao prazer, pois às vezes ficamos inquietos, pensativos, emocionados,
tristes, amedrontados ou assustados. E, muitas vezes, principalmente na atualidade, há artistas que procuram provocar o
público, causar um choque. O que nos atrai é a sensibilidade do
artista, sua imaginação, seu intelecto, sua percepção especial
da vida, mesmo quando apresenta aspectos negativos.
O gosto e a sensibilidade para apreciar a arte variam de pessoa para pessoa, de idade para idade, de região para região, de
sociedade para sociedade, de época para época. Assim, as manifestações artísticas trazem a marca do tempo, do lugar e dos
artistas que as criaram, pois refletem essa variação no conceito
de beleza e na função do objeto artístico.

Identificar
um texto
dissertativo;
identificar
e grafar
adequadamente
os dígrafos;
flexionar
verbos no modo
indicativo;
produzir texto de
apresentação de
um artista.

→

Trabalhando com a arte
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Em muitas sociedades, a arte é utilizada como forma de homenagear os deuses, ou seja, está ligada à religião. Observe como as igrejas, os templos e os
túmulos são locais em que a arte se manifesta em todos os tempos. Indumentárias, objetos que são usados em rituais, instrumentos musicais, adereços, imagens completam os cenários das cerimônias religiosas.
Em outras culturas e épocas a arte surge, independente de religião, unicamente como forma de expressão para quem produz e como oportunidade de
experiência especial para quem aprecia. Qualquer que seja sua direção, a arte
está em toda parte e é um elemento definidor da identidade de um povo, de um
grupo social e de um indivíduo.
O artista pode se manifestar de diversas formas: pelo som (música), pela
linguagem verbal oral ou escrita (literatura), pela imagem visual (pintura,
desenho, escultura, gravura, fotografia) ou pela linguagem corporal (dança).
Ou pode, ainda, se expressar pela mistura de várias linguagens.
OLIVEIRA, Jô; GARCEZ, Lucília. Explicando a arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001

Vamos conversar
Como você define a arte?
Qual é a experiência que tem com arte? Já produziu algum objeto de arte?
Já conhece alguma obra de arte? Conhece algum artista? Tem conhecimento de
outras profissões que dependem do conhecimento de arte? Quais são?
Se você conhece algum artista, faça uma apresentação sobre o trabalho
dele para a turma.

Releitura
Releia o texto para responder às questões que se seguem.

Atividade 4
A. Quais são os elementos que despertam sensações prazerosas a partir de
um objeto?
B. O que é a experiência estética?
C. A arte pode provocar sensações negativas? Por quê?
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D. Explique por que a arte é um elemento definidor da identidade de um
povo, de um grupo social e de um indivíduo.
E. A partir das definições do texto, você considera o texto "O cio da Terra"
um texto artístico? Justifique.
F. A finalidade do texto sobre arte é
a) fazer propaganda.
b) divertir o leitor.
c) apresentar conceitos e ideias.
d) advertir o leitor.
G. Um título adequado ao texto seria:
a) A arte em nossa vida.
b) Como fazer arte.
c) As maneiras de escolher arte.

A dissertação
A língu
a
O texto em que apresen- u que
samos
tamos ideias, conceitos e
definições é chamado de
texto dissertativo. Este é um texto
que trata de ideias sobre a função
e a natureza da arte – é um exemplo
de texto dissertativo, ou seja, uma
dissertação. Nos textos didáticos
predomina a dissertação, a apresentação de ideias.

d) A vida dos artistas.

Atividade 5
A. Retire do texto 10 palavras que têm dígrafos (lh, nh, ch, rr, ss, vogais + n
ou m, gu, qu, sc, sç e xc).
B. Flexione o verbo observar:
eu observo

eu observei

eu observarei

tu

tu

tu

ele

ele

ele

nós

nós

nós

vós

vós

vós

eles

eles

eles

Trabalhando com a arte
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C. Passe para o futuro:
a) Eu visitei a exposição de quadros.
b) Eu vi os quadros de Portinari no museu.
c) Paulo observou a técnica do artista.
d) Carlos aprendeu a pintar com seu tio.
e) O artista pintou uma via-sacra para a igreja.
D. Passe as frases do exercício anterior para o futuro composto por verbo
auxiliar.

▻ ATENÇÃO
Pode-se expressar também o futuro por meio de um verbo auxiliar
“ir” + infinitivo do verbo principal.
Eu vou visitar o museu.
O artista vai pintar um quadro para a igreja.

Vamos escrever
Faça uma pesquisa sobre um artista de sua região e escreva um texto
sobre ele. Descreva o seu trabalho.
78
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Trabalho do
outro

Neste tópico, você vai aprofundar suas habilidades de leitura de texto
literário em verso. Vai também conhecer a grafia dos substantivos derivados
de adjetivos. Vai relembrar a grafia das palavras escritas com H inicial e a
conjugação dos verbos. E, ainda, adquirir a noção de antônimos.

Vamos Ler

O açúcar
Ferreira Gullar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.
Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,
dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
Em lugares distantes, onde não há hospital

→
Trabalho do outro
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nem escola,
homens que não sabem ler e morrem
aos vinte e sete anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram esse açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.
GULLAR, Ferreira. O Açúcar. In: -. Toda Poesia. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.

Vamos conversar
Ferreira Gullar é um poeta e intelectual contemporâneo muito importante.
Procure ler mais poemas dele. Ele também colabora com artigos para jornais
e escreve muito sobre arte.
Muitos de seus temas são voltados para a realidade do homem brasileiro. Quando lhe perguntaram, numa entrevista, porque era um escritor,
ele respondeu:
“Ao escrever, sinto mais intensamente a vida, tenho a sensação de
aprender novos aspectos da existência e tento, no poema, fixar minha experiência fugaz, oferecendo-a à participação das outras pessoas para que,
graças a ela, sobreviva.”
O que sabemos sobre a produção de açúcar no Brasil?
Quem já trabalhou com cana-de-açúcar? Qual é o produto tradicional da
cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar está sendo usada para produzir o quê,
hoje em dia? Qual a importância desse produto para o desenvolvimento
sustentável? Quem já trabalhou na plantação? Como é o trabalho na roça?

Releitura
Releia o texto para responder às questões que se seguem.
Quem já trabalhou com cana-de-açúcar? Qual é o produto tradicional da
cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar está sendo usada para produzir o que,
hoje em dia? Qual a importância desse produto para o desenvolvimento
sustentável? Quem já trabalhou na plantação? Como é o trabalho na roça?
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Atividade 6
A. O tema do texto é
a) o sabor do açúcar no café.
b) o comércio do açúcar na mercearia.
c) o café da manhã em Ipanema.
d) a vida de quem produz o açúcar.
B. A finalidade desse texto é
a) conclamar as pessoas para o trabalho.
b) definir os procedimentos de um trabalho.
c) orientar os trabalhadores sobre como trabalhar.
d) provocar a reflexão por meio da emoção.
C. Esse texto pode ser considerado
a) narrativo.

c) poético.

b) argumentativo.

d) dissertativo.

D. Pelos sentidos do texto o poeta
a) é solidário com os trabalhadores que produzem o açúcar.
b) denuncia o preço alto do açúcar na mercearia da esquina.
c) defende os donos das usinas de açúcar de Pernambuco.
d) reconhece a eficiência de escolas e de hospitais públicos.
E. Uma das características da linguagem do texto é
a) a rima de sons finais de versos.
b) a repetição de sons iniciais de palavras.
c) o exagero nas imagens criadas.
d) a repetição de frases.
F. No verso “e afável ao paladar” a palavra destacada significa
a) amargo.

c) picante.

b) agradável.

d) estranho.
Trabalho do outro
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Atividade 7
Observe que da palavra “puro”, que é uma palavra que indica qualidade,
ou seja, é um adjetivo, deriva a palavra pureza. A palavra derivada – pureza – é um substantivo, que é a classe de palavras com que se denominam
os seres, animados ou inanimados, concretos ou abstratos, as coisas ou partes delas, os estados, as qualidades, as ações, objetos, porções, sentimentos, sensações, fenômenos etc. Os substantivos derivados de adjetivos são
escritos com Z.
A. Complete encontrando o substantivo derivado do adjetivo.
a) belo – beleza

j) estranho –

b) grande –

k) firme –

c) baixo –

l) frio –

d) bonito –

m) forte –

e) certo –

n) gentil –

f) claro –

o) incerto –

g) delicado –

p) ligeiro –

h) duro –

q) real –

i) esperto –

r) triste –

Observe as palavras do texto começadas por H. A origem da palavra
determina essa grafia: hospital, homens etc.
B. Lembre-se de outras palavras que começam com H. Escreva-as.
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Observe a palavra em que o som Z é grafado com Z: produzido.
Observe as palavras que são grafadas com S, mas são pronunciadas
como Z: usina, acaso.
Você tem que fazer um esforço para memorizar a escrita dessas palavras.

C. Releia a última estrofe do poema. Observe que a força das imagens usadas pelo poeta vem da oposição entre os adjetivos que caracterizam o
açúcar (doce, puro, branco) e os adjetivos que caracterizam a vida do trabalhador (amarga, dura) ou seu lugar de trabalho (usinas escuras). Adjetivos com sentidos opostos são chamados de antônimos. Complete a lista
de adjetivos abaixo com seus antônimos:
a) alegre – triste

f) ligeiro –

b) certo –

g) frio –

c) forte –

h) fiel –

d) gentil –

i) arrumada –

e) real –

Verbo ser
Presente

Passado

Futuro

eu sou

eu fui

eu serei

tu és

tu foste

tu serás

ele é

ele foi

ele será

nós somos

nós fomos

nós seremos

vós sois

vós fostes

vós sereis

eles são

eles foram

eles serão

Trabalho do outro
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Observe o verso: não foi produzido por mim
Ele é estruturado com o verbo ser. Trata-se de um verbo irregular, ou
seja, tem conjugação própria, diferente da de outros verbos que seguem
um mesmo modelo ou paradigma.

D. Preencha com a forma adequada:
a) Nós
b) Todos nós
c) Nós
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alunos do Projovem Urbano, atualmente.
convidados a recomeçar os estudos.
atuantes durante o curso.

4

Objetivo
Desenvolver
a habilidade
de ler texto
humorístico
e de produzir
texto narrativo
autobiográfico;
identificar a
forma do diálogo
e identificar o
efeito de sentido
de humor.

O trabalho com
o humor

Atitude suspeita
Luiz Fernando Veríssimo
Sempre me intriga a notícia de que alguém foi preso “em atitude suspeita”. É uma frase cheia de significados. Existiriam
atitudes inocentes e atitudes duvidosas diante da vida e das
coisas e qualquer um de nós estaria sujeito a, distraidamente,
assumir uma atitude que dá cadeia!
— Delegado, prendemos este cidadão em atitude suspeita.
— Ah, um daqueles, é? Como era a sua atitude?
— Suspeita.
— Compreendo. Bom trabalho, rapazes. E o que é que ele alega?
— Diz que não estava fazendo nada e protestou contra a prisão.
— Hmm. Suspeitíssimo. Se fosse inocente não teria medo de
vir dar explicações.
— Mas eu não tenho o que explicar! Sou inocente!
— É o que todos dizem, meu caro. A sua situação é preta. Temos
ordem de limpar a cidade de pessoas em atitudes suspeitas.
— Mas eu só estava esperando o ônibus!
— Ele fingia que estava esperando um ônibus, delegado. Foi
o que despertou a nossa suspeita.
— Ah! Aposto que não havia nem uma parada de ônibus por
perto. Como é que ele explicou isso?
— Havia uma parada sim, delegado. O que confirmou a nossa
suspeita. Ele obviamente escolheu uma parada de ônibus para
fingir que esperava o ônibus sem despertar suspeita.
— E o cara de pau ainda se declara inocente! Quer dizer que
passava ônibus, passava ônibus e ele ali fingindo que o próximo é que era o dele? A gente vê cada uma...
— Não, senhor delegado. No primeiro ônibus que apareceu
ele ia subir, mas nós agarramos ele primeiro.
— Era o meu ônibus, o ônibus que eu pego todos os dias para
ir pra casa! Sou inocente!

→

O trabalho com o humor
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— É a segunda vez que o senhor se declara inocente, o que é muito suspeito.
Se é mesmo inocente, por que insistir tanto que é?
— E se eu me declarar culpado, o senhor vai me considerar inocente?
— Claro que não. Nenhum inocente se declara culpado, mas todo culpado se
declara inocente. Se o senhor é tão inocente assim por que estava tentando fugir?
— Fugir, como?
— Fugir no ônibus. Quando foi preso.
— Mas eu não tentava fugir. Era o meu ônibus, o que eu tomo sempre!
— Ora, meu amigo. O senhor pensa que alguém aqui é criança O senhor estava fingindo que esperava um ônibus, em atitude suspeita, quando suspeitou
destes dois agentes da lei ao seu lado. Tentou fugir e...
— Foi isso mesmo. Isso mesmo! Tentei fugir deles.
— Ah, uma confissão!
— Porque eles estavam em atitude suspeita, como o delegado acaba de dizer.
— O quê? Pense bem no que o senhor está dizendo. O senhor acusa estes dois
agentes da lei de estarem em atitude suspeita?
— Acuso. Estavam fingindo que esperavam um ônibus e na verdade estavam
me vigiando. Suspeitei da atitude deles e tentei fugir.
— Delegado...
— Calem-se! A conversa agora é outra. Como é que vocês querem que o público nos respeite se nós também andamos por aí em atitude suspeita? Temos que
dar o exemplo. O cidadão pode ir embora. Está solto. Quanto a vocês...
— Delegado, com todo o respeito, achamos que esta atitude mandando soltar
um suspeito que confessou estar em atitude suspeita é um pouco...
— Um pouco? Um pouco?
— Suspeita.
VERÍSSIMO, Luis Fernando. Atitude suspeita. In: SABINO, Fernando et al. Histórias divertidas.
São Paulo: Ática, 1993. (Coleção Para Gostar de Ler. v. 13)

Vamos conversar
Esse é um texto de Luís Fernando Veríssimo. Trata-se de um grande escritor
contemporâneo dedicado a textos de humor. Você conhece outros textos dele?

Releitura
Releia o texto atentamente para responder às questões a seguir.
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Atividade 8
A. O emprego de aspas em “atitude suspeita” justifica-se por
a) indicar a fala de um personagem.
b) marcar a citação de outro texto.
c) indicar um sentido pejorativo.
d) destacar a expressão focalizada no texto.
B. O texto apresenta
a) uma introdução e uma narrativa exemplar em diálogo.
b) uma narrativa contínua.
c) um relato de acontecimento real.
d) uma dissertação.
C. O texto está estruturado predominantemente por meio de
a) descrições.
b) relatos.
c) narrativas.
d) diálogos.
D. A finalidade do texto é
a) advertir.
b) orientar.
c) instruir.
d) divertir.
E. Retire do texto uma passagem que produz efeito de humor:

O trabalho com o humor

87

UNIDADE formAtIvA III

O humor com inteligência
De todos os jeitos que Veríssimo usa para contar suas histórias, o segredo
para o seu sucesso é sempre o mesmo: usar uma boa dose de inteligência para
mostrar o lado mais engraçado do nosso dia a dia. E uma maneira que ele encontrou para fazer isso foi criando alguns personagens que hoje já são famosos.
Como a Velhinha de Taubaté, a “última pessoa no país que ainda acredita no
governo”, e o Analista de Bagé, um psiquiatra muito louco que acabou virando
até personagem de peça de teatro.
O talento de Veríssimo é de família. Ele nasceu em Porto Alegre em 1936 e é
filho de Érico Veríssimo, um dos maiores escritores da nossa literatura. Antes
de ganhar a vida escrevendo, Luís Fernando quis ser saxofonista, e chegou até
a conseguir algum dinheiro tocando no conjunto “Renato e seu sexteto”. Aos 31
anos ele começou a escrever profissionalmente, num jornal gaúcho. De lá para
cá, não parou mais.
Luis Fernando Veríssimo é hoje um de nossos melhores escritores de humor,
e com certeza o mais conhecido pelo grande público. Seus textos humorísticos
vêm sendo publicados regularmente ao longo dos anos pelos mais influentes
jornais e revistas do país, entre eles Veja, Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo
e Zero Hora. Seu estilo inconfundível também aparece nas aventuras do detetive Ed Mort e da Família Brasil, publicadas na forma de quadrinhos.
SABINO, Fernando et al. Histórias divertidas. São Paulo: Ática, 1993. (Coleção Para Gostar de Ler. v. 13)

Releitura
Releia o texto para responder às questões abaixo.

Atividade 9
A. A finalidade do texto é
a) informar sobre um escritor.
b) advertir o leitor.
c) orientar procedimentos.
d) estabelecer normas de comportamento.
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B. Cite dois personagens criados por Veríssimo.
C. Qual é o segredo do sucesso de Veríssimo?

D. Explique a frase: “O talento de Veríssimo é de família.”

Observe este trecho do texto “Atitude suspeita”:
– Delegado, prendemos este cidadão em atitude suspeita.
– Ah, um daqueles, é? Como era a sua atitude?
– Suspeita.
– Compreendo. Bom trabalho, rapazes. E o que é que ele alega?
– Diz que não estava fazendo nada e protestou contra a prisão.
Esse é um exemplo de diálogo, ou seja, de uma conversa. O diálogo, na
escrita, tem certas características:
∙ cada fala começa com um travessão e letra inicial maiúscula;
∙ há mudança de linha toda vez que muda o falante;
∙ em geral, é organizado em forma de perguntas e respostas, mas pode
apresentar afirmações sucessivas;
∙ faz parte de uma narrativa em que os fatos são apresentados de
forma direta.

O trabalho com o humor
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Vamos escrever
Atividade 10
Faça uma retrospectiva de suas experiências de trabalho e escreva um
texto narrativo relatando sua trajetória. Tente escrever como se estivesse
se candidatando a um emprego e precisasse apresentar seu currículo.
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Objetivo

A dedicação
no trabalho

Vamos Ler

Entrevista com o escritor Fernando Sabino
Entrevistador – Por que você escolheu ser escritor?
Fernando Sabino – Quando eu era menino, algumas histórias não me satisfaziam: imaginava para elas outros episódios
e um fim diferente. Então passei a escrever histórias como eu
gostaria que elas fossem.
E. – Em que você se baseia para escrever suas histórias?
F. S. – Em casos acontecidos na vida real comigo ou com
outros, mas modificados pela imaginação. Muitas vezes as histórias, embora partindo da realidade, passam a ser aquilo que
poderia ter acontecido e não o que realmente aconteceu.
E. – Na escola você era bom aluno?
F. S. – Por espírito competitivo, sempre procurei ser dos melhores da classe, e em geral conseguia estar entre os primeiros.
Menos em matemática, para a qual nunca tive jeito e que por
pouco não me proporcionou a única reprovação.
E. – Quando você estava na escola já escrevia melhor que
seus colegas?
F. S. – Na escola revelei inclinação para o estudo do português e as provas de redação. Não sei se escrevia melhor que
meus colegas, mas gostava de escrever histórias para o jornalzinho do colégio.
E. – Seus professores o ajudaram para que você se tornasse escritor?
F. S. – Alguns diziam que eu tinha jeito para escrever, mas
não passavam disso. Houve um a quem eu dei meus contos
para ler e que teve o bom gosto de guardá-los sem dizer o que
achava; quando publiquei meu primeiro livro, anos mais tarde,
me disse que os contos do livro eram muito melhores do que os
que ele havia lido antes.
E. – Você escreve de novo, corrige muito seus trabalhos?
F. S. – Para mim o ato de escrever é muito difícil e penoso,
tenho sempre de corrigir e reescrever várias vezes. Basta dizer,
como exemplo, que escrevi 1.100 páginas datilografadas para
fazer um romance no qual aproveitei pouco mais de 300.

Aprofundar as
habilidades de
leitura de textos
de entrevista
– identificar
conceitos e ideias
apresentadas no
texto, reconhecer
a forma de
estruturação do
texto e reelaborálo; identificar as
diversas formas
de grafar o som S.

→

A dedicação no trabalho
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→

E. – Além de escrever, o que você gosta de fazer?
F. S. – Escrever, para mim, em geral é uma obrigação, da qual tiro meu sustento. O que eu gosto mesmo é de já ter escrito. É de ler, ouvir música de jazz,
ficar vadiando pelo bairro onde moro e principalmente de conversar fiado com
meus amigos.
MENDES CAMPOS, Paulo et al. Crônicas. São Paulo: Ática, 1987.
(Coleção Para Gostar de Ler. v. 3)

Vamos conversar
Você conhece algum texto de Fernando Sabino? Procure informações
sobre esse grande escritor brasileiro.
Você tem vontade de ser escritor? Acha que tem jeito para escrever?

Releitura
Releia o texto silenciosamente e responda às questões que se seguem.

Atividade 11
A. Segundo o texto, Fernando Sabino demonstrou tendência para a escrita
a) por causa de um professor.
b) quando ainda era criança.
c) apenas depois de adulto.
d) quando saiu da escola.
B. As histórias criadas por Fernando Sabino
a) têm um fundo de realidade modificado pela imaginação.
b) são apenas resultado da imaginação do escritor.
c) partem de histórias tradicionais da cultura popular.
d) refletem fielmente a realidade observada.
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C. O texto se caracteriza como
a) narrativa.

Observe que o som S,
como em sol, é grafado de
diversas maneiras nas
palavras do texto.

b) relato.
c) diálogo.
d) descrição.

A língu
a
que
usamos

Atividade 12
A. Circule a sílaba em que há o som S, como em sol.
S e C no início da palavra

C, S após N ou R

satisfaziam

conseguia

suas

romance

ser

conversar

sempre
sei
sustento
circo

No meio da palavra, entre vogais
Ç

C

SS

imaginação

você

passei

reprovação

acontecidos

fossem

inclinação

propiciou

passam

redação

difícil

classe

obrigação

apreciada

professores
tornasse
passavam
disse
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Você observou que há várias formas de escrever o som S: podemos escrever esse som com S, com Ç, com C, e com SS. É preciso memorizar a escrita de cada uma das palavras. A melhor maneira de fazer isso é por meio
da leitura.

Vamos escrever
Atividade 13
A partir da releitura do texto, faça um pequeno resumo focalizando as ideias principais apresentadas por Fernando Sabino na
entrevista.
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Objetivo

O que queremos
com o trabalho

Vamos Ler
O papel do trabalho na vida do indivíduo talvez seja o aspecto a respeito do qual a sociedade moderna está mais confusa.
Mas, se analisarmos toda as complexidades de uma forma
mais integrada, vamos perceber que alguns paradoxos, soluções
e tendências têm um pano de fundo comum a qualquer tipo de
organização, qualquer que seja sua localização no planeta.
Por exemplo, ao observarmos o funcionamento do trabalhador moderno, veremos que existem amplas evidências de que
as pessoas cada vez mais procuram atividades e relacionamentos significativos. O suporte psicológico para nossa observação
é de que os seres humanos prosperam não à base de prazeres
fáceis, mas diante da procura de novos desafios. Nessa nova
ética, há uma progressiva difusão do conceito de que o trabalho
deveria ser simultaneamente recompensador do ponto de vista
econômico e emocionalmente gratificante.
As pessoas hoje querem coisas um pouco intangíveis, como
respeito, satisfação pessoal, aliadas à possibilidade de adquirirem novas habilidades, além de bastante autonomia e reconhecimento pelo trabalho bem-feito.

Aprofundar as
habilidades de
leitura de texto
dissertativo –
identificar ideias
e informações,
reconhecer
a finalidade,
selecionar título
mais adequado
às ideias do
texto; reconhecer
e usar a
concordância;
identificar a
diferença entre
mas e mais.

Disponível em: <http://www.racional.com.br/esarh/everton_ proc.htm>. Acesso em: 2008.

Vamos conversar
O que buscamos com o trabalho?
Qualquer trabalho nos satisfaz?
Basta ganhar dinheiro com o trabalho?
Qual é sua opinião a respeito desse tema?
Qual o trabalho que lhe deu mais satisfação? Por quê?

O que queremos com o trabalho
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Releitura
Releia o texto mais de uma vez e reflita sobre as ideias apresentadas.

Atividade 14
A. Assinale os complementos verdadeiros com V e os falsos com F, conforme
as ideias do texto.
O trabalhador moderno procura
a)
atividades significativas.
b)

vencer desafios.

c)

trabalho rotineiro e monótono.

d)

recompensa econômica e gratificação pessoal.

e)

vantagens quanto às férias.

f)

satisfação pessoal.

g)

o desenvolvimento de novas habilidades.

h)

reconhecimento pelo trabalho bem feito.

B. As observações a respeito do comportamento dizem respeito
a) apenas ao trabalhador brasileiro.
b) unicamente ao trabalhador braçal.
c) a qualquer trabalhador do planeta.
d) às pessoas de alto poder aquisitivo.
C. A expressão “nova ética” diz respeito a
a) um conjunto de ideias sobre os procedimentos.
b) uma nova organização tecnológica.
c) uma forma revolucionária de trabalho.
d) uma tecnologia mais moderna.
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D. A finalidade do texto é
a) distrair o leitor.
b) fazer propaganda de um fato.
c) narrar experiências vividas.
d) defender ideias.
E. Um título correto para o texto seria
a) Os obstáculos ao trabalho.
b) O trabalho como meio de lucro.
c) Os diversos objetivos para o trabalho.
d) O trabalho nas fábricas.
F. Na expressão “As pessoas hoje querem coisas um pouco intangíveis” pode-se compreender que as pessoas hoje querem resultados
a) concretos.
b) visíveis.
c) mensuráveis.
d) abstratos.

Observe as frases:
A língu
a
As pessoas cada vez mais procuram
que
usamos
atividades e relacionamentos significativos.
A pessoa cada vez mais procura atividades e relacionamentos significativos.

Quando passamos a frase do ítem F para o singular ocorreu a transformação da concordância.

Atividade 15
A. Passe para o singular:
a) Os seres humanos prosperam diante da procura de novos desafios.
b) As pessoas hoje querem coisas um pouco intangíveis.

O que queremos com o trabalho
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c) Os indivíduos procuram respeito e satisfação no trabalho.
d) As pessoas adquirem novas habilidades.
e) Os trabalhadores buscam autonomia e reconhecimento pelo trabalho
bem-feito.

Observe a frase do texto:
Mas, se analisarmos toda as complexidades de uma forma mais
integrada, vamos perceber que alguns paradoxos, soluções e tendências, têm um pano de fundo comum a qualquer tipo de organização,
qualquer que seja sua localização no planeta.
Há diferença entre MAS e MAIS.
Mas introduz uma ideia oposta à anterior, e mais indica intensidade.

Atividade 16
A. Circule no texto as ocorrências de MAS e MAIS.
B. Preencha com MAS ou MAIS.
a) A sociedade moderna está confusa,
papel do trabalho na vida do indivíduo.

procura compreender o

b) É preciso analisar as complexidades de forma
c) O trabalhador moderno procura atividades

ampla.
significativas.

d) Os prazeres fáceis não promovem a prosperidade,
os desafios.
e) O trabalho deveria ser

gratificante emocionalmente.

f) As pessoas não só buscam respeito,
to pelo trabalho.
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Objetivo

O trabalhador
digno

Vamos Ler

O motorista do 8-100
Rubem Braga
(...) Viu chegar o caminhão 8-100 da Limpeza Urbana, e saltarem os ajudantes, que se puseram a carregar e despejar as
latas de lixo. Enquanto isso, que fazia o motorista? O mesmo
de toda manhã. Pegava um espanador e um pedaço de flanela,
e fazia seu carro ficar rebrilhando de limpeza. Esse motorista é
“um senhor já, estatura mediana, cheio de corpo, claudicando
da perna direita; não ficamos sabendo seu nome”.
É boa a lição que nos dá o velho motorista manco; e há, nessa
lição, um alto e silencioso protesto.
Esse motorista, que limpa seu caminhão, não é um conformado, é um herói silencioso que lança um protesto superior.
A vida o obrigou a catar lixo e imundície; ele aceita a sua missão, mas a supera com esse protesto de beleza e dignidade.
Muitos recebem com a mão suja os bens mais excitantes e tentadores da vida; e as flores que vão colhendo no jardim de uma
existência fácil logo têm, presas em seus dedos frios, uma sutil
tristeza e corrupção, que as desmerece e avilta. O motorista do
caminhão 8-100 parece dizer aos homens da cidade: “O lixo é
vosso: meus são estes metais que brilham, meus são estes vidros que esplendem, minha é esta consciência limpa.”

Aprofundar as
habilidades
de leitura de
prosa literária
– crônica, e
de poema;
identificar as
ideias principais,
o título mais
adequado às
ideias do texto
e reconhecer
sua finalidade;
identificar e usar
o imperfeito
do indicativo
e os sinais de
pontuação.

BRAGA, Rubem. O motorista do 8-100. In: -. O homem rouco. Rio de Janeiro: Record, 1984.

Vamos conversar
O que acabamos de ler é um fragmento de uma crônica de Rubem Braga. A
crônica é um gênero de texto que focaliza um momento do cotidiano, de forma
leve e poética. Geralmente é escrita para figurar em jornais, mas quando atinge
elevado interesse e beleza, chega aos livros, eternizada como literatura. Nessa
O trabalhador digno
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crônica, o autor vê o trabalho como orgulho de fazer bem uma tarefa. Vamos
considerar o que significa a dignidade para o autor do texto.
Você conhece outras crônicas do autor?
Você conhece crônicas de jornal?

Releitura
Releia silenciosamente o texto para responder às questões que se seguem.

Atividade 17
A. Um bom título para o texto seria
a) A reciclagem do lixo.
b) O trabalho cooperativo.
c) O motorista digno.
d) A limpeza da cidade.
B. A finalidade do texto é
a) promover a reflexão e a emoção.
b) despertar a consciência ecológica.
c) informar sobre o processo de limpeza.
d) solicitar apoio para a limpeza.
C. O motorista supera seus limites e sua condição
a) ofendendo seus colegas.
b) mantendo seu caminhão reluzente.
c) não se importando com a sujeira.
d) reclamando sempre do trabalho.
D. Copie do texto o fragmento que se refere a pessoas que não merecem o
que recebem da vida.
Observe o trecho:
Enquanto isso, que fazia o motorista? O mesmo de toda manhã.
Pegava um espanador e um pedaço de flanela, e fazia seu carro
ficar rebrilhando de limpeza.
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Quando queremos expressar uma ação que ocorreu no passado de forma duradoura, contínua, utilizamos os verbos no imperfeito do indicativo.
Verbo pegar

Verbo vender

eu pegava

eu vendia

tu pegavas

tu vendias

ele pegava

ele vendia

nós pegávamos

nós vendíamos

vós pegáveis

vós vendíeis

eles pegavam

eles vendiam

Atividade 18
A. Complete
Verbo fazer
eu fazia

nós

tu

vós

ele

eles

Observe a pontuação do trecho a seguir:
O motorista do caminhão 8-100 parece dizer aos homens da cidade: “O lixo
é vosso: meus são estes metais que brilham, meus são estes vidros que esplendem, minha é esta consciência limpa.”

• O primeiro sinal de dois pontos está sendo empregado para introduzir
uma fala.
• O segundo sinal de dois pontos está sendo empregado para introduzir
uma explicação em forma de itens, uma enumeração.
• As aspas estão isolando o que é considerado fala do personagem.
• As vírgulas estão separando elementos equivalentes de uma enumeração.
O trabalhador digno
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Atividade 19
A. Coloque vírgulas:
a) Eu tenho estes metais que brilham estes vidros que esplendem esta
consciência limpa.
b) O motorista limpava os metais os vidros as partes internas do caminhão.

Atividade 20
A. Justifique o emprego das vírgulas no exercício anterior.

Vamos Ler
Como acontece em qualquer cultura, a arte demonstra, entre outras coisas,
que podemos rir de nossas próprias tristezas. Muitas manifestações populares brasileiras têm esse tom humorístico. Elas são uma forma de arte do povo.

Inventor do trabalho
Batatinha
O tal que inventou o trabalho
só pode ter uma cabeça oca
pra conceber tal ideia
que coisa louca
o trabalho dá trabalho demais
e sem ele não se pode viver
[...]
Contradigo o meu protesto
com referência ao inventor
a ele cabe menos culpa
por seu invento causar pavor
dona necessidade é senhora
absoluta da minha situação
trabalhar e batalhar por uma nota curta.
Disponível em: <http://letras.terra.com.br/batatinha/259574/>. Acesso em: 18 jan. 2012.
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Releitura
Releia o texto com atenção e responda às questões a seguir:

Atividade 21
A. Quando reconsidera o seu protesto, a quem o poeta atribui a causa da sua
situação?
B. Retire do texto um trecho que produz efeito de humor.
C. A finalidade desse texto é
a) conceituar o trabalho.
b) entreter e divertir.
c) orientar procedimentos.
d) informar os leitores.
Observe que a linguagem popular admite determinadas formas simplificadas, como é o caso de “pra” (linha 3). Essa forma de registrar “para”
é admitida em textos informais que imitam a fala, mas não é admitida
em textos formais.

O trabalhador digno
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Objetivo

Observando o
trabalho alheio

Vamos Ler

Trabalhadores do Brasil

Aprofundar a
habilidade de
ler, compreender
e interpretar
textos literários,
lendo um
fragmento
de um conto;
compreender
o que é um
texto descritivo;
desenvolver a
habilidade de
produzir texto.

Wander Piroli
Como uma ilha entre as pessoas que se comprimiam no abrigo de bonde, o homem mantinha-se concentrado no seu serviço.
Era especialista em colorir retrato e fazia caricatura em cinco minutos. No momento ele retocava uma foto de Getúlio Vargas, que
mostrava um dos melhores sorrisos do presidente morto.
O homem estava sentado num tamborete rústico, com os joelhos
cruzados e a cabeça baixa. À sua direita uma mesinha de desarmar,
entulhada de lápis de vários tipos e cores, folhas de papel branco,
borrachas, tesoura e um pouco de estopa. Havia ainda uma tabuleta
em cima da pequena mesa, apoiando-se na pilastra onde estavam
expostos seus trabalhos: fotografias coloridas de grandes personalidades e caricaturas também de grandes personalidades.
Nem sequer a chegada do bonde fez o homem levantar a cabeça.
Trabalhava variando de lápis calmamente, como se não tivesse nenhuma pressa ou mesmo não desejasse terminar o serviço. Getúlio
na foto continuava sorrindo para o homem com um de seus melhores sorrisos.
PIROLI, Wander et al. Contos. São Paulo: Ática, 1988. v. 9. (Coleção Para Gostar de Ler).

Vamos conversar
Observe bem esse início de conto. O escritor mineiro Wander Piroli focaliza
detalhes para formar a cena que quer transmitir: a atitude de trabalhador/
artista, sua posição, o que fazia, como estava sentado e os objetos em torno
dele. Observe que ele acentua a concentração do artista no que faz.
Você já viu algum artista de rua que faz retratos?
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Releitura
Releia o texto para responder às questões que se seguem.

Atividade 22
A. O artista trabalhava
a) apressadamente.
b) preocupado.
c) concentrado.
d) nervosamente.
B. Uma caricatura é
a) uma fotografia que focaliza a pessoa em situação ridícula.
b) um desenho fiel à realidade.
c) um desenho que exagera as características da pessoa.
d) uma fotografia que fixa uma cena engraçada.
C. O trabalho do artista era feito com
a) vários lápis.
b) tinta a óleo.
c) aquarela.
d) tinta guache.
D. O homem trabalha
a) num estúdio.
b) numa praça.
c) num parque.
d) num abrigo de bonde.
E. Retire do texto verbos que estão no imperfeito.

Observando o trabalho alheio
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A DESCRIÇÃO
Observe o trecho do texto:
O homem estava sentado num tamborete rústico, com os joelhos cruzados e
a cabeça baixa. À sua direita uma mesinha de desarmar, entulhada de lápis de
vários tipos e cores, folhas de papel branco, borrachas, tesoura e um pouco de
estopa. Havia ainda uma tabuleta em cima da pequena mesa, apoiando-se na
pilastra onde estavam expostos seus trabalhos: fotografias coloridas de grandes personalidades e caricaturas também de grandes personalidades.

Trata-se de uma descrição. Ao descrever, o autor focaliza elementos do
ambiente ou do personagem. Enumera detalhes de forma que o leitor possa
imaginar a cena. A descrição pode fazer parte de um texto narrativo situando o leitor em relação ao lugar, aos personagens que atuam na cena.
Numa descrição são usados muitos adjetivos, que são palavras que qualificam um substantivo.

Atividade 23
A. Grife os adjetivos e circule os substantivos.
a) tamborete rústico.

e) pequena mesa.

b) joelhos cruzados.

f) fotografias coloridas.

c) cabeça baixa.

g) grandes personalidades.

d) papel branco.

Vamos escrever
Atividade 24
Focalize um trabalhador que desempenhe um bom trabalho e faça considerações reflexivas a respeito de suas ações. Escolha uma pessoa conhecida, comece descrevendo suas ações, desenvolva uma reflexão a respeito do
seu trabalho e da maneira como trabalha. Tente fazer em tom de crônica.
Coloque um título.
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Objetivo

Nossos direitos

Vamos Ler

Constituição da República Federativa do Brasil,
promulgada em 5 de outubro de 1988
Capítulo II
Dos direitos sociais
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
I. relação de emprego protegida contra despedida arbitrária
ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória entre outros direitos;
II. seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III. fundo de garantia por tempo de serviço;
IV. salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender a suas necessidades básicas e às de sua família como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada
sua vinculação para qualquer fim;
V. piso salarial proporcional à extensão e complexidade do
trabalho;
VI. irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII. garantia do salário, nunca inferior ao mínimo, para os
que recebem remuneração variável;
VIII. décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
IX. remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X. proteção do salário na forma da lei, constituindo crime
sua retenção dolosa;
XI. participação nos lucros, ou resultados, desvinculada de
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei;

Reconhecer
o gênero de
texto legal e
aprofundar as
habilidades
de leitura –
identificar
ideias principais
e reconhecer
o sentido de
expressões;
desenvolver a
habilidade de
escrever texto
que estabelece
normas.

→
Nossos direitos
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→

XII. salário-família para seus dependentes;
XIII. duração no trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília: Imprensa do Senado, 1988.

Vamos conversar
Observe que a estrutura desse texto é bem diferente de todos os que
vimos até agora. Trata-se de um texto de uma lei. Leia com atenção, pois
ele diz respeito a todos os cidadãos brasileiros.
Você considera que todos têm direitos iguais?
É importante que a Constituição contemple os direitos sociais dos trabalhadores?
As lutas sociais por igualdade e justiça ganham mais força quando a
Constituição contempla os direitos sociais?
Como os trabalhadores podem se organizar para reivindicar seus direitos?
Você participa de alguma organização sindical?

Releitura
Releia silenciosamente o texto para responder às questões que se seguem.
Vamos estudar os sentidos das palavras.

Atividade 25
A. A expressão “despedida arbitrária” (art. 7º, inciso I) está relacionada à ideia
de despedida
a) sem fundamento ou lógica.
b) fora do tempo.
c) precoce ou antecipada.
d) diante de causa correta.
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B. A expressão “desemprego involuntário” (art. 7º, inciso II) está associada à ideia de desemprego
a) por vontade própria.
b) antes do tempo regular.
c) independente da vontade.
d) diante de justa causa.
C. A palavra “facultada” (art. 7º, inciso XIII) está sendo empregada com o mesmo sentido de
a) dificultada.

c) proibida.

b) permitida.

d) impedida.

D. De acordo com as ideias do texto, assinale com V as afirmações verdadeiras
e com F as falsas.
a) deverá haver lei complementar prevendo indenização em caso de
despedida.
b) o seguro-desemprego está assegurado em qualquer caso de desemprego.
c) o salário não pode ser reduzido, exceto em caso de acordo ou convenção.
d) em caso de remuneração variável, o salário pode ser inferior ao mínimo.
e) o trabalho noturno tem remuneração maior que o diurno.
E. A finalidade deste texto é
a) narrar fatos acontecidos.
b) descrever situações vividas.
c) estabelecer regras de procedimento.
d) informar sobre fatos ocorridos.
Observe que o som G pode ser escrito com G ou com J.
protegida

reajustes

higiene

jornada

gestão

justa

Nossos direitos
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Não há uma regra que cubra todas as situações, pois essa grafia depende
da origem da palavra.

Atividade 26
A. Pesquise outras palavras que são escritas com G e com J.
G

J

Vamos escrever
Atividade 27
Em grupo, elabore com os seus colegas um texto normativo sobre os
direitos e deveres do estudante do Projovem Urbano. Acompanhe o modelo
de texto da Constituição e acompanhe a pontuação.
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Objetivo

O trabalho na
arte popular

Aprofundar
a habilidade
de leitura de
texto poético;
refletir sobre a
concordância
entre as
palavras.

Vamos Ler

Vitalino
Onildo Almeida
Vitalino foi embora, mas deixou sua arte,
Seus bonecos, seu valor
Vitalino fabricava casamento, romaria
Retirante, vaquejada, violeiro
Caçador de passarinhos, ladrão na delegacia
Banda de pife e novena
Tudo o mais ele fazia
Mas na feira o que mais chamava
A atenção dos meninos
Era o boi do Vitalino
Era o boi, era o boi, era o boi do Vitalino
Do barro Deus fez o homem
O homem do barro criou bonecos
Imagens de um povo que o imortalizou
Vitalino que viveu dos bonecos que fazia
O seu nome foi ficando
Mais famoso dia a dia
Morre o homem fica a fama.
O poeta disse bem
Vitalino hoje é imortal também
Disponível em: <http://www.letras.com.br/marines/vitalino>. Acesso em: 28 jan. 2012.

Vamos conversar
Você conhece os bonecos de Vitalino? Você já os viu em alguma fotografia ou exposição? Você conhece algum artista popular?

O trabalho na arte popular
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O que você conhece do artesanato brasileiro? Qual é o artesanato produzido na região onde você mora? Qual é o material utilizado: madeira, fibras,
linhas, tecido, pedras, plástico, metal ou outros? Como é conseguido? Para
que serve?
Quem são as pessoas que fazem artesanato: mulheres, crianças, homens? Onde é vendido? Você já fez algum tipo de artesanato? Explique para
seus colegas como é feito.

Releitura
Vitalino foi um ceramista popular de Pernambuco que deu início a uma
tradição de fazer figuras de cerâmica, que hoje é continuada por vários artistas populares e constitui artesanato característico do Nordeste.
Releia o texto para responder às questões que se seguem.

Atividade 28
A. O texto é escrito em
a) verso.
b) prosa.
B. Justifique sua resposta.

C. Pelos sentidos do texto, Vitalino
a) ainda vive e ensina sua arte.
b) já faleceu.
c) viajou para o sul.
d) ainda trabalha na feira.
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D. Os bonecos de Vitalino
a) tinham todos o formato de bois.
b) foram esquecidos pelo povo.
c) tornaram-no imortal.
d) não ajudavam na sua sobrevivência.
A. As palavras de uma frase apresentam concordância entre si.
Vejamos os exemplos:
∙ Vitalino fazia bonecos de cerâmica
∙ As pessoas compravam os bonecos de barro.
∙ Todos gostavam dos bonecos feitos por Vitalino.
∙ A boneca bonita foi feita por Vitalino.
∙ Os bonecos engraçados foram feitos por Vitalino.

A língu
a
que
usamos

B. Há uma concordância de gênero;
∙ A boneca bonita. (gênero feminino)
∙ O boneco bonito. (gênero masculino)
C. Há uma concordância de número:
∙ As bonecas bonitas.
∙ Os bonecos bonitos.
D. Há uma concordância verbal:
∙ Os bonecos são bonitos.
∙ A boneca é bonita.

Atividade 29
A. Complete as lacunas respeitando a concordância verbal.
a) Vitalino
b) Os bonecos

um artista popular. (ser)
por Vitalino têm muito valor. (fazer)

O trabalho na arte popular
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c) Muitas pessoas ainda 		 bonecos como os de Vitalino. (fazer)
d) Vitalino 		 uma tradição de fazer bonecos de barro. (criar)
e) Os descendentes de Vitalino 		
(continuar).
f) Os bonecos de cerâmica 		

fazendo bonecos de cerâmica.

característicos do Nordeste. (ser)

B. Complete a frase com uma palavra que concorde em gênero e número
com os termos da frase.
a) Os bonecos 		

são feitos de cerâmica.

b) As bonecas de cerâmica são 				.
c) O boneco de violeiro é 					.
d) Os bois de Vitalino são 					.

Vamos escrever
Atividade 30
Pesquise sobre um artista popular e faça um texto de apresentação de
seu trabalho e de sua vida.
Para encerrar nosso trabalho, vamos voltar a refletir sobre o trabalho. Há
muitas formas de abordar o tema, como vimos nos textos anteriores. A arte
é uma forma de trabalho, tanto para os artistas que têm formação acadêmica como para os artistas populares.
Escrever é um trabalho muito prestigiado na sociedade e os escritores
são pessoas que se dedicam muito ao conhecimento da língua. Eles procuram produzir efeitos interessantes pela seleção de palavras e de estruturas,
constituindo um estilo pessoal de escrita.
Para nós, leitores, há um mundo infinito a explorar na leitura dos escritores brasileiros. Há escritores para todos os gêneros: poesia, teatro, crônica, romance... Eles nos ajudam a compreender o nosso país, o nosso povo, a
nossa história e a nós mesmos. Além disso, a leitura nos propicia uma maior
intimidade com a Língua Portuguesa.
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Hi, Projovem Urbano student!
Welcome to Unit 3!
Pois então... O que vimos até agora, mesmo? Como nos apresentar,
“Eu sou a Carol.” Como saber de onde alguém é, que idade alguém tem,
perguntar que horas são, uma história complicada de “ter” no sentido de
“haver”: “Há muita confusão na minha cabeça...” Vimos também como falar sobre o que estamos fazendo.
Para falarmos de tudo isso, usamos o verbo “to be” – que em Inglês é
“ser” ou “estar”. Mas também vimos outros verbos. Já sabemos dizer “eu
gosto disso ou daquilo”, “ele joga futebol”, “nós vamos aprender essa língua...” Mentira! Essa frase está no futuro e ainda não chegamos lá… Mas vimos
o verbo “aprender”, você se lembra como é?
Há uma diferença entre as frases com o verbo “to be” e aquelas com
outros verbos, quando negamos e fazemos perguntas. Disso você se lembra? Em suma, invertemos sujeito e verbo para formar uma pergunta:
“É você do Rio de Janeiro?” “Está ela trabalhando?” Para negarmos, usamos
NOT. “Você é NOT do Rio de Janeiro.” “Ela está NOT trabalhando.” Já na outra, usamos DO/DOES para a pergunta: “Do você entende esta explicação?”
e DON’T/DOESN’T para negar. “Eu DON’T entendo absolutamente nada.”
Isso foi esclarecedor ou apenas conseguimos confundir você mais ainda?
De qualquer forma, vamos em frente – prometemos que uma hora tudo
há de fazer mais sentido. Por enquanto o caminho é o mesmo: vamos ler os
diálogos, ver o que acontece com esse pessoal (os meninos visitam a casa
do Lucas, Júlia e Pedro estão procurando um emprego... Aí, entre outras
coisas, você aprenderá como se diz “emprego” e os nomes de muitos deles
em Inglês...).
Sugerimos que você faça um pequeno dicionário pessoal. Até o momento, ele já deveria conter os membros da família, uns tantos adjetivos, alguns
lugares como lanchonete, ponto de ônibus etc., os dias da semana, pão,
suco, leite, vários verbos, materiais escolares, cores, profissões e por aí vai.
Nada impede que você aprenda ainda mais palavras, sozinho: no mínimo,
as do seu livro; no máximo, o tanto que você conseguir incorporar à sua memória – isso varia de aluno para aluno, de iniciativa e desejo de saber mais...
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Continuaremos afirmando, negando e fazendo perguntas e, nesta Unidade especificamente, não haverá novo tempo verbal. Ou seja, vamos praticar as mesmas estruturas – quem já entendeu “o espírito da coisa”, poderá consolidar esse conhecimento ainda mais. Para aqueles que ainda têm
dúvidas, este é o momento de esclarecê-las! Vamos repetir: se você conseguir compreender esta lógica da Língua Inglesa (“You are... Are you...? You
are not... e You like... Do you like...? You don’t like…” lembrando sempre que
com He/She/It é diferente…) mais da metade do caminho já estará andado.
No começo é um pouco mais difícil mesmo – depois vai ficando mais fácil.
(Como se diz “difícil” in English, mesmo? E “fácil”?)
Aproveitamos esta última perguntinha para lembrar a você que é importantíssimo revisar e praticar constantemente a matéria apresentada. Caso
não tenhamos sido suficientemente claros antes, não se esqueçam de
FALAR em sala, se possível, o tempo todo. Boa parte dos exercícios escritos
devem ser feitos em casa.
Já falamos dos filmes que podem ser vistos com legendas, e tal... Não podemos deixar de falar de música, não é mesmo? Nada como aprender com
música... Escolha uma de seu gosto, procure a letra na Internet, tente traduzir alguma coisa... Cante, cante, cante... Sing, sing, sing...
Desejamos a todos um excelente trabalho. Surgirão muitas dúvidas,
perguntas, erros, vontades súbitas de desistir; mas, também, entendimentos, respostas, acertos suados e determinação de seguir em frente!
Desejamos que vocês se surpreendam! I hope that you will surprise yourselves! I really do!
Good Luck!
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Do you
work?
Pedro and Júlia are looking at photographs.

Hello Júlia,
what are you doing?

Júlia talks about her family

Atividade 1
No primeiro diálogo, Pedro pergunta à Júlia se ela tem irmãos e irmãs. Ou
seja, temos uma pergunta no presente com o verbo ter. Transcreva a perDo you work?
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gunta e repare no “auxiliar” que aparece antes da mesma para que ela seja,
de fato, uma pergunta.
A. 				
you have brothers and sisters?
Transcreva a “resposta curta” de Júlia e repare que o mesmo “auxiliar”
da pergunta aparece na resposta:
B. Yes, I 			 .
No segundo diálogo, o Pedro quer saber se o pai da Júlia trabalha. Ou
seja, temos uma pergunta (sobre ele) no presente com o verbo trabalhar.
Transcreva a pergunta, bem como a resposta curta e repare no auxiliar que
as acompanham:
C. 				

he work?

D. Yes, he 			
.
Agora, uma pergunta de teoria gramatical: usamos “do” para formarmos perguntas com outros verbos (que não sejam o verbo “to be”) com
you. Com quais outras pessoas – I, She, It, We e They – também usamos
“do” para formar uma pergunta?
E. I, 			
e 			 .
Usamos “does” para formarmos perguntas com outros verbos com he.
Com quais outras pessoas fazemos o mesmo?
F. 				

e it.

Atividade 2
Com base nas respostas dadas na atividade anterior, responda:
Como poderíamos perguntar, em Inglês, obviamente, “Ela tem irmãos e
irmãs?”
A. 			
		 		 brothers and sisters?
Como poderíamos perguntar “Você trabalha?” E “Eles trabalham?”
B. 			

		 		 ?		 		

Atividade 3
Repare no segundo quadrinho mais uma vez.
Como o Pedro pergunta se ela (a mãe da Júlia) ensina Matemática?
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A.

math?
E qual é a “resposta curta” negativa da Júlia?

B. No, she
.
Quando negamos com o verbo “to be”, usamos apenas o “not”. Com outros verbos, usamos “does” + “not” que resulta em “doesn’t” ou “do” +
“not” que resulta em “don’t”.
Com quais pessoas usamos “don’t” para negarmos?
C. I,
,
Com quais usamos “doesn’t”?

e

D.

e it.

,

.

Atividade 4
Pois bem, se o que concluímos nas atividades anteriores está correto, como
podemos fazer perguntas com e negar as seguintes frases afirmativas:
A. You work at a restaurant.
?
. (-)
B. They play soccer.
?
. (-)
C. She lives in your neighborhood.

Dictionary
Do/Does -Fazer
Have/Has - Ter
Teach/Teaches - Ensinar
Go/Goes - Ir
Study/Studies - Estudar

?
. (-)
Por falar em “She lives in your neighborhood”, é preciso ficar atento aos
verbos que se flexionam com He/She/It. Quando afirmamos, colocamos um
“s” ao final deles, você se lembra? Mas, ao negarmos e fazermos perguntas, o
verbo volta à sua forma “normal”. (Portanto, confira a letra C) da Atividade 4.
Os verbos abaixo são ainda mais diferentes quando flexionados com
He/She/It:
Treinemos mais um pouco então. Faça perguntas e negue as seguintes
frases:

Do you work?
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D. Pedro studies Portuguese on Wednesdays.
?
. (-)

E. Júlia has many books.
?
. (-)

E agora um desafio: repare que DO/DOES são usados para fazermos perguntas, mas também são correspondentes ao nosso verbo FAZER. Então...
tchã, tchã, tchã, tchã... Como podemos fazer uma pergunta e negar a frase
“Ela faz balé de manhã”:
F. She does ballet in the morning.
?
. (-)

G. You do your homework. (“Você faz o seu dever de casa.”):
?
. (-)

Pois então?! Está muito complicado ou está até dando pra entender alguma
coisa? Tem que pensar bastante mesmo até entender “a lógica do negócio”...
Em Português, para fazermos uma pergunta, só mudamos a entonação da
frase: “Você gosta de música. Você gosta de música?” Em Inglês, dizemos,
“Você gosta de música. (Do) você gosta de música? (Does) ela gosta de
música?”
Essa é a parte mais difícil. Se você fizer um esforço agora, tudo ficará mais
tranquilo depois. Prometemos! We promiss!
Não deixe de praticar na sala. Erre, erre, erre até... Errar mais um pouco e errar de novo e mais
uma vez... Uma hora “chega lá”.
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My
house
Bem-vindo à lição 2! Sabe o que precisa ficar bem
claro agora? Pergunta e frase negativa com outros
verbos e também com o verbo “to be”! Na última lição,
usamos “do/does/don´t/doesn´t” . Agora veremos isso
novamente, mas contrastado com o verbo “to be”. É
diferente com o verbo “to be”! Não confunda! Ah, sim! E
com o “can” também.
Bom, vamos lá então! Let´s go then!

Mariana, Júlia and Pedro are visiting Lucas.

Now you read
– Welcome to my new house!
– Your garden is very pretty.
– Thanks, come in.
– Where do I put this?
– You can put it in the kitchen.
– Where do we sit?
– We can sit in the living room.

Dictionary
Welcome - bem-vindo/a(s)

My house
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Atividade 5
Leia o diálogo do quadro novamente e repare como o Lucas dá as boas-vindas aos meninos e como eles conversam sobre onde podem se sentar e
colocar as coisas. Preencha as lacunas de acordo com o texto:
Lucas:		 a) 			

		 my new house!

Júlia:		 b) 			

garden 		

Lucas: 		

c) 			

very pretty!

, 			 		 .

Pedro: 		 d) 			

		 		 put this?

Lucas: 		 e) 			

		 put it in the kitchen.

Mariana: f) 			

			 		 sit?

g) 			

		 sit in the living room.

Lucas:

Atividade 6
Repare mais uma vez como a Mariana pergunta “Onde nós nos sentamos?” Transcreva sua fala:
A. 		
		 		 		 ?
E se sua pergunta fosse: “Onde ela se senta?” Como seria a tradução em
Inglês?
B. 		
		 		 		 ?
E se “desse a louca” no Pedro e ele, por algum motivo, respondesse: “Nós
não nos sentamos” e “Ela não se senta”. Como seria?
C. We 		 		 .
She 		 		 .
Mas a resposta do Lucas é, na verdade, “Nós podemos nos sentar na
sala”, cuja fala, em Inglês, é:
D. We 		 		 in the living room.
Lembrando que, com o auxiliar “can”, negamos e fazemos perguntas,
assim como o fazemos com o verbo “to be”, ou seja, usamos “not” (depois
do can, resultando em CANNOT ou CAN’T) para negarmos, e invertermos
o sujeito (no caso, “we”) e “can” para fazermos a pergunta – negue e
transforme em pergunta a frase do item D:
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E. We

in the living room.
we
in the living room?
Agora transcreva a resposta do Lucas sobre onde o Pedro pode colocar o
que ele trouxe, negue e transforme-a em pergunta:
F.

it in the kitchen.
it in the kitchen.
it in the kitchen?

Atividade 7
Três novos verbos surgiram
nesta lição: pôr/colocar, sentar
e entrar (“entre!”). Em Inglês
eles são, respectivamente:
A.

,
.

Em Português, dizemos: “Nós
não podemos sentar na sala. Nós
podemos sentar na sala?”. Em
Inglês dizemos: “Nós podemos
não sentar na sala. Podemos nós
sentar na sala?”... Entendeu?

e

B. Vamos aproveitar para relembrar alguns outros verbos na ordem em que
foram surgindo nos diálogos:
conhecer –

ir –

ver –

ter –

gostar –

fazer –

ler –

escrever –

assistir –

dançar –

amar –

jogar –

ensinar –

aprender –

morar –

ajudar –

tentar –

trabalhar –

andar/caminhar –

My house
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Atividade 8
Contrações com o verbo “to be”
I am = I’m
You are = You’re
He is = He’s
It is = It’s
We are = We’re
They are = They’re
(are not = aren’t
is not = isn’t)

She is = She’s

Ao elogiar o jardim do Lucas, Júlia diz: “Seu jardim é muito bonito”. Trata-se de uma frase afirmativa no presente com o verbo “to be”. Transcreva-a,
negue-a e transforme-a em pergunta.
A. Your
Your

.
. (-)
?

Atividade 9
Agora, vamos brincar com quatro frases no presente: uma com o verbo
“to be”, outra com “can” (“poder”) e duas outras com algum outro verbo
(com YOU e SHE). Vamos ver se conseguimos deixar claro como funciona
essa história de negar e fazer perguntas nos três diferentes casos:
A. Your kitchen is very nice.
?
.*(-)
B. You live in a house.
?
. (-)
C. She lives in an apartment.
?
. (-)
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É como se foss
e
assim em Inglê
s
(com o verbo
“to
be”):
Sua cozinha é
muito
legal. É sua co
zinha
muito legal?
Sua cozinha é
não
muito legal.

INglês

D. We can watch TV.
?
. (-)
Bom… é isso! Não se preocupe se ainda não está clara essa história de como
negamos e fazemos perguntas... Vamos “batendo na mesma tecla” até que
esteja. Na próxima lição, veremos este mesmo diálogo. Até lá!
Ah! Mais uma coisa, importantíssima!
Procure memorizar esses verbos todos que temos visto até aqui. Saiba-os
de cor... Você dá conta?
Se houver pouco tempo para estudar... estude os verbos! Confie em nós. Trust in us. “Trust”,
por exemplo, é “confiar”. Pode acrescentá-lo à sua lista. Acrescentar (ou somar) é “add”...
E por aí vamos...

My house
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My
house II

Welcome to Lesson 3!
Vamos lá – o diálogo é o mesmo: hoje vamos tentar escrever um pouquinho
mais, focar o vocabulário específico da lição e relembrar o possessivo com
nomes, tipo como dizemos “a sala do Lucas”.
Também praticaremos frases negativas, interrogativas etc. Essa velha
história. Se estiver fácil, paciência. Se ainda estiver difícil, persistência!
Vai dar tudo certo!
“Every little thing is gonna be all right.” (Reconhece o trecho desta música?)

– Welcome to my house!
– Your garden is very pretty.
– Thanks, come in.
– Where do I put this?
– You can put it in the kitchen.
– Where do we sit?
– We can sit in the living room.

Vocabulary
house - casa
garden - jardim
kitchen - cozinha
living-room - sala
bathroom - banheiro
bedroom - quarto
back yard - quintal
hallway - corredor
walls - paredes
floor - chão
door - porta
window - janela
room - quarto

Atividade 10
Responda, com respostas completas, de acordo com o diálogo (em Inglês, é claro). (Na lição 4 da Unidade II, vimos como dizer “do Pedro”, “da
Mariana”... Você se lembra? Vai precisar saber isso para responder algumas
destas questões...)
A. What is very pretty?
.
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B. Where are Mariana, Júlia and Pedro?
.
C. Where can they sit?
.

Atividade 11
Mais uma vez, só para não perder o costume, transforme em pergunta e
negue a resposta do item C) na Atividade 10.
?
. (-)

Atividade 12
Observe a lista do dictionary a seguir e responda a que cômodo ou
parte da casa se refere cada afirmativa a seguir:
Dictionary
A. A place that is not a room, but takes you to all of
close - fechar
the rooms.
kids - crianças
. open - abrir
B. The room where we sleep.
.
C. What we can open and close.
.
D. What we walk on.
.

place - lugar
plant - plantar
prepare - preparar
sleep - dormir
space - espaço
take - levar
take a shower - tomar um
banho (de chuveiro)
usually - normalmente

E. The place where we take a shower.
.
F. The place where we prepare our food.
.
G. The place where we usually watch TV.
.
H. The place where we plant our flowers.
.
My house II
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I. The place where we live.
											.
J. They are usually white and we can put things on them (photographs,
paintings…)
											.
K. A place with lots of space for kids to play.
											.

Atividade 13
Negue e/ou faça perguntas e/ou afirme as seguintes frases:
A. Her walls are yellow.
											?
											. (-)
B. Their room is near the bathroom.
											?
											. (-)
C. We cannot sleep in the living room.
											?
											. (+)
D. His son plays in the back yard.
											?
											. (-)
E. You read in the garden.
											?
		 									. (-)

Atividade 14
Você se lembra de que “ter” no sentido de “haver” é “there is/there are”
em inglês? Se fôssemos descrever nossa casa ou apartamento, diríamos,
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por exemplo: “Minha casa é bonita (ou algum outro adjetivo). Nela há dois
quartos, o meu é pequeno e as paredes são amarelas. Não há jardim.”
Escreva um pequeno parágrafo falando sobre sua casa. Inclua dois adjetivos, duas cores e dois cômodos.

Já falamos da importância de saber os verbos, não falamos? Mas isso não
elimina a importância das outras palavras...
Não se esqueça de fazer o seu próprio dicionário/glossário. Isso é muito
importante mesmo: há milhões de palavras em uma língua, mas se você
conseguir aprender estas que estão sendo ensinadas aqui já é um bom
começo... It´s a good beginning...
Quando tiver um tempinho, releia seu vocabulário. Você não precisa da presença do professor
para isso. Deixe que ele o ajude com a parte da estrutura das frases – negando, fazendo
perguntas, verbo “to be” X outros verbos – isso, sim, é mais complicado.
Mas “dê uma mãozinha” para seu teacher e faça o que puder sozinho...
Esperamos que você esteja gostando do nosso curso...

My house II
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Looking
for a job
Na última lição, reforcei “o toque” sobre o vocabulário... E por falar nele,
nesta lição há um tanto de novas palavras! In this lesson there are many
new words!
Vamos rever também essa história de haver... E relembraremos também o
presente contínuo: Você está lembrando? Are you remembering?
“Mole pra nós!”. “Piece of cake!”.

Júlia and Pedro are looking for a job.
Why are you worried,
Júlia?

– Why are you worried, Júlia?
– Because I don’t have a job and I don’t have any
Dictionary
money.
job - emprego
– I don’t have a job either. I know exactly how
find - encontrar
you feel. But we can find a job together…
look for - procurar
– Guys, at school there is a list of companies
get - pegar
looking for some students to work. I can get it
for you…And you, Lucas? Are you looking for a
job too?
– No, I have a job. I work as a computer assistant.
132

Inglês

Atividade 15
Leia o diálogo novamente e repare como os meninos conversam sobre
trabalho e a procura de um emprego, e como o Pedro procura saber por que
a Júlia está preocupada, assim como a forma como ele tenta consolá-la. Preencha as lacunas de acordo com o texto:
Lucas:

A. Why		 		 worried, Júlia?

Júlia: 		 B. 		
Pedro:

I don’t have a job and I don’t have any money.

C. I don’t have a job either. 		
		 exactly
		
		 		 . But 		
find
a job together.

Mariana: D. Guys, 		 		 		 		 a list
of companies that are looking for students to work.
		
		 get it for you… And you, Lucas? Are
you looking for a job too?
Lucas: 		 E. No, I have a job. I 		
assistant.

		 a computer

Atividade 16
Responda às seguintes perguntas de acordo com o diálogo:
A. Is Júlia worried?
							.
B. Does Júlia have a job?
							.
C. Does Lucas have a job?
							.
D. What does Lucas do?
							.

Atividade 17
Repare mais uma vez nas seguintes palavras/expressões apresentadas
no diálogo e responda:
Looking for a job
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A. Qual é o adjetivo (já visto) que significa preocupado?
											.
B. De quais outros adjetivos que descrevem como nos sentimos você é
capaz de se lembrar? (Unidade II, Lição 1) Escreva ao menos três:
											.
C. Qual é a expressão usada pelo Pedro para consolar a Júlia?
											.
D. Qual é a expressão que corresponde ao nosso “haver”? No texto ela aparece na frase: “Há uma lista de empresas...”
											.
E. Qual é a forma no plural da expressão da questão anterior?
											.
F. O verbo “get” aparece nesse texto como “pegar”, mas surgiu também na
Lição 6 da Unidade II, só que com outro significado. Você lembra qual?
											.
G. Em Português o “por que” da pergunta se escreve de modo diferente do
“porque” da resposta. Mas, em Inglês, essas palavras são totalmente
diferentes uma da outra. Como são?
						 e 					.

Atividade 18
Por falar em verbos, escreva todos os que você encontrar nesse diálogo (são 10) – não há necessidade de repetir os que aparecem mais de uma
vez. (Tarefa muito chata essa? É que os verbos são importantíssimos!...)
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Atividade 19
Afirme e/ou negue e/ou forme perguntas com as seguintes frases retiradas do texto:
A. I don’t have a job.
. (+)
?
B. We can find a job together.
. (-)
?
C. There is a list of companies.
. (-)
?
D. Are you looking for a job?
(+)
(-)

Atividade 20
Associe o número das profissões em Inglês com as correspondentes em
Português.
1.teacher
2.doctor
3.police officer
4.dentist
5.musician
6.bus/taxi driver
7.painter
8.housewife
9.housekeeper
10.lawyer
11.writer
12.sales assistant

13.engineer
14.firefighter
15.carpenter
16.electrician
17.gardener
18.actor/actress
19.unemployed
20.salesman/woman
21.beautician
22.hairdresser
23.waiter/waitress
24.call center operator
Looking for a job
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___ professor(a)
___ escritor(a)
___ vendedor(a)
___ motorista de ônibus/taxi
___ dona de casa
___ assistente de vendas
___ bombeiro
___ empregada doméstica
___ desempregado
___ cabelereiro(a)
___ engenheiro
___ telefonista
___ esteticista
___ policial
___ músico
___ dentista
___ advogado
___ carpinteiro
___ eletricista
___ ator/atriz
___ garçom/garçonete
___ pintor
___ jardineiro
___ médico

Por hoje é só, mais uma vez.
That´s all for today, once again.
Are you happy with our course? Is it easy or difficult?
A próxima lição será nossa revisão do meio (mid review).
Nada de novidades.
Até lá!
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Mid review
Vamos lá. Aí vai toda essa história de
como formamos perguntas e frases
negativas, bem sistematizadinha:

Exemplo de formação de pergunta e negação de frases com

1) VERBO “TO BE” (incluindo there is/are) e
2) CAN no presente simples e
3) Presente contínuo:
1) *You are a teacher. Are you a teacher? You are not (aren´t) a teacher.
*There is a teacher here. Is there a teacher here?
There is not (isn’t) a teacher here.
2) You can teach. Can you teach? You cannot (can’t) teach.
3) You are teaching. Are you teaching? You are not (aren’t) teaching.
(Lembrando que: I am/You are/He is/She is/It is/We are/They are)

Exemplo de formação de pergunta e negação de frases com OUTROS
VERBOS no presente simples.
You like to teach. Do you like to teach?
You do not (don’t) like to teach.
(Lembrando que a mesma forma acima também vale
para I/We e They.)

She likes to teach. Does she like to teach?
She does not (doesn’t) like to teach.
(Lembrando que a mesma forma vale para He e It.)

Mid review

137

UNIDADE formAtIvA III

Atividade 21
Negue e faça perguntas com as seguintes frases:
A. You are tired.
.
?
B. They are walking at the square.
.
?
C. I can go to Júlia’s house.
.
?
D. They drink milk in the morning.
.
?
E. Milk is good for you.
.
?
F. Pedro is helping Mariana.
.
?
G. There are books in my backpack.
.
?

Atividade 22
Agrupe as seguintes palavras de acordo com as respectivas categorias:
housewife; tired; aunt; hallway; put; sad; cousin; door; painter; walk;
worried; electrician; sister; get; nephew; happy; floor; police officer; live;
learn; kitchen; bedroom; bored; grandmother; housekeeper; angry; drink.
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Verbs

Parts of the
house

Adjectives

Family
members

Occupations

Atividade 23
Agora, responda a algumas perguntas pessoais para sua própria reflexão
e conhecimento do seu professor.

Quanto ao vocabulário:
1. Você tem conseguido se lembrar da maioria das palavras que foram apresentadas até esta lição?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
2. Para você, é mais fácil:
A. Ler a palavra “door”, por exemplo, e se lembrar de que ela significa “porta”.
B. Ouvir seu professor perguntar “Como se diz porta em Inglês?” e saber que
a resposta é “door”.

Quanto à gramática:
Você já é capaz de, uma vez dada uma frase afirmativa, negá-la e transformá-la em pergunta por escrito, quando a frase:
Mid review
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A. Contém o verbo “to be” (incluindo-se aquelas com ”there is/are”)?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
B. Está no presente contínuo, como “She is learning English”?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
C. Contém “can”?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
D. Contém outros verbos?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
E oralmente?
E. Contém o verbo “to be” (incluindo-se aquelas com ”there is/are”)?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”

140

Inglês

F. Está no presente contínuo, como “She is learning English”?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
G. Contém “can”?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
H. Contém outros verbos?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
I. No caso de haver alguma dificuldade, você saberia identificar exatamente
onde ela está?
□□ Sim, com facilidade.

□□ Sim, com certa dificuldade.
□□ Sim, com muita dificuldade.
□□ Não, “de jeito nenhum!”
J. Você usa “do/does/don’t/doesn’t” em frases com o verbo “to be”? (Como
em: “Do you are a teacher?” “She doesn’t is my sister.”)
□□ Sim

□□ Não
K. Você apenas inverte sujeito e verbo, que não o verbo “to be”, para fazer
perguntas? (Como em: Like you to study English?)
□□ Sim

□□ Não
Mid review
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L. Você usa “not” para negar com outros verbos? (Como, por exemplo: We
not watch a lot of TV.)
□ Sim

□ Não
Ou, quem sabe, usa todas essas formas?
Ou você não está nem sequer entendendo essas perguntas?
Ou o quê, então?
Este é o fim da revisão do meio (mid review). Agora seguimos com a Lição 6,
na qual Júlia e Pedro já estão empregados e temos um novo diálogo com
uma ou outra nova palavrinha, mas nenhuma novidade quanto à gramática...
“Este é o fim...” “This is the end... Is this the end? This isn’t the end.”
“Seguimos…” “We follow. Do we follow? We don’t follow.”
(Isso está começando a se tornar um hábito incontrolável!)
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Second day
at work
Welcome to Unit 6! There are two new verbs, one nice expression, some
numbers, days of the week and prepositions… Há dois novos verbos, uma
expressão legal, alguns números, dias da semana e preposições. Essas
últimas já apareceram antes, mas ainda não demos a elas a devida
atenção... Portanto, atenção!!

Júlia and Pedro talk to Mariana about their new job.
Hello, Júlia
Hello Pedro!... Good news?

– Hello, Júlia! Hello Pedro! Good news?
– Yes, we have a job now! I am a call center operator!
– Where?
– At a travel agency. And Pedro is a waiter at an
Italian restaurant.
– That is so nice… Congratulations!
– Thank you!
– What time do you work, Pedro?
– On Tuesdays, Wednesdays and Thursdays I
work from 10 to 6. On Fridays and weekends I
start at 9 and finish at 7 o’clock

Dictionary
news - notícias
start - começar
finish - terminar
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Atividade 24
Repare como a Júlia fala sobre os respectivos locais de trabalho dela e do
Pedro, como a Mariana dá os parabéns para o Pedro e ele fala sobre seus
dias e horários de trabalho. Preencha as lacunas de acordo com o diálogo:
Mariana: A. Hello, Júlia! Hello, Pedro! 		

news?

Júlia:		B. Yes! We have a job now! I am a 		
		
			 !
Mariana:

		

Where?

Júlia: 		 C. At a 		 		 . And Pedro is a waiter
at an 			
			 .
Mariana: D. That is 		

		 ! 			 !

Pedro:

Thank you!

Mariana:

What time do you work, Pedro?

Pedro:
E. On 		, 			 and 			
I
		
work from 		 to 		 . On 		
and
		
			
I start 		 		 and
		
finish 		
		 o’clock.

Atividade 25
Perceba que a Mariana pergunta, muito informalmente por sinal, “Boas
notícias?” Poderíamos supor que a pergunta inteira/completa seria algo
como “Vocês têm boas notícias?” E como ela ficaria em Inglês?
A.				 		 		 good news?
E quais são as duas respostas curtas que o Pedro ou a Júlia poderiam dar?
B. Yes, 		 		 . Ou No, 		 		 .

Atividade 26
Responda, de acordo com a história:
A. Do Pedro and Júlia have a job now?
								.
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B. Is Júlia a call center operator?
.
C. Where does she work?
.
D. Is Pedro a call center operator too?
.

Dictionary
how - como
what - o que
what time - que horas
when - quando
where - onde
who - quem
why - por quê?

E. Does he work on Mondays?
.
F. When does he work?
.

Atividade 27
Atenção para as preposições! Volte à Atividade 1 e repare na frase na
qual a Júlia menciona os dois lugares de trabalho, dela e do Pedro. Qual é a
preposição usada antes deles?
A.
Repare na frase na qual o Pedro fala sobre os dias nos quais ele trabalha.
Qual é a preposição que aparece antes dos dias da semana?
B.
E quais são as preposições que se referem à duração do tempo, e que, em
Português, correspondem a “de” tal hora “a/ até” tal hora:
C.

;
(Essas preposições também podem ser usadas antes de dias, meses,
anos: “De segunda a sábado. De 1990 a 2000 etc.)
Por fim, repare na frase:
“...I start at 9 and finish at 7.”
Qual é a preposição usada antes das horas?

D.

Second day at work
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Atividade 28
Então, com essas informações em mente, preencha as seguintes frases
com at, on, from e to:
A. I am working 		

Tuesday 		

Friday.

B. Is Mariana 		 her house?
C. We don’t have Science class 		
D. They can go 		

Thursday.

7 o’clock.

E. He studies 		 5 		

9.

Atividade 29
Mais uma vez (e sempre, sempre, sempre) afirme e/ou negue e/ou faça
pergunta com cada frase da Atividade 28:
A. 									.
								?
B. 									.
								.
C. 										?
								.
D. 									?
								.
E. 										?
								.

Atividade 30
Vamos refrescar a memória e relembrar algumas palavras do vocabulário
de lições anteriores...
Quais são os outros três dias da semana que não aparecem na fala do
Pedro?
A. 				
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Como podemos escrever por extenso os números mencionados no texto,
bem como os outros aqui apresentados?
B. 6
7
10
14
21
33
45
89

;
;
;
;
;
;
;
.

C. Que outros lugares já foram mencionados ao longo dessa história? (Tópico,
Unidade Formativa, “Knowing your neighborhood”)
;
;
;
;
;
;
;
;
.

Atividade 31
Para finalizarmos, brinque de passar para o Inglês as seguintes frases:
A. Ele trabalha na quinta-feira.
.
B. “Há” duas lanchonetes na escola.
.
C. Eu tenho um emprego agora!
.

Congratulations! Parabéns!
Nem é fácil essa história, né? Ninguém disse que era. Nobody said it was.
“Was” é o passado de “is”, sabia? Não chegamos aí ainda... Talvez na
Unidade IV ou V...
Por enquanto, brincamos e vamos brincando no presente e presente
contínuo apenas. Já está nos dando bastante trabalho...
Até a Lição 7!
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The party
starts
Para comemorar os novos empregos, as meninas resolvem dar uma festa...
“Festa” é “party” e nós vimos o verbo “start” na última lição... Você sabe,
então, o que significa o título desta lição?
Three new verbs, one new “auxiliary”... Três novos verbos e um novo
“auxiliar”… (Você já entendeu o que é um “auxiliar?)
Vamos começar! Let’s start!

In which the girls are having a barbecue.
Júlia, where is Pedro?

– Excuse me. I’m here for the barbecue!
– Oh, you’re here! Uph!
– You can put the meat here and the soft
drinks in the fridge.
– Júlia, where is Pedro?
– I don’t know. He is at work.
– Would you call him and see if he is coming?
– Ok, ok, ok…
– Lucas, can you be the DJ?
– Yes, I can. What kind of music do you want
me to play?
– Only forró.
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Dictionary
barbecue - churrasco
call - ligar
if - se
coming - vir
play - tocar
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Atividade 32
Repare, sobretudo, como a Júlia pede um favor à Mariana e como a Mariana pede um favor ao Lucas. Preencha as lacunas de acordo com o texto:
BC man: A. Excuse me! I’m

barbecue!

Mariana: B. Oh! You’re here! Uph!
put the meat
here and the softdrinks in the fridge.
Pedro?
Júlia:

C.

.

Mariana: D.

call him and see if he’s coming?

Júlia:

Ok, ok, ok…

Mariana: E. Lucas,
Lucas:
Mariana:

at work.

be the DJ?

F. Yes, what kind of music
play?
Dictionary

Only forró.

BC man - Barbecue man churrasqueiro

Atividade 33

Responda, com respostas completas, de acordo com o texto:
A. Where can the man put the soft drinks?
.
B. Where is Pedro?
.
C. Can Lucas be the DJ?
.

Atividade 34
Quando a Mariana pede um favor ao Lucas, ela o pede com “can”, que já
vimos muitas vezes. Como ela o faz mesmo?
A. Lucas,

the DJ?

Qual seria a tradução desta pergunta?
The party starts

149

UNIDADE formativa III

B. Lucas, 		
		 		 o DJ?
A resposta curta do Lucas é:
C. Yes, 		 		 .
Mas, caso ele não estivesse a fim, ele poderia muito bem responder:
D. Sorry, I 		

.

Atividade 35
Já quando a Mariana pede um favor à Júlia, temos uma novidade: é esse
“would” que apareceu aí, antes do verbo “call” que significa “ligar”. Quando
colocamos “would” antes de qualquer verbo, acontece o seguinte:
You would call = Você ligaria
She would go = Ela iria
They would dance = Ele(a)s dançariam
Etc.
Entendeu o “espírito da coisa?” Em Português, chamamos a esse tempo
verbal de futuro do pretérito, mas o que realmente importa para nós é
saber se você consegue, assim como foi feito acima, traduzir as seguintes
frases (é claro que você já sabe o significado dos seguintes verbos):
A. You would help.
								.
B. He would drink.
								.
C. We would write.
								.
D. I would try.
								.
Pois bem. Agora repare que no diálogo, “would” aparece antes de you,
assim como “do”, pois se trata de uma pergunta. Qual seria a tradução exata dessa pergunta?
E. “Would you call him and see if he´s coming?”
										?
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Sabendo que negamos “would” com “not” e que sua forma contraída é
“wouldn´t”, negue e afirme a primeira parte da pergunta do item E (em itálico):
F. 									.(-)
								. (+)
Lembrando que, quando fazemos uma pergunta com “Do you ... qualquer coisa?”, podemos responder: Yes, I do. ou, No, I don’t. E que com “Can
you... alguma coisa?” respondemos, Yes, I can. ou No, I can’t.
Então, quando perguntamos, “Would you... alguma coisa?” o que você
pode responder?
G. Yes, I 			 . ou No, I 				.

Atividade 36
Negue e faça perguntas com as seguintes frases retiradas do texto:
A. I’m here for the barbecue!
							. (-)
							?
B. Oh, you’re here!
							. (-)
							?
C. You can put the meat here.
							. (-)
							?
D. He is at work.
							. (-)
							?

Atividade 37
Repare em dois dos três novos verbos que surgiram no diálogo: “come”
e “play”.
Aqui “play” = “tocar”, mas já o havíamos visto antes com outro sentido.
Qual era mesmo?
A. play = 				
The party starts
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“Come” apareceu na Lição 2, seguido de “in” → “come in!”, que significa:
B.

!
Que outro verbo, já visto, também possui dois sentidos diferentes? Na
verdade, ele possui até mais significados, mas enfim... (Esta pergunta já foi
feita antes...).
C.

=
e
.
Por falar em verbos, brinquemos com eles um pouquinho mais. Let´s play
with them a little more...
Preencha as seguintes frases com um destes verbos, flexionado-os, se
necessário:
have; know; watch; play; come; work; dance; have; live; teach;

D. I don’t

how to speak English. Do you?

E. Can you

to the party?

F. He
G. Please

the guitar in a rock’n’ roll band.
me how to

H. What neighborhood do you
I. I like to
J. When do you

forró!
in?

magazines, not newspapers.
TV?

L. Does she

in a house or in an apartment?

M. Júlia

at a travel agency.

Dictionary
newspapers - Jornais

Por hoje é só. That’s it for today. Que outra dica podemos dar...? Já
dissemos para você fazer uma lista do vocabulário e lê-la de vez em...
sempre! Também falamos para memorizar os verbos. Sugerimos que você
falasse o máximo possível em sala. Se quiser adquirir o mesmo “hábito
incontrolável” de negar e fazer perguntas com “tudo quanto é frase” que
surgir na sua frente, fique à vontade. Sinta-se à vontade também para
brincar de passar frases do Português para o Inglês e vice-versa.
E as músicas? Você tem brincado com algumas letras?
Todo mundo gosta de canções…
Everybody likes songs…
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Our
jobs
Welcome to Lesson 8!
One new verb. Duas novas expressões importantes. Two important new
expressions. Também vamos relembrar alguns pontos já vistos para que
eles não caiam no esquecimento para sempre...
Vamos lá! Let’s go!

Júlia is at work helping a client.

– Travel agency, good morning. How can I help
you?
– Hello, my name is Luis and I would like to go
on a trip with my wife. We are always traveling
around Brazil and I want to know if we can
have a discount this time.
– Ok, Luis. How often do you travel?
– Once a month. Sometimes twice a month.
– Would you give me your name please?
– Luis Alberto Ferdolini.
– Ferdolini?
– How do I spell that?
– F-e-r-d-o-l-i-n-i.

Dictionary
trip - viagem
traveling - viajando
around - pelo
spell - soletro
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Atividade 38
Repare como o Luis fala sobre o que ele gostaria de fazer e também em
como ele e a Júlia conversam sobre a frequência com que ele viaja:
Júlia: A. Travel agency, good morning. 		

help you?

Luis: B. Hello, my name is Luis and I 		
go on
		a trip with my wife. We 		
		
around
		Brazil and I want to know if we can have a discount
		this time.
Júlia: C. Ok, Luis. 		 		 		

travel?

Luis: D. 		

month.

Júlia: E. 			
Luis:

month. Sometimes 		
		 give me your name, please?

Luis Alberto Ferdolini.

Júlia: F. Ferdolini? 		
Luis:

		 		 spell that?

F-e-r-d-o-l-i-n-i.

Atividade 39
Na última lição vimos que would + verbo forma “faria; iria; compraria;
amaria etc”. Repare com bastante cuidado que, quando o Luis fala sobre o
que gostaria de fazer, ele diz: “I would like to go on a trip with my wife.”
Sendo assim, como poderíamos dizer:
A. Eu gostaria de aprender Inglês.
									.
B. Ela gostaria de ver você.
									.
C. Nós gostaríamos de jogar futebol.
									.
D. Eles gostariam de morar aqui.
									.
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Atividade 40
Invente você uma frase! You invent a phrase! Escolha um verbo, uma pessoa e pergunte ao professor qualquer palavra que não souber.
Escreva-a em Português e traduza-a para o Inglês, assim como na atividade anterior.

Atividade 41
Agora, negue e faça uma pergunta com a frase que você criou.

Atividade 42
O título desta lição é “Our jobs”: “Nossos empregos”. “Our” é o pronome
possessivo correspondente a “We”. Já vimos os outros, você se lembra deles?
(Unidade Formativa I, Tópico 4). Vamos “brincar de lembrar”:
A. I - 					
B. You - 				
C. He - 				
D. She - 				
E. We – our
F. They - 				
(Essa informação o ajudará a responder ao item C da próxima atividade
com mais precisão.)

Our jobs
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Atividade 43
Responda de acordo com o diálogo, lembrando que Luis
é “ele” e que os verbos que seguem “he/she/it” levam um
“s” no final!
(Mas “would é um verbo auxiliar, e assim como can, ele
não leva um “s”, não!).
A. What would Luis like to do?
.
B. What does Luis want to have?
.

Vocabulary
always - sempre
never - nunca
sometimes - às
vezes
rarely - raramente
once - uma vez
twice - duas vezes
three/ four/ five
times (vezes) a
day/ week/ month/ year etc.

C. Who does he travel with?
.
D. How often does he travel?
.

Atividade 44
“Pegando o gancho” do último item da atividade anterior:
E você? And you?
A. How often do you travel?
.
B. Where do you usually travel?
.

Dictionary
how often - com que
frequência
could - pudesse

C. Do you like to travel?
.
E agora, veja se consegue não só entender, como também responder à
seguinte pergunta:
D. If you could where would you travel to today?
.
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Atividade 45
Aprendemos uma nova “pergunta inicial”: “Com que frequência...?”.
Como podemos dizê-lo em Inglês?
A.

.?
Já vimos também, “como; o que; onde; quem, por que e que horas”.
Em Inglês, eles são respectivamente:
B.

;

;

;

;

and
.
Brinquemos então de preencher as seguintes frases com uma de cada
“pergunta inicial”:
C.

is that? That’s my English teacher.

D.

do you study English? Because it is important.

E.

is your house? It is near Mariana’s house.

F.

do you play soccer? Twice a week.

G.

do you play? At eight o’clock.

H.

do you play? On Tuesdays and Thursdays.

I.

do you like to read? I like to read sports magazines.

Atividade 46
E, mais uma vez, para não perdermos o costume, negue e/ou afirme e/ou
faça uma pergunta com as seguintes frases baseadas no diálogo:
A. Can I help you?
. (+)
. (-)
B. His name is Luis.
. (-)
?
C. You would like to go on a trip.
. (-)
?

Fim da Lição 8.
End of Lesson 8.
Na Lição 9 veremos o
mesmo diálogo.
In Lesson 9 we will see
the same dialogue.
Até! See ya!

Our jobs
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Our
jobs II
Vamos lá.
Estamos quase no
final…

– Travel agency, good morning.
A. How can I

you?

– Hello, my name is Luis and I would like to go on
a trip with my wife. We are always traveling
around Brazil and I want to know if we can.
B.

a discount this time.

C. Ok, Luis. How

do you travel?

– Once a month. Sometimes twice a month.
D. Would you give me your
– Luis Alberto Ferdolini.
– Ferdolini?
– How do I spell that?
– F-e-r-d-o-l-i-n-i.

please?

Dictionary
trip - viagem
traveling - viajar
around - pelo
spell - soletro

Atividade 47
O diálogo anterior é o mesmo da última lição. Procure preencher as lacunas sem consultar as páginas anteriores.
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Atividade 48
Júlia atende ao telefone dizendo “bom dia”. Como o dizemos em Inglês
mesmo?
A. 					 					.
E boa tarde e boa noite (para receber e para se despedir)? – Unidade
Formativa I, Tópico 1.
B. 				
e 			

			 . 			 			
			 .

Atividade 49
Veja se consegue traduzir as seguintes frases retiradas do texto:
A. We are always traveling around Brazil.
								.
B. I want to know if we can have a discount.
								.
C. How can I help you?
								?

Atividade 50
Agora vamos experimentar o contrário. Veja se você consegue identificar
as seguintes frases no texto. Transcreva-as:
A. Com que frequência vocês viajam?
								?
B. Você me daria o seu nome, por favor?
								?
C. Como eu escrevo isso?
								?
Aproveitando o gancho do último item... Lembre-se de que a partir de
agora, quando não souber como escrever alguma palavra, é com a resposta
Our jobs II
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do item C que você fará a pergunta ao seu professor. Mas, para tanto, é preciso saber o alfabeto em Inglês... Demorou!
The Alphabet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Atividade 51
Para cada uma das letras abaixo, escreva outras que rimam com elas:
A. B: C; D;
B. A:

;
;

;

;

;

;

;

C. I:
D. Q:

;

Atividade 52
Identifique as palavras abaixo cujas vogais sublinhadas possuem o mesmo som da letra sozinha:
A. Name
B. Call
C. Can
D. See
E. Help
F. Excuse
G. Little
H. Kind
I. Is
J. Job
K. Too
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L. Old
M. Put
N. Computer
O. Thursday

Atividade 53
Responda você, de acordo com sua realidade:
A. Who is your English teacher?
.
B. Where do you study?
.
C. When is your English class?
.
D. How often is your English class?
.
E. What time is your English class?
.
F. What is your favorite subject?
.
G. Why do you like it?

Dictionary
subject - matéria

.

Fim da Unidade III! End of Unit III!
Agora temos apenas uma revisão.
Congratulations!!!
“Vamo que vamo...”
(Não sabemos como dizer isso em Inglês.
“Let´s go that let´s go…!” é que não é, com certeza!… Rá! Rá!)

Our jobs II
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Review
Pois então… Como será que podemos rever tudo isso, hein?... Elaborar este
material também não é nada fácill... “Xô ti contá!” “Let me tell ya!”
Vejamos: algumas funções, uma gramática “de leve”, vocabulário...
Let´s go!

Atividade 54
A seguir, há um exemplo de cada “caso” visto por nós (verbo “to be” presente simples, outros verbos também no presente simples, presente contínuo – no qual há o verbo “to be” + outro verbo – e “can” ou “would”).
Há mais de quatro frases porque há variações também com as pessoas –
He/She/They etc.
Negue as frases e transforme-as em pergunta:
A. He is an electrician.
. (-)
?
B. They work at a travel agency.
. (-)
?
C. Júlia is watching a movie.
. (-)
?
D. I can call Lucas.
. (-)
?
E. They are from Goiânia.
. (-)
?
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F. Pedro likes to play soccer.
											. (-)
											?
G. They are going to the square.
											. (-)
											?
H. You would help me.
											. (-)
											?

Atividade 55
Cada uma das seguintes palavras apresentadas está com suas letras fora
de ordem. Ordene-as:
A. rmhrandgote (avó): 								
B. anepitr (pintor): 								
C. ownidw (janela): 								
D. wsalay (sempre): 								
E. orolf (chão): 									
F. trobhoma (banheiro): 							
G. evren (nunca): 									
H. ueshfeoiw (dona de casa): 							
I. uonisc (primo/a): 								
J. ubshdna (marido): 								
K. ahercte (professor/a): 							
L. tesmeioms (às vezes): 							

Review
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Atividade 56
Identifique a função correta para cada frase, sendo que:
A. Oferecer para fazer algo.
B. Consolar.
C. Expressar uma vontade.
D. Dar as boas-vindas.
E. Pedir um favor.
F. Parabenizar.
G. Perguntar sobre a frequência com que alguém faz algo. (Algumas funções se repetem.)
1) I know how you feel.
2) I can help you.
3) Congratulations!
4) Would you call him for me?
5) Do you want me to help you?
6) I would like to travel around Brazil.
7) Can you call him for me?
8) Welcome to Unit 4!
Pronto! Finalizamos esta unidade.
Estamos exatamente no meio do curso.
Temos um novo conteúdo nas Unidades IV e V e a Unidade VI será uma
gigantesca revisão!
Esperamos que esteja tudo dando certo.
Estamos elaborando este material da melhor maneira possível.
Seu professor também está conduzindo as aulas da melhor maneira
possível e você certamente está dando o melhor de si mesmo – algo bom há de nascer de
tudo isso, se Deus quiser!!
Até a próxima!
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Caro(a) Estudante,
Nesta unidade, daremos continuidade ao nosso trabalho, via resolução de
problemas, utilizando diversos recursos e com vários enfoques. Trataremos
os conteúdos matemáticos enfocando, sempre que possível, o tema Trabalho
nas diversas atividades propostas, por meio de questões desafiadoras.
Serão retomados os gráficos, já trabalhados na Unidade Formativa II, agora
com base nas necessidades colocadas pelo mercado de trabalho, ampliando,
assim, as possibilidades já consideradas de nos situarmos e entendermos o
meio em que vivemos.
A partir das atividades com gráficos, serão introduzidos os números
negativos e operações, enfocando sua utilidade. Também vamos abordar as
frações em seus diversos aspectos, com consequente estudo dos números
decimais, da proporcionalidade, das porcentagens e das escalas. Faremos
uma abordagem sobre grandezas e medidas, com especial atenção ao
cálculo da área de superfícies retangulares.
Como nas unidades anteriores, os tópicos se iniciam, na maioria das vezes,
com uma situação-problema instigadora, para que você já comece a pensar sobre os assuntos que serão tratados. As pesquisas e os momentos
de reflexão continuam a fazer parte do trabalho dessa unidade, pois assim
você terá oportunidade de trazer para debate os assuntos de seu interesse.

Bom trabalho!
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Gráficos que
ajudam a entender
o nosso mundo

Objetivo
Aprimorar a
capacidade de
ler gráficos.

Neste tópico, faremos uma retomada dos estudos dos gráficos já tratados na Unidade Formativa II. Nos gráficos estudados, pudemos visualizar e
interpretar as informações que eles continham. Nos gráficos, há informações diretas que se podem visualizar, como títulos, valores e fonte. Há também as informações indiretas, que utilizamos nas conclusões e projeções
que podemos fazer sobre o assunto.
Esperamos que, com este tópico, você aprimore a sua capacidade de fazer
leituras de gráficos, retirando deles informações que lhe permitam gerar hipóteses, produzir textos e entender melhor a sociedade em que vive. Para
isso, será importante que você continue a resolver os diversos problemas
apresentados, conversando com seus colegas e professores e utilizando as
estratégias que lhe deem mais segurança.

Situação-Problema 1
Em janeiro de 2008, houve um saldo positivo na geração de empregos
com carteira assinada. Alguns setores de atividades contribuíram para esse
desempenho positivo, porém outros ajudaram a reduzir o saldo do mês que
poderia ter sido ainda melhor. Observe os números de alguns desses setores:
Criação de Emprego Celetista por Setor / Brasil-Jan/2008

Fonte: MTE. Disponível em: <http://www.mte.gov.br>./.../
CAGED-RESULTADOja,39497,5081481481> Acesso em 29 jan. 2012

Gráficos que ajudam a entender o nosso mundo
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A. O que significa emprego celetista? Caso não saiba, pesquise e depois
discuta com seu professor e colegas. Aproveite para discutir as
vantagens de se ter um emprego celetista.

B. Observe que o resultado para o setor de comércio é –14.144, ou seja,
negativo. O que significa este sinal negativo?

C. Qual o saldo total de empregos gerados pelos setores mostrados no gráfico?

D. Considerando os setores de construção civil e de comércio juntos,
empregos foram gerados ou perdidos? Quantos?

E. Considerando os setores de agropecuária e de comércio juntos,
empregos foram gerados ou perdidos? Quantos?
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Para saber
• O conjunto dos números que englo-

bam os números naturais (0, 1, 2,
3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...) e os números negativos (-1, -2, -3, -4, -5,
-6, -7, -8, -9, ....) é denominado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z.

Matemática

Situação-Problema 2
O setor comercial perdeu empregos em janeiro dos últimos três anos.
Observe a evolução desde 2004:
Evolução do Emprego Celetista no Setor Comercial
Comparativo dos meses de janeiro nos anos de 2004 a 2008

Fonte: MTE. Disponível em: <http://www.mte.gov.br>./.../CAGED-RESULTADOja,
39497,5081481481> Acesso em 29 jan. 2012

A. Faça um comentário sobre as informações transmitidas pelo gráfico, dizendo se o número de empregos gerados pelo setor comercial no mês de
janeiro, nos anos considerados, está aumentando ou diminuindo.

B. Em que anos houve redução no número de empregos? Para você, o que
pode causar estas perdas em janeiro?

C. Considerando os meses mostrados no gráfico, qual o total de empregos
gerados?

Gráficos que ajudam a entender o nosso mundo
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D. Considerando os meses mostrados no gráfico, qual o total de empregos
perdidos?

E. Considerando os meses mostrados no gráfico, qual o saldo total de
empregos gerados ou perdidos?

Atividade 1
O gráfico a seguir mostra o número de pessoas ocupadas separadas por
ocupação. Observe-o e responda:
Pessoas ocupadas por posição na ocupação _ 1999-2003
Milhões
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Empregado

1999

Trabalhador
doméstico
2001

Contraprópria

Empregador

2002

Não
outros
renumerados
2003

Fonte: IBGE

GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL • PARATODOS
Disponível em: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.
php?pag=infograficos>. Acesso em: 28 jan. 2012.

A. Qual a posição ocupada por maior número de pessoas a cada ano?
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B. Qual o número aproximado de pessoas que trabalhavam por conta própria em 2003?
C. Qual posição teve número de pessoas praticamente constante ao longo
dos anos considerados?
D. Faça uma estimativa do número total de pessoas ocupadas no ano de
2003 nas posições consideradas.

Atividade 2
Observe o gráfico e responda às questões a seguir:
EMPREGOS
QUEM CRIOU E QUEM ELIMINOU EMPREGO DE 1990 A 2001
Setores
Agropecuário
Mineração
Indústria manufatureira

Total
64,42 milhões

-3.080.500
-88.000
-804.800

Eletricidade, gás e água

-120.600

Construção civil

-127.100

595.900

Transporte e comunicações

1.585.400

Serviços empresariais

2.906.400

Serviços pessoais e sociais

Total

59,42 milhões
2.412.500

Comércio

Administração pública

de pessoas estavam
ocupadas em 2003,
considerando 13 setores
da economia brasileira.
Em 1990, eram

-22.400

Fonte: Instituto de Economia da UFRJ

3.246.800

Grupo de Indústria e Competitividade do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Folha e São Paulo, 18/01/2004 p.b1

Gráficos que ajudam a entender o nosso mundo
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A. O que significam os resultados negativos no gráfico?

B. Qual o setor que mais criou empregos no período considerado?

C. Qual o setor que mais eliminou empregos no período considerado?

D. No total, foram criados ou eliminados mais empregos?

E. Qual o saldo total?

F. Considerando o setor de construção civil e o setor de comércio juntos,
quantos empregos foram criados ou eliminados?

G. Considerando o setor agropecuário e os setores de serviços juntos, quantos
empregos foram criados ou eliminados?
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Para que
servem os números
negativos?

Objetivo
Trabalhar
os números
negativos
em situações
práticas.

Em algumas atividades do tópico anterior, foram utilizados números
negativos. Em nossa vida, são vários os momentos nos quais precisamos
utilizar esta forma de representação numérica. Neste tópico, trabalharemos
um pouco mais com esses números, buscando vinculá-los a algumas situações
práticas e, também, com a pretensão de embasar alguns estudos futuros.
Assim, esperamos que você perceba a necessidade dos números
negativos e em que situações do dia a dia eles aparecem; realize operações
de adição e subtração com esses números e entenda o conceito de números
simétricos (opostos).

Situação-Problema 3
Discuta com seus colegas e liste algumas situações onde empregamos esses números. Se desejar, ilustre estas situações com desenhos ou gravuras.

Situação-Problema 4
Leia o texto abaixo extraído da Folha Online:

Com 4,2ºC negativos, São Joaquim (SC) registra temperatura
mais baixa do ano
Thiago Reis, Léo Gerchmann e Mari Tortato
A meteorologia registrou nesta terça-feira a madrugada mais fria do ano,
com a temperatura de 4,2ºC negativos em São Joaquim (233 km de Florianópolis), em Santa Catarina. A sensação térmica na cidade era de 20ºC negativos.
Urupema (207 km da capital catarinense), que mais uma vez amanheceu
coberta de flocos de neve, teve 3,7ºC negativos.
No Rio Grande do Sul, também houve recorde estadual: 3,6ºC negativos em
São José dos Ausentes (256 km de Porto Alegre).

→

Para que servem os números negativos?
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→

Além do ar gelado, houve geada generalizada. A Rede de Estações de Climatologia Urbana de São Leopoldo fez um alerta: muitos locais do Rio Grande do
Sul terão, na madrugada de quarta-feira, temperaturas ainda mais baixas.
Nos outros municípios do planalto serrano catarinense, a temperatura ficou
abaixo dos 2ºC negativos, como em Major Vieira (2,9ºC negativos).
Até mesmo na Grande Florianópolis houve registros de temperaturas abaixo
de 0ºC. Angelina ficou com 0,7ºC negativos. Florianópolis teve 6,6ºC, mínima
do ano.
Segundo os meteorologistas do Ciram (Centro de Informações de Recursos
Ambientais e de Hidrometeorologia), o frio irá se estender até a manhã de
quarta-feira, com previsão de geadas pela madrugada, inclusive no litoral.
A temperatura sobe no Sul do país na quinta. No domingo, ela volta a cair,
com possibilidade de neve em alguns pontos do planalto sul de Santa Catarina.
O mar continua agitado, com ondas de até quatro metros em áreas mais afastadas da costa. O Ciram faz um alerta a pequenas e médias embarcações, já que
as rajadas de vento chegam a 70 km/h.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u111179.shtmL>. Acesso em: 19 jan. 2012.

A matéria transcrita mostra as baixas temperaturas em uma das regiões
mais frias do Brasil. Você já deve ter percebido que, ao utilizarmos termos
como temperaturas negativas ou temperaturas abaixo de zero, estamos
nos referindo a temperaturas muito baixas. Retire do texto algumas informações:
A. Preencha o quadro a seguir com as temperaturas extraídas do texto.
Represente as temperaturas positivas com um sinal positivo (+) e as
temperaturas negativas com um sinal negativo ( - ):
Localidade
São Joaquim
Urupema
São José dos Ausentes
Major Vieira
Angelina
Florianópolis
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B. Qual a temperatura mais baixa citada no texto? Onde ela ocorreu?

C. Pesquise e discuta com seus colegas o que é sensação térmica.

D. O texto cita que “Até mesmo na Grande Florianópolis houve registros de
temperaturas abaixo de 0ºC.” Pesquise o significado de ºC. O que significa
a expressão abaixo de 0ºC?

E. Em qual localidade foi registrada a maior temperatura na data em questão:
São Joaquim ou Urupema? Qual a diferença de temperatura?

F. Qual a diferença entre as temperaturas de Angelina e Florianópolis?

Rony

Situação-Problema 5
Agora, vamos entender melhor os números negativos.
A. Em sua calculadora efetue a sequência de operações.
Preencha nos espaços os resultados do visor.

34
-29

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Para que servem os números negativos?
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B. A partir de quando aparecem os números inteiros negativos?

Para saber
• Os números inteiros podem ser representados na reta numerada desta
forma:

-6

-5 -4 -3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

• Perceba que números positivos podem ser representados com ou sem o sinal +.
C. Represente na reta numerada os números que aparecem nesta atividade.

Você sabia?
• Números positivos e negativos que possuem a mesma distância até o zero
são chamados de simétricos;

• A distância entre dois números simétricos é a soma das distâncias de cada
um deles até o zero.

Situação-Problema 6
A. Observe o termômetro e responda qual a distância entre as marcações
das temperaturas:
a) 10 e 0?

Você sabia?

b) 0 e -10?

• Num termômetro você pode

c) 10 e -10?
d) 20 e 0?
e) 0 e -20?
f) 20 e -20?
176

perceber as representações
das temperaturas positivas
(acima de zero) e negativas
(abaixo de zero).
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B. Complete as seguintes frases:
a) A temperatura em um local era de 22ºC e aumentou 3ºC. A
temperatura passou a ser de
ºC. Podemos, então, dizer que
+22 + 3 =
.
b) A temperatura em um local era de 27ºC e diminuiu 4ºC. A
temperatura passou a ser de
ºC. Podemos, então, dizer que
+27 – 4 =
.
c) A temperatura em um local era de 5ºC e caiu 8ºC. A temperatura
passou a ser de
ºC. Podemos, então, dizer que +5 – 8 =
.
d) A temperatura em um local era de -3ºC e subiu 10ºC. A
temperatura passou a ser de
ºC. Podemos, então, dizer
que –3 + 10 =
.
e) A temperatura em um local era de -4ºC e caiu 6ºC. A temperatura passou a ser de
ºC. Podemos, então, dizer que –4 – 6 =
.
f) O que você percebeu com relação aos cálculos feitos até a letra e?
Para saber
A distância entre dois números pode ser calculada subtraindo-se
o maior pelo menor. Assim, temos os seguintes cálculos:
30 – 10 = 20

0 – (–10) = 10

10 – 0 = 10

10 – (–10) = 20

C. Complete as seguintes frases:
a) A temperatura em um local era de 23ºC e à noite passou a ser de
9ºC. A temperatura caiu
ºC. Podemos, então, dizer que
23 – 9 =
b) A temperatura em um local era de –3ºC e à noite passou a ser de –8ºC.
A temperatura caiu
ºC. Podemos, então, dizer que
–3 – (–8) =
.
c) A temperatura em um local era de 8º C e à noite passou a ser de
–7ºC. A temperatura caiu
ºC. Podemos, então, dizer
que 8 – (–7) =
.
Para que servem os números negativos?
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Atividade 3
Observe a reta numerada:
-6

-5 -4 -3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Qual a distância entre os números?
a) 0 e –5:
b) 8 e –6:
c) 9 e –23:
B. Escreva as operações que você efetuou para encontrar as distâncias solicitadas na letra A.
a)
b)
c)

Atividade 4
O sr. José faz o controle de sua conta corrente diariamente. No dia 10 de
junho de 2008, ele recebeu seu salário. Verifique o extrato da conta corrente do sr. José retirado assim que efetuou o depósito do seu salário:
Data

Ag. Origem

1-Jun

0

Saldo Anterior

0

2-Jun

0

CH COMPENSADO

105.001

4-Jun

0

EXTRATO

50.727

1,50 D

4-Jun

0

CH COMPENSADO

105.003

60,00 D

6-Jun

0

CPMF

0

9-Jun

0

CH COMPENSADO

105.002

9-Jun

0

COBRANÇA I.O.F.

191.000.001

1,80 D

9-Jun

0

CPMF

0

4,50 D

REC PROVENTOS

0

980,00 C

SALDO

0

548,40 C

10-Jun

1234

10-Jun

0
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Documento

Valor (R$)
10,30 D
200,00 D

0,50 D
153,00 D
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A. Qual o valor do salário do sr. José?

B. Qual o significado das letras D e C no extrato mostrado?
C. Qual o significado de cada termo diferente mostrado na coluna Histórico?

D. Qual era o saldo do sr. José no dia 08/06?
E. Pesquise e converse com seu professor e seus colegas o que vem a ser débito e crédito.
F. Nos próximos dias haverá os seguintes lançamentos de débitos na conta
do sr. José:
Data

Documento

Valor

11-Jun

CH 105.005

185

11-Jun

CPMF

3,8

12-Jun

CH 105.006

89

13-Jun

CH 105.007

112,6

15-Jun

CH 105.008

160

16-Jun

CH 105.009

88,3

18-Jun

CH 105.010

134

18-Jun

EXTRATO

1,5

20-Jun

CH 105.011

77,5

Para que servem os números negativos?
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Preencha o extrato do sr. José com os débitos indicados e veja como ficará sua situação no dia 21/06.
A partir de qual dia a conta do sr. José ficou negativa?
Data

Ag.
Origem

Histórico

Documento

Valor (R$)

10/06

0000

Saldo Anterior

0

548,40 C

SALDO

0

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
21/06

0000

Atividade 5
Resolva as operações. Utilize a reta numerada se achar conveniente.
A. (-5) + (-8) =

D. (+5) - (+3) =

B. (-7) + ( -12) =

E. (+7) - ( -3) =

C. ( -3) + (15) =

F. ( -3) - (-15) =
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Objetivo
Compreender as
representações
numéricas –
frações.

Fracionar
para quê?

Neste tópico, começaremos o estudo das frações, enfatizando seu
conceito, suas formas de representação e seus diferentes significados.
A boa compreensão dessas representações numéricas irá ajudá-lo a entender
como elas são utilizadas em receitas, na imprensa e em outras situações do
dia a dia, além de ajudá-lo na compreensão de estudos futuros.
Espera-se que, ao final deste tópico, você tenha conseguido entender
a utilização das frações em seus diferentes contextos, as formas de
representá-las, bem como resolver problemas que envolvam o conceito
de fração.

Situação-Problema 7
Observe a receita a seguir:

Almôndegas recheadas com tomate cereja
Ingredientes
1 ovo batido
3/4 de xícara de pão de forma
sem casca esmigalhado
1/2 xícara de leite
1/4 de xícara de cebola picada
sal a gosto
1 colher (chá) de orégano seco

1 pitada de pimenta-do-reino
500 g de carne moída
12 tomates-cereja
molho
2 latas de tomate pelado (800 g)
1/4 de xícara de folhas de manjericão

Preparo
1. Aqueça o forno em temperatura média. Numa tigela coloque o ovo batido,
o pão esmigalhado, o leite, a cebola, o sal, o orégano e a pimenta. Junte a
carne moída e misture bem.
2. Com três colheres (sopa) de carne envolva um tomate-cereja, formando
uma almôndega. Repita a operação com o restante de carne. Renderá 12
unidades.
3. Coloque as almôndegas em uma assadeira e leve para assar por 30 minutos ou até dourarem ligeiramente.
→
Fracionar para quê?
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4. Enquanto isso, prepare o molho: numa panela, junte o tomate pelado, o
manjericão e cozinhe por 15 minutos em fogo médio. Tempere com uma pitada
de sal. Sirva com as almôndegas.
Rende 4 porções
Disponível em: <http://agradoseagradinhos.blogspot.com/2008/01/
claudia-cozinha-experimental-by-bettina.htmL>. Acesso em 19 jan. 2012.

Veja que, nas quantidades de ingredientes, aparecem informações numéricas: 3/4 de xícara, 1/2 xícara e 1/4 de xícara. Estas são representações
de frações e estão significando, neste caso, que não será utilizada uma xícara inteira, somente partes dela. Observe a ilustração:

1

2

3

4

Cada uma das xícaras acima representa uma medida:
Xícara
1
2
3
4

Partes utilizadas
1
2
3
4

Total de partes
4
4
4
4

Observe e responda:
A. A fração da xícara 2 poderia ser escrita de outra forma?

B. A representação utilizada para a xícara 4 poderia ser outra?
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Fração
1/4
2/4
3/4
4/4
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Situação-Problema 8

Você sabia?

Suponha que sejam válidas as
seguintes medidas e equivalências para alguns dos ingredientes
da receita das almôndegas:

Pão sem casca: 1 xícara – 90g
Leite: 1 xícara – 240 mL
Cebola picada: 1 xícara – 180g
Folhas de manjericão: 1 xícara – 60g

A. Quanto de cada um destes quatro ingredientes será necessário para que
você faça a receita completa?

B. E se você quiser servir 12 porções?

Situação-Problema 9

A.
B.
C.
Fracionar para quê?
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Atividade 6
Considere o retângulo ao lado:
A. Quantos quadradinhos iguais a
retângulo?

tem esse

B. Quantos quadradinhos têm a metade deste retângulo?

C. Pinte um terço deste retângulo.

D. Quantos quadradinhos você pintou?

E. Podemos, então, afirmar que 1 de 42 é igual a
3

.

Atividade 7
Paulo, Vítor e Marina ganharam um copo de refrigerante cada um. Paulo
deixou 1/6 no copo, Vítor deixou 1/2 e Marina 1/4. Pinte a quantidade de
refrigerante que cada um deixou nos seus respectivos copos e registre quem
deixou mais. E menos?

Paulo

184

Vitor

Marina

Matemática

Atividade 8
Indique a fração correspondente à parte pintada em cada uma das figuras
a seguir:
A.

D.

B.

E.

C.

F.

Atividade 9
Represente em cada figura a fração indicada ao seu lado:

1
4

1
6

1
8

3
8

3
4
Fracionar para quê?
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Comparando
e operando
com frações

Objetivo
Comparar e
operar com
frações.

Agora podemos avançar no estudo das frações. Veremos como comparar
e realizar operações de adição e subtração com as frações para, a partir daí,
utilizá-las na resolução de problemas e em situações do dia a dia. Para isso,
começaremos com trabalhos em grupo utilizando materiais concretos feitos de cartolina para, a partir deles, fazermos nossas considerações.
Após o estudo deste tópico, você deverá saber reconhecer as situações
nas quais é necessário somar ou subtrair frações em diferentes contextos.

Situação-Problema 10
Vamos começar com uma atividade em grupo. Você deverá utilizar
cartolina recortada. Seu professor orientará os trabalhos.

▻ Trabalho em grupo
Reproduza em cartolina 6 retângulos com as medidas 24 cm × 5 cm
e divida-os da seguinte forma:
∙ 1º - 12 retângulos de 1 cm × 5 cm
∙ 2º - 6 retângulos de 2 cm × 5 cm
∙ 3º - 4 retângulos de 3 cm × 5 cm
∙ 4º - 3 retângulos de 4 cm × 5 cm
∙ 5º - 2 retângulos de 6 cm × 5 cm
∙ 6º - 1 retângulo de 12 cm × 5 cm
Nomeie esses retângulos com as frações correspondentes.
(1, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 .)

2
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▻ Atividade A – Frações equivalentes
Utilize os retângulos recortados e responda às questões:
a) Quantas metades cabem no inteiro?
b) Quantos quartos cabem no inteiro?
c) Repetir a atividade usando as frações 1 , 1 , 1 .
3 6 12
d) Quantos quartos cabem na metade do inteiro?
e) Quantos sextos cabem na metade do inteiro?
f) Um terço cabe "certinho" na metade do inteiro?
g) Com relação às frações 1 , 1 , 5 , 2 , 3 responda:
2 3 6 3 4
∙ Qual é a menor fração?
∙ Qual é a maior fração?
∙ Escreva as frações em ordem crescente.

▻ Atividade B – Operações com frações
Utilize os retângulos recortados
a) Sobrepor ao retângulo maior (1 inteiro) dois retângulos que representem meio ( 1 ). O que ocorreu?
2
b) Sobrepor a 1 inteiro, retângulos que representem: 1 e 2 ; 1 e
3 4
2 ; 1 e 1 . Qual o resultado obtido em cada caso? 3
4 3
3
c) A mesma atividade, sobrepondo a um inteiro: 1 e 1 ; 1 e 1 ; 1
4 3
e 1 . Qual o resultado obtido em cada caso? 2 3 2
6
→
Comparando e operando com frações
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d) Calcule, utilizando o material que você construiu:
1 + 2=
2 4

∙

1 + 1=
2 3

1
∙ 1 – =
2

∙

1 – 1=
2 3

∙

5 + 1=
12 2

∙

∙

1 + 1 + 1 =
3 4 12

∙ 5 – 2 =
6 6
Que conclusões você pode ter a partir das operações de adição e
subtração de frações?
Agora, discuta com seus colegas e professor a adição e a subtração de
frações com denominadores iguais ou diferentes.

Atividade 10
Numa cidade de 60.000 habitantes, 12.000 possuem idade entre 18
e 25 anos. Os jovens com idade entre 18 e 25 anos correspondem a que
fração da população?

Atividade 11
Um trabalhador foi contratado por uma empresa no dia 1º de abril,
recebendo mensalmente um salário fixo. No dia 5 de dezembro daquele ano,
recebeu seu salário relativo a novembro juntamente com o 13º. Sabendo que
o salário desse trabalhador é R$ 828,00, quanto ele recebeu de pagamento?

188

mAtEmátIcA

Atividade 12
Renilda cumpre uma jornada de 8 horas diárias como costureira numa
confecção. Gasta diariamente uma hora e meia para ir e o mesmo tempo
para voltar do trabalho, usando transporte público. Diariamente, gasta duas
horas para cozinhar e arrumar a casa. Que fração do dia sobra para Renilda
descansar e ficar com a família?

Atividade 13
Para ir de casa à escola, Pedro percorre 3/5 de um quilômetro. Depois,
volta pelo mesmo caminho. Que fração de quilômetro Pedro percorre para ir
e voltar da escola? Essa fração equivale a quantos metros? Caso não saiba,
pesquise quantos metros há em 1 km.

Atividade 14
Hoje em dia, muitos agricultores têm diversificado
sua produção agrícola: assim eles não ficam
dependentes de apenas um tipo de produto e ainda
conseguem produzir em várias épocas do ano. Suponha
que um desses agricultores, que possui 60 hectares de
terras, destinou 1/3 delas para pastagens, 1/5 para
o plantio do café e 1/6 para o da banana. O restante
da propriedade será ocupado pelo cacau. Qual a fração
das terras destinada ao cacau? Quantos hectares são
destinados a pastagens?

• Encontre fraçõ
es
equivalentes,
colocando tod
as
as frações com
denominadores
iguais. Assim vo
cê
poderá efetua
r
as operações co
m
mais facilidad
e.
• Pesquise o
significado de
hectares.

Comparando e operando com frações
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Objetivo
Aprofundar
o estudo dos
números
decimais.

Onde utilizamos
números decimais?

Você, em outros momentos, já teve a oportunidade de resolver problemas
onde aparecem números com vírgula, principalmente em situações
envolvendo dinheiro ou unidades de medidas. Vamos, agora, aprofundar
um pouco mais o estudo deste tipo de número, saber quando utilizá-los e
como realizar algumas operações com eles.
Neste tópico, você deverá saber como representar e operar com números
decimais, além de utilizá-los em situações do dia a dia e nas medidas de
comprimento, de tempo etc.

Situação-Problema 11
Considere o panfleto abaixo:
RONY
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Vamos começar analisando as informações contidas no panfleto de
propaganda de uma agência de turismo.
Verifique a propaganda e responda às questões apresentadas. (Utilize uma
calculadora para auxiliá-lo nos cálculos. Lembre-se de que sua calculadora
coloca um ponto onde deveria ter vírgula; países de Língua Inglesa utilizam
esta forma de escrever números decimais.)
A. Preencha a tabela abaixo, indicando o valor total a ser pago à vista e a
prazo, e a diferença entre eles:
Pacote

À Vista

A Prazo

Diferença

Apartamento single
(de solteiro)
Apartamento duplo
Apartamento triplo

B. Qual a diferença entre a viagem com apartamento duplo e com apartamento triplo?

C. Os valores colocados no panfleto são individuais. Se duas pessoas resolvem
ocupar um quarto duplo, quanto as duas pagarão juntas?

D. Uma pessoa que optou por ficar em apartamento single, pagando em
prestações, já pagou 4 parcelas. Quanto ela ainda deve?

Onde utilizamos números decimais?
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E. A empresa Vaivê resolve enviar três de seus funcionários para São Luís,
optando pelo pacote com quarto triplo. O pagamento será feito em seis
vezes, com a primeira parcela paga em cheque no dia 10/07/2008.
Preencha o cheque abaixo com o valor pago.

F. Quanto a empresa Vaivê ainda ficará devendo após o segundo pagamento?

G. Caso não se cobrassem juros, qual deveria ser o valor das parcelas para
cada um dos pacotes?

▻ Como lemos os números?
A vírgula colocada em um número serve para dividi-lo em duas partes: à
sua esquerda temos a parte inteira do número e à sua direita temos a
parte decimal ou menor que a unidade. Cada uma das posições possui
um nome específico:
PARTE INTEIRA
centena

dezena

PARTE DECIMAL
unidade

,

décimo

centésimo

milésimo

Observemos, por exemplo, o número 362,745. A parte inteira, 362,
poderia ser lida das seguintes formas:
192
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3

centenas

6

dezenas

2

unidades

36

dezenas

2

unidades

362

unidades

A parte decimal, 745, poderia ser lida das seguintes formas:
7

décimos

4

centésimos

5

milésimos

74

centésimos

5

milésimos

745

milésimos

Situação-Problema 12
Um número decimal nada mais é do que uma representação da fração
decimal. Sendo assim, complete o quadro abaixo com as representações:
NÚMERO DECIMAL

QUANTIDADES

FRAÇÃO
DECIMAL

UNIDADE

UM INTEIRO

–

1

UM DÉCIMO

1
10

0

1

UM CENTÉSIMO

1
100

0

0

1

UM MILÉSIMO

1
1000

0

0

0

1

0

0

4

2

1

0

3

DÉCIMO

CENTÉSIMO

MILÉSIMO

NÚMERO
1
0,1

0,01

0,001

TRÊS DÉCIMOS

8
1000

Onde utilizamos números decimais?
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QUANTIDADES

FRAÇÃO
DECIMAL

NÚMERO DECIMAL
UNIDADE

DÉCIMO

CENTÉSIMO

MILÉSIMO

NÚMERO
0,213
0,014

TRINTA E CINCO
CENTÉSIMOS

Atividade 15
Observe a tabela abaixo, relativa à evolução
dos recordes mundiais na corrida de 100 m rasos:

Converse com
seu professor:
ele poderá lhe
mostrar uma fo
rma
de entender os
números decim
ais
com a utilizaçã
o do
material doura
do.

EVOLUÇÃO DOS 100 M RASOS
10s6

Donald Lippincott (EUA-6/7/1912)

9s90

Leroy Burrell (EUA-14/6/1991)

10s4

Charles Paddock (EUA-23/4/1921)

9s86

Carl Lewis (EUA-25/8/1991)

10s3

Percy Williams (CAN-9/8/1930)

9s85

Leroy Burrell (EUA-6/7/1994)

10s2

Jesse Owens (EUA-20/6/1936)

9s84

Donovan Bailey (CAN-27/7/1996)

10s1

Willie Williams (EUA-3/8/1956)

9s79

Maurice Greene (EUA-16/6/1999)

10s0

Armin Hary (ALE-21/6/1960)

9s78

Tim Montgomery (EUA-14/9/2002)

9s95

Jim Hines (EUA-14/10/1968)

9s77

Asafa Powell (JAM-14/6/2005)

9s93

Calvin Smith (EUA-3/7/1983)

9s74

Asafa Powell (JAM-9/9/2007)

9s92

Carl Lewis (EUA-24/9/1988)

9s72

Usain Bolt (JAM-4/5/2008)

A. Em 1912, o americano Donald Lippincott fez os 100 m rasos em 10,6s.
Em 1968, outro americano, Jim Hines, estabeleceu um novo recorde:
9,95s. Qual a diferença entre essas duas marcas? Esse valor é maior ou
menor que 7 décimos de segundo?
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B. Em quanto o jamaicano Usain Bolt, atual detentor do recorde mundial,
reduziu a marca estabelecida pelo também jamaicano Asafa Powell?

C. Se o jamaicano pudesse manter esse desempenho,
quanto tempo ele demoraria para percorrer 1 km?

D. Nas Paraolimpíadas de Atenas, em 2004, a
atleta Ádria Santos, 30 anos, realizou um tempo
de 12,55s nos 100 m rasos da classe T11 (para
deficientes visuais totais). Quantos segundos
esse tempo está acima do recorde do jamaicano,
recordista mundial?

O recorde mun
dial
estabelecido em
04/05/2008 a
inda
permanece ou
já foi
superado? Pesq
uise
e discuta com
os
seus colegas.
Mais uma
informação pa
ra
você: Ádria está
entre os maiore
s
medalhistas
brasileiros da
história dos Jo
gos
Paraolímpicos
.

Atividade 16
Efetue as seguintes operações em
sua calculadora:
A. 1 ÷ 0,2 =

Para lembrar
dividendo

divisor

resto

quociente

B. 5 ÷ 0,6 =
C. 10 ÷ 0,1 =
D. Observe os resultados encontrados e escreva o que podemos dizer sobre
o quociente de uma divisão quando o divisor é menor que a unidade.
Onde utilizamos números decimais?
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Atividade 17
Ao dividir 1 por 3 em sua calculadora você encontrará como resultado
0,3333333. Apague o visor e faça a seguinte multiplicação: 0,3333333 × 3.
Qual o resultado encontrado? O que você percebe? Discuta com seus colegas.

Atividade 18
Efetue as seguintes operações em sua calculadora:
A. 12 ÷ 10 =		
B. 243 ÷ 10 =
C. 345,6 ÷ 10 =
D. 12 ÷ 100 =
E. 243 ÷ 100 =
F. 3.456 ÷ 1.000 =
G. O que ocorre quando dividimos um número qualquer por 10, 100, 1.000 ?

H. 12,3 × 10 =
I. 1,234 × 10 =
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J. 12,675 × 100 =
K. 3, 12 × 100 =
L. O que ocorre quando multiplicamos um número qualquer por 10, 100,
1.000?

Atividade 19
Pesquise algumas atividades profissionais que utilizam medidas com
precisão de metros, outras que utilizam medidas com precisão em decímetros, centímetros ou milímetros. Apresente aos seus colegas e discuta os resultados conseguidos.
Você sabia?
A maioria das nossas unidades de medidas utilizam o sistema decimal?
Por exemplo:
O metro (m) é fracionado da seguinte forma:
1 m = 10 dm (dez decímetros)
1 m = 100 cm (cem centímetros)
1 m = 1000 mm (mil milímetros)
Assim, quando escrevemos 2,358m, estamos escrevendo o valor de uma
medida de 2 metros, 3 decímetros, 5 centímetros e 8 milímetros.
1 dm = 1 décimo do metro
1 cm = 1 centésimo do metro
1 mm = 1 milésimo do metro

Onde utilizamos números decimais?
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6

O que é
proporcional?

Trabalhar
as relações
proporcionais
entre duas ou
mais grandezas.

Você já deve ter se deparado com várias situações onde foi necessário
fazer algum tipo de cálculo proporcional: na receita de um bolo, nas compras
no supermercado, na compra de pães na padaria ou em outras situações.
Vamos, agora, entender um pouco sobre esse assunto, a partir de problemas
cotidianos nos quais nos deparamos com relações proporcionais entre duas
ou mais grandezas.
Ao final deste tópico, você deverá entender o conceito de proporcionalidade, perceber que nem todas as relações entre duas grandezas são proporcionais e diferenciar grandezas direta e inversamente proporcionais.

Situação-Problema 13
Observe a indicação que aparece numa lata de chocolate em pó.
A. Complete a tabela abaixo com a quantidade de chocolate e leite necessários
para cada uma das porções, respeitando a indicação do rótulo.

30 g

Leite
Volume

Copos

200 mL

1 copo

600 mL
1L
300 g
12 copos
1000 g
1,5 kg
1,5 L
20 L
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a) Quando a quantidade de leite passa de 1 copo para 1 litro, o que ocorre com a quantidade de chocolate?

b) Quando a quantidade de leite passa de 20 para 1 litro o que ocorre
com a quantidade de chocolate?

B. Como você faria para encontrar a quantidade de chocolate necessária
para 20mL de leite?

Para refletir...
Você sabe o que são grandezas? As Ciências chamadas Exatas (a Física,
a Química, a Astronomia etc.) baseiam-se na “medição”, sendo essa sua
característica fundamental.
Em outras Ciências, ao contrário, o principal é a descrição e a classificação.
Assim, a Zoologia descreve e classifica os animais, estabelecendo categorias de
separação entre os seres vivos existentes.
Todos temos uma certa noção do que é medir e o que é uma medida e,
em muitas profissões, elas são utilizadas a todo momento. Um feirante, por
exemplo, não pode realizar seus negócios se não mede com uma balança a
quantidade de carne ou legumes pedida. Um lojista, com o metro, mede a
quantidade de tecido que lhe solicitaram. Em uma fábrica, mede-se com o
relógio o tempo que os operários trabalham.
Há diferentes coisas que podem ser medidas: o feirante mede “pesos”; o
lojista, “comprimentos”; a fábrica, “tempos”. Também podem ser medidos
volumes, áreas, temperaturas etc.
→
O que é proporcional?
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Tudo aquilo que pode ser medido chama-se “grandeza”, assim, o peso, o
comprimento, o tempo, o volume, a área, a temperatura, são “grandezas”. Ao
contrário, visto que não podem ser medidas, a verdade ou a alegria não são
grandezas.
Medir é comparar uma quantidade de uma grandeza qualquer com outra
quantidade da mesma grandeza que se escolhe como “unidade”.
Não teria sentido tentar medir uma quantidade de uma grandeza com uma
unidade de outra grandeza. Ninguém, mesmo que esteja louco, pretenderá medir a extensão de um terreno em quilogramas, ou o comprimento de uma rua
em litros.
Adaptado de: FÍSICA experimental. Parte 5: Medidas de Grandezas Fundamentais.
Disponível em: <http://educar.sc.usp.br/ciencias/fisica/mf5.htm>. Acesso em: 19 jan. 2012.

C. Relacione as grandezas que foram citadas na Situação-Problema 13 e
também as unidades de medidas utilizadas para quantificá-las.

Atividade 20
No CEASA, a tabela de preço do tomate estava
suja. Você pode ajudar o feirante a lembrar-se
do preço?
A. Quais são as grandezas envolvidas?

Massa (kg)

R$

2
3
4

2,44

5
10

6,1

B. Qual o procedimento que você utilizou para completar a tabela?

C. Há vantagem em comprar 10 kg de tomate em vez de 3 kg? Por quê?
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D. Compare suas respostas com as de um colega.

Perceba que, nesse caso, à medida que se aumenta a massa do tomate,
o preço aumenta na mesma proporção, ou seja, quando multiplicamos a
massa por um número, o preço é multiplicado por este mesmo número.
Dizemos, então, que as grandezas – massa e preço – são diretamente
proporcionais.

Atividade 21
A tabela a seguir indica diferentes velocidades e os tempos a elas correspondentes para se percorrer uma mesma distância. Complete a tabela e
responda às questões:
T (min)

1

2

3

V (km/h)

60

30

20

6

8

12

A. Se dobrarmos a velocidade, o tempo necessário para se percorrer uma
dada distância também dobrará? Justifique.

B. E se reduzirmos a velocidade para um terço, qual deverá ser a variação do
tempo necessário para se percorrer essa distância?

C. Para percorrermos a mesma distância, na metade de certo tempo, como
deverá variar a velocidade?

O que é proporcional?
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Perceba que, nesse caso, à medida que a velocidade diminui, o tempo
aumenta proporcionalmente, ou seja, quando dividimos a velocidade por
um número, o tempo é multiplicado por este mesmo número.
Dizemos, então, que as duas grandezas – velocidade e tempo – são
inversamente proporcionais.

Atividade 22
Um trabalhador da construção civil cobra sua mão de obra da seguinte
forma:
Dia de trabalho (8h/dia) a R$ 40,00
Hora extra de trabalho R$ 6,00
A. Para facilitar o cálculo de quanto cada trabalhador deve receber, o patrão
fez a seguinte tabela. Ajude-o a preenchê-la.

Trabalhadores

Dias
trabalhados

Valor a receber pelos
dias trabalhados

Horas
extras

Luiz

30

8

Carlos

16

18

Rui

18

4

Maurício

22

2

Valor a
receber pelas
horas extras

Total a
receber

B. Complete, agora, a tabela a seguir, com a quantidade de horas totais
trabalhadas e o valor total recebido por cada um dos trabalhadores.
Trabalhador
Luiz
Carlos
Rui
Maurício
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Horas trabalhadas

Valor recebido

Matemática

a) Podemos afirmar que as grandezas – horas trabalhadas e valor
recebido – são proporcionais? Por quê?

b) O que é mais vantajoso: trabalhar 12 dias ou trabalhar 4 dias e fazer
12 horas extras?

Atividade 23
Revistas e jornais costumam apresentar uma relação dos programas mais
vistos na TV, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística (Ibope). A pesquisa do Ibope revela o número de pontos
que cada programa obtém. Cada ponto do Ibope equivale a determinado
número de telespectadores na Grande São Paulo. Em certa semana do mês
de agosto, um jornal da capital apresentou o seguinte resultado:
Programas
Musical

Pontos
do Ibope
22

Humorístico

1.200.000

Esportivo

27

De auditório

12

Entrevista

2

Telejornal

32

Novela
Filme

Nº de telespectadores
da Grande São Paulo

160.000
2.400.000

28

A. Quantos telespectadores correspondem a 1 ponto no Ibope?

O que é proporcional?
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B. Complete a tabela.
C. Quantos telespectadores assistiram nessa semana ao musical indicado
pelo Ibope?

D. Qual o número de pontos da novela indicada pelo Ibope nessa semana?

E. De acordo com essa tabela, se dobrar o número de pontos do Ibope, o
número de telespectadores também dobra? E se triplicar? Justifique sua
resposta.
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Objetivo

A proporcionalidade
no dia a dia

Aplicar a
proporcionalidade
em situações
práticas.

Vamos continuar fazendo algumas aplicações da proporcionalidade.
Agora você verá como utilizá-las em situações práticas, começará também
a entender alguns conceitos importantes como escala e semelhança, utilizando-as em situações do dia a dia.
Com essas aplicações você deverá melhorar o seu entendimento quanto
ao conceito de proporcionalidade, reconhecer as situações apropriadas às
suas aplicações e resolver problemas diversos do dia a dia.

Situação-Problema 14

Na China,
construíram uma
ponte de 36 km
em 5 anos.

Esta aqui
tem 670 m e
levou
20 anos!

Putz! Se a ponte da China
fosse construída aqui, levaria mais de mil anos para
ﬁcar pronta!

Observe a charge que foi
publicada em um jornal de
uma cidade brasileira.
Como você acha que o autor chegou ao valor de mais
de mil anos? Você concorda
com ele?

Situação-Problema 15

Disponível em: <http://www.amarildo.com.br>.

Leia o texto a seguir:
Quando o sábio Tales de Mileto, cerca de seiscentos anos
antes do nascimento de Cristo, se encontrava no Egito, foi-lhe pedido, por um mensageiro do faraó, em nome do
soberano, que calculasse a altura da pirâmide de Quéops:
corria a voz de que o sábio sabia medir a altura de construções elevadas por arte geométrica, sem ter de escalá-las
(subir a elas). Tales apoiou-se a uma vara, esperou até o
momento em que, a meio da manhã, a sombra da vara, estando esta na vertical, tivesse um comprimento igual ao
da própria vara. Disse então ao mensageiro: “Vá, mede depressa a sombra: o seu comprimento é igual à altura da pirâmide.”
A proporcionalidade no dia a dia

→
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→

Para ser rigoroso, Tales deveria ter dito para adicionar à sombra da pirâmide
metade do lado da base desta, porque a pirâmide tem uma base larga, que rouba uma parte da sombra que teria se tivesse a forma de um pau direito e fino;
pode acontecer que o tenha dito, ainda que a lenda não o refira, talvez para não
estragar, com demasiados pormenores técnicos, uma resposta que era bela na
sua simplicidade.
RADICE, Lúcio Lombardo. A matemática de Pitágoras a Newton. In: Matemática 7.
Porto: Areal Ed., 1971. Disponível em: <http://matemativerso.
wordpress.com/page/4/>. Acesso em: 28 jan. 2012.

A. Você concorda com a afirmação de Tales quando ele ordena “Vá, mede
depressa a sombra: o seu comprimento é igual à altura da pirâmide”?
Discuta com seus colegas.
B. O autor do texto afirma que “Para ser rigoroso, Tales deveria ter dito para
adicionar à sombra da pirâmide metade do lado da base desta, porque a
pirâmide tem uma base larga que rouba uma parte da sombra que teria se
tivesse a forma de um pau direito e fino”. Você concorda com a afirmação?
Discuta com seus colegas.

Situação-Problema 16

Rony

A grande estratégia de Tales se baseou na verificação de que havia dois
triângulos, um formado pelo bastão e outro formado pela pirâmide e suas
sombras. Esses dois triângulos eram semelhantes. Veja o desenho:
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A. Na figura mostrada, os triângulos ABC e DEF são semelhantes. Você
sabe quando dois triângulos são semelhantes? Pesquise e discuta com
seus colegas e professores o que são triângulos semelhantes e quais as
suas características.

B. Se o bastão utilizado por Tales tivesse medida conhecida (EF) de 2 m e sua
sombra projetada no chão (ED), em certo momento, medisse 4 m, qual
teria sido a altura da pirâmide de Quéops encontrada por Tales, sabendo
que ela projetava uma sombra (AB) de 308 m?

C. E se a sombra da pirâmide tivesse 462 m, qual seria o tamanho da sombra
do bastão?

Atividade 24
Deseja-se encontrar a altura de uma árvore utilizando-se a mesma
estratégia utilizada por Tales. Observe o desenho e, em seguida, encontre a
altura da árvore.
Rony

A proporcionalidade no dia a dia

207

UNIDADE formativa III

Atividade 25
A incidência dos raios solares faz com que os extremos das sombras de um
homem e do edifício coincidam. O homem mede 1,70 m e a sua sombra mede
3,40 m. Se a sombra do edifício mede 40 m, quanto mede a sua altura?

Rony

Atividade 26
Em cada problema abaixo, identifique as grandezas, classifique-as como
direta ou inversamente proporcionais e resolva-os utilizando o conceito de
proporcionalidade:
A. Os ingredientes abaixo são os necessários para se fazer um delicioso doce
de chocolate:
∙∙4 ovos
∙∙3 colheres de sopa de açúcar
∙∙10 g de margarina
∙∙200 g de chocolate meio amargo
∙∙1 lata de creme de leite sem soro
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Se uma pessoa quiser fazer maior quantidade desse doce, usando 6 ovos,
que quantidade dos outros ingredientes terá de usar?
Grandezas:
□□ Diretamente proporcionais

□□ Inversamente proporcionais

B. Um carro com velocidade constante de 100 km/h, vai da cidade A até a
cidade B em 3 horas. Quanto tempo levaria esse mesmo carro para ir de
A até B, se sua velocidade constante fosse 160 km/h?
Grandezas:
□□ Diretamente proporcionais

□□ Inversamente proporcionais

A proporcionalidade no dia a dia
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Objetivo

Calculando áreas
de superfícies
retangulares

Trabalhar a área
e o perímetro
de superfícies
retangulares.

Ao estudarmos as proporções, referimo-nos a grandezas. Vimos
que as grandezas são o que podemos medir. Neste tópico, focaremos,
especificamente, duas grandezas relacionadas com retângulos: áreas
de superfícies retangulares e comprimento de seus lados, trabalhando
o perímetro. Veremos como medir essas grandezas e entender como
realizar esses cálculos, o que é extremamente importante, não somente
para resolver situações do nosso dia a dia e do trabalho, mas também
para compreender como utilizá-las para compreender os cálculos de áreas
em outros tipos de superfícies.
Após os estudos dos assuntos tratados neste tópico, você deverá ser
capaz de identificar e utilizar expressões para calcular perímetros e áreas de
superfícies retangulares e aplicá-las na resolução de problemas.

Situação-Problema 17
O quarto de Felipe é revestido de madeira. No entanto, o piso está com
um pouco de umidade e, por isso, ele pretende removê-lo. Veja uma planta
do quarto de Felipe com as medidas internas do mesmo.
Rony
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Felipe pretende colocar piso cerâmico e até já escolheu modelo e
tamanho.
Desconsidere o rejuntamento e responda:
A. Quantas peças caberão, enfileiradas, na maior
dimensão do quarto?
B. Quantas peças caberão, enfileiradas, na menor
dimensão do quarto?
C. Alguma peça deverá ser cortada? Quantas?
D. Quantas peças cerâmicas serão necessárias para revestir todo o quarto?
E. Para arrematar o piso, Felipe colocará rodapé em volta
de todo o quarto. Observe as peças que serão utilizadas:
Desconsiderando o vão da porta, calcule quantas peças serão gastas em
todo o rodapé.
Para saber
Ao efetuar os cálculos anteriores, você pôde calcular a área e o perímetro do quarto de Felipe, podendo dizer que a área do quarto é de
pisos cerâmicos de 40 cm x 40 cm e o perímetro é de
peças
de 40 cm de comprimento.
Perceba que, para efetuarmos essas medidas, tivemos que recorrer a uma medida padrão (já conhecida),
no caso as peças cerâmicas.
Porém, para que nossa comunicação fique mais
clara, costumamos utilizar medidas universalmente
conhecidas. Para medidas de comprimento, utilizamos o metro (m) e, para medidas de área, utilizamos
no metro quadrado (m2) que é a área de um quadrado de 1 m de lado.

Calculando áreas de superfícies retangulares
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Situação-Problema 18
Em cada retângulo abaixo, calcule a quantidade de quadradinhos e
expresse esta quantidade por meio de uma multiplicação.
A.

B.

Ao contar os quadradinhos, estamos
calculando a área do retângulo. Se cada
quadradinho tiver área de 1 m2, a área
encontrada estará em m2. Perceba que
você pode calcular essa área a partir de
uma multiplicação. Se um retângulo possui
dimensões não conhecidas b (base) e h (altura),
então podemos representar esta área (A) por
b × h, como mostrado na figura ao lado.

C.

h
b
A=b×h

Atividade 27
Observe a planta baixa a seguir. As medidas que aparecem estão em metros. Calcule a área e o perímetro de cada um dos cômodos. Caso queira,
utilize sua calculadora para os cálculos, mas deixe registrado como pensou.
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Cômodo

Perímetro
Cálculo

Área
Total

Cálculo

Total

Quartos
Cozinha/
estar
Banho

Atividade 28
Uma cozinha tem formato de um paralelepípedo com as seguintes
dimensões:

Deseja-se azulejar as paredes dessa cozinha até o teto.
A. Qual a área total das paredes a serem azulejadas?

B. Quantos azulejos devemos comprar, se os azulejos são quadrados de
15 cm de lado?

Calculando áreas de superfícies retangulares
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Objetivo

A proporcionalidade
no trabalho

Aplicar a
proporcionalidade
em situações
ligadas ao
trabalho.

Já tivemos a oportunidade de discutir casos envolvendo grandezas proporcionais e não proporcionais. Também pudemos perceber algumas aplicações da proporcionalidade em algumas situações do dia a dia. Agora, vamos
avançar um pouquinho mais e estudar aplicações da proporcionalidade em
aplicações a algumas situações ligadas ao trabalho.
Após o estudo deste tópico, você deverá compreender a aplicação da
proporcionalidade em situações práticas de algumas profissões e ser capaz
de ampliar as aplicações vistas a outras situações e outras profissões, nas
quais o conceito de proporcionalidade deva ser utilizado.

Situação-Problema 19
Você já deve ter ouvido falar de escalas. Elas podem ser encontradas em
mapas, projetos arquitetônicos, maquetes e outras aplicações nas quais precisamos reduzir as medidas reais de um objeto ou figura de forma proporcional.
Dessa forma, são preservadas as características do objeto ou figura original.
Para saber
Sejam os seguintes elementos:
D → Um comprimento retirado do objeto real.
d → O comprimento no desenho correspondente a D.
A escala do desenho é calculada fazendo-se:

d ou d:D, lê-se escala d para D e se utiliza simplificar a fração por d.
D
Objeto real
16 cm

Desenho
4 cm
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Uma outra medida deste mesmo lápis, no desenho, mede 2,5 mm. Qual o
tamanho desta mesma medida no lápis real?

Situação-Problema 20
Observe a planta baixa a seguir. Algumas medidas foram apagadas e as
outras que aparecem estão em metros.

Para saber as medidas que estão apagadas, um arquiteto precisa descobrir em qual escala o desenho foi feito e, para isso, deve utilizar uma régua.
A. Qual a escala utilizada pelo projetista?
B. Qual o valor, em metros, das medidas apagadas?
C. Calcule a área de cada um dos cômodos da casa.

A proporcionalidade no trabalho
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Atividade 29
A. Você sabe o que é uma maquete? Pesquise no dicionário e depois leia o
texto abaixo:
O projeto da Catedral da Benção, sede
mundial presidida pelo Missionário Doriel
de Oliveira, teve como característica a fusão
entre a estrutura circular de um templo já
existente com um complexo programa de
necessidades e atividades a serem desenvolvidas no local.
O projeto será executado em etapas, sendo
a primeira (já concluída) a ampliação do templo original, com a execução de uma cobertura que deveria vencer um vão livre de 50 m de
diâmetro e 70 m no sentido longitudinal.

Maquete da Catedral da Bênção Taguatinga – DF Projeto do Arquiteto
Renato Matos Bittencourt Brasilia – DF

Disponível em: <http://www.carlosfreire.com.br/carlosfreire/empresa_
artigos_catedral.asp>. Acesso em: 19 jan. 2012.

B. Nessa maquete, a escala utilizada foi de 1 para 200 (1:200). Qual o
tamanho, na maquete, das dimensões mostradas no texto?

Atividade 30
Um desenhista fez um desenho utilizando a escala de 1:250. A árvore
que aparece no desenho, por exemplo, mede 15 cm. Qual é a altura real da
árvore em metros?
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Atividade 31
Você sabe o que é argamassa? E o que é traço? Pesquise e discuta com
seus colegas e professores.
A tabela seguinte mostra alguns traços utilizados para o preparo de
argamassas para assentamento ou revestimento utilizados em obras.
Traços das argamassas para assentamento
Aplicação

Rendimento por
lata de cimento

Traço

Paredes de tijolos
maciços de barro

1 lata de cimento, 2 latas de
cal, 8 latas de areia

10 metros quadrados

Paredes de tijolos
1 lata de cimento; 2 latas de
cerâmicos de 6 ou
cal; 8 latas de areia
8 furos

16 metros quadrados

Azulejos

1 lata de cimento; 1 lata e meia
7 metros quadrados
de cal; 4 latas de areia

Cerâmicas

1 lata de cimento; 1 lata e meia
7 metros quadrados
de cal; 4 latas de areia

Traços das argamassas para revestimento
Aplicação

Rendimento por lata de
cimento

Traço

Chapisco

1 lata de cimento; 3 latas de
areia fina

30 metros quadrados

Emboço

1 lata de cimento; 2 latas de
cal; 8 latas de areia média

17 metros quadrados

Reboco

1 lata de cimento; 2 latas de
cal; 9 latas de areia fina

35 metros quadrados

Cimentado

1 lata de cimento; 3 latas de
areia média

4 metros quadrados

Observação: a lata de medida deve ser de 18 litros.
Os seguintes revestimentos foram utilizados
internamente em uma casa, que possui pé-direito
de 3 m:

Pesquise e
discuta com se
u
professor e co
legas o
significado de
pé-direito de um
a casa.

A proporcionalidade no trabalho

217

UNIDADE formativa III

A. Calcule a quantidade de areia a ser utilizada no chapisco em uma sala com
forma retangular e medidas de 3 m x 5 m.

B. Calcule a quantidade de cal a ser utilizada no assentamento de azulejo de
uma cozinha de 4 m x 3,5 m.

C. Calcule a quantidade de areia a ser utilizada no piso cimentado de uma
área de serviço com medidas de 4 m x 4 m.

D. Calcule as quantidades de cal e areia fina a serem utilizadas no reboco das
paredes de um quarto retangular de 3,5 m x 5 m.
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Objetivo

Descobrindo
porcentagens

Você sabia que as porcentagens são notações especiais
de frações? Neste tópico, faremos uma abordagem desta
notação. Veremos um pouco de sua aplicação a situações
práticas, e como utilizar porcentagens com suas diversas
possibilidades.

Compreender
o conceito de
porcentagem,
vinculando-o
a frações e
números
decimais;
aplicar esse
conceito na
resolução de
problemas
em situações
diversas.

Situação-Problema 21
Rony

Vamos começar com uma
situação prática, envolvendo
cálculo de porcentagem. Utilize
a estratégia que conhece para
resolver e depois compartilhe
com seus colegas e professores.
João Paulo gostou de um dos
modelos ao lado. O tênis escolhido custa R$ 180,00.
A. Qual o valor do desconto?

B. Qual será o valor pago por João Paulo?

Situação-Problema 22
Quando dizemos 50%, estamos nos referindo a 50 partes em 100. Assim, podemos afirmar que:

Descobrindo porcentagens
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Quando afirmamos que 50% dos alunos da turma A são meninas, que50 = 1
(1 em cada dois, ou seja, a metade) dos alunos
remos dizer que
100 2
são meninas. Ao falarmos 50% de certa quantidade ou valor, queremos dizer que vamos fracionar em 100 partes iguais e delas retiraremos 50.
Pode-se utilizar o conceito de proporcionalidade para calcular porcentagens. Acompanhe o problema a seguir.
Carlos trabalha no comércio e recebe por comissão. Por mês, ele recebe
5% de suas vendas. No mês de abril ele vendeu R$ 12.000,00 (doze mil
reais). Qual foi a sua comissão?
100%

R$ 12.000,00

↓ ÷ 100

↓ ÷ 100

↓x5

↓x5

Carlos recebeu

de comissão no mês de abril.

Situação-Problema 23

Digite:
O resultado aparecerá no seu visor: 600
220

Rony

O problema anterior poderia ser resolvido com o uso
da calculadora. Quais as duas operações feitas para
resolver o problema? Perceba que dividimos o valor
de R$ 12.000,00 por 100 e multiplicamos o resultado
por 5. Ou ainda, multiplicamos por 5 e dividimos por
100. Sendo assim, pode-se dizer que efetuamos a
multiplicação por 5%. É exatamente desta forma que
utilizaremos a calculadora. Veja como a operação
poderia ser efetuada:

mAtEmátIcA

Lembrando que 5% = 0,05, este procedimento poderia ser feito da seguinte forma:
Digite:
Agora, utilizando a sua calculadora, calcule:
A. 12% de R$ 480,00
B. 3% de R$ 1.265,00
C. 1,5% de R$ 2.456,00

Atividade 32
Pinte 20% do quadrado ao lado:

Atividade 33
Para tratar do gramado, o jardineiro prepara uma mistura diferente,
usando uma receita preparada por um engenheiro agrônomo, conforme
mostrado no quadro:
Materiais
75% de areia
10% de sulfato de amônia
15% de sulfato de ferro
Forma de utilização: Espalhar 100g da mistura
em cada metro quadrado.

Se o jardim a ser tratado pelo jardineiro possui 350 m2, calcule quantos
quilos de cada substância da receita são usados para tratar o gramado.
Lembre-se de que 1 quilo (1 kg) = 1.000 gramas (1.000 g).

Descobrindo porcentagens
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Atividade 34
Um grupo do Projovem Urbano tem 240 alunos. Uma pessoa curiosa fez
um levantamento com o qual obteve os seguintes resultados:
93,75% dos alunos são destros;
15% dos alunos utilizam bicicleta como meio de transporte;
45% dos alunos são meninas;
75% dos alunos têm mais de um irmão.

Calcule mentalmente o número aproximado de alunos dos diferentes
grupos. Após conversar com seus colegas e explicar como você pensou,
use a calculadora e verifique se suas estimativas foram as mais próximas
dos números exatos.

Atividade 35
Feito um levantamento em uma turma sobre o lazer preferido pelos alunos,
os resultados foram organizados no gráfico que se segue.
Preferências de lazer dos alunos
Cinema
12,5%

Outros
17,5%

Música
10,0%

Futebol
40,0%

Leitura
15,0%
TV
5,0%

Sabendo que foram pesquisados 160 alunos, calcule a quantidade de alunos
que responderam a cada uma das opções.
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Caro(a) Estudante,
Aqui estamos com mais uma unidade de Ciências da Natureza, agora
trabalhando aspectos relacionados com um tema desafiador: o TRABALHO.
Esperamos que você tire ótimo proveito dos assuntos abordados.
Bom trabalho!
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Objetivo

Saúde no ambiente
de trabalho

Reconhecer
medidas de
proteção e
segurança no
ambiente de
trabalho.

Desejamos que o estudo deste tópico o leve a valorizar ainda mais o
cuidado com a sua saúde, reconhecendo a importância das medidas de
proteção e segurança individual, que garantem maior qualidade de vida
ao jovem trabalhador.
Ao entrar numa indústria metalúrgica ou química, em uma obra de construção civil ou, simplesmente, em uma oficina mecânica, você não precisará
procurar muito para encontrar pessoas com as mãos ressecadas, descamadas, vermelhas ou rachadas. Esse problema é causado pelo uso de solventes,
óleos, cimento, cal e outros produtos que causam irritação e alergia aos
profissionais dessas áreas. Profissionais do setor de higiene também podem
ter a pele prejudicada por produtos de limpeza que causem irritação.
Esses são alguns exemplos de dermatoses ocupacionais ou dermatites
de contato. Elas são visíveis nas mãos e pés dos trabalhadores, mas também ocorrem em várias partes do corpo. Como vimos anteriormente, a pele
é muito fina e sensível, sendo rapidamente afetada por estas substâncias,
mesmo que o contato com o produto químico seja pouco. Esse problema
poderia ser evitado pelo uso de luvas, botas e vestuário adequado. Atualmente existem cremes protetores que previnem o ressecamento e as rachaduras na pele provocadas pelas dermatoses. Se você é ou pretende ser um
profissional dessas áreas, faça valer seus direitos. Exija proteção adequada
e cuide da saúde de sua pele.
Alguns problemas que afetam a nossa saúde não são tão visíveis como
as doenças de pele. Nesse caso, é preciso estar atento aos sintomas. Vamos
falar agora dos problemas que afetam os ossos, músculos e outros órgãos
internos, sobre os quais você já estudou.
Os exercícios físicos ajudam a fortalecer o corpo, mas também podem
causar problemas, se não forem observados os cuidados necessários. Se você
trabalha na construção civil, setor de higiene e limpeza ou indústria, por
exemplo, deve estar atento, evitando carregar peso em excesso.
Você já ouviu falar em LER e DORT? Essas siglas significam Lesão por Esforço Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.
Saúde no ambiente de trabalho
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Segundo estudos realizados pela Associação Paulista de Medicina do Trabalho, aproximadamente 50% das doenças do trabalhador
brasileiro são Lesões por Esforço Repetitivo
(LER) ou Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Esses dados são
reforçados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Departamento Intersindical de
Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes
de Trabalho. Esses órgãos apontam as LER/DORT
como a maior causa do afastamento permanente dos trabalhadores no Brasil.
As LER são muito comuns em digitadores,
operadores de telemarketing, motoristas, operadores de máquinas e outros profissionais
que realizam em seu trabalho movimentos
repetitivos. Com o tempo, as articulações das
mãos, dos punhos e coluna começam a ficar
intensamente doloridas, prejudicando o rendimento profissional.
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Os DORT atingem profissionais de
várias áreas, principalmente aqueles
que exercem atividades em que precisam permanecer muito tempo em
uma mesma posição (em pé, sentados
ou abaixados), como manicures, telefonistas, vendedores, ladrilheiros, mecânicos e outros. Pesquisas recentes
mostram que muitas dores musculares
podem estar também relacionadas ao
estresse do ambiente de trabalho.
Veja na figura ao lado as regiões
do corpo mais afetadas pelas lesões e
aprenda a evitá-las:

Ciências da natureza

Errado

Certo

Costas e pés sem apoio

Prefira sempre cadeiras que deem sustentação aos músculos das costas e
apoio para os pés. Assim, você evita
as incômodas dores nas costas e nos
joelhos.

Cabeça inclinada

Procure trabalhar mantendo o pescoço
reto, mas sem forçar a musculatura.

Fadiga visual

Mantenha o monitor a uma distância
confortável para os olhos. Evite trabalhar
em ambientes com luminosidade inadequada para evitar a fadiga visual. Ao ar
livre, proteja os olhos do excesso de luminosidade usando óculos apropriados.

Punhos e antebraço sem apoio

Ao digitar ou escrever, posicione-se de
modo a apoiar os punhos e antebraços.
Assim você evita as famosas e dolorosas
tendinites.

Atividade 1
É importante que você tenha informações a respeito da LER e DORT para
prevenir-se dos incômodos provocados por estas lesões. Entretanto, devemos considerar que há um número cada vez maior de jovens que não sofrem com esses problemas, mas estão expostos a outros riscos, por estarem
trabalhando nas ruas, sem nenhum tipo de proteção. Você não acha que
eles também precisam estar conscientes dos riscos à saúde?
Cite alguns exemplos de trabalho informal, relacionando os cuidados
com o corpo e a saúde que devem ser observados nessas situações.

Saúde no ambiente de trabalho
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Riscos ambientais:
prevenir é melhor
que remediar

Objetivo
Reconhecer
os riscos
ambientais e
os meios de
prevenção.

Além das lesões provocadas pela má postura ou pelo uso inadequado
dos objetos de trabalho, a saúde do trabalhador está sujeita a outros riscos.
São os chamados riscos ambientais.
Riscos ambientais são condições existentes no ambiente, capazes de
causar danos à saúde do trabalhador. Esses riscos podem ser:
• físicos (ruídos, vibrações, temperaturas, pressões, radiações,
choques, quedas, umidade etc.);
• químicos (névoas, neblinas, poeiras, fumaças, gases, vapores etc.);
• biológicos (bactérias, fungos, vírus etc.).
Os riscos ambientais não estão restritos ao ambiente de trabalho. Em
outros ambientes podemos também ser afetados, mesmo que não estejamos trabalhando. Enquanto você se diverte num baile, por exemplo, pode estar sujeito ao ruído excessivo, à fumaça de cigarros etc. Até mesmo em casa,
há riscos ambientais. Se você mora com crianças ou idosos, sabe que a atenção em relação à prevenção de acidentes domésticos deve ser redobrada.
Vamos destacar apenas alguns desses riscos, a fim de discutirmos com
você a importância das medidas de prevenção no ambiente de trabalho.
Dentre os riscos físicos, vamos destacar os ruídos excessivos. Você já
percebeu o quanto o excesso de ruídos pode ser prejudicial à sua saúde?
Enquanto se diverte numa festa, num baile ou danceteria, talvez você nem
chegue a se incomodar com os ruídos excessivos. No entanto, eles são muito
prejudiciais.
Nossa audição acontece em três etapas fundamentais.
Primeiramente, os sons são recebidos pelas orelhas, que captam os estímulos sonoros. Depois, esses estímulos são conduzidos à região mais interna, onde se encontram células especiais. São essas células que transmitem
ao cérebro os impulsos recebidos do ambiente externo. A terceira etapa
ocorre no cérebro, onde há áreas específicas que “interpretam” esses impulsos sonoros, para que possamos compreendê-los e diferenciá-los.
Esse esquema é semelhante para todos os cinco sentidos: audição, visão, tato, olfato e paladar. Em todos eles existem estruturas que captam
228

CIêNCIAs DA NAtUrEzA

WWW.GooGleIMaGes.coM.Br

e conduzem os estímulos do ambiente até as células sensoriais. Daí, esses estímulos chegam ao cérebro, onde são interpretados. É assim que
percebemos os sons, as imagens, o calor, o frio, a dor, os cheiros e sabores que nos cercam. Todos esses órgãos são muito sensíveis e precisam
estar bem protegidos.
Quando você fica exposto a ruídos excessivos, esses órgãos sofrem
agressões que podem prejudicar o seu funcionamento, causando perda de
audição. Essa perda é bem lenta e algumas pessoas nem chegam a percebê-la,
a menos que façam exames médicos especiais.
Se você trabalha em ambientes com ruídos excessivos, como fábricas e
oficinas, jamais deixe de usar um protetor auditivo. Com o protetor, é possível
reduzir a dose de ruído diária a um nível permitido.
Na escolha de protetores auditivos, deve-se
levar em conta a higiene e o conforto. O uso de
tampões, quando há falta de higiene, pode provocar infecções ou doenças no ouvido. Por isso,
os tampões sempre devem ser guardados limpos e colocados com as mãos limpas, livres de
produtos químicos, óleo, graxa etc.
Além dos riscos físicos, que afetam a saúde
do trabalhador em seu ambiente de trabalho,
há ainda os riscos químicos, relacionados com o
contato com produtos químicos perigosos, inalação de poeiras e exposição
a vapores tóxicos.
Se o ar que entra no organismo estiver carregado de poeiras, fumaças e vapores tóxicos, poderá trazer sérios prejuízos à saúde, pois tudo isso entrará no
organismo provocando tosse, rouquidão, bronquite, alergias, doenças pulmonares e até intoxicações graves que, em alguns casos, podem levar à morte.
Profissionais que fiquem expostos à poeira e vapores tóxicos devem proteger seu sistema respiratório com o uso de máscaras adequadas. Como
exemplo, podemos citar os profissionais que atuam na construção civil,
operários das indústrias e outros trabalhadores que manuseiam tintas,
solventes, materiais de limpeza e outros produtos químicos. Existem máscaras apropriadas para cada tipo de situação.

Riscos ambientais: prevenir é melhor que remediar
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Algumas pessoas se recusam a usar protetores auditivos e outros equipamentos de
proteção individual porque podem trazer algum
desconforto. No entanto, os prejuízos à saúde
podem comprometer a qualidade de vida dessas
pessoas por muitos anos. Diante dessa possibilidade, vale a pena enfrentar um desconforto
leve e temporário, que poderá garantir muitos
anos de boa saúde, não é mesmo?

Atividade 2
Rodrigo aprendeu muito com as explicações sobre riscos ambientais nas
aulas do Projovem Urbano. Saindo da aula, ele encontrou seu amigo Marcelo,
que acabou de ser contratado para trabalhar na construção civil. Rodrigo já
sabe que ele deverá utilizar equipamentos de proteção individual, pois estará sujeito a riscos ambientais físicos e químicos.
Mostre que você também já compreendeu isso dando exemplos dos
possíveis riscos a que Marcelo estará exposto. Indique os equipamentos
de proteção mais adequados.
Agora vamos falar dos riscos biológicos. Os profissionais mais expostos
a esse tipo de risco ambiental são os que atuam na área de saúde, como
auxiliares de enfermagem e os atendentes de laboratórios e consultórios.
Profissionais que trabalham diretamente com pessoas adoentadas, portadoras de doenças infectocontagiosas, devem ter atenção redobrada. Os trabalhadores do setor de alimentação também devem estar atentos, pois a
preparação de alimentos sem a devida higiene pode trazer riscos também
aos consumidores. Se você trabalha produzindo ou vendendo alimentos,
fique atento!
O manuseio do lixo também favorece o contato com os riscos biológicos.
Os trabalhadores do setor de higiene e limpeza devem estar alertas porque
estão sempre expostos a esse tipo de risco.
São considerados riscos biológicos: vírus, bactérias, parasitas, protozoários,
fungos e bacilos. Todos esses seres vivos só são visíveis com o auxílio de um
microscópio, mas, mesmo sendo tão pequenos, podem provocar inúmeras
doenças.
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É preciso ressaltar que essa s doenças só podem ser consideradas doenças
profissionais, se o trabalhador estiver exposto a estes microrganismos em
seu ambiente de trabalho. Portanto, são necessárias medidas preventivas
para que as condições de higiene e segurança nos diversos setores de trabalho sejam adequadas.

Atividade 3
Késsia trabalha como babá. Ao estudar sobre os riscos ambientais nas
aulas do Projovem Urbano, começou a pensar na grande responsabilidade
que tem na prevenção de situações de risco em seu trabalho. Afinal, tanto
ela como o pequeno Gabriel precisam estar em segurança.
Que tipos de atitudes preventivas devem ser tomadas, considerando o
trabalho exercido por Késsia?
É comum observarmos, em diversos lugares, profissionais do setor de higiene e limpeza recolhendo o lixo sem a utilização de luvas, botas, máscaras
e aventais.
Profissionais que utilizam instrumentos cortantes ou perfurantes devem
manuseá-los com muita atenção, porque, além de causarem ferimentos, podem estar contaminados. Portanto, esses instrumentos devem ser descartáveis ou esterilizados em equipamentos adequados, como as estufas e
autoclaves, que são equipamentos usados em hospitais e laboratórios.

Manicure: profissão perigo
Ao cuidar da beleza, sua saúde e a de suas clientes correm riscos, como o de
contrair hepatite C e outras doenças.
1. Lixa de pé ou de unha
Se ela foi passada no pé ou nas unhas de alguém com micose, você mesma ou a próxima cliente do salão podem ser vítimas dos fungos.
2. Alicate
É o maior responsável pela transmissão de doenças como a hepatite C e de
infecções por bactérias, fungos e outros vírus, como o causador das verrugas.
Há ainda o risco de se contaminar com o vírus da AIDS, mas só se você entrar
em contato direto com o sangue de uma pessoa infectada pelo vírus HIV. Caso
contrário, o risco é baixo, porque ele não resiste muito tempo vivo fora do corpo.
Alicates, tesouras e espátulas de metal devem ser lavados com sabão, imersos
→
Riscos ambientais: prevenir é melhor que remediar
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em substâncias químicas capazes de eliminar todo tipo de bactéria (não vale
acetona nem álcool). Depois devem ser colocados em uma estufa seca.
3. Bacias e potes
A água quente usada para amolecer a cutícula ajuda na proliferação de fungos. Por isso,
a manicure deve amolecer a cutícula com
algodão úmido, evitando o contato com as
bacias usadas.

4. Palitos de unha
Como são de madeira, não se costuma esterilizá-los. Por isso, são fontes de fungos que
podem transmitir doenças à pele.
Para fugir das armadilhas e garantir a saúde de suas clientes, o melhor é pedir a cada uma que traga seu próprio kit de casa.
Disponível em: <http://mdemulher.abril.com.br/beleza/reportagem/
maos-e-pes/perigos-manicure-397576.shtml>. Acesso em: 19 jan. 2012.

Muito mais preocupante é a situação dos catadores de lixo que, nas grandes cidades, sobrevivem da
venda de materiais recicláveis encontrados nos “lixões”. E o que dizer dos trabalhadores submetidos à
condição de escravos nas lavouras e nas carvoarias?
Por causa das péssimas condições a que estão sujeitos esses trabalhadores, podemos dizer que eles se
encontram em situação de trabalho degradante.
O trabalho degradante é aquele que, além de
oferecer riscos à saúde, afeta também a condição
moral, a autoestima e as condições emocionais do
trabalhador. Em geral, esses trabalhadores não assumem publicamente a ocupação que exercem,
preferindo esconder-se no anonimato.
Para sobreviver, esses trabalhadores se submetem a situações perigosas, constrangedoras, vergonhosas, antiéticas ou até mesmo ilegais. Nesses casos, não apenas a saúde, mas a própria vida
pode estar em risco.
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É importante considerar que existem experiências em que pessoas conseguem superar a condição de trabalho degradante. Podemos citar, como
exemplo, o caso dos catadores de lixo, que se unem, buscam formação e informação, organizam-se em cooperativas e ganham dignamente o sustento
de suas famílias.

Catadores coletam diariamente 125 mil toneladas de lixo
reciclável no Brasil
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo
IBGE, coleta-se no Brasil diariamente 125,281 mil toneladas de resíduos domiciliares, e 52,8% dos municípios brasileiros dispõem seus resíduos em lixões.
Hoje estima-se que 1 em cada 1.000 brasileiros é catador e destes, 3 em cada
10 gostariam de continuar na cadeia produtiva da reciclagem mesmo que tivessem uma alternativa. Existem catadores individuais e também os organizados
em grupos autogestionários, onde todos são donos do empreendimento, legalizados ou em fase de legalização, formando cooperativas, associações, ONGs
ou OSCIPs.
Disponível em: <http://www.lixo.com.br/index2.php?option=com_
content&do_pdf=1&id=133>. Acesso em: 19 jan. 2012.

Atividade 4
Cite exemplos de ocupações que você considere degradantes. Explique
por que você as considera formas de trabalho degradante e cite os riscos a
que esses trabalhadores estão expostos.

Riscos ambientais: prevenir é melhor que remediar

233

3

Qualidade de
vida do trabalhador:
buscando o equilíbrio

Objetivo
Compreender
os riscos da
dependência
química para a
saúde.

Talvez você já tenha se perguntado, várias vezes, durante as aulas de
Ciências: “Por que eu tenho que aprender isso?” Se isso já aconteceu com
você, não se preocupe. Você não é o único.
O acesso aos conhecimentos científicos permite à população selecionar
os alimentos mais adequados para atender suas necessidades nutricionais,
utilizar medicamentos com segurança, detectar e evitar fatores de risco à
saúde e ao meio ambiente, valorizar as medidas preventivas, utilizar equipamentos e recursos tecnológicos disponíveis no dia a dia, dentre tantas
outras aplicações práticas que as noções científicas possam vir a ter. Entretanto, você deve entender que os estudos contribuem principalmente para
ampliar a nossa capacidade de observar, compreender e analisar de forma
mais crítica e responsável o mundo em que vivemos.
É para isso que estudamos Biologia. Sendo a ciência que estuda a vida,
ela nos ajuda a entender os fenômenos biológicos que se processam nos
seres vivos, bem como as relações que se estabelecem no ambiente. Assim,
podemos tomar decisões mais conscientes e responsáveis em relação ao
nosso próprio corpo e ao meio ambiente.
A informação é um dos fatores mais importantes para o bom desempenho profissional do trabalhador e a manutenção de sua qualidade de vida.
Mas, informação por si só não basta. O que você aprende precisa se traduzir
em atitudes equilibradas, que garantam mais saúde e bem-estar para você,
sua família e para a comunidade em que você vive.
Neste tópico, você obterá informações que poderão ajudá-lo a fazer
escolhas que o levem a ter uma vida profissional produtiva e saudável,
mantendo-se longe de um grave problema que atualmente compromete
cada vez mais a saúde física e psicossocial do trabalhador brasileiro: a dependência de álcool, cigarro e drogas.
Um estudo feito pela doutora em Economia da Saúde, Márcia Pinto, da
Fundação Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro, estima que o Sistema Único de
Saúde (SUS) tem prejuízo de R$ 338 milhões por ano com os males provocados pelo cigarro. O estudo leva em conta somente os gastos de saúde.
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Entretanto, existem ainda diversos custos para a sociedade, pois uma pessoa
debilitada pelos efeitos do cigarro fica impossibilitada de trabalhar e produzir.
Os custos aumentam ainda mais quando alguém morre em decorrência do
fumo, por causa das pensões pagas pelo Estado aos seus dependentes.
Em relação ao uso de álcool, a situação é também muito preocupante.
Segundo dados do IPPAD – Instituto de Pesquisa e Prevenção em Álcool e
Outras Dependências – há no Brasil cerca de 15 milhões de pessoas afetadas pelo alcoolismo. Esse número pode ser bem maior, se forem incluídos
todos os portadores de doenças relacionadas ao uso do álcool. E não para
por aí. Ainda existem os custos das internações nos hospitais públicos, da medicação aplicada nos pacientes viciados, das constantes campanhas preventivas do governo e os gastos com o tratamento das outras doenças decorrentes do consumo e dependência destas substâncias.
Segundo dados da Associação Brasileira de Estudos sobre o Álcool e outras Drogas (Abead), o alcoolismo é o terceiro maior motivo para afastamento
do trabalho e a oitava causa para concessão de auxílio-doença pela previdência social. Cerca de 75% dos
acidentes de trânsito com vítimas fatais e 39% das
ocorrências policiais estão associados ao uso de álcool.
Além disso, 32% dos leitos hospitalares em psiquiatria e 40% das consultas psiquiátricas são destinados a pacientes com problema de abuso de álcool.
No setor privado, as empresas têm adotado medidas de prevenção ao uso abusivo do álcool e de outras drogas por tratar-se
de um problema que afeta grande número de trabalhadores. Estudos revelam que 54% dos acidentes de trabalho decorrem do uso abusivo de álcool. Além disso, a dependência crônica causa desajustes familiares e distúrbios
psicológicos que comprometem a capacidade produtiva do trabalhador.
Ninguém que experimenta álcool pela primeira vez pretende tornar-se
um dependente. A falta de informação a respeito dos efeitos desastrosos
do álcool no organismo pode contribuir para que cada vez mais pessoas corram este risco.
O álcool não é estimulante, como muita gente pensa. Ele apenas diminui
a inibição por um período. De fato, o álcool é depressivo e a sua ação pode
induzir ao sono.
Qualidade de vida do trabalhador: buscando o equilíbrio
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A ação depressiva do álcool no cérebro e
no sistema nervoso central reduz a capacidade mental e física, diminuindo a habilidade
para a realização de tarefas mais complexas,
como a operação de máquinas e a condução
de veículos. Grande parte dos acidentes de
trânsito ocorridos no Brasil é consequência
direta da embriaguez ao volante; isso porque
muitas pessoas ainda acreditam que são imunes aos efeitos do álcool, colocando em risco a
própria vida e a de tantas outras pessoas.
Você sabe como o álcool é absorvido pelo organismo?
Uma parte do álcool ingerido é absorvido pela mucosa da boca. A maior
parte, porém, é absorvida pelo estômago e intestino delgado, e daí vai para
a circulação sanguínea. Aproximadamente 90% do álcool é absorvido em
uma hora, afetando sensivelmente as funções do sistema nervoso central.
O processo de absorção do álcool é relativamente rápido (90% em
uma hora). A eliminação, porém, não é tão rápida. Demora de 6 (seis) a
8 (oito) horas e é feita por meio do fígado (90%), da respiração (8%) e
da transpiração (2%).

Várias mentiras e uma verdade sobre a bebida
• “Vou tomar café forte” - Apesar de estimulante, o café não altera
em nada o estado de embriaguez.
• “Vou tomar banho frio” - Água fria apenas dá a sensação de
“acordar” no instante da ducha. Os efeitos do álcool, porém,
permanecem inalterados.
• “Vou tomar vento” - Os efeitos do álcool não se dissipam com um
“ventinho”. Só o passar do tempo elimina o álcool do organismo.
• “Vou comer antes de beber” - Os efeitos do álcool variam de pessoa
para pessoa, mas uma coisa é certa: o álcool sempre produzirá
alterações em sua percepção, ainda que você esteja muito bem
alimentado.
→
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• “Vou tomar um remédio” - A ciência não conseguiu produzir
qualquer droga que elimine os efeitos do álcool. Nenhum comprimido, nenhuma receita milagrosa.
• “Vou beber porque conheço o meu limite” – Ninguém está tão
acostumado a beber a ponto de ficar livre dos efeitos do álcool.
É difícil saber exatamente a hora de parar. Até porque a primeira
função a ser comprometida pela bebida é a capacidade crítica.
• “Vou beber esse tipo de bebida porque é mais fraca” – Não existem bebidas fracas. O que determina o estado de embriaguez é a quantidade de álcool ingerido. O certo é que quem bebe tem diminuídos os seus reflexos e não pode, de maneira alguma, dirigir.
• VERDADE: O único remédio é o tempo. As medidas citadas anteriormente apenas despertam os bêbados, mas eles continuam tão
bêbados quanto antes. Ninguém pode prever com precisão o próprio comportamento após a ingestão de bebida alcoólica. Portanto, mantenha distância do álcool.

Atividade 5
Assinale (V) ou (F) e reescreva as afirmativas falsas, corrigindo-as:
A.

A maior parte do álcool ingerido é absorvido na mucosa bucal, passando diretamente para a corrente sanguínea.

B.

A eliminação do álcool do organismo é um processo mais rápido que a
absorção, levando no máximo uma hora.

C.

O uso do álcool compromete drasticamente a capacidade produtiva
do trabalhador, sendo a terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil.

D.

Os gastos públicos com o tratamento de doenças decorrentes do consumo de álcool, cigarro e drogas são insignificantes.

E.

Quando se trata da ingestão de bebidas alcoólicas, não existe quantidade segura, nem bebida fraca, pois o efeito sobre o organismo é sempre imprevisível.
Qualidade de vida do trabalhador: buscando o equilíbrio
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F. 		Apenas 25% dos acidentes de trânsito e 15% dos acidentes de trabalho têm relação com o consumo de álcool.
G. 		Um operador de máquinas ou motorista que tenha consumido bebida
alcoólica pode desempenhar suas funções sem problemas, bastando
tomar um banho frio e um café forte antes de começar a trabalhar.
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Objetivo
Compreender
o uso e as
propriedades
dos metais.

O metal e
a pedra

Com este tópico, desejamos que você compreenda que o homem utiliza
materiais de acordo com suas propriedades e, particularmente, estude as
propriedades dos metais. Esperamos ainda que saiba diferenciar substâncias simples de substâncias compostas.
Você já observou um fio utilizado em instalações elétricas? Já se perguntou: por que o fio é feito de cobre e não de madeira? Por que o fio utilizado
para fazer a instalação elétrica é revestido de plástico?
Para responder à pergunta você deve ter relacionado as propriedades do
cobre ao seu uso. O cobre é um metal e os metais possuem algumas propriedades em comum.
Brilho e cor

Polidos, os metais refletem a luz. As cores variam.

Ductibilidade

Propriedade que permite ser reduzido a fios.

Maleabilidade

Propriedade que permite moldar.

Condutibilidade
elétrica

Propriedade que determina a resistência que oferecem à
passagem de corrente elétrica (varia de acordo com o tipo
de metal).

Condutibilidade
térmica

Capacidade de conduzir calor (varia de acordo com o tipo
de metal).

Quais as propriedades do cobre que possibilitam que o mesmo seja utilizado para fazer o fio utilizado em instalações elétricas?
Agora você pode responder que as principais propriedades do cobre que
possibilitam que o mesmo seja utilizado como fio para instalações elétricas
são: a ductibilidade e a condutibilidade elétrica.
Por que é revestido de plástico? Porque o plástico é uma das substâncias
que oferecem alta resistência à passagem de corrente elétrica e são chamadas de isolantes. Outros exemplos conhecidos são: a madeira, o papelão, a
borracha.
O metal e a pedra
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Atividade 6
Um grupo de estudantes deveria analisar as propriedades dos materiais
disponíveis em seu laboratório e escolher o mais apropriado para produzir
fios para serem utilizados em circuitos elétricos. Para tal decisão, utilizou a
tabela sobre condutibilidade elétrica abaixo:
Condutibilidade elétrica relativa
Ferro
Alumínio
METAIS
Zinco
Níquel

C
14
60
27
20

C = Condutibilidade elétrica relativa à prata, para a qual se fixou valor 100.

Qual material seria o mais recomendável para produzir fio? Por quê?

Agora que você já relacionou o uso do cobre para produzir fio com suas
propriedades, vamos focalizar um pouco mais o cobre?
O cobre do fio é o cobre no estado metálico, com alto grau de pureza, ou
seja, 99,9%. Os químicos compreendem que o cobre metálico é um aglomerado de partículas iguais entre si, do elemento cobre, portanto é uma substância simples.
Sabemos que todos os metais no estado metálico são substâncias
simples, como o ouro, o ferro, a praVocê Sabia?
ta, o estanho, alumínio etc. Mas exisSubstância simples ou elemento
tem outras substâncias simples, que •
são partículas iguais entre si que
não são metais, mas que você conhenão podem ser separadas ou dece: gás oxigênio, gás cloro, carbono
compostas.
(grafite ou diamante) etc.
O cobre, para fazer o fio para instalações
elétricas, é encontrado na natureza ou sintetizado pelo homem? Será que, se fizermos uma expedição e encontrarmos uma
mina de cobre, podemos pegar as pedras e
Figura 1. Modelo das partículas de metal no
fazer fios de cobre com elas?
estado metálico.
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O cobre raramente é encontrado no estado metálico na natureza.
Geralmente é encontrado sob a forma de minerais contendo diferentes
elementos químicos combinados. Há diferentes minerais que contêm
cobre. Por exemplo, calcocita é um mineral que contém cobre combinado
com enxofre, formando o composto sulfeto de cobre. A cuprita é um
mineral que tem o cobre combinado com o oxigênio formando o óxido
de cobre. O minério mais utilizado no Brasil para se extrair cobre é a
calcopirita, que contém uma substância composta pelos elementos
químicos: cobre, ferro e enxofre.
Na natureza, portanto, raramente encontramos o cobre no estado metálico e, geralmente, o cobre está na forma de substância composta presentes
nos diferentes minerais.
Semelhante ao cobre, o ferro é raramente encontrado na natureza
em seu estado metálico, a não ser como meteorito. O ferro é encontrado
na natureza sob a forma de minerais, sempre combinado com outros
elementos químicos. Por exemplo, a hematita, mineral de ferro muito
abundante no Brasil, contém o ferro combinado com o oxigênio formando
uma substância composta, o óxido férrico. Você conhece várias substâncias
compostas: gás carbônico (carbono combinado com oxigênio), água
(hidrogênio combinado com oxigênio) etc.

Atividade 7
De acordo com as ideias do texto, assinale com (V) as afirmações verdadeiras e com (F), as falsas:
A. 		

 ouro metálico encontrado nas jazidas é uma substância simples,
O
pois é uma partícula que contém apenas o elemento ouro.

B. 		

 sulfato ferroso, componente de remédio para a anemia, é uma subsO
tância composta porque tem mais de dois elementos químicos.

 sulfato de cobre, um sal utilizado para combater algas em piscinas,
C.		 O
é uma substância simples porque tem os elementos químicos: cobre, enxofre e oxigênio.
D. 		

 gás cloro é uma substância simples porque é constituída por 2 átoO
mos de cloro.
O metal e a pedra
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Como os químicos representam os elementose substâncias
químicas?
Os elementos químicos são representados pela primeira letra (maiúscula
e de fôrma) do respectivo nome em Latim. Por exemplo, o oxigênio é
representado por O. Alguns elementos são representados por duas letras,
sendo a segunda minúscula. Por exemplo, cálcio e carbono começam com
a mesma letra. Para diferenciá-los é preciso introduzir uma segunda letra.
Assim, o carbono é representado por C e o cálcio é representado por Ca.
Como as substâncias simples são representadas por meio da
linguagem científica?
As substâncias simples são representadas pelo símbolo do elemento químico acrescido do índice que indica o número de átomos desse elemento
que são necessários para formar a partícula de cada substância. Quando o
número de átomos for 1, não se coloca o índice. Fe representa o elemento
ferro e representa a substância ferro no estado metálico. O2 representa o
gás oxigênio, uma substância simples, formada por 2 átomos do elemento
químico oxigênio. Veja no box ao lado alguns elementos químicos e seus
símbolos.
A ideia de que as partículas que constituem as substâncias têm um número definido de átomos dos elementos químicos que as compõem permite
representá-las por meio de fórmulas.
Para representar uma substância composta, que tem mais de um tipo de
átomo, utilizamos os símbolos dos diferentes elementos que as compõem,
acompanhados de índices que indicam quantos átomos desse elemento entram na formação da partícula dessa substância. Quando temos apenas um átomo não
Para Saber
utilizamos índice.
Cobre – Cu
Por exemplo, o sulfato ferroso tem a seAlumínio – Al
guinte fórmula FeSO4. O sulfato ferroso é uma
Estanho – Sn
substância composta que contém um átomo
Ouro – Au
de ferro, um átomo de enxofre e quatro átomos de oxigênio.
Hidrogênio – H
O óxido férrico da hematita tem a fórmuEnxofre – S
la: Fe2O3. Isso quer dizer que o óxido férrico é
Prata – Ag
uma substância composta de dois átomos de
Chumbo – Pb
ferro e três átomos de oxigênio.
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Atividade 8
A. Classifique as substâncias em simples e compostas:
a) Fe S
b) CaCl2
c) Cl2
d) Au

O metal e a pedra
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Das pedras
ao metal:
a metalurgia

Objetivo
Compreender as
transformações
que ocorrem
no processo
metalúrgico.

A maior parte dos metais é encontrada na natureza nos minerais, sob a
forma de substâncias compostas. Apenas alguns metais como o ouro, a prata e mais raramente o mercúrio são encontrados em estado metálico na natureza em quantidades suficientes para serem explorados.
O ouro encontrado na natureza pode ser representado pelo seu símbolo,
Au ou Auo representando o ouro no estado metálico como uma substância
simples. O ferro, explorado no Brasil, está principalmente sob a forma de hematita, como já vimos contendo Fe2O3. O cobre sob a forma de calcocita Cu2S
ou calcopirita CuFeS2. Como já sabemos, nos minérios os metais estão sob a
forma de substâncias compostas.

Atividade 9
Assinale com verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmações abaixo:
A. 		

O alumínio está no seu estado metálico no minério de bauxita Al(OH)3

B. 		

A prata no seu estado metálico é simbolizada como Ago

C. 		

O ouro dos tolos de fórmula FeS2 é uma substância composta.

D. 		No minério de chumbo de fórmula PbS o chumbo está no estado
reduzido.
Se a maioria dos metais não se encontra na natureza em seu estado metálico, que procedimentos o homem utiliza para obter o metal?
Os historiadores nos contam que 6.000 anos antes de Cristo, ou seja,
há 8.012 anos, o homem já iniciava operações metalúrgicas.
Os homens primitivos teriam aquecido pedras verdes (mineral denominado por malaquita) e obtido um material vermelho brilhante (o cobre
em seu estado metálico).

Atividade 10
De acordo com seus conhecimentos sobre transformações, responda:
244

CIêNCIAs DA NAtUrEzA

Malaquitas → Cobre + gases
Fogo
Ponto inicial: as pedras de malaquita de cor verde.
Ponto final: cobre metálico (sólido, vermelho-brilhante) e gases.
A. Ocorreu uma transformação?
B. De que tipo?
C. Quais as evidências?

Metalurgia: do minério ao fio de cobre
A metalurgia compreende a sequência de processos que o homem utiliza
para obter o elemento no estado metálico, a partir do minério correspondente. Esquematicamente, poderemos representar o processo tecnológico
para obtenção de metais com as seguintes etapas:
Prospecção mineral
↓
Mineração
↓
Beneficiamento e concentração
↓
Redução química do metal
↓
Refino do metal
Todas essas etapas envolvem diferentes tipos de trabalho que requerem condições de segurança para serem executados, e uma atenção grande quanto ao comprometimento ambiental. Mas, agora, vamos nos deter
na compreensão das etapas que envolvem a redução química do metal e o
refino do metal. Para compreendermos os processos, vamos examinar a
obtenção do cobre.
Das pedras ao metal: a metalurgia
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Redução química do metal
Você se lembra do processo de retirada de cobre das pedras utilizado
pelos antigos? Atualmente, a metalurgia do cobre é diferente dos tempos
antigos, com processos com maior rendimento, mais rápidos, que propiciam
alto grau de pureza. Mas o processo mais utilizado, atualmente, no
mundo, conserva os princípios dos mais antigos. É o chamado processo
pirometalúrgico (piro = fogo). Hoje em dia, no Brasil, extrai-se o cobre pelo
processo pirometalúrgico, a partir do minério de calcopirita para obtenção
do cobre metálico.
Redução química do cobre
Minério de calcopirita → cobre no estado metálico + gases
Energia térmica

A calcopirita é aquecida em um forno até a temperatura de 1.220oC, sofrendo várias transformações químicas, sendo que, no final, obtém-se cobre
no estado metálico. Obtém-se, assim, o cobre com 99% de pureza, o chamado cobre fundido.
Dizemos que o cobre no estado oxidado (no minério) ganha elétrons
(cargas negativas) e fica no estado reduzido ou estado metálico. Podemos
assim representar em linguagem científica:
Cu+2 + 2 e– → Cuo
Redução

Refino do metal
Esta etapa do processo metalúrgico tem a finalidade de obter o cobre
com alto grau de pureza, para poder ser utilizado principalmente como fio
elétrico, ou seja, atingir 99,99% de pureza. Utiliza-se, para tal fim, a eletrólise.
Esse processo consiste em aplicar energia elétrica para provocar uma
transformação química que dá, como produto, o cobre no seu estado metálico, com alto grau de pureza.
A metalurgia de outros metais também envolve o processo de redução
do material no estado oxidado (minério) até o estado metálico. O ferro, por
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exemplo, na natureza, pode ser encontrado sob a forma de uma pedra cinza
escura e preta, que contém principalmente o ferro, com a substância composta de fórmula Fe2O3. Mas, para redução do ferro, é necessário adicionar
carvão e aquecer até 1.600ºC.

Atividade 11
Represente a redução do ferro completando a equação química:
Fe+3
+
→
FeO
hematita

ferro metálico

Fundição e obtenção de ligas metálicas
Os historiadores relatam que o homem primitivo, para fabricar utensílios, armas, conseguia deformar o cobre por meio de golpes, utilizando a
chamada técnica de forjamento. Mais tarde, ao aquecer o cobre, teria percebido que poderia mudar a forma do cobre com maior facilidade. Na busca
de aperfeiçoar os processos de fabricação, aqueceu até certa temperatura
em que o metal se fundiu. Isso mesmo, o metal sofreu uma transformação:
cobre (sólido) → cobre (líquido)
calor
antes
depois

Nessa transformação, no estado inicial, o elemento cobre encontra-se no
estado metálico e, no estado final, também permanece no estado metálico;
porém, o seu estado físico passa de sólido para líquido, ocorrendo a fusão.
1ª etapa
cobre sólido

2ª etapa
cobre sólido e cobre
líquido

3ª etapa
cobre líquido

Conhecendo a fusão do cobre, foi criada a técnica de fundição. Colocando
o cobre em recipientes e cavidades que serviam de forma para a construção
dos objetos desejados, o homem pôde fabricar ferramentas, armas, joias,
utensílios domésticos. Esses foram os primeiros passos para a fundição.
Das pedras ao metal: a metalurgia
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Mas a busca do homem por novas técnicas não parou por aí. Conhecia o
forjamento, a fundição, e, na procura de obter materiais mais duros do que
o cobre para o fabrico de instrumentos de corte, o homem adicionou ao cobre um outro metal, o estanho, que era mais mole ainda, e aqueceu. Obteve
uma liga dura e durável: o bronze.
Estaria, assim, iniciado o processo
Você Sabia?
de produção de ligas metálicas.
De acordo com as diferentes com- • Ligas são misturas de dois ou mais
metais ou não metais, formando
posições, as ligas têm diferentes proum sólido homogêneo.
priedades e, portanto, diferentes usos.
Já parou para pensar nas motos?
Será que elas são feitas com alguma liga? Quais serão os materiais? Você conhece alguma liga em que o ferro seja um dos componentes? Discuta com
seus amigos e peça ajuda ao professor para identificar os componentes de
ligas metálicas de instrumentos que você conhece. As motos, assim como
os carros, têm partes feitas de aço. O aço é uma liga metálica que contém
ferro e carbono, podendo atingir até 1,7% de carbono aproximadamente.
Veja que interessante: o homem pega as pedras e delas retira os metais.
Algumas vezes, utiliza-os em seu estado metálico, como no caso do fio de
cobre e, muitas vezes, volta a misturá-los, só que, agora, nas quantidades
que quer, para obter os materiais de que necessita. O homem tenta controlar a natureza.
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Elementos químicos
e as partículas
subatômicas

Objetivo
Reconhecer
as partículas
subatômicas.

As partículas subatômicas: os componentes
do átomo
Os cientistas concebem que toda matéria no mundo, seja ela uma
pedra, um copo d’água, uma flor, é construída a partir de não mais
que aproximadamente 111 elementos. Você já conhece muitos desses
elementos, tais como o carbono, o oxigênio, o hidrogênio. A menor quantidade de um elemento que pode existir é um átomo. Mas o que são os
átomos? Você já ouviu falar em átomos? Desde tempos muito antigos,
na época dos gregos, se procurava encontrar algo que participasse de
todas as substâncias do universo.
No decorrer dos tempos, foram sendo criados diversos modelos atômicos, baseados em novas informações ou experimentos realizados.
Durante muitos séculos, acreditou-se que todos os átomos fossem
constituídos do mesmo material, mas que diferiam em forma e tamanho. As ideias sobre os átomos foram sendo alteradas com o tempo, mas
no início do século XX o desenvolvimento científico-tecnológico permitiu
que se fizessem inúmeras experiências e se reformulassem os modelos
aceitos até então. Nessa época, um cientista chamado Rutherford idealizou um modelo baseado em seus experimentos. Segundo esse modelo,
o átomo teria duas regiões:
• uma região central que concentra a maior parte da massa do átomo, denominada núcleo. O núcleo é constituído por partículas carregadas positivamente, chamadas prótons (descobertas com base
em experiências) e pelos nêutrons, partícula sem carga (suposta por
Rutherford e confirmada anos mais tarde);
• ao redor do núcleo localizam-se os elétrons, como uma nuvem de
carga negativa.

Elementos químicos e as partículas subatômicas
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Partícula
Próton
Elétron
Nêutron

Carga relativa
1
-1
0

Massa relativa
1
1/1.840
1

A massa do próton é igual à massa do nêutron. Os elétrons têm massa
desprezível e têm carga negativa. Atualmente sabemos que o elétron se
comporta como partícula e como onda.
Veja a figura que mostra uma representação
para o modelo de átomo: prótons e nêutrons
constituem o núcleo; elétrons movimentam-se
ao redor do núcleo. Nessa figura, o conjunto de
pontos indica a região em torno do núcleo onde
é mais provável que se encontrem os elétrons.
Há evidências de que o núcleo é extremamente pequeno em relação à eletrosfera. Alguns estudiosos comparam os tamanhos de
ambos, valendo-se da comparação entre o tamanho de uma pulga e o tamanho de um estádio de futebol. Se o núcleo fosse uma pulga, a eletrosfera seria o estádio.
eletrosfera

núcleo

As cargas das partículas dos átomos
Num átomo neutro, o número de unidades de carga positiva (prótons)
é igual ao número de cargas negativas (elétrons). Por exemplo: o oxigênio
tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Portanto, o átomo de oxigênio tem
carga zero.
Os íons são átomos com carga residual, o que significa que o número de
elétrons não é igual ao seu número de prótons. A carga residual de um átomo é igual à diferença entre os números de seus prótons e de seus elétrons.
Se a carga for positiva, o íon é chamado de cátion e, se negativa, é chamada de ânion.
Por exemplo: quando dissolvemos o sal de cozinha em água, ele se dissocia e fica sob a forma de Na+Cl– (íon sódio e íon cloreto), ou seja, o cátion
Na+ e o ânion Cl–. Nesse caso, dizemos que o sódio perdeu um elétron e o cloro
ganhou um elétron.

Atividade 12
Assinale com (V) as afirmações verdadeiras e com (F) as falsas.
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A.

O potássio, que tem 19 prótons, 19 nêutrons e 19 elétrons, é eletricamente neutro.

B.

Os elétrons de um átomo estão no núcleo juntamente com os
nêutrons.

C.

O núcleo tem carga elétrica neutra, uma vez que tem prótons e
nêutrons.

D.

O alumínio, em solução aquosa, tem 13 prótons, 10 elétrons e 13 nêutrons, portanto tem carga positiva.

Em que diferem os elementos químicos?
Os diferentes elementos químicos têm propriedades diferentes. E verificou-se que as partículas subatômicas também diferem quanto ao número.
Por exemplo:
• O ouro, cujo símbolo é Au, é metal, tem cor amarelada, é brilhante e tem
ponto de fusão de 1.063ºC. Tem 79 prótons, 79 elétrons e 118 nêutrons.
• O cobre é metal, tem cor avermelhada, é brilhante e tem ponto de fusão de 1.083ºC. Tem 29 prótons, 29 elétrons e 34 nêutrons.
Após a descoberta dos prótons, foi determinado um novo critério para
identificar os elementos químicos associando-os ao modelo atômico.
Para identificar cada elemento
Você Sabia?
químico foi definido o número atômico que corresponde ao número de • Átomos de um mesmo elemento
químico possuem o mesmo número
prótons no seu núcleo. Assim, dizede prótons no seu núcleo.
mos que o número atômico do ouro é
79 e o do cobre é 29.
O número atômico de um átomo simbolicamente é representado por Z.
Assim, o número atômico do ouro é: 79Au ou Z do Au é 79.
O número atômico do cobre é 29Cu ou o Z do cobre é 29.

Atividade 13
Considere os átomos abaixo para responder:
zinco: tem 30 prótons, 30 elétrons, 35 nêutrons.
enxofre: tem 16 prótons, 16 elétrons, 16 nêutrons.

Elementos químicos e as partículas subatômicas
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A. Qual o número atômico do zinco?

.

B. Qual o número atômico do enxofre?

.

Um átomo também se caracteriza por seu número de massa que pode
ser facilmente calculado, pois corresponde à soma de seus prótons e nêutrons. O número de massa pode ser representado pela letra A. Por exemplo,
o ouro tem 79 prótons, 79 elétrons e 118 nêutrons, portanto, tem como número de massa 79 + 118 = 197 ou A = 197.
O cobre que tem 29 prótons, 29 elétrons e 34 nêutrons apresenta o número de massa 29 + 34 = 63

Atividade 14
Tendo em vista os conhecimentos que adquiriu estudando este tópico,
preencha a tabela abaixo sabendo-se que os átomos são neutros:
Prótons
Ca

Nêutrons

Elétrons

20

Pb

82

Fe

26

Número
atômico

Número de
massa

20

125
56

Pode haver diferentes tipos de átomos de um mesmo elemento químico, pois há, no núcleo dos átomos, prótons e nêutrons. Esses diferentes átomos de um mesmo elemento são chamados de isótopos. Por exemplo, o
elemento químico hidrogênio tem os seguintes isótopos:
Elemento
químico

Isótopos

Número de Número de
prótons
nêutrons

Número
atômico

Número de
massa

Hidrogênio

Hidrogênio
comum

1

0

1

1

Deutério

1

1

1

2

Trítio

1

2

1

3

O uso de isótopos é muito grande atualmente. Muitos isótopos radioativos
são utilizados na medicina nos exames de imagens médicas. Você já deve ter
ouvido falar na técnica do carbono-14.
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A prova do carbono-14
Como se realiza a prova do carbono-14 para conhecer a idade dos restos
encontrados por paleontólogos?
A técnica do carbono-14 foi descoberta nos anos quarenta por Willard Libby. Ele percebeu que a quantidade de carbono-14 dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante com o passar do tempo. Assim, a medição
dos valores de carbono-14 em um objeto fóssil nos dá pistas muito exatas dos
anos decorridos desde sua morte. Essa técnica é aplicável à madeira, carbono,
sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas – ou seja, todo material que
conteve carbono em alguma de suas formas. Como o exame se baseia na determinação de idade através da quantidade de carbono-14 e essa diminui com o
passar do tempo, ele só pode ser usado para datar amostras que tenham entre
50 mil e 70 mil anos de idade.
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/
0,,OI109680-EI1426,00.html>. Acesso em: 19 jan. 2012.
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Objetivo

7

A corrosão:
oxidação de metais

Compreender a
transformação
química da
oxidação
dos metaisa chamada
corrosão.

Você, que mora na praia, já deve ter sofrido com a maresia. Você sabe: já
sentiu aquele vento gostoso, que refresca diminuindo a sensação de calor.
Mas, também sabe que a maresia ajuda a corroer as grades das casas, ataca
os veículos, os aparelhos domésticos e suas instalações e até as estruturas
de concreto dos prédios. Você, que mora no interior, também já percebeu a
ferrugem. Ela ataca os mesmos materiais, mas, segundo pesquisas realizadas por engenheiros, é 30 vezes menor que nas cidades litorâneas. Vamos
compreender que fenômeno é esse?
Vamos fazer uma atividade prática para testar a formação da ferrugem?

Atividade 15
Reúna-se com seus colegas e tente explicar. Houve uma transformação química? Lembre-se de que em tópicos anteriores já estudamos as
transformações.
O que popularmente chamamos de
Para saber
ferrugem é chamado corrosão.
• Corrosão de metais consiste
Quando o metal reage com o gás oxiessencialmente de uma transgênio, dizemos que ele se oxida, ou seja,
formação química em que
ele deixa o estado metálico e passa a ser
ocorre a oxidação do metal.
um óxido (substância composta). Assim,
o metal perde elétron.
Mo → M+ + e–
Vamos ver como podemos representar a corrosão do ferro?
ferro metálico + gás oxigênio → óxido férrico (ferrugem)
(4 Fe)

+ (3 O2)

→

(2 Fe3O4)

reagentes → produtos

Como você pode ver, o ferro metálico, uma substância simples de símbolo Fe, reagiu com o gás oxigênio cuja fórmula é O2 e formou a substância
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composta chamada óxido férrico ou óxido de ferro III. Dizemos que Fe e O2
são os reagentes e o Fe3O4, o produto da transformação química.
Os números que estão antes das fórmulas são chamados de coeficientes
da reação. Posteriormente, vamos estudá-los.

Atividade 16
Você sabia que a luz do flash de uma máquina fotográfica antiga era
proveniente de uma reação de oxidação do metal denominado magnésio?
Sendo uma reação com oxigênio, e rápida, é chamada combustão, como
você já estudou em tópicos anteriores. Essa reação produz uma luz branca intensa. Podemos, assim, representar a transformação química ocorrida:
2Mg
Responda:

+

O2

→

2MgO

magnésio

gás oxigênio

óxido de magnésio

prateado

gás incolor

pó branco

+

luz

A. Os reagentes são:
B. Os produtos são:
C. Indique as substâncias simples e as compostas.
D. O metal magnésio sofreu uma oxidação ou uma redução?
O metal alumínio também sofre corrosão. A reação do alumínio metálico
com o gás oxigênio produz o óxido de alumínio que é branco, numa camada
muito delgada, que nem percebemos. Sabemos que esta fina camada
protege o alumínio do gás oxigênio do ar, o que torna a oxidação do alumínio
extremamente lenta. Você mesmo pode conferir. Observe uma folha de
alumínio utilizada para cobrir alimentos na geladeira.
Os diferentes metais apresentam diferentes tendências à oxidação
e à redução.
Aumenta a facilidade de sofrer redução

Al Zn Fe Ni Sn Pb Cu Ag Au
Aumenta a facilidade de sofrer oxidação

A corrosão: oxidação de metais
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Assim, se tivermos uma barra de zinco e uma de chumbo, dizemos que a
barra de zinco tem maior tendência a sofrer oxidação que a barra de chumbo.
Se tivermos um objeto de prata e um de ferro, o de prata terá maior tendência a sofrer redução.
Vamos continuar a investigar a reação de oxidação dos metais?

Veja o que a Ciência Hoje responde à pergunta:
Qual o efeito da maresia sobre os materiais usados na construção de
casas próximas à costa?
Luiz Roberto de Miranda.
Programa de Engenharia Metalúrgica e Materiais/COPPE/UFRJ
A chamada maresia caracteriza-se pela grande quantidade de íons cloretos
presentes na atmosfera marinha. A mistura desses íons com a umidade e os demais
componentes da água do mar (sais de magnésio, sais de cálcio, bio-organismos
etc.), quando carregada pelos ventos ou pela impulsão provocada pela própria
arrebentação, interage com os materiais expostos na orla de diversas maneiras.
Sobre os metais, a maresia age desfavoravelmente: nas esquadrias de alumínio,
aparecem pontos de ataque, com o surgimento de uma oxidação branca em alguns
casos, que indica um desgaste localizado; nos aços e ligas de ferro, em geral, o
ataque é muito mais severo, ocorrendo ferrugens frágeis, que podem ser destacadas
com pequeno esforço manual. A maresia ataca ainda a composição química do
concreto, tornando-o mais poroso e condutor. Assim, as ferragens interiores são
igualmente atingidas e enferrujam, aumentando de volume. Isso faz com que
partes do reboco se despreguem, podendo provocar acidentes.
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/revista-ch-2001/171/o-leitor-pergunta-171/
qual-o-efeito-da-maresia-sobre-os-materiais-usados>. Acesso em: 19 jan. 2012.

Vamos estudar um pouco mais a corrosão do ferro?

Atividade 17
Pegue 2 pires, 2 pregos, 1 palhinha de aço, sabão, suco de limão.
Procedimento:
1. Identifique cada pires indicando: 1 - água e sabão; 2 - suco de limão.
2. Limpe os pregos com palhinha de aço e coloque um em cada pires.
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3. No primeiro, adicione água e sabão até cobrir o prego.
4. No segundo, adicione suco de limão até cobrir o prego.
5. Observe depois de 15min, depois de 1 dia, depois de 2 dias. Anote o
resultado.
A. Qual a conclusão a que você chegou?
B. Se você quiser proteger o prego da corrosão, o que utilizaria para guardá-lo:
suco de limão ou sabão?
C. Como minimizar a corrosão?
Temos várias técnicas para minimizar a corrosão: a utilização de revestimentos protetores, o uso de inibidores de corrosão e a proteção catódica.
Como exemplo de revestimentos protetores, temos as tintas, como o zarcão, que é muito utilizado na proteção de tubulações industriais, grades e
portões. A proteção catódica consiste em utilizar um metal de sacrifício. Ou
seja, para retardar a corrosão de tubulações de gasodutos, utilizam-se blocos de magnésio, que são atacados pela corrosão, retardando a corrosão do
aço. Veja uma notícia interessante da Revista Pesquisa FAPESP:

União selada
Técnica inédita permite soldar ligas de titânio e de aço para uso na
indústria aeronáutica
Yuri Vasconcelos
“Trata-se, provavelmente, de uma inovação mundial. Até onde sabemos, nenhum grupo no Brasil ou no exterior conseguiu soldar com êxito esses dois materiais”, diz o físico Milton Sérgio Fernandes de Lima, do Instituto de Estudos
Avançados (IEA) do CTA. Segundo o pesquisador, o titânio e suas ligas são cada
vez mais usados como materiais estruturais em muitas aplicações industriais em
substituição ao aço e ao alumínio. As vantagens do titânio estão, principalmente,
no fato de ele ser um material inerte que possui uma camada superficial impermeável a várias substâncias ácidas, alcalinas, além de fluidos do corpo humano.
Assim, ele se torna mais resistente à corrosão e é biocompatível.
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=2749&bd=1&pg=1&lg=>. Acesso em: 19 jan. 2012.
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Objetivo

Energia e trabalho:
tempos modernos

Reconhecer e
descrever as
mudanças na
relação do ser
humano com
o ambiente, ao
longo do tempo.

Quando falamos de transformações do ambiente, é importante lembrar
que os seres humanos também têm sido responsáveis por elas. Inicialmente, ainda nômades, utilizando os recursos naturais pela coleta de frutos,
folhas e raízes, caça e pesca, e adaptando abrigos. Assim, até nosso tempo,
habitando as cidades construídas, utilizando máquinas e bens de consumo,
meios de transporte e comunicação etc., as pessoas continuam transformando a natureza, construindo e reconstruindo seu ambiente.

Atividade 18
A. Pensando um pouco nisso, que tal buscar algumas pistas dessa transformação nos meios de transporte? Faça uma lista dos meios que podemos
usar para nos deslocarmos de um lugar para outro.

B. Volte à lista e identifique as fontes de energia usadas por cada meio de
transporte que você citou.

Com certeza você identificou o carro, suas pernas, uma bicicleta... E nas
fontes de energia: gasolina, diesel e alimentos... O que eles têm em comum?
Na verdade, tanto os músculos dos animais (do ser humano, inclusive) como
os motores de carros, aviões, ônibus e outros produzem o movimento a partir da energia obtida da combustão, reação que você já aprendeu na Unidade Formativa I.
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Para compreender melhor o funcionamento do motor de carro, observe
a figura ao lado. A energia mecânica é obtida com o movimento de um
pistão no interior de um cilindro, que se move impulsionado pelo vapor da
substância de operação no estado gasoso. A queima do combustível ocorre dentro do cilindro,
vela de
válvula de
válvula de
onde foi aspirada uma mistura
ignição
admissão
escape
de ar e combustível, quando o ciSaída de gases
entrada do ar
lindro desce; e que é eliminada,
resultantes de
e combustível
queima de
quando o cilindro sobe. Nesse
combustível
momento, é produzida uma faíso combustível
ca elétrica pela vela de ignição, aqui
queima
para que ocorra a combustão
que produz gases em alta presbiela
são e temperatura.
pistão
Assim, após a queima, a energia interna do combustível transvirabrequim
forma-se em energia mecânica.
Os produtos da combustão são
Figura 2. Esquemática da combustão em pistão de um motor.
retirados do pistão e passam
Fonte: Silva, José Alves et al. Calor: O motor das revoluções.
São Paulo: Brasil, 2000. (Projeto Escola e Cidadania)
para o escapamento e nova mistura é aspirada, reiniciando o
processo. Entretanto, apenas parte da energia térmica é transformada em
energia cinética, e é isso que mede a eficiência do motor. Quanto mais energia térmica ele transformar em energia cinética, maior a sua eficiência e
economia. Nos carros atuais, essa taxa aproxima-se de 25%.
Muitos equipamentos utilizam os
Contatos
motores elétricos, que transformam
Rotor
energia elétrica a partir do uso de fontes de energia elétrica, tais como: as baDetonador
terias e as pilhas; e a energia elétrica da
rede de distribuição, em energia cinéEstator
tica, como ocorre no liquidificador, no
Figura 3. Esquema simplificado de um motor elétrico. ventilador, na batedeira, na furadeira,
Fonte: GRUPO de Reelaboração do Ensino de
Física. Leituras em Fisica: Mecânica. Disponível em trens etc.
em: <http://www.if.usp.br/gref/mec/mec3.pdf>.
Acesso em 08 fev. 2012.
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No motor elétrico, como mostra o esquema da figura, a passagem de corrente elétrica provoca um efeito magnético de repulsão entre a parte externa do motor chamada estator e o rotor (parte interna giratória), possibilitando o movimento do rotor, transformando a energia elétrica em energia
mecânica, que movimenta as diferentes partes do equipamento, e em calor.
Esses motores são mais eficientes na transformação para energia cinética,
atingindo taxas de eficiência de 80%.
Nos exemplos anteriores, percebemos que nem toda energia inicial
é transformada em energia cinética: parte é transformada em calor. Isso
mostra que a energia pode ser: (a) transferida de um corpo para outro;
(b) transformada (energia química em elétrica, em calor etc.). Mas ela não
pode se perder ou ser eliminada nem produzida. Enfim, é alguma coisa
que se transforma, mas que se conserva, o que constitui um princípio científico conhecido como Lei da Conservação da Energia:
Para saber
• Em um sistema isolado, a energia total se conserva,
independente das transformações ocorridas.

Atividade 19
O quadro a seguir apresenta alguns equipamentos que usamos cotidianamente. Complete os espaços, relacionando-os à transformação de energia ocorrida.
Energia inicial

Equipamento

Energia final a ser usada

moto
ferro de passar
patins

Uma profunda mudança na relação das pessoas com o ambiente, denominada Revolução Industrial, ocorreu a partir da invenção da máquina a vapor, que substituiu o uso da tração animal e trouxe artefatos tecnológicos
que, utilizando-se da combustão, usavam processos de transformação de
energia mais eficientes. Desde essa época, estamos sempre em busca de
equipamentos que apresentem mais eficiência.
260

CIêNCIAs DA NAtUrEzA

E o que isso significa? Para medir a eficiência de um equipamento, precisamos verificar qual a relação entre o consumo de energia e o trabalho útil
que ele realiza. Por exemplo, para fazer um percurso de 1 km usando diferentes meios de transporte, teremos que utilizar determinadas quantidades de energia, como na tabela a seguir.
Transporte
Bicicleta
Pessoa andando

Energia/pessoa
(J)*
65 000
230 000

Ônibus

240 000

Transporte
Carro(5 pessoas)
Carro (1 pessoa)

Energia/pessoa
(J)*
500 000
2 250 000

*A medida da energia no Sistema Internacional (SI) é chamada JOULE, representada por J.

A tabela mostra que, andando a pé ou de ônibus, a
energia consumida por pessoa é quase a mesma, e que o
equipamento mais eficiente é a bicicleta – isso sem falar
de outros benefícios: melhora o condicionamento físico,
não polui. Entretanto, a velocidade e o cansaço são muito
diferentes.
Essas comparações são realizadas entre as diferentes
máquinas, sempre levando em conta o trabalho realizado
por elas e a energia que consomem para realizá-lo, isto é,
o custo em recursos naturais já processados como medida
de eficiência e rendimento. E o trabalho é uma palavra que
você conhece bem, uma vez que, na vida cotidiana, ela designa “esforço, empreendimento, ocupação” e, nos vários
componentes desta unidade, foi discutida em seus múltiplos significados. Entretanto, no contexto das Ciências da
Natureza, ela tem um significado bem estabelecido e distinto dos anteriores, ainda que ligado a eles.
O conceito de trabalho nas Ciências da Natureza está
relacionado aos conceitos de força e deslocamento.
A força é um conceito que já utilizamos na Unidade
Formativa II, quando definimos pressão.
No senso comum, associamos força a um puxão, um
empurrão ou mesmo à dificuldade em arrastar os objetos,

Figura 4. Exemplos de
aplicação de forças em
situações no cotidiano.
Fonte: BARROS, Carlos;
PAULINO, Wilson.
Física e Química. São
Paulo: Ática,1998.
Fotos: Márcia C.
Lourenço e Cláudio
Pedroso/Angular.
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como mostram as figuras. Também costumamos dizer que um sujeito
"fortão" tem força, o que é incorreto em relação ao conceito científico,
pois força corresponde a ”uma ação” e não se pode ter uma ação.
Observando os exemplos, vemos que, sob a ação de uma ou mais forças,
um objeto pode mover-se, parar e também ser deformado.
Você, com certeza, já jogou futebol ou voleibol e sabe que definimos a
trajetória da bola, isto é, a direção e o sentido do seu movimento, a partir do
chute ou toque (força) que aplicamos e da região da bola onde o fazemos.

Atividade 20
Observe as figuras abaixo e desenhe as prováveis trajetórias para o paraquedista, a bola chutada pelo jogador e o contêiner ao ser erguido pelo
guindaste.

1. www.moderna.com
2. www. noangulo.files.wordpress.com
3. BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson. Física e Química. São Paulo: Ática,1998.

Figura 5. Esquema da representação de força
Fonte: www.seteonline.nireblog.com
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Para definir uma força, precisamos
definir sua medida, sua direção e o seu
sentido. A medida de uma força é feita
em uma unidade chamada newton, que
se escreve N. A direção é a linha (a reta)
de atuação da força e o sentido é a orientação da força nesta reta. Por isso representamos as forças usando um vetor,
como você pode ver na figura ao lado.

Ciências da natureza

O conceito de deslocamento você já estudou na Unidade Formativa I, em
Matemática. Assim, agora podemos definir trabalho como sendo o produto entre a força aplicada e a distância percorrida (deslocamento do corpo) ou seja:
T = F xd sendo que T: trabalho, F: força e d: distância
Para entender melhor, vamos pensar no exemplo: um operário trabalhando precisa elevar 50 kg de cimento, num total de 500N de peso, do solo
até um andaime situado a 10 m do solo.
Olhando a figura, você observa que a
força-peso (F p) e o deslocamento (d p)
têm a mesma direção vertical. Assim, ele
Fp
precisa realizar um trabalho = (a força-peso da areia) x (a distância percorrida)
= (500N) x (10m), o que dá: T = 5.000
joules
Fr
Um outro colega operário deve elevar
Fp=
outros 50 kg de areia até uma altura de
5 m do solo. O trabalho realizado por ele
será T = (500N)x(5m)=2.500J, ou seja,
6. Esquema da aplicação de força para
metade do trabalho realizado pelo pri- Figura
mover massa.
meiro. Você pode observar que, na mediFonte: BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson.
Física e Química. São Paulo: Ática,1998.
da em que aumenta ou diminui a distância, o trabalho realizado também aumenta ou diminui.
E em relação à força? Sempre que fazemos força realizamos trabalho? Com
certeza nos cansamos, mas nem sempre realizamos trabalho em joules!

Para realizar trabalho, as forças têm que provocar deslocamento,
pois, se não houver deslocamento na mesma direção que a força,
não haverá trabalho.
Assim, ao carregar um saco de cereais sobre a cabeça
ou uma mala pesada, como na figura, não estaremos
realizando trabalho, pelo menos no sentido dado aqui,
pois, apesar da força para sustentar o peso, não estaremos provocando deslocamento do saco de cereais, nesta direção (a linha vertical). Isso quer dizer que não estaremos transferindo energia para ele.
Fonte: BARROS, Carlos;

PAULINO, Wilson. Física
e Química. São Paulo:
Ática,1998.
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Agora, vem a pergunta que não quer calar: como realizar trabalho sem
fazer força? Na verdade, não sabemos como, mas sem dúvida sabemos
como facilitar a realização do trabalho como veremos no tópico a seguir.
E, depois de todo esse trabalho, que tal agora ver o que você aprendeu?

Atividade 21
Faça um esquema mostrando as possíveis transformações de energia
que ocorrem numa moto e num liquidificador. Se necessário, converse com
alguém que trabalhe em uma oficina de conserto de motos e de eletrodomésticos.
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O uso da tecnologia e as
transformações da matéria,
da energia e da vida:
um admirável mundo novo?

Objetivo
Explicar por
que máquinas,
utensílios e
maneiras de
fazer as coisas
facilitam a
realização das
atividades.

Atividade 22
A. Pensando nas atividades que são realizadas na sua região e consideradas
como trabalho, no sentido mais geral, complete o quadro abaixo, de acordo com os critérios:
Atividades que não existem mais
Atividades novas (últimos 10 anos)
Atividades antigas que exigem novos conhecimentos ou ferramentas
Atividades antigas que utilizam os mesmos
conhecimentos e ferramentas

B. A seguir, faça uma reflexão sobre uma dessas atividades descrevendo as
mudanças que têm sofrido em relação aos conhecimentos, equipamentos, ferramentas e procedimentos nela envolvidos.

Você deve ter identificado muitas atividades novas, outras que não
existem mais, mas a maioria delas exige equipamentos e ferramentas
conhecidos desde a Antiguidade, ou modernos equipamentos para realização do trabalho.
Mas, vejamos como é possível facilitar a realização de uma atividade. No
tópico anterior, você aprendeu as relações entre força, distância e trabalho a partir de um exemplo de atividade exercida na construção civil. Agora
imagine como seria difícil elevar a areia sem um elevador manual ou uma
carriola. Como realizar o mesmo trabalho fazendo uma força menor? A resposta está em substituir a diminuição da força por um aumento na distância, uma vez que o trabalho será o mesmo.
O uso da tecnologia e as transformações da matéria, da energia e da vida:
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E esse é o princípio da maioria dos utensílios e ferramentas que usamos;
eles são considerados “máquinas”, pois facilitam a realização de tarefas.
Assim, é importante destacar que o conceito de máquina não se restringe
às máquinas com motor ou equipamentos complexos. É comum usar o termo “máquinas simples” para esses utensílios, de modo a evitar confusão.
As principais “máquinas simples” são as alavancas, os planos inclinados
e as rodas com eixos (as roldanas).

Figura 7. Máquinas simples utilizadas desde a antiguidade.
Fonte: BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson. Física e Química. São Paulo: Ática,1998.

Alavancas
Chamamos de alavanca esse arranjo em que temos uma articulação
(apoio) e duas forças (veja figura). Os elementos que constituem uma alavanca são: ponto de apoio (O), braço da potência (O P), braço da resistência
(O R), a chamada força da potência (F P) e força da resistência (F R).
O princípio de funcionamento da alavanca é a distância entre o ponto em
que exercemos a força até a articulação: quanto maior a distância, menor a
força que temos que fazer.
Vamos usar, como exemplo,
elevar uma pedra que pesa 600N
a uma altura de 50 cm ou 0,50
m. Teríamos que realizar um trabalho T = 600N x 0,50m=300J.
Usando uma alavanca cujo braço permitisse mover 2 m de altura para realizar o trabalho, tería- Figura 8. Esquema dos elementos de uma alavanca
Fonte: BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson. Física e Química.
mos: 300J = F x 2m. Nesse caso,
São Paulo: Ática,1998.
precisaríamos de uma força de
apenas 150N,ou seja, ¼ da que precisamos sem a alavanca. Na verdade,
estamos realizando o mesmo trabalho, pois o que diminuímos na força
aumentou na distância. É uma forma de facilitar a realização de atividades.
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Para usar o alicate, apertamos os cabos. O ponto onde
apertamos o cabo fica longe da
Fp
articulação. A ponta do alicate,
Fr
onde está o prego, fica mais
perto da articulação. Então,
0
apertando nas extremidades
Fr
dos cabos, mais longe da articuFp
lação, aumentamos a distância
de aplicação da forças, fazemos
menos força. O mesmo aconteFigura 9. Exemplo de alavanca.
Fonte: BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson. Física e Química. São ce quando usamos uma tesoura
Paulo: Ática,1998. ou um espremedor de batatas.
Assim, quando se usa a alavanca é possível fazer menos força para realizar uma tarefa. Em compensação,
é preciso exercer essa força ao longo de distância maior. Os alicates, carrinhos de mão, tesouras, pinças, espremedores de alho e batata são exemplos de alavancas, além de outros apresentados no quadro a seguir, em que
as alavancas são classificadas em relação à posição do apoio.

INTER-RESISTENTES

INTERFIXAS
F

Apoio

R

Apoio

F
Apoio

F

R

R

F

R

F

Apoio

R

INTERPOTENTES

F

R

Apoio

Apoio

F

Apoio

R
R
Apoio

R
F

F
Apoio

Figura 10. Exemplos de alavancas em equipamentos, ferramentas e no corpo humano.
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Surpreso de saber que seu corpo funciona com alavancas? Você já tinha
pensado nisso? Nunca? Afinal, os seus músculos e ossos formam inúmeras
alavancas.
Para andar, usamos o pé, que é uma alavanca, uma vez que os músculos
da perna exercem sobre ele uma força F P ; a outra força F R é exercida pelos
ossos da canela (tíbia e fíbula), através dos quais atua o peso do corpo.
O apoio dessa alavanca está localizado na ponta do pé.
Nosso antebraço também é uma alavanca, pois o músculo do braço (o bíceps, comumente chamado “muque”),
exerce a força F P para mover a bola,
cujo peso F R está sobre a mão. O apoio
é o cotovelo.
O nosso maxilar também é uma alavanca: a força F R atua nos dentes, enquanto a F P é exercida pelos músculos
que atuam entre a articulação e os denFonte: BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson. Física e
tes. O apoio aqui é a articulação.
Química. São Paulo: Ática,1998.

Atividade 23
Um motor pesa 2.000N e precisa ser erguido a uma altura de 1 m. Se eu
utilizar uma alavanca que me permite movimento de até 4 m de altura, qual
a força que deverá ser feita para elevar o motor?

Plano inclinado
Outra máquina simples é
o plano inclinado, na verdade uma rampa. Observe a
figura: como você prefere
carregar o caminhão? Sem
dúvida, usando a rampa,
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Deslocamento da rosca

Figura 11. Exemplos de plano inclinado.
Fonte: GRUPO de Reelaboração do Ensino de Física. Leituras em Fisica:
Mecânica. Disponível em: <http://www.if.usp.br/gref/mec/mec3.pdf>.
Acesso em 08 fev. 2012.
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pois a força que você fará será menor. Como máquina simples, o plano inclinado permite que você faça uma força menor, mas você tem de exercer essa
força por uma distância maior.
Em certos casos, a rampa poderia
ficar muito longa e, por isso, podemos
substituí-la por rampas menores. É o
que acontece quando a dobramos ou
enrolamos um plano inclinado, criando uma escada em espiral, por exemplo, uma rosca ou parafusos.
Ferramentas como o macaco dos
automóveis, a morsa, a chave de
pressão e outras têm como princípio o uso da rosca, permitindo uma
grande ampliação da força usada,
uma vez que ela dá muitas voltas,
de modo a aumentar uma pequena
distância.
O plano inclinado também é usado nas ferramentas de corte, que Figura 12. Exemplo de plano Inclinado.
Fonte: BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson. Física e Química.
possuem lâminas como facas e maSão Paulo: Ática,1998.
chados e também nas cunhas. O princípio é o mesmo: a lâmina percorre uma distância grande enquanto afasta
a madeira (ou outro material) de uma pequena distância. Ou seja, menor
distância, maior força entre as partes do material, especialmente quando a
lâmina estiver bem afiada.

Rodas e eixos
Você se lembra do elevador de areia que facilitou a realização do trabalho
do nosso operário? Ele também é uma máquina simples, uma roldana. Na verdade, quaisquer ferramentas que utilizem uma manivela e uma roda com um
eixo constituem máquinas simples, pois trocam força pela distância.
Nesse caso, também o trabalho realizado com o uso da manivela é igual
ao realizado sem a manivela. No entanto, com ela, a distância percorrida
pela mão da pessoa é maior (distância maior). Assim, a força será menor.
A chave de fenda e a torneira são exemplos de utensílio e ferramenta que
usam a roda e o eixo.
O uso da tecnologia e as transformações da matéria, da energia e da vida:
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Figura 13. Exemplos de equipamentos que usam rodas e eixos.
Fonte: GRUPO de Reelaboração do Ensino de Física. Leituras em Fisica. Mecânica. Disponpivel em: <http://www.if.usp.br/gref/mec/mec3.pdf>. Acesso em 08 fev. 2012.

Em geral, há vantagem em usar má- Para saber
quinas simples, pois a força a ser aplicada
• Uma ferramenta ou máquina
para realizar uma tarefa torna-se menor.
simples pode ser usada para
Mas, como você viu, para que ela diminua,
mudar a direção ou a intensidade de uma força. A máquia distância sempre será maior. Assim, se
na simples facilita a realizanuma alavanca o braço curto for a metação de uma tarefa.
de do braço longo, a força aplicada no
braço longo será ampliada duas vezes,
isto é, há uma vantagem mecânica de 2 para 1. No plano inclinado, basta
comparar o comprimento da rampa com a altura: se a rampa medir 2 m e a
altura 0,5 m a vantagem mecânica será 4. Para calcular a vantagem mecânica nas rodas, basta dividir a medida do diâmetro da roda pela medida do
diâmetro do eixo. Portanto, uma máquina simples facilita a realização das
atividades, mas não diminui o trabalho. Isso significa que a energia envolvida na realização da tarefa é sempre a mesma, tanto faz ter ou não ajuda da
máquina simples.

Atividade 24
Agora que aprendemos mais sobre as ferramentas, pegue algumas, tais
como um martelo, uma tesoura, uma torneira e outras. Calcule a vantagem mecânica de cada uma e faça um cartaz com uma tabela comparativa entre elas.
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Os processos produtivos
e a energia: sabendo
usar... não vai faltar?

Objetivo
Identificar fontes
e transformações
de energia
que ocorrem
em processos
naturais e
tecnológicos.

Foi a partir do conhecimento e domínio do fogo que o ser humano tornou-se capaz de intervir no seu ambiente, estabelecendo com ele novas relações, por meio da fabricação de instrumentos e utensílios – como o arado,
a enxada, o machado, a foice, os vasos, os tijolos e outros tantos –, nas oficinas, nos fogões-lareiras e fornos cujo combustível era a lenha, em que
transformava as matérias-primas.
A partir de então, a tecnologia passou a desenvolver-se gradualmente
até o nosso tempo, nem sempre da mesma forma em todo planeta: em alguns lugares, ainda não se chegou sequer aos tempos modernos.
O uso de máquinas térmicas (dispositivos que utilizam a energia térmica para realizar trabalho) substituiu o trabalho animal, humano e mecânico.
Ao domesticar o calor, construindo as primeiras máquinas térmicas, como a
máquina a vapor de Savery, em 1702, a humanidade iniciou uma nova forma de organização da produção, capaz de realizar uma maior quantidade
de trabalho num mesmo intervalo de tempo. As máquinas térmicas mais
usadas no mundo de hoje são os motores de combustão interna ou motores
a explosão, que você já estudou no Tópico 1 desta unidade.
Hoje temos capacidade de realizar ainda muito mais trabalho com as
máquinas térmicas que utilizamos. Essa capacidade de realizar trabalho em
relação ao tempo é chamada potência, que é medida em watt (W). O quadro a seguir traz alguns exemplos de máquinas térmicas e sua potência.
Máquina térmica

Potência típica (W)

Homem

40

Máquina de Watt ( 1778)

30.000

Carro popular 1.0

42.000

Usina termoelétrica a vapor (1970)

1.100.000.000

Usina nuclear (1974)

1.300.000.000

As máquinas térmicas apresentam cada vez mais potência e, com a ajuda delas, é possível transportar toneladas de materiais ou produtos de um
lugar para o outro do planeta, construir cidades e produzir alimentos e bens.
Os processos produtivos e a energia: sabendo usar... não vai faltar?
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Senão, vejamos: atualmente, é fundamental que os equipamentos sejam
eficientes: a pessoa que carregava carga foi sendo substituída pela carroça,
que carregava muitas cargas, com um só cavalo; essa, por sua vez, foi substituída por grandes caminhões ou trens capazes de transportar toneladas de
carga (mas também poluentes e vorazes consumidores de recursos como
petróleo e carvão). Por outro lado, nós nos tornamos mais eficientes para
desmatar e poluir, modificando o equilíbrio natural. Quando aumentamos a
concentração de poluentes na atmosfera, contribuímos para o aquecimento global do planeta e para a ocorrência de inversões térmicas, bem como
para o aquecimento da água do mar, destruindo extensas regiões de vida
marinha.
Também destruímos a camada de ozônio, na busca de obter cada vez
maior quantidade de materiais, para não falar no aumento da nossa capacidade de matar e destruir, em guerras.
Entretanto, é importante destacar que tudo isso não se deve apenas
ao uso de máquinas térmicas. Ao longo do tempo, os novos conhecimentos construídos pelos seres humanos sobre a eletricidade, o magnetismo
e a radioatividade permitiram novos períodos de desenvolvimento para as
máquinas. Isso acabou por levar ao estabelecimento de novas relações do
homem com o ambiente, de consequências nem sempre benéficas para a
vida do planeta Terra.
Na atividade a seguir vamos conhecer um pouco mais acerca dos equipamentos que usamos em casa ou no trabalho.

Atividade 25
Com certeza, você já viu uma plaquinha metálica que existe em todos
os equipamentos que usa. Se não viu, aproveite e olhe. Nela estão definidas algumas das características do equipamento e, com certeza, a potência
medida em watt (W) ou quilowatt (KW) que corresponde a 1.000W. Escolha cinco aparelhos e anote a potência de cada um. Depois, discuta com seus
colegas o resultado de sua pesquisa.
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Entrada de água
Reservatório
Represa

Paletas

Vertedouro

Saída de água

Conduto

Energia para a rede
Gerador
Turbina

Figura 14. Esquema de uma usina hidrelétrica.
Fonte: AGUIAR, Laura. Como cuidar da nossa água. São Paulo: Bei Comunicações, 2002.

Com certeza, ao fazer a atividade, você percebeu que muitos equipamentos tinham como fonte de energia a eletricidade distribuída pela rede
elétrica de sua cidade. Ou seja, tais equipamentos realizam trabalho a partir
do consumo dessa energia. No Brasil, boa parte da energia elétrica (cerca de
90%) é produzida nas usinas hidrelétricas ou hidroelétricas (hidro = água).
Isto é, a nossa produção de energia elétrica está estreitamente relacionada
às transformações decorrentes das trocas de calor que ocorrem no ciclo das
águas (hidrológico), movido por energia solar, como você aprendeu na Unidade Formativa II.
Todos nós já passamos por um “apagão”. E quem não se lembra do racionamento de 2001/2002, causado pela falta de chuvas para encher os
reservatórios das barragens?
Mas, o que a falta de chuvas tem a ver com a falta de eletricidade? Na
verdade, tudo, pois nas usinas hidroelétricas o curso de um rio é represado
por uma barragem, formando um lago ou reservatório. A água desse reservatório vai das barragens para as turbinas, que ficam a dezenas de metros
abaixo dos reservatórios. Essas turbinas são constituídas de enormes pás
que giram ao redor de um eixo. Ao serem atingidas pelas águas, elas se movimentam acionando os geradores.
Os processos produtivos e a energia: sabendo usar... não vai faltar?
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Os geradores são dispositivos formados por gigantescos imãs que, ao girar, produzem energia elétrica. Como você pode ver, a produção de energia
elétrica depende essencialmente da vazão dos rios e barragens. A figura
mostra um esquema de uma usina hidroelétrica, em que a energia potencial
da água do reservatório é transformada em cinética [pela queda da água].
Por sua vez, a energia cinética é transferida para as pás das turbinas, que
acionam os geradores transformando-a em energia elétrica.
Até 2002, estavam em operação no Brasil 134 hidrelétricas com uma capacidade instalada de 63.279.463 KW. Embora se estime que ainda tenhamos parcela considerável de potencial para instalação de usinas, esse não é
um recurso inesgotável. Países como os Estados Unidos e o Canadá já esgotaram grande parte do potencial de instalação dessas usinas.

Atividade 26
Calcule o custo mensal de um equipamento elétrico de sua casa, em seu
orçamento doméstico. Você vai precisar anotar a potência do equipamento,
estimar o número de horas de uso e conferir na sua conta de energia elétrica para saber a tarifa. Peça auxílio ao professor e depois discuta os resultados com os colegas.

Na atividade, você pôde estimar o consumo para um equipamento. Por outro lado,
considere as consequências, para a produção
de energia elétrica, do uso cada vez mais intenso de equipamentos elétricos que produzem trabalho.
Por isso, discute-se atualmente a busca de
outras fontes de energia. No Brasil, além das
hidroelétricas, a energia elétrica é produzida em
usinas termoelétricas e termonucleares, nas
274

TURBINA A VAPOR
turbina
caldeira

bomba

condensador

Figura 15. Esquema de uma usina térmica.
Fonte: Silva, José Alves et al. Calor: O
motor das revoluções. São Paulo: Brasil,
2000. (Projeto Escola e Cidadania)
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quais o vapor aquecido que sai da caldeira, sob grande pressão, como acontece nas panelas de pressão que usamos, movimenta as turbinas que acionam os geradores, como mostra o esquema da figura.
A necessidade de energia tende a aumentar, uma vez que cada produto
manufaturado traz embutido um conteúdo energético. Na medida em que
aumenta o consumo e o descarte de tais produtos, aumenta a necessidade
de produção de energia. O quadro abaixo apresenta o conteúdo energético
de alguns materiais.

Metal residencial

Energia
(mJ/kg)
40

Metal comercial

100

Metal industrial

30

Garrafas de vidro

40

Plásticos

10

Papéis

25

Químicos inorgânicos

12

Classes

Será que não é possível diminuir
essa nossa necessidade? Existe muito a fazer na área de conservação da
energia. Um exemplo é o da economia energética com a reciclagem: a
cada tonelada de latinhas de alumínio recicladas economizamos 49.000
KW/h de energia. Para o aço, economizamos 7.000 KW/h e, para o papel,
4.210 KW/h.

Assim, separar material para a reciclagem é uma forma de economizar
energia e preservar o ambiente e a vida, uma vez que existem vantagens
e desvantagens em cada processo de obtenção de energia, como mostra o
quadro comparativo das consequências ambientais para as diferentes usinas
que estudamos.

Hidrelétricas

Alagamento de áreas extensas, modificação no curso dos rios, alteração/eliminação de ecossistemas, aumento do aquecimento global pela emissão de
gases oriundos da decomposição de vegetação submersa; mudanças na bacia hidrográfica, perda da qualidade da água, assoreamento, deslocamento
de povoados e cidades, destruição de sítios históricos e arqueológicos.

Termoelétricas
(gás ou diesel)

Liberação de gases nocivos (CO2 e NO2), de calor e do próprio gás natural
na atmosfera; liberação de calor para sistemas aquáticos devido ao uso de
sistema de resfriamento; risco de acidentes.

Termonucleares

Perigo de contaminação radioativa em caso de acidentes; proximidade do
mar e de grandes cidades; lixo atômico sem solução; risco à saúde dos
trabalhadores; custo elevado de desativação.

Os processos produtivos e a energia: sabendo usar... não vai faltar?
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Como você pode ver, além das consequências listadas, em todas as alternativas enfrentamos o risco de esgotar recursos naturais que não são renováveis. Entretanto, existem outras fontes energéticas, a partir de recursos
renováveis ou de fontes de energia limpa, como veremos em outras unidades, que tendem a se tornar viáveis. Enquanto isso não ocorre, vale a pena
refletir acerca de algumas mudanças possíveis na nossa vida diária, que
contribuam para preservar nosso "planetinha", especialmente em relação
ao que consumimos. Que tal, agora, ver como vai seu consumo e relacioná-lo com o que você aprendeu?

Atividade 27
Pesquise o processo de manufatura de um produto e depois escreva
uma síntese ou faça um esquema das transformações de energia envolvidas, indicando as fontes desses recursos e algumas das consequências de
consumo para o ambiente. Discuta com os colegas, retome suas anotações,
peça ajuda do professor para corrigi-las e anote no seu Guia.

Chegamos ao fim e, com certeza, você aprendeu mais sobre seu corpo,
sobre o que usa, sobre seu trabalho e os equipamentos que ajudam nesse
trabalho e para obter os bens que consome. Conversamos principalmente
sobre preservação e cuidado consigo mesmo e com o ambiente, mas também sobre o poder humano de intervenção nesse ambiente.
E, por falar em conversa, você já tinha ouvido falar em muitos dos assuntos deste tópico num papo no rádio, na TV ou num filme, enfim nos meios
de comunicação? Aliás, é isso que vai rolar na próxima Unidade Formativa.
Até lá!
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Caro(a) Estudante,
Nesta unidade, vamos construir o PLA – Plano de Ação Comunitária, usando um roteiro que vai ajudá-lo a planejar coletivamente as ações
que pretende realizar em sua comunidade. Planejar é acreditar na nossa
capacidade de transformar ideias e sonhos em realidade. Planejamos para
construir o futuro, traçando o caminho entre o momento presente e o que
queremos alcançar com a nossa ação. Vamos partir dos problemas da comunidade já caracterizados por você e seus colegas no “Mapa dos Desafios” da
unidade passada e preparar as mudanças que desejam ver realizadas com a
ação social que vão desenvolver. O PLA deve prever cada passo dessa caminhada, por isso é uma ferramenta importante para tornar a atuação de vocês organizada e com melhores possibilidades de sucesso.
Ao finalizar o “Mapa dos Desafios”, os grupos escolheram aqueles que consideraram prioritários e que mais despertaram o interesse da turma para decidir
em que área atuar. A elaboração do PLA é o momento de dar foco à proposta de
atuação: detalhar as atividades que vão dar consistência a ela; decidir como e
quando essas atividades serão realizadas e de que maneira vocês vão se organizar para colocá-las em prática. Na medida em que forem detalhando o plano,
iniciativas práticas deverão ser tomadas para que também comecem a criar as
condições necessárias à execução do que está sendo planejado.
A cada encontro semanal de Participação Cidadã, uma etapa de preparação do PLA será organizada, discutida com todos os colegas da turma e redigida, de forma que, no fim da unidade, o(s) plano(s) estará(ão) finalizado(s)
e registrado(s) em um documento escrito por vocês mesmos. Escrever o plano é muito importante para que suas propostas ganhem credibilidade, sejam
reconhecidas por todos e possam ser de fato implementadas.
Mas, antes de começar a pôr “a mão na massa”, os PLAs serão apresentados aos jovens das outras turmas do seu núcleo do Projovem Urbano. A
ideia é que vocês organizem em conjunto, ao longo dos próximos três meses
e com o apoio dos professores e coordenadores, um evento público convidando, também, os parceiros, a comunidade local e suas famílias para participarem. Esse é o momento de receber sugestões, ouvir outras opiniões
e mostrar que o compromisso e a responsabilidade com o que vai ser feito
não são apenas de cada um, de cada grupo de trabalho e/ou de cada turma,
mas de todos os que, direta ou indiretamente, estão sendo envolvidos na
realização do Projovem Urbano.

Bom trabalho!
278

1

Objetivo

Quem somos?

Montar os
grupos que
atuarão em cada
PLA, a partir do
planejamento
participativo.

O primeiro passo de um planejamento é identificar quem são seus
autores, ou seja, quem é o grupo que está comprometido com a proposta
de ação que será elaborada.
Para construir uma proposta de ação que seja de interesse comum dos
colegas e que todos acreditem ser possível executar, é preciso unir esforços
para se chegar aos mesmos objetivos. E nem sempre isso é fácil! A riqueza
da participação está em reunir pessoas com características, habilidades e
ideias diferentes e criar um ambiente em que todos sintam liberdade para
se expressar, gerando confiança e respeito mútuos.
O planejamento participativo visa a construir uma compreensão coletiva
das ideias que vão fundamentar o PLA e um consenso sobre o que vai ser
feito. Além disso, contribui para definir os papéis e as responsabilidades de
todos os envolvidos.
Consenso é a capacidade de identificar na discussão de ideias os pontos
comuns que estão acima das divergências. Para isso, todas as opiniões têm
que ser ouvidas, respeitadas e avaliadas. O objetivo é chegar a uma decisão
que todos concordam ser a melhor para o grupo e que reflita a contribuição
de todos os participantes, mesmo que não haja a concordância de todos em
relação à totalidade dos aspectos envolvidos na questão discutida.

Mas, para fazermos algo em conjunto respeitando as diferenças, temos
que reconhecer do que somos capazes e valorizar a contribuição dos outros.
Um jeito de começar é partir das nossas próprias habilidades e conhecimentos, valorizar a experiência que cada um já tem e o que já conhece ou sabe
fazer em relação à área de atuação já definida por vocês com base no “Mapa
dos Desafios”. Cada grupo, cada turma de jovens que vai desenvolver o PLA
tem suas características próprias. Qual é a “cara” de vocês?

Atividade 1
A. No primeiro momento, forme com seus colegas um grande círculo para
compartilharem o que cada um tem a contribuir para o desenvolvimento
Quem somos?
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de uma ação social na área de atuação definida por vocês. Por exemplo, o
grupo pode ter alguns membros com habilidades musicais, aptidão para
o teatro ou outra expressão artística; alguns já estudaram, conhecem ou
vivenciaram alguma experiência na área de atuação escolhida ou, ainda,
alguns colegas têm contatos e relacionamentos com outros grupos, organizações e instituições da área que podem facilitar o trabalho. O importante é caracterizar com que atributos, vocações, conhecimentos e informações o grupo pode contar para desenvolver o PLA.
B. No segundo momento, façam uma breve redação, de cerca de 5 a 10 linhas
para apresentar os responsáveis pelo PLA. Orientem-se pela seguinte
questão:
Como vocês se identificam: (a) por idade? (b) por interesses?
(c) por local de moradia? (d) por características específicas do grupo
(vocações e habilidades já constituídas)? Ou por outros aspectos que
considerem importantes para caracterizar quem vai executar o PLA?

Ao final desta atividade, vocês vão começar a registrar no “Caderno do
PLA” as sínteses do que já fizeram e do que vão desenvolver nas próximas
aulas. Iniciem inserindo a síntese que identifica as principais características
do grupo de jovens responsável pelo PLA. Depois, resgatem o “Retrato da
realidade local” e o “Mapa dos Desafios” trabalhados na unidade passada
para inseri-los no “Caderno do PLA”. O caderno é um instrumento de registro do que já foi discutido e concluído por vocês e tem a função de trazer a
memória de cada etapa do trabalho realizado, para que ninguém perca “o
fio da meada” até o final do PLA.
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Objetivo

Qual é o foco da
nossa ação?

Definir o foco do
PLA.

O segundo passo do planejamento é deixar clara a ideia principal sobre
o que vai ser feito. O plano nasce da ideia de realizar algo, ideia que vai tomando forma e se estruturando. Que ideia é essa?
Lembrem-se de que, ao elaborar o “Mapa dos Desafios”, vocês levantaram os principais problemas da realidade local e os classificaram por ordem
de importância. Depois, discutiram suas causas e pesquisaram o que já estava
sendo feito para solucioná-los. Assim, ao priorizar determinados desafios, vocês também já apontaram as áreas em que o Plano de Ação Comunitária pode
ser desenvolvido (cultura, meio ambiente, saúde etc.). Agora é preciso definir
o foco do PLA, a ação principal, levando em consideração:
• as experiências e habilidades que vocês já têm;
• a vontade e o interesse de todos em colocar em prática determinada
ideia;
• as oportunidades existentes na comunidade que podem favorecer a
participação de vocês;
• a correspondência entre o desafio escolhido e as necessidades e desejos da comunidade.
Os espaços de participação podem ser criados por ações como,
por exemplo:

• mobilização em torno de uma campanha (para sensibilizar, para divulgar);
• criação de espaços de cultura e lazer;
• manifestações culturais que valorizem expressões locais (ex: música, dança etc.);
• pesquisa ou serviço relacionado aos Arcos Ocupacionais e que responda a necessidades da comunidade.

Ou, ainda, a atuação do grupo ou da turma pode reforçar os espaços de
participação já existentes na comunidade como, por exemplo:

• organizações não governamentais, movimentos sociais, redes que atuam por
transformações nos bairros, favelas, periferias ou em determinados problemas sociais;

→
Qual é o foco da nossa ação?
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• instituições ou serviços públicos que trabalham na solução de problemas que
atingem a comunidade (abrigos, creches, saúde das famílias etc.);

• canais de participação popular na gestão de políticas públicas, tais como conselhos, fóruns, orçamento participativo etc.

Ao definir o que vai ser feito, é importante já indicar a abrangência da
ação, explicitando onde e com quem será feita. Por exemplo, se, para o seu
grupo, o principal problema entre os jovens da comunidade é o grande número de casos de gravidez precoce, o foco pode ser:
• prevenção da gravidez precoce, com orientações sobre a utilização de
preservativos e outros aspectos importantes para uma vida sexual
saudável, por meio da apresentação de uma peça de teatro sobre o
tema, para jovens de duas escolas públicas do bairro X.
Mas, se o principal problema é o lixo, o foco da ação pode ser:
• conscientização dos moradores do bairro X quanto aos prejuízos que
o lixo traz para a saúde, organizando uma campanha de esclarecimento das principais doenças que ele pode causar.
Quem participa do processo de planejamento se torna responsável por
sua execução. Por isso, é importante não esquecer que pensamento e ação,
teoria e prática são os dois lados de uma mesma moeda, e avaliar se o que
pensamos e criamos pode mesmo ser colocado em prática.
Mas, se vocês ainda não conseguiram definir o foco da ação, este é o
momento de pesquisar mais, fazer novas visitas aos projetos, instituições, órgãos públicos ou convidar lideranças comunitárias do bairro para
conversar com vocês sobre os problemas que priorizaram no “Mapa de
Desafios”. Em que espaços a participação de vocês pode fazer diferença?

Atividade 2
A. Se o foco da ação do PLA ainda está sendo definido, usem, no primeiro
momento, a dinâmica da “chuva de ideias”, organizando uma lista com
todas as sugestões de ações que surgirem espontaneamente na turma.
Depois, dividam-se em grupos de trabalho para fazer um exercício de
imaginação: tentem pensar, a partir da ideia mais apreciada pelo grupo,
como colocá-la em prática, passo a passo. Os grupos apresentam suas
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propostas para toda a turma avaliar e decidir o que vai ser feito, considerando, principalmente, o que é mais viável em razão das habilidades que
vocês têm, dos recursos e do tempo de que dispõem para a execução.
B. Sintetizem a proposta escolhida em, no máximo, quatro linhas (como nos
exemplos indicados acima): “Foco de atuação do PLA”.

C. Em seguida, criem um título para o PLA, que seja a expressão da ideia
principal do que pretendem colocar em prática. Depois, criem uma “marca” , por meio da qual vocês possam ser identificados pelos outros jovens
do programa e pela comunidade, ao longo do processo de execução do
PLA. Pode ser uma imagem, um desenho, um nome (ou todos juntos):
“Nome do PLA”.

Qual é o foco da nossa ação?
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Por que e para que
vamos realizar a
ação escolhida?

Objetivo
Identificar o
sentido do PLA.

O terceiro passo do planejamento deve explicar o sentido da ação
comunitária que pretendem realizar. No primeiro momento, trata-se de
explicitar o que se costuma chamar de “fundamentação” ou “justificativa”
de um plano. Para elaborá-la é preciso apontar as razões que levaram à escolha que fizeram por determinada área de atuação. Considerem os seguintes aspectos:
A. Qual é o problema ou desafio que pretendem enfrentar? Resgatem as
causas identificadas na elaboração do “Mapa dos Desafios” e agreguem
informações e dados complementares que foram pesquisados e que contribuem para caracterizar com mais profundidade o problema escolhido.
B. Que importância esse problema tem para a comunidade?
C. O que motivou a escolha de vocês? Expliquem os desejos e as potencialidades do próprio grupo, que contribuíram para a escolha deste desafio.
D. Que referências foram construindo nas discussões entre vocês e que expressam a maneira como pretendem trabalhar e os valores que consideram importantes considerar no desenvolvimento da ação proposta. Por
exemplo, no caso de o desafio ser a gravidez precoce: “Vamos buscar envolver rapazes e moças porque achamos que este não é um problema só
das mulheres; vamos apresentar uma peça de teatro para motivar a participação e provocar discussão com os jovens e não para apresentar apenas a nossa opinião.”
E. Como surgiu a oportunidade de atuação social na área escolhida? Ou
expliquem os apoios, parceiros ou condições que favorecem a ação
proposta.
Valores e princípios de trabalho indicam o modo de ver e de fazer a
ação e são construídos ao longo das trocas e discussões entre vocês.
A partir deles, o grupo estabelece acordos e dá personalidade ao PLA.
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Em um segundo momento, reflitam sobre os efeitos que querem causar,
com a execução do plano de ação, em quem vai ser beneficiado por ele.
Por exemplo: se o foco do PLA for a ”campanha sobre o lixo do bairro”, o
horizonte da proposta poderia ser “melhorar as condições de vida do bairro
X, fortalecendo a união dos moradores para acabar com o lixo nas ruas,
terrenos e praças”. Esses são os objetivos gerais da ação proposta, ou seja,
o que se pretende alcançar ao finalizar o plano.

Atividade 3
Sugerimos que vocês, inicialmente, se dividam em duplas ou pequenos
grupos para desenvolver os tópicos precedentes e responder:
A. Por que escolheram essa ação? Que problemas e desafios vão enfrentar?
Qual a importância deles para a comunidade e para vocês? Que condições
favorecem a atuação de vocês?
Façam uma redação de cerca de uma página. Se for preciso, organizem
uma comissão de redação para reunir e sintetizar as principais ideias produzidas nos vários subgrupos.
A segunda questão deve ser discutida e finalizada com a participação de
toda a turma:
B. Para que realizar essa ação?
Discutam e descrevam, de forma “curta e grossa”, em 2 a 4 linhas, que
contribuição a atuação de vocês trará para a melhoria da comunidade, especialmente daqueles que vão ser beneficiados diretamente por ela.

Por que e para que vamos realizar a ação escolhida?
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Quem será
atingido pelo que
vamos fazer?

Objetivo
Identificar o
público-alvo.

O quarto passo do planejamento é detalhar o que chamamos de público-alvo ou a quem vai ser dirigida a ação proposta por vocês. É o grupo de
pessoas que será beneficiado diretamente pelo PLA.
Se vocês têm apenas uma ideia geral do público-alvo, por exemplo,
“jovens que moram em tal bairro” ou “adolescentes que frequentam determinado programa social” ou “as mães que frequentam o posto de saúde”,
este é o momento de visitá-los para conhecer de perto quem são, fazer contato e pesquisar mais sobre eles. Essas visitas e pesquisas também poderão
dar dicas para a comunicação e o relacionamento deles com vocês, quando
iniciarem a execução do PLA. E, ainda, vão ajudá-los a detalhar as atividades
que serão realizadas. Conhecer aqueles com quem vocês irão atuar, seus interesses, valores, costumes, linguagem e outras formas de expressão é fundamental para o sucesso da ação.
É importante, também, vocês fazerem uma estimativa inicial do número
de pessoas que pretendem atingir com a ação comunitária.

Atividade 4
A. Para quem é dirigida a nossa ação? Quem e quantos serão atingidos ou
beneficiados diretamente pela atuação de vocês? Descrevam quem são,
o contexto em que estão inseridos: o bairro, a região e a organização ou
instituição em que atuam.
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Quem será atingido pelo que vamos fazer?
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Que resultados
queremos alcançar
e como?

Objetivo
Identificar
os resultados
a serem
alcançados.

O quinto passo do planejamento é o momento de dizer como vocês
vão fazer acontecer a proposta de ação comunitária, na prática. Para cada
resultado, uma ou mais atividades deverão ser executadas. Os resultados
explicam como vocês vão alcançar os objetivos a que se propuseram, e a
qualidade deles vai depender das atividades que forem realizadas. Por isso,
é importante detalhar tudo o que precisa ser feito, passo a passo, e, também, considerar os recursos e as condições que vocês têm para a execução,
para que as atividades previstas possam ser de fato viabilizadas.

Atividade 5
A. Que resultados pretendem obter na prática? (A partir dos problemas
e desafios identificados, que objetivos específicos esperam alcançar?)
Façam uma pequena lista.
B. Que atividades precisam ser realizadas para concretizá-los? (Listem, para
cada resultado esperado, as atividades necessárias.)
Organizem a síntese das suas discussões em um quadro com este formato,
colocando quantas linhas forem necessárias:
Resultados esperados
1
2
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Objetivo

Com o quê, com quem e
quando vão ser realizadas
as atividades previstas?

Definir os
recursos, a
distribuição das
responsabilidades
e os tempos
de realização
das atividades
previstas.

No sexto passo do planejamento, é preciso prever os recursos necessários para executar cada atividade, distribuir as responsabilidades pela
execução entre os colegas e prever o tempo de duração de cada uma delas
e de todo o plano.
Recursos são todos os meios de que vocês precisam para viabilizar o PLA:
apoios, espaço físico, pessoas, materiais (papel, tinta etc.), equipamentos,
conhecimentos e informações etc. Para cada atividade, será preciso identificar quais recursos estão disponíveis, quais devem ser providenciados e
como será possível fazer isso.
Quando pensamos nos recursos, temos também de pensar nos apoios
que podemos conseguir na comunidade para incrementar o PLA:
• Que outros projetos similares podemos contatar e conhecer para
aprender mais e melhorar a nossa proposta?
• Podemos trabalhar em parceria com outros? Com quem?
• Quem pode apoiar e dar contribuições à execução do PLA na
comunidade?
Se for o caso, é preciso contatar, negociar e firmar acordos com as instituições com as quais vocês vão trabalhar ou nos espaços onde vão atuar
(escola pública, ONG, órgão da prefeitura, outros). Para isso, é preciso organizar uma visita com a educadora ou o educador de Participação Cidadã,
apresentar o PLA e negociar a participação de vocês. A ideia é que, com cada
instituição envolvida no PLA, seja firmado um termo de cooperação ou um
termo de parceria, que deixe claro o tipo de relação que se vai estabelecer, o
período de atuação e as responsabilidades de cada parte.
A divisão de tarefas é o momento em que cada um de vocês identifica
em que pode melhor contribuir com todo o grupo e para o plano. Alguns
têm mais facilidades para tarefas organizativas ou para se comunicar em
público; outros têm habilidades artísticas ou facilidade para escrever, por
exemplo.

Com o quê, com quem e quando vão ser realizadas as atividades previstas?
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Negociamos ideias, percepções, pressupostos durante todo o desenvolvimento do PLA. Os processos de negociação são feitos entre os que
elaboram o plano, os apoiadores, os parceiros e todos os envolvidos na
situação na qual pretendemos intervir.
Negociamos para construir consensos, acordos e propostas comuns,
estabelecendo bases para a gestão partilhada do PLA, sem perder a identidade do grupo, seus critérios, valores e ideais.

Por fim, é preciso elaborar o cronograma do PLA: distribuir as atividades pelo período de até seis meses ou 20 a 24 semanas, durante as duas
próximas Unidades Formativas. Lembre-se de que é preciso combinar o horário das aulas semanais de Participação Cidadã para o monitoramento e
preparação das atividades (1 hora por semana ou total de 24 horas) e o
horário em que estarão na comunidade (estimem para isso um total de, no
máximo, 40 horas).

Atividade 6
Sugerimos que vocês inicialmente se dividam em duplas, ou pequenos
grupos, para discutir as questões abaixo e, depois, partilhem e reúnam as
reflexões realizadas com a participação de toda a turma.
A. Que recursos são necessários para cada atividade? (Façam uma lista de
materiais e de apoios possíveis. Planejem contatos e visitas, se necessário.)
B. Como dividir as responsabilidades entre todo o grupo ou a turma? Escreva o nome completo dos responsáveis por cada atividade.
C. Qual é o tempo necessário para executar cada atividade prevista?
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Organize a síntese das suas discussões em um quadro com este formato,
colocando tantas linhas quantas forem necessárias:
Resultados Atividades Recursos Responsáveis

1

Cronograma (por semana)
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1a

Ao finalizarem, preencham o “Caderno do PLA” com o que foi elaborado
por vocês nos tópicos anteriores.
Com o quê, com quem e quando vão ser realizadas as atividades previstas?
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Como vamos nos
organizar para monitorar
o que vamos fazer?

Objetivo
Definir o
monitoramento
do PLA.

O último passo do planejamento é definir como vocês vão monitorar o desenvolvimento do PLA. Monitorar é acompanhar a execução das
atividades que foram planejadas, refletindo e avaliando em que medida
elas estão chegando aos resultados previstos e se é necessário fazer ajustes ou mudanças. Por isso se diz que planejar é um processo permanente.
O plano ganha vida quando começamos a trilhar o caminho traçado.
Porém, durante o caminho, é preciso ser flexível, mas sem perder de vista o que pretendemos alcançar. É preciso desenvolver sensibilidade, senso crítico e curiosidade para experimentar, inovar, adaptar e ajustar, de
forma que o próprio plano não se torne uma camisa de força.
A ideia é que toda a turma participe
Atenção
do monitoramento, de forma que a gestão do plano seja compartilhada entre • Não se esqueçam de registrar
as discussões e conclusões das
todos. A avaliação conjunta de cada atireuniões de monitoramento
vidade realizada deve ser feita semanalentre vocês mesmos.
mente para verificar os erros e os acertos,
as dificuldades de execução, se há necessidade de outros recursos e para verificar se as atividades planejadas estão,
na prática, chegando aos resultados propostos. Para isso, está reservada
uma hora por semana, durante o período do curso.
Para facilitar, é importante que registrem, a cada atividade, o que aconteceu e suas impressões a respeito. Esse é um jeito de tornar possível compartilhar a experiência com os colegas e construir a história da ação que estão realizando.

Atividade 7
A. Que instrumentos de registro serão usados? Como vão se organizar para
fazer os registros?
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Apresentamos, a seguir, uma sugestão inicial de instrumento para registro
de cada atividade que for realizada.

INSTRUMENTO DE REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PLA
Este instrumento deverá ser ajustado por vocês para responder à especificidade de cada PLA.

Título/nome do PLA:

Data da Atividade:
Local:

Nomes dos responsáveis:

Descreva a atividade realizada:

Descreva os participantes (número e o nome das pessoas cuja
participação foi significativa):

Como vamos nos organizar para monitorar o que vamos fazer?
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Avalie:
• aspectos ou pontos positivos:

• aspectos ou pontos negativos:

Encaminhamentos e/ou sugestões, observações:
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B. Como vão se organizar para a gestão compartilhada do PLA nos horários
de que dispõem?

Como vamos nos organizar para monitorar o que vamos fazer?
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Objetivo

Que sentido(s) tem o meu
compromisso com as
tarefas definidas no PLA?

Identificar as
tarefas a serem
realizadas e
avaliar sua(s)
possibilidade(s)
de comprometimento com elas.

Depois das ações do PLA terem sido definidas e as responsabilidades por
elas distribuídas entre os membros do grupo ou da turma, a ideia é consolidar o compromisso assumido por você com o que foi decidido. No “Termo de
Compromisso com o PLA”, cada jovem deve descrever suas tarefas e analisar em que medida se sente apto para executá-las, ou seja, como avalia
seus limites e suas potencialidades para responder às expectativas do PLA
e de seu grupo.

Atividade 8
Faça uma redação individual, utilizando até uma página, com base nas
seguintes questões:
A. Quais as tarefas e responsabilidades que você assumiu com a sua turma
para a execução do PLA? Descreva-as.
B. Analise as condições que você tem hoje para executá-las e as aprendizagens que elas poderão lhe proporcionar.
C. Quais são as suas expectativas em relação à execução do PLA?

Combine com o seu educador o momento de preencher o “Caderno do
PLA” com a redação que fez.
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Como vamos
apresentar o PLA no
evento público?

Objetivo
Definir a forma
de apresentação
do PLA.

Opa! Primeiramente vamos finalizar a redação do PLA, com base no
roteiro que está no Caderno do PLA. A maior parte dos itens já está redigida
e só é preciso juntá-los e complementar o que falta. É muito pouco! Depois
vocês devem fazer uma leitura coletiva do texto para verificar se todos estão mesmo de acordo com o produto final.
Aí vai ficar mais fácil preparar a apresentação pública do(s) PLA(s).
Ela deve ser organizada em duas partes. A primeira tem o objetivo de
sensibilizar o público para a proposta que vocês fizeram, por meio de
uma poesia, música, dança, pintura ou qualquer outra forma de expressão. Depois, deverão ser apresentados oralmente e de forma breve os objetivos, o público-alvo e uma síntese das atividades que serão realizadas.

Atividade 9
A. Concluam a montagem, complementação e redação final do PLA (vejam o
roteiro completo no “Caderno do PLA”).
B. Discutam conjuntamente ideias para a apresentação pública e, depois,
organizem-se para colocá-las em prática.

Como vamos apresentar o PLA no evento público?
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O que é preciso para
preparar o evento
público?

Objetivo
Definir
preparativos
para o evento
público.

A preparação do evento público de apresentação dos PLAs deve envolver todas as turmas de todos os núcleos que as integram. Para isso, é preciso criar uma comissão de organização do seu núcleo com representantes
de cada turma. Esses representantes deverão participar de pelo menos três
a quatro reuniões e, se possível, com os representantes dos outros núcleos
para combinarem:
• a ordem e a duração das apresentações;
• a organização do evento (os procedimentos e toda a infraestrutura necessária);
• a divulgação prévia para a comunidade, os parceiros e as famílias.
Os representantes deverão participar da discussão da sua turma e anotar as sugestões que serão levadas para a reunião da comissão. Depois,
retornar para os colegas os resultados das discussões da comissão. Mas,
todos os alunos têm que participar da divisão de tarefas na preparação e
realização do evento, e não apenas os representantes da turma. Lembrem-se de que o representante é um porta-voz das propostas da turma e tem
que ter a confiança dos colegas para negociar, levando em consideração as
ideias e interesses de todos os núcleos.

Atividade 10
A. Escolher um representante da turma para participar da comissão de organização. Um jeito de agilizar a escolha é fazer, antes, uma lista, com os
nomes de todos os que gostariam e teriam interesse em se candidatar e,
depois, fazer uma votação. Pode-se também criar outra maneira de escolher o representante.
B. Discutir com o representante da turma as decisões da comissão de organização, propostas da turma e dividir a responsabilidade pelas tarefas no
dia do evento.
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Caro(a) Estudante,
Gostou de navegar na Internet? E de digitar seus próprios trabalhos,
usando o editor de textos? Temos certeza de que sim! A partir de agora,
você tem muitas possibilidades de escolha, muitas informações disponíveis
para ler, selecionar e conhecer.
Mais adiante, vamos mostrar-lhe muitas outras coisas da Internet,
igualmente interessantes. Mas, por enquanto, vamos mudar um pouco e
conversar sobre apresentações eletrônicas e planilhas eletrônicas. Você
verá como essas ferramentas podem ajudá-lo nos estudos, no trabalho e
na vida cotidiana.
Bom trabalho!
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Apresentações
eletrônicas

Você sabe para que servem as apresentações eletrônicas? Como o próprio nome diz, uma apresentação eletrônica serve para apresentar uma
ideia, um trabalho, um projeto. A palavra eletrônica, apenas diz que a apresentação foi feita no computador.
Há pouco tempo, nas escolas, empresas e outros locais, era comum a
apresentação de trabalhos e projetos em grandes folhas de cartolina presas
a um suporte e exibidas sequencialmente: era o álbum seriado ou Flip Chart.
Também era muito utilizado um aparelho chamado retroprojetor. Nele,
colocávamos uma transparência com o que queríamos apresentar. A imagem era projetada em uma tela, ou mesmo, na parede.
Hoje em dia, utilizamos o computador para fazer as apresentações e as
exibimos com o auxílio de um projetor ou data-show. Dessa forma, tudo
fica mais fácil e mais bem organizado.
Para fazer as apresentações eletrônicas, existem programas específicos.
Trabalhar com eles é muito semelhante a trabalhar com editores de texto,
pois utilizamos principalmente textos e imagens.
Mas é importante que o texto a ser apresentado seja escrito em tópicos,
com clareza, de modo que ajude a fixar os principais pontos do assunto tratado. As imagens entram para reforçar, exemplificar ou ilustrar estes pontos.
De modo geral, dividimos a apresentação em slides (quadros). Cada slide é
uma página da apresentação. Nele, normalmente, temos um título, um texto
em tópicos e algumas imagens: desenhos, fotos, figuras que ajudam a esclarecer e a fixar a informação ou a mensagem que se está querendo transmitir.
Para uma boa apresentação, é importante escolher bem o tamanho das
letras e imagens, para que todos, mesmo os que estiverem mais atrás, consigam ver bem os detalhes, sintam-se interessados e motivados a ouvir o
que se tem a dizer.

Abrindo e executando uma apresentação eletrônica
Para você começar a entender como funcionam os programas de apresentações eletrônicas, nada melhor do que abrir e executar uma apresentação, para ver como ela foi montada.
Apresentações eletrônicas
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Atividade 1
Seu PO colocou, no seu computador, uma apresentação eletrônica sobre
o Projovem Urbano. Abra e execute essa apresentação. Preste atenção em
cada slide. Observe a formatação de cada um, as imagens utilizadas etc.
Reflita sobre as seguintes questões e registre, usando seu editor de
textos e arquivando o resultado em sua pasta pessoal:
A. Como você fez para executar a apresentação?
B. O primeiro slide é diferente dos outros? Por quê?
C. Os tamanhos das letras e imagens estão adequados? Por quê?
D. Os conteúdos dos slides transmitiram as informações necessárias? Justifique sua resposta.

Modificando uma apresentação eletrônica
Agora que você já viu uma apresentação eletrônica, que tal colocar a
mão na massa e tentar alterar uma apresentação?
Na Unidade Formativa I, seu PO deve ter-lhe ensinado a salvar seus
trabalhos na pasta pessoal que ele criou para você. Continue a usar essa
pasta para arquivar suas produções eletrônicas. Assim, você poderá acompanhar seus progressos no uso da Informática e mesmo em suas habilidades de registrar ideias e reflexões em textos, criar apresentações eletrônicas e desenhos, fazer anotações etc.

Atividade 2
Também nesse caso, seu professor colocou no seu computador uma apresentação eletrônica já pronta. Ela trata dos Arcos Ocupacionais oferecidos
em sua cidade e das ocupações que eles abrangem.
A. Abra e execute essa apresentação. Preste atenção em cada slide. Observe
a formatação de cada um, as imagens utilizadas etc.
B. Pergunte aos seus colegas qual o Arco que escolheram. Complemente a
apresentação com essas informações sobre a sua turma, acrescentando
novos slides à apresentação.
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C. Focalize o Arco Ocupacional que você escolheu para sua Qualificação
Profissional Inicial. Procure mais informações e imagens para cada ocupação desse Arco. Descreva cada uma, liste o que fazem as pessoas que trabalham nelas, comente as chances de trabalho em cada ocupação na sua
cidade etc.
D. Execute sua apresentação. Faça uma revisão dos textos e imagens de
cada slide.
E. Você acabou de transformar uma apresentação já existente, contribuindo para enriquecê-la com o seu jeito, com a sua maneira. Portanto, não se
esqueça de salvar o resultado.
F. Circule pela sala, conforme instruções de seu professor, e veja as apresentações executadas pelos colegas que escolheram Arcos Ocupacionais diferentes do seu. Troque informações com eles e insira, na sua apresentação, as novidades que encontrar. Assim, você terá um material completo,
contendo informações sobre todos os Arcos Ocupacionais do Projovem
Urbano em sua cidade.
G. Veja, mais uma vez, toda a sua apresentação e modifique-a, se necessário.
Salve-a em sua pasta pessoal.

Atividade 3
Reflita sobre o que fez na atividade anterior e registre, usando o editor
de textos e arquivando o resultado em sua pasta pessoal.
A. Para inserir, na apresentação, as informações pesquisadas, você adicionou novos slides? Como?
B. Como você fez para inserir imagens em seus slides?
C. Como foi trabalhar com o programa de apresentação eletrônica? Bem
semelhante ao editor de textos, não é?

Criando uma apresentação eletrônica
Na atividade anterior, você modificou uma apresentação que já estava
pronta. Aqui, você vai criar uma apresentação inteira, desde o início.
Apresentações eletrônicas
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Atividade 4
A. No item C da Atividade 2 deste texto, você escreveu sobre o Arco Ocupacional que escolheu e as ocupações que ele compreende. Com base nessas informações, faça uma apresentação eletrônica, explicando os motivos de sua escolha. Utilize imagens e faça uma formatação adequada ao
conteúdo que você está mostrando.
Lembre-se: desta vez, você não está apresentando o Arco, está apresentando a si mesmo, como candidato ao Arco. É importante falar de seus conhecimentos, habilidades, interesses, curiosidades e pretensões em relação
ao Arco escolhido.
B. Não esqueça: você acabou de produzir um material só seu. O que deve fazer para não perdê-lo? Claro que é salvá-lo em sua pasta pessoal!
C. Com tudo pronto, organize, com seu professor, uma rodada de apresentações. Você e seus colegas devem mostrar para a turma, cada um, o
resultado do seu trabalho.
E aí? Gostou de fazer a sua apresentação?
Mas não podemos esquecer que, embora as apresentações eletrônicas
facilitem a exposição das nossas escolhas e ideias, elas não são o suficiente.
Elas não substituem o apresentador. As apresentações eletrônicas são apenas mais um recurso e servem para tornar a apresentação mais dinâmica e
objetiva.
Para ir à frente de um grupo de pessoas ou de uma turma, para apresentar algo, é indispensável planejar previamente o que se vai falar, pesquisar
o assunto, conhecer o máximo possível sobre o tema a ser desenvolvido.

Criando outra apresentação eletrônica
Vamos voltar um pouco à história da sala de informática na comunidade
de Vitória da União?
Pois é. Conforme fomos caminhando com o planejamento da nossa sala,
outras necessidades foram aparecendo.
Uma coisa que sempre é necessária numa sala de Informática, são computadores, é claro! E computadores em bom estado de uso! Com o passar do
tempo, portanto, sentimos a necessidade de substituir as máquinas velhas
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por outras mais atualizadas. Como já estávamos sabendo usar o computador
com mais facilidade, decidimos substituir as cartas por uma apresentação
eletrônica, que servisse para explicar o nosso projeto e solicitar às empresas
doações de máquinas. Foi um sucesso! A partir daí, conseguimos a simpatia
e a colaboração de empresas importantes na área de Informática e pudemos
reestruturar todo o nosso trabalho, atendendo cada vez melhor às necessidades da comunidade de Vitória da União.

Atividade 5
A. Você, também, já está usando o computador com mais desenvoltura. Faça
uma apresentação eletrônica, apresentando um projeto semelhante ao
que fizemos lá em Vitória da União: a montagem de uma sala de informática comunitária. Explique o projeto, coloque fotos, imagens, enfim, faça
uma apresentação interessante, com o objetivo de convencer a empresa
a fazer doações para sua sala de informática.
B. Agora, reveja o seu trabalho, colocando-se no lugar do dono da empresa
para a qual você irá apresentá-lo. Faça as modificações que julgar necessárias para que a mensagem de cada slide seja o mais objetiva possível e
para que cada slide sirva como um acréscimo ao anterior.
C. Depois do trabalho concluído, você já sabe o que deve fazer para poder usá-lo
posteriormente, sempre que desejar, ou seja, salvá-lo em sua pasta pessoal.
D. Apresente para a turma o seu projeto. Ouça as sugestões que seus colegas têm a dar para enriquecer seu trabalho. Da mesma forma, preste bastante atenção às apresentações deles e contribua com suas sugestões.
Uma última coisa. Existem vários programas que você pode usar para fazer suas apresentações eletrônicas. Atualmente, os mais conhecidos são o
OpenOffice Impress e o Microsoft PowerPoint. Qual programa você usou? O
que achou dele?
Bom... Vamos ficando por aqui! Até o próximo tópico: planilhas eletrônicas!

Apresentações eletrônicas
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Planilhas
eletrônicas

Oi! Vamos continuar?
Como dissemos no fim do tópico anterior, a partir de agora, você vai
aprender a usar um novo programa, chamado: planilhas eletrônicas.
Mas, para isso, gostaríamos que você ouvisse um pouco mais da história
da Associação de Moradores de Vitória da União.
Depois de muitas turmas no nosso curso e muitos voluntários trabalhando
na sala de informática, surgiu uma ideia muito interessante: formar um grupo
para prestar serviços de informática para a comunidade e as empresas locais.
A ideia fascinou a todos. Afinal, com o conhecimento adquirido, a força de vontade e o profissionalismo do grupo, seria perfeitamente possível
prestar serviços diversos nessa área.
De início, começamos a trabalhar como um grupo de autônomos. Mas,
logo depois, surgiu uma outra ideia: montar uma cooperativa de prestação
de serviços, pois, assim, todos poderiam participar de uma verdadeira empresa, ganhando por quanto trabalhassem!
Mais uma vez a ideia foi bem-vinda. No entanto, concretizá-la foi bastante difícil. Precisávamos juntar cerca de 20 pessoas para montarmos a
cooperativa.
No início, tivemos muito mais do que vinte interessados, mas passado
o entusiasmo inicial, muitos acabaram por desistir, achando ser arriscado
“trabalhar por conta própria”. Depois de alguns meses, finalmente, a cooperativa pôde ser legalizada. Estávamos diante de um novo desafio!
Após certo tempo, conseguimos gerar renda para vários participantes
do projeto.
A partir do momento em que montaVocê sabia?
mos a cooperativa e começamos a prestar serviços, vimos ser extremamente • Numa tabela, as linhas são o
conjunto de células vistas no
necessário um controle bastante claro e
sentido horizontal e as colunas
preciso de todas as receitas (valores resão as células observadas no
cebidos) e despesas. E, para fazermos
sentido vertical.
esse controle, utilizamos programas de
planilhas eletrônicas.
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Uma planilha nada mais é do que uma tabela onde conseguimos fazer
cálculos automáticos.
Uma tabela é uma grade composta por linhas e colunas. O encontro das
linhas com as colunas é chamado de célula. As células são identificadas por
uma letra, que indica a coluna, e por um número, que indica a linha.
Como é de costume, vamos começar a praticar para aprender mais?

Atividade 6
A. Copie a planilha que o seu Professor Orientador apresentar para o seu computador. Essa planilha representa a movimentação financeira, ao longo do
mês de janeiro, da cooperativa de trabalhadores lá de Vitória da União.
Depois de copiá-la, faça a soma de todos os valores da coluna “receita” e
de todos os valores da coluna “despesas”. Peça ajuda ao seu professor
para fazer essa soma de forma automática.
B. Agora, em uma planilha em branco (dentro do mesmo arquivo que
você está trabalhando) copie e cole
a planilha anterior. Faça com que
essa planilha represente o mês de
fevereiro. Modifique os valores das
despesas aumentando-os em cerca
de 10%. Se achar necessário, peça
ajuda ao seu professor para calcular.
Observe o que acontece com o total.

Você sabia?
• Esse sistema de colunas e linhas é

utilizado num jogo antigo que você
deve conhecer, chamado batalha
naval. Mas se você não conhece,
pergunte às pessoas mais velhas,
pois este jogo já foi muito popular
na época em que não existiam os
videogames.
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C. Copie e cole essa planilha numa outra em branco, dentro do mesmo arquivo.
Depois, modifique-a. Essa nova planilha deve representar a movimentação do mês de março. Coloque novas receitas e despesas, acrescentando
novas linhas à planilha. Mais uma vez, observe os totais.
D. Crie mais uma planilha, a partir da anterior, para representar o mês de
abril. Modifique alguns valores, diminuindo as receitas de modo que, no
fim, as despesas fiquem maiores que as receitas. Nesse momento, a cooperativa enfrenta uma situação de crise que deve ser contornada!
E. Discuta com seus colegas quais despesas podem ser cortadas para que as
contas da cooperativa se reequilibrem. Exclua as linhas da planilha referentes a essas despesas.
F. Para terminar, crie uma outra planilha que seja o resumo das receitas e
despesas desses quatro meses.
Calcule os saldos (diferença entre total de receitas e total de despesas)
de cada mês.

Atividade 7
Reflita, responda e salve em sua pasta pessoal:
A. Como você colocou o “R$” nas células? Digitou ou formatou as células?
Caso tenha digitado, peça ajuda ao seu professor para formatar as células
automaticamente.
B. Descreva como você fez a soma automática dos valores das colunas das
receitas e despesas.
C. Como você inseriu uma nova planilha, em branco, dentro do seu arquivo?
E como você criou uma nova planilha a partir de uma já existente?
D. Como você incluiu linhas na planilha? O que aconteceu com os totais?
Explique.
E. Quando você criou a “planilha resumo”, como colocou os totais de cada
mês dentro dessa planilha? Digitou? Copiou? Ou criou referências? Caso
tenha digitado, converse com seus colegas e professor, para saber como
você pode criar referências entre as suas células e planilhas.
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F. As despesas “cortadas” no mês de abril foram suficientes para equilibrar
a situação financeira da cooperativa? Justifique.
Trabalhar com planilhas facilita a organização de informações, principalmente, relacionadas às questões financeiras. As funções automáticas, que
existem nas planilhas, poupam trabalho e tempo das pessoas que lidam
com esse tipo de assunto.
Essa mesma espécie de facilidade pode nos ajudar muito em casa, você
sabia? Podemos criar planilhas para controlar nossos gastos pessoais e familiares. Assim, conseguimos administrar melhor nossa renda.
Bom... Temos certeza de que você entendeu bem como as planilhas eletrônicas podem nos ajudar, e muito, na organização financeira, familiar e
profissional.

Atividade 8
Imagine uma família de três pessoas. Essa família possui uma renda
mensal de R$ 800,00, vinda do trabalho na cooperativa.
A. Crie uma planilha utilizando treze colunas. Preencha a primeira coluna
discriminando em cada célula as diferentes despesas dessa família. Digite
na última célula a palavra “total mensal”.
B. Preencha a segunda coluna com os valores das despesas do mês de janeiro. Faça a soma automática desses valores.
C. Agora, copie os valores do mês de janeiro para mais 11 colunas. Cada uma
das colunas representará um dos meses do ano. Modifique os valores dos
gastos e verifique o total.
D. Crie mais uma coluna. Nesta coluna, faça a soma automática de cada despesa discriminada, durante o ano. Coloque, também, o total geral de gastos no ano.
E. Agora, ajuste os gastos dessa família para uma renda mensal de um
salário mínimo (valor atual) e refaça a planilha, mudando os valores ou
excluindo linhas. Não se esqueça de salvar em sua pasta pessoal.
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Atividade 9
Crie uma nova planilha, pensando agora em uma família de quatro pessoas que tenha uma renda mensal de cinco salários mínimos (valor atual).
Faça as tarefas pedidas nas letras A, B, C, D e E da Atividade 8, considerando
essa nova situação.

Atividade 10
Reflita e registre as respostas em sua pasta pessoal.
A. Como você fez o total de cada gasto durante o ano?
B. De acordo com os resultados das modificações que você fez na letra D das
duas planilhas, discuta com seus colegas a situação de: (i) uma família
de três pessoas que tem renda de um salário mínimo; (ii) uma família de
quatro pessoas que tem renda de cinco salários mínimos.
Bom... Temos certeza de que você entendeu bem como as planilhas eletrônicas podem nos ajudar, e muito, na organização financeira, familiar e
profissional.
Por enquanto vamos ficar por aqui. Na próxima unidade, tem mais...
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Agora você é o
autor
▻ Caro(a) Estudante,
Esperamos que você esteja se
saindo muito bem nessa coautoria do Guia de Estudo. Afinal, você
vem construindo, ao longo do curso,
um bom conhecimento, promovendo articulações entre os conteúdos
aprendidos com os textos dos guias
e suas experiências culturais de jovem, hoje.
O POP e o PLA, embora de maneira diferente, têm complementado a
sua aprendizagem, trazendo para
o Projovem Urbano e para você um
pouco da sua realidade e um pouco
do mundo do trabalho.
Falamos da contribuição dos diferentes conteúdos, cada um com a
sua particularidade. Entretanto, tal
como vimos fazendo até agora, temos oferecido a você a oportunidade de se “interdisciplinarizar”, isto
é, construir um “amálgama”, uma
“liga” que promova a interação dos
conhecimentos adquiridos, com a
sua experiência e conhecimentos
anteriores. Ou seja, temos “torcido”
para que você construa um conhecimento sólido, significativo, embasado, e “seu”!
Para concretizar esse nosso desejo, temos trabalhado com temas in-
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tegradores, tal como o fizemos
nas Unidades Formativas I e II.
Nesta unidade, os temas integradores derivados do eixo “Juventude e Trabalho” foram:
► Ser jovem: aprendendo e trabalhando.
►

Ser jovem é ser consumidor?

►

A violência e minha situação de
trabalho.

►

Direitos de trabalhador: eu tenho?

►

Como meu trabalho pode prejudicar ou proteger o meio ambiente?

Esse trabalho de coautoria neste
guia é a melhor maneira de crescer
pessoal e profissionalmente: a cada
nova etapa, você tece as relações
com os estudos anteriores.
Capriche nas sínteses e nas ilustrações. Afinal, você é autor também.
Bom trabalho!
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