
Na década de 90, o Brasil iniciou um processo de reestruturação do setor de energia elétrica. Para complementar
a demanda, e como forma de diversificar a obtenção dessa energia, optou-se por obtê-la, também, em usinas
termoelétricas.

Esse cenário tem incentivado a geração de energia através da queima do bagaço de cana, uma vez que, nesse
processo, obtém-se uma grande quantidade de calor, parte do qual pode ser convertido em trabalho. Além disso, o
grande potencial de produção da cana-de-açúcar no país, a menor agressão ao ambiente e o estímulo à produção do
álcool como combustível, têm impulsionado ações visando a um melhor aproveitamento desta fonte de energia
renovável.

A figura abaixo esquematiza o funcionamento de uma usina termoelétrica alimentada pelo bagaço  de cana-de-
açúcar.
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FÍSICA E MATEMÁTICA



USINAS DE RIBEIRÃO PRETO GERAM EXCEDENTE

Inúmeras usinas de açúcar e destilarias de álcool do Estado de São Paulo produzem a energia elétrica que
consomem. Esta energia é gerada por usinas termoelétricas próprias que utilizam o bagaço de cana-de-
açúcar como combustível. Como não consomem toda a energia que produzem, geram um excedente que
é vendido para empresas concessionárias, tais como a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). No
interior de São Paulo já há pelo menos 12 usinas que fazem isso e, no final do mês, ao invés de pagarem,
elas recebem das distribuidoras. 
O bagaço de cana utilizado em usinas termoelétricas para o aquecimento da caldeira tem poder calorífico
da ordem de 2000 kcal/kg e o fator de eficiência na conversão de energia térmica em energia elétrica pode
variar significativamente de uma usina para outra.
Segundo o engenheiro eletricista Arthur Padovani, uma área de um hectare, na região de Ribeirão Preto,
produz, em condições normais, 90 toneladas de cana, que geram, na queima do bagaço, energia suficiente
para alimentar a usina e um excedente de energia, mandado para a rede pública, avaliado em 3600 kWh. 

Adaptado de: Moacyr Castro – O Estado de S.Paulo,17/06/2001

INSTRUÇÕES:

Nas respostas lembre-se de deixar seus processos de resolução claramente expostos. 
Não basta escrever apenas o resultado final. É necessário mostrar os cálculos e/ou raciocínio utilizado.
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Nas questões seguintes, eventualmente, você precisará de dados numéricos contidos no texto. Procure-os
com atenção.

a) Identifique quais são as transformações de energia que ocorrem entre as fases 1 e 2 e entre as fases 3
e 4 do processo esquematizado na figura. Em qual dessas duas transformações é realizado trabalho
mecânico? Justifique.

b) Supondo que todo o calor gerado pela queima do bagaço de cana seja utilizado no aquecimento de 200
L de água de 10°C até 100°C, determine a massa de bagaço necessária nesse processo.
Dados: densidade da água: dágua = 1 kg/L

calor específico da água: cágua = 1 kcal/kg °C

c) Em uma usina termoelétrica que usa o bagaço de cana como combustível, o fator de eficiência na
transformação de energia térmica em energia elétrica é  de 50%. Nessa usina, queimando-se 1080 kg de
bagaço por minuto, qual será a energia elétrica, em kWh, gerada por segundo? 
Use 1 cal = 4 J.

d) Um agricultor dispõe de 200 metros de arame para cercar uma área retangular que tem um dos lados
coincidindo com a margem de um rio. Cercando apenas os lados não banhados pelo rio, de maneira que
a área seja a máxima possível, e plantando cana em toda a área, qual o excedente de energia, em kWh,
se todo o bagaço da cana for queimado para alimentar a usina citada no texto pelo engenheiro Arthur
Padovani? 
Lembre-se de que 1 hectare = 10 000 m2.



a) Nas fases 1 e 2: no forno, a energia potencial química armazenada no bagaço de cana é transformada em energia radiante (ondas de calor) por
meio da combustão dele;
A energia radiante é transformada em energia térmica ao ser absorvida pela água e é usada para aquecê-la e produzir o vapor d’água.

Nas fases 3 e 4: a energia térmica do vapor d’água é transformada em energia mecânica de rotação da turbina e, no gerador, a energia mecânica

é transformada em energia elétrica.
O trabalho mecânico é realizado quando a energia térmica do vapor é transformada em energia cinética de rotação das turbinas. A força de pressão
do vapor nas pás da turbina é responsável pela realização do trabalho.

b) 1. O calor necessário para aquecer a água é dado por:
Q = m  c ∆ θ
Q = 200 . 1 . 90 (kcal)

Convém notar que foi utilizada no cálculo a paridade 1l de água correspondente a 1kg dessa substância.
2. A massa de bagaço e o calor produzido são proporcionais (regra de três):

1 kg …………… 2 . 103 kcal
m …………… 18 . 103 kcal

m =  (kg) ⇒

c) Se 1080 kg são queimados por minuto, teremos 18 kg por segundo.
Usando a proporcionalidade entre massa de bagaço e calor produzido, temos:
1 kg ………… 2 . 103 kcal
18 kg ………… Q

Q = 36 . 103 kcal = 144 . 103 kJ

Como a eficiência é de 50%, a energia elétrica é dada por:

Eel = . 103 kJ = 72 . 103 kJ = 72 . 106J

Porém: 1kWh = 103 . 3600J = 3,6 . 106J

Portanto: Eel = kWh

(energia elétrica gerada por segundo)

d) 

De acordo com o texto, temos:

a + b + a = 200

2a + b = 200 (1)

A área cercada  A é dada por:

A = ab (2)

De (1): b = 200 – 2a
Em (2): A = a (200 – 2a)

Fazendo o gráfico da função A = f(a), temos:

Eel = 20kWh

72 . 106
—––––—
3,6 . 106

144
——

2

m = 9 kg18 . 103
————
2 . 103

Q = 18 . 103 kcal

Resolução Comentada
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Portanto, para Amáx, temos:
a = 50m  e  b = 100m

A área máxima é  

Com 0,5 hectare de área plantada são produzidas 45 toneladas de cana.
No texto não foi citado durante quanto tempo (∆t) as 90 toneladas de cana conseguiram alimentar a usina e propiciar o excedente de 3600 kWh.
Isto nos leva a fazer duas hipóteses:

1ª) A usina opera sempre com a mesma potência.

Neste caso quando reduzimos a quantidade de cana à metade então a usina funcionaria metade do tempo anterior  ( ) e portanto a

energia consumida e o respectivo excedente se reduziriam à metade, isto é, o excedente passaria a ser 1800 kWh naquele intervalo de

tempo .

2ª) A usina não opera com a mesma potência anterior.
Neste caso temos que admitir que a pergunta se refira ao mesmo ∆t que não foi citado no texto.
Com 90 toneladas de bagaço, a energia produzida é dada por:

90 . 103 kg ––––––––      Q
1 kg     –––––––– 2 . 106 cal

Q = 18 . 1010 cal = 72 . 1010 J = kWh

Q = 20 . 104 kWh

Admitindo (não foi citado no texto) que a eficiência desta usina também seja de 50%:

E = 0,5 Q = 10 . 104 kWh

A energia para abastecer a usina:

Eel = E – Eexcedente 

Eel = (10 . 104 – 0,36 . 104) kWh = 9,64 . 104 kWh

Com a área de 0,5 hectare:

E’ = = 5 . 104 kWh

Nesse caso a energia E’ seria insuficiente para abastecer a usina, no mesmo intervalo de tempo ∆t, e portanto não haveria energia excedente.

Observação: No texto foi usada a expressão 90 toneladas de cana, que interpretamos como sendo 90 toneladas de bagaço de cana; sem essa
suposição não poderíamos fazer o cálculo da 2ª hipótese.
Acreditamos que o examinador tenha pretendido apenas a 1ª hipótese por nós admitida.

E
––
2

72 . 1010
–––––––––
3,6 . 106

∆t–––
2

∆t–––
2

Amáx = ab = 5000m2 = 0,5 hectare
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• A importância do primeiro governo de Getúlio Vargas
na estruturação da legislação trabalhista, a natureza
dessa legislação, e suas ações em relação à
organização e aos movimentos dos trabalhadores.

• A disseminação (de 1930 até nossos dias) da legis-
lação trabalhista, tendo em vista sua distribuição
geográfica, na cidade e no campo. 

• As modificações na organização sindical conquis-
tadas pelas classes trabalhadoras surgidas da
industrialização, na região metropolitana de São
Paulo, conhecida como ABCD.

• As transformações estruturais do trabalho  como a
terceirização, o trabalho feito em casa, o trabalho
autônomo etc., as pressões para a flexibilização da
legislação trabalhista e as formas de precarização
das relações de trabalho (por exemplo, o trabalho
informal).         

O trabalho no Brasil

Leia com atenção:

“Com a criação dos Sindicatos Profissionais moldados em regras uniformes e precisas, dá-se às aspirações dos
trabalhadores e às necessidades dos patrões expressão legal normal e autorizada. O arbítrio, tanto de uns como de
outros, gera a desconfiança, é causa de descontentamentos, produz atritos que estalam em greves e locautes. Os
sindicatos ou associações de classe serão os pára-choques dessas tendências antagônicas.”

Lindolfo Collor, Ministro do Trabalho, 1931. Apud: Kazumi Munakata. A legislação trabalhista no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 84.

“... a proletarização do trabalhador rural, no Brasil, não redunda na

multiplicação dos assalariados permanentes nas fazendas, mas na

transformação da maioria dos colonos, parceiros e moradores em

trabalhadores diaristas ou ‘volantes’, como são comumente

conhecidos. O fato, surpreendente em si, passou a ser ‘explicado’

pela reação patronal ao Estatuto do Trabalhador Rural, que estendeu

ao trabalhador do campo os benefícios da legislação do trabalho”.
Paul Singer “Introdução - Capital e trabalho no campo” in Capital e trabalho no

campo (org. Jaime Pinsky). São Paulo: Hucitec, 1977. p. 2.  
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA

Fuzileiros navais obrigam portuários em greve a
trabalhar. Rio de Janeiro, fev.1965.

“A teleinformática permite a extensão das relações de
terceirização, particularmente entre as empresas situadas a
centenas de milhares de quilômetros umas das outras, bem
como a deslocalização de tarefas rotineiras nas indústrias que
se valem grandemente da informática. Ela abre caminho para
a fragmentação de processos de trabalho e para novas formas
de ‘trabalho em domicílio’.”

François Chesnais. Apud: Ricardo Antunes. Os sentidos do trabalho. São
Paulo: Boitempo, 1999. p. 114

Considerando os textos e as imagens, discorra sobre a reordenação das relações de trabalho no Brasil, iniciada na
década de 30. Em seu texto procure contemplar:

Atenção: Não copie os textos das citações e do enunciado.



Reordenação das relações de trabalho no Brasil

A reordenação das relações de trabalho no Brasil está umbilicalmente associada ao processo de industrialização e de urbanização iniciado na
República Velha, bem como à criação do Estado Populista, a partir de 1930.

O movimento operário, bastante influenciado pelo anarcossindicalismo e violentamente reprimido pelos governos oligárquicos, foi redirecionado
no primeiro governo de Getúlio Vargas, de modo que o conflito capital–trabalho passou a ser disciplinado pelo Estado. Para isso, Getúlio criou o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e legalizou os sindicatos, colocando-os sob a tutela ministerial. Essa subordinação dos sindicatos ao
governo favoreceu o surgimento do chamado “peleguismo”, em que o governo manipula o movimento dos trabalhadores por meio de falsas
lideranças.

Dentro dessa estrutura de controle sobre a atuação dos trabalhadores, o imposto sindical (1940) desempenhou um papel decisivo: enquanto
de um lado viabilizava financeiramente os sindicatos que o recebiam (e que, para isso, precisavam do reconhecimento oficial), de outro tornava
impraticável qualquer organização trabalhista que não contasse com a aceitação por parte das autoridades.

A legislação trabalhista, posta em vigor pelo primeiro governo Vargas, era de natureza paternalista e assistencialista, mas se restringia aos
assalariados urbanos (jornada de oito horas, descanso semanal remunerado, férias anuais, aposentadoria, regulamentação do trabalho feminino e
infantil, salário mínimo etc.). A cristalização desse processo se deu com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho que, além dos direitos
trabalhistas propriamente ditos, regulamentava as relações entre patrões e empregados. Inspirada na Carta del Lavoro da Itália Fascista, criou uma
espécie de “camisa-de-força” para o movimento operário no Brasil.

Os sindicatos rurais foram criados durante o efêmero período parlamentarista (1961–1963). Já a disseminação da legislação trabalhista ao
campo, supreendentemente, foi obra do governo Castelo Branco, pouco depois do golpe militar de 1964. No entanto, ainda hoje o sindicalismo rural
e os direitos trabalhistas no campo se chocam com uma implacável oposição por parte dos setores mais conservadores.

Em relação ao proletariado urbano, os governos militares agiram duramente contra qualquer manifestação de caráter reivindicatório, sobretudo
em relação às greves. Todavia, com o processo de abertura iniciado pelo governo Geisel, o sindicalismo reorganizou-se, deflagrando o movimento
grevista de 1978, na região industrial do ABCD. Foi então que começou a se destacar a figura de Luiz Inácio da Silva, o “Lula”.

Nesse contexto, as principais conquistas dos trabalhadores referem-se ao surgimento de um novo sindicalismo, desvinculado do poder do
Estado e mais politizado, mas também fortemente ideologizado.

A partir de 1964, as pressões advindas de movimentos do campesinato levam à ruptura no sistema de relações de produção no campo. Como
conseqüência, temos a chamada Revolução de 1964, um golpe militar que, ao mesmo tempo em que procurava manter o “status quo” político,
assumia o interesse por mudanças a fim de evitar mais conflitos e rupturas. Assim, poucos meses após o golpe, foi promulgado o Estatuto da Terra
e do Trabalhador Rural. Este último propunha a extensão de uma série de direitos concedidos ao trabalhador urbano e rural (férias, 13º salário,
aposentadoria etc.).

Essas medidas não tiveram o apoio dos proprietários de terra, que as consideravam onerosas e impraticáveis, gerando uma enorme dispensa
de mão-de-obra. Mais duas conseqüências sobrepõem-se a esses fatos: 
1ª)   A elevada dispensa da mão-de-obra, que se dirigiu em massa para as cidades.
2ª)   Surgiu o que alguns autores chamam de proletarização do campo, na qual os trabalhadores rurais passaram a ser empregados apenas tempo-

rariamente como bóias-frias (também chamados de volantes). Nesse momento, nota-se uma veloz diminuição de efetivos do setor primário,
processo que se verifica até os dias atuais.
A partir dos anos 60, o processo de êxodo rural intensifica-se e as populações urbanas crescem seguidamente. Era de se esperar que a enorme

mão-de-obra disponível fosse absorvida pelas atividades industriais urbanas, tendo em vista um grande crescimento que esse setor experimentou
nos 70, com o aumento da produção de bens de consumo duráveis. Tal fato aconteceu até, principalmente, os anos 80. Com isso, a atuação de
sindicatos, na base atitudes reivindicatórias, fez-se presente, garantindo alguns direitos básicos aos trabalhadores.

Contudo, ao mesmo tempo, intensificava-se o processo de evolução da terceira onda tecnológica, que implicava uma elevada automação,
informatização e robotização da indústria. Tudo isso acarretou novas alterações no setor produtivo, bem como nas relações de trabalho.

O setor industrial atual caracteriza-se pelo baixo uso da mão-de-obra, o que representa elevada dispensa de trabalhadores e, também,
produtividade, fazendo com que o setor apresente um alto rendimento e dispense trabalhadores, além de exigir mão-de-obra cada vez mais
qualificada.

Como implicações desse processo, temos, primeiramente, uma mudança na função e atuação de sindicatos, que de simples defensores de
direitos trabalhistas adquiridos, devem versatilizar suas atividades, para melhor atender aos anseios dos sindicalizados. Em segundo lugar, observa-
se um aumento indiscriminado de trabalhadores “sem-função”, que perderam suas atividades em virtude da automação da indústria ou do campo,
e, supostamente, deveriam ocupar postos do setor terciário da economia.

O setor terciário da economia encontra-se por sua vez sobrecarregado, com um excesso de trabalhadores não-qualificados, sem mecanismos
ou instituições como os sindicatos que os defendem, gerando desequilíbrios no setor produtivo e problemas sociais como, por exemplo, o elevado
crescimento do trabalho informal, no qual o trabalhador não tem observado completamente seus direitos trabalhistas. Dentro dessa visão, encaixam-
se também o trabalho feito em casa, bem como o trabalhador informal. Os sindicatos, muitas vezes incapazes de atender a essas necessidades,
perdem seu poder de mobilização, o que resultou, nos últimos tempos, na diminuição de movimentos grevistas.

A perspectiva que se coloca às relações capital-trabalho, muda radicalmente nesse início do século XXI, gerando a necessidade de um novo
arcarbouço legislativo para atender às novas reinvidicações trabalhistas.

Resolução Comentada
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BIOLOGIA E QUÍMICA
Quando observamos um carro em movimento ou uma pessoa em atividade física, estamos presenciando
transformações de energia para realização de trabalho. Nos dois casos, a energia é fornecida pela oxidação
de moléculas orgânicas presentes no combustível e no alimento, respectivamente.
A glicose é o principal combustível do corpo humano, fornecendo energia necessária para os diversos tipos
de trabalhos biológicos, inclusive o trabalho muscular. Entretanto, a energia liberada no processo de
combustão da glicose não é imediatamente aproveitada; ela é inicialmente transferida e armazenada em
moléculas de ATP (trifosfato de adenosina) que funcionam como “moedas energéticas” que as células
utilizam para “pagar” os custos envolvidos na realização de trabalho.
As reações de combustão também são classificadas como reações de óxido-redução, sendo  o O2 o agente
oxidante. A combustão completa de combustíveis como a gasolina, o álcool etílico e a glicose formam o gás
carbônico (CO2), a água (H2O) e liberam uma certa quantidade de energia. No entanto, caso não haja
disponibilidade adequada de gás oxigênio, poderá ocorrer a formação de outros subprodutos com liberação
de menor quantidade de energia. 

Um músculo em intensa atividade necessita de uma
grande quantidade de energia, consumindo
rapidamente o seu estoque de ATP. Para a produção
em larga escala dessas moléculas, as células
musculares utilizam carboidratos como combustível,
observando-se um aumento tanto no consumo de O2
quanto na eliminação de CO2 (situação 1). Quando o
esforço muscular é muito intenso, verifica-se um
acúmulo de ácido lático (situação 2), o que pode
provocar fadiga muscular, isto é, dor e enrijecimento
da musculatura.



a) Explique os fenômenos envolvidos nas situações 1 e 2 apresentadas no texto, relacionando-os com a
disponibilidade de O2 para as células musculares.

b) Considerando que as células musculares apresentam um alto consumo de energia, indique qual é a
organela encontrada em abundância nessas células. Justifique sua resposta.

c) Equacione a reação de combustão completa da glicose (C6H12O6). A partir das equações termoquímicas
abaixo determine o calor (entalpia) de combustão da glicose e o poder calorífico da glicose (*). Dica:
Considere que há 5,5 mol de glicose em 1 kg dessa substância.

Equações: C(grafite)  +  O2(g) → CO2(g) ∆Hf = –400 kJ/mol
H2(g)  +  1/2 O2(g) → H2O(l) ∆Hf = –280 kJ/mol
6 C(grafite) + 3 O2(g) + 6 H2(g) → C6H12O6(s) ∆Hf = –1 280 kJ/mol

(*) O poder calorífico indica a quantidade de calor liberada na combustão completa de 1 kg de combustível.

d) Determine o número de oxidação médio (Nox) do elemento carbono nas substâncias glicose (C6H12O6),
álcool etílico (C2H6O) e gás carbônico (CO2). Estabeleça uma correlação entre o poder calorífico e o
número de oxidação médio (Nox) do carbono dos combustíveis acima, justificando a diferença de energia
liberada durante a combustão completa dessas substâncias.
Dado: Poder calorífico do álcool etílico ⇒ 30 000 kJ/kg
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a)

Situação 1:

Quando a célula muscular apresenta O2 disponível, ela realiza a respiração aeróbia. O processo consiste nas seguintes etapas:
I. Glicólise.

II. Ciclo de Krebs ou dos Ácidos Tricarboxílicos.
III. Cadeia respiratória ou transportadora de elétrons.
A finalidade dessas reações de oxidorredução é a fosforilação oxidativa, ou seja, a síntese de ATP, utilizando a energia obtida na oxidação dos
compostos orgânicos.

Situação 2:

Quando a célula muscular apresenta débito de oxigênio, ela realiza a fermentação lática. Neste processo, o ácido pirúvico transforma-se em ácido
lático (C3H6O3). Trata-se de um processo que apresenta apenas a via glicolítica, não ocorrendo o ciclo de Krebs, nem a cadeia respiratória.
A fermentação lática permite uma obtenção adicional de 2 ATP(s), por molécula de glicose utilizada.
O excesso de ácido lático é tóxico ao organismo, ocasionando a fadiga muscular.

b) A mitocôndria é o organóide citoplasmático responsável pela respiração aeróbia. Na matriz mitocondrial, ocorre o ciclo de Krebs, e nas cristas, a
cadeia transportadora de elétrons.
Como as células musculares apresentam um elevado consumo de ATP, elas possuem um grande número de mitocôndrias.

c) A combustão completa da glicose é dada pela equação
1C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l) ∆H = ?

Cálculo do ∆H

Inverter a terceira equação, multiplicar a primeira e a segunda equações por 6 e somar (Lei de Hess):

C6H12O6(s)  → 6C(grafite)  +   3O2(g)    +       6H2(g) ∆H = + 1280kJ

6C(grafite)  +  6O2(g) → 6CO2(g) ∆H = – 2400kJ

6H2(g)      +    3O2(g)    → 6H2O(l) ∆H = – 1680kJ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l) ∆H = – 2800kJ/mol

Cálculo do poder calorífico

Em 1kg de combustível há 5,5 mol de glicose:

1 mol de C6H12O6 –––––––– 2.800kJ { x = 15.400kJ/kg
5,5 mol –––––––––––––––––– x

d) Cálculo do Nox médio:

0   1+    2– 2– 1+ 2– 4+ 2–
C6H12O6                             C2H6O CO2
0 + 12 – 12 = zero      –4 + 6 – 2 = zero + 4 – 4 = zero

Glicose: C6H12O6 Álcool: C2H6O

Nox médio de C = zero Nox médio do C = 2 –
poder calorífico = 15400kJ/kg poder calorífico = 30000kJ/kg

Combustão da glicose Combustão do álcool

C6H12O6  → CO2 C2H6O    → CO2

∆Nox = 4 ∆Nox = 6 

Para uma mesma massa de combustível, quanto maior a variação do Nox médio do C, maior a energia liberada, portanto, maior o poder calorífico.

4+2–4+0

Resolução Comentada
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RRRR EEEE DDDD AAAA ÇÇÇÇ ÃÃÃÃ OOOO

No Brasil, há três tipos de leis que regulamentam o

Trabalho Infantil:

1. A Constituição Federal que, em 1999, elevou de 14 para
16 anos a idade mínima para o trabalho e 14 anos para o
aprendiz.

2. A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT onde se
encontram as disposições para fiscalização desse tipo de
trabalho.

3. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90)
que proíbe o trabalho noturno, insalubre, perigoso ou
penoso, realizado em locais e/ou horários que impeçam a
frequência às aulas. 

Victor Garcia, 3 anos, carre
ga tijo

lo em uma olaria

inform
al de Lima, no Peru; cerca de 1,8 milhão de

garotos de 8 a 17 anos tra
balham naquele país.

Folha de S. Paulo 28/jul/2002. Foto: A
g. R

euters

Josivan, de 8 anos, acorda às 5 horas da

manhã e passa o dia cortando cana-de-

açúcar para ajudar o pai a ganhar um  salá-

rio mínimo por mês.                      
      

Paula Simas (texto e foto) disponível no site 

www.trabalhoinfantil.org.br 

“Muitas mães levam seus filhos

pequenos para colheita da laranja

porque nas cidades não existem

creches ou quando existem não há

vagas para todas as crianças” 

Iolanda Huzak (texto e foto)

disponível no site
www.trabalhoinfantil.org.br
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Leia  e relacione as informações apresentadas aqui, para
que você possa encontrar a sua forma de escrever sobre 
a questão  que está sendo proposta. 

PROPOSTA :

Redija uma carta ao presidente do Brasil, eleito em outubro
deste ano, expondo a situação atual do trabalho infantil e dê
a ele os argumentos necessários para responder às crianças
que têm o sonho de ISLAI (depoimento 1).
Ao final de seu texto, você não poderá assinar seu nome;
crie, então, um pseudônimo coerente com a sua carta.  

depoimento 1

“Quando fazia uma reportagem sobre
trabalho infantil,Andreia Peres
perguntou a ISLAI (6anos), que
quebrava pedra em Retirolândia, BA, 
o que ele queria ser quando crescesse.
CRIANÇA, foi a resposta”.

Engel Pascoal disponível no
site http:/www.wmulher.com.br 

“Nessa idade, elas deveriam estudar e 
brincar. É na brincadeira que a criança
exercita a fantasia e a criatividade. Isso
faz com que ela tenha uma condição
intelectual melhor no futuro.” 

Maria Dirce Benedito (psicóloga) 
Folha de S. Paulo 18/ago/2002.

Projetos que auxiliam a erradicação do

trabalho infantil: 

• Fundação ABRINQ pelos direitos das crian-
ças. 

• PETI: Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil  (Governo Federal) atende a 800 mil
crianças no país.

Passe a limpo, a tinta, sua redação, no espaço a ela reservado.
O rascunho não será considerado.

Seu trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
espiríto crítico, clareza e  coerência compatível com o tipo de
texto pedido e com o tema proposto; adequação do pseudônimo
ao texto; capacidade de relacionar suas próprias informações
àquelas apresentadas aqui. 

Luana, 7 anos, vende balas durante a

madrugada em um bar da Vila Madalena,

zona oeste de São Paulo.
Folha de S. Paulo 18/ago/2002 Foto: Tuca Vieira



Surpreendendo pela proposta, a Banca Examinadora solicitou ao candidato que redigisse

uma carta ao presidente eleito do Brasil, “expondo a situação atual do trabalho infantil” e

oferecendo-lhe argumentos para responder às crianças que têm a infância roubada pelo

trabalho.

Fotografias, gráficos com estatísticas e depoimentos de crianças trabalhadoras

compuseram uma coletânea de documentos em que o candidato deveria basear sua carta.

Caberia, dentre outras possibilidades, chamar a atenção do presidente para a distância

que se verifica entre as leis que regulamentam o trabalho infantil e a realidade, evidenciada

nas vergonhosas estatísticas que colocam o Brasil entre os países com alto índice de

trabalhadores infantis. 

Seria apropriado, ainda, mencionar as causas e conseqüências das atividades que

precocemente tiram da criança o espaço destinado ao exercício da fantasia, da criatividade,

do desenvolvimento intelectual, e as confinam no árido universo do trabalho que, longe de

dignificar, desumaniza e anula aquela que poderia – e deveria –  ser a melhor fase da vida.

Embora não devam ter faltado idéias e informações que dessem sustentação a sua carta,

o candidato não poderia esquecer-se do compromisso de convencer seu interlocutor da

necessidade de responder às crianças que, a exemplo do garoto Islai – cujo depoimento

consta do painel –, mesmo sendo submetidas a várias formas de exploração, ainda sonham

com a possibilidade de provar o sabor da infância. A “resposta” do presidente seria

traduzida pela ampliação de projetos de combate ao trabalho infantil, maior rigor na

fiscalização de empregadores, além de uma distribuição de renda que garantisse o sustento

das famílias, desobrigando-as de delegar aos filhos uma responsabilidade que estão longe

de poder assumir.

Redação – Comentário
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