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Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais,  Responsáveis e Alunos! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que será 

realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao Federal de 

1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária para 

auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com sua 

colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação (críticas e 

sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a realização das 

atividades apresentadas é o que garantirá o                

              sucesso para cada um de nossos alunos! 

Esta primeira parte será para darmos início às demais atividades, estamos disponibilizando 

este material que poderá  ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

• Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 

marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para focalizar sua atenção; 

• Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

• Organize seus materiais; 

• Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

• Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos para estimular 

sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua criatividade, faça notas visuais e esquemas 

com os pontos principais de cada conteúdo estudado; 

• Faça fichamentos, esquemas e anotações. 
 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo para ampliar 

sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento. 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de aula! 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 
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CIÊNCIAS  

O QUE SÃO ALIMENTOS SAUDÁVEIS? 

 

Ao longo do tempo, a forma com que os alimentos foram vistos e o tipo de alimentos 

que passaram a ser mais consumidos pela população mudaram muito. Por exemplo, por volta 

da década de 1950, grande parte das famílias brasileiras plantava, criava animais e fazia as 

próprias comidas que consumiam, como fabricando doces, queijos, linguiça e assim por 

diante. 

No entanto, o excedente do alimento com o tempo passou a ser comercializado; com o 

desenvolvimento da indústria alimentícia, de eletrodomésticos como a geladeira, com o ritmo 

de trabalho e com o salário mensal surgiu a necessidade de estocar e conservar esses 

alimentos, pois as pessoas compravam alimentos para o mês inteiro. Tornou-se preciso 

também uma maior variedade de alimentos e facilidade na hora de prepará-los. 

O resultado é que, infelizmente, muitos desses produtos são mais vendidos pela 

aparência e sabor e não pelo aspecto nutritivo. Não é só em casa que isso acontece, mas nos 

ambientes escolares também. Principalmente em escolas particulares, onde os alunos que não 

levam lanche de casa costumam comprar nas cantinas, que oferecem mais alimentos 

industrializados, ricos em açúcar e gordura. 

Sendo assim, mesmo se alimentando regularmente, as crianças e os adolescentes – 

bem como a maioria da população - carecem de vitaminas e de nutrientes fundamentais para o 

organismo. Isso leva a uma maior incidência de casos de doenças cardiovasculares e do 

sangue, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, hipertensão e assim por diante. 

 

Assim, diversos setores da sociedade estão promovendo mudanças para divulgar uma 

alimentação saudável. Uma dessas foi feita pelo Ministério da Saúde, ao lançar o Manual das 

Cantinas Escolares Saudáveis: promovendo a alimentação saudável, com o objetivo de 

incentivar as escolas particulares a oferecerem lanches menos calóricos e com maior valor 

nutritivo aos alunos em suas cantinas. 

 

Mas, antes de realizar essas mudanças, é imprescindível se informar para saber o que é 

uma alimentação saudável, pois muitas pessoas não se alimentam corretamente porque não 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 

http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/manual_cantinas.pdf
http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/manual_cantinas.pdf
http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/manual_cantinas.pdf


sabem se alimentar. Além disso, há muitos equívocos sobre o que seria uma alimentação 

saudável. Quando alguns pensam em alimentos assim, logo lhes vem à mente comidas que 

são piores que as industrializadas, no sentido de possuírem um gosto ruim ou que são ditas 

“sem sabor”, ou que são muito difíceis de preparar. 

No entanto, uma alimentação saudável deve significar prazer e saúde. O enforque 

deve ser sobre alimentos produzidos na região, in natura e que possuam alto valor 

nutritivo. Os principais são: 

 Cereais, raízes e tubérculos: São ricos em carboidrato complexo que fornece 

energia para realizar as atividades do dia a dia e atividades físicas. Por isso, devem ser 

consumidos em maior quantidade todo dia. 

Exemplos: trigo, arroz, milho, centeio, cevada, aveia, pães, massas, batata, cará inhame, 
mandioca. 

 

 Frutas, verduras e legumes: São alimentos ricos em fibras, vitaminas e minerais. 

Mantendo a saúde e o bom funcionamento do organismo, devendo ser consumidos em 

grande quantidade durante o dia. 

 

Exemplos: maçã, banana, mamão, laranja, cenoura, beterraba, abobrinha, abóbora, pepino, 

agrião, cebola, acelga, couve, brócolis, aipo etc. 

 

 Leguminosas: Ricos em proteínas vegetais, ferro e fibras. Mas, exigem atenção 

quando forem consumidos, devendo ser em menor quantidade que os anteriores. 

Exemplos: feijão, lentilha, ervilha, soja, grão de bico etc. 

 

 Alimentos de origem animal: Esses também precisam ser ingeridos em menor 

quantidade. São alimentos ricos em cálcio e proteínas, essenciais para a manutenção 

da saúde, fortalecimento, crescimento e formação de pele, unhas, cabelo, dentes e 

ossos. 

Exemplos: carnes (frango, peixe e carnes vermelhas), leite, queijos e iogurte. 
 

Veja que os alimentos saudáveis são gostosos, pelo menos são considerados assim pela 

maioria das pessoas e que, além da escolha, é preciso pensar bem na quantidade em que são 

ingeridos durante o dia. 

Os alimentos que são considerados como não sendo saudáveis são os que estão nos seguintes 

grupos: 

 Açúcares: doces, balas, chocolates, sorvetes, refrigerantes, bolachas recheadas, chicletes 

etc.; 

 Gorduras: frituras, óleos vegetais, margarina, manteiga, fast food, maionese, requeijão 
etc.; 

 Com excesso de sal: alimentos industrializados, como salgadinhos, molhos e 

temperos prontos, sopas industrializadas etc. 

 

Por Jennifer Fogaça Graduada em Química 

 

 



ATIVIDADES 

1) Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o 

funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, cite pelo menos 

um: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Os sais minerais são alimentos importantes para o organismo. Cite exemplo de um Sal 

Mineral e escreva a importância dele para o corpo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3) Além da característica de que os seres vivos são formados de células, existem outros 

aspectos que devem ser considerados, uma vez que se verificam somente entre eles. Com 

relação a esse tema, assinale a alternativa correta. 

 

(a) É por meio dos alimentos que os seres vivos adquirem a matéria-prima para o 

crescimento, a renovação de células e a reprodução. São os alimentos também que 

fornecem a energia necessária para a realização de todas as atividades executadas pelo 

organismo. 

(b) Apenas os seres vivos, que necessitam de alimento, passam por um ciclo de vida e são 

capazes de se reproduzir. 

 

4) A água que bebemos tem dissolvido muitos dos minerais de que necessitamos, tais como 

cálcio, sódio, potássio, flúor, etc. Assinale a alternativa ERRADA: 

 

(a) A água é o principal constituinte do nosso organismo. 

(b) A água contribui para a eliminação dos resíduos do organismo. 

(c) Atua no transporte de substâncias, mas não regula a temperatura do nosso organismo. 

(d) Dissolve muitos dos restantes nutrientes, permitindo o seu transporte desde o intestino até 

às células. 

 

5) Comente, quais hábitos alimentares saudáveis você pratica no seu cotidiano: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA  

GLOBALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUBDESENVOLVIMENTO 

O mundo é dividido em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa nomenclatura é 

estabelecida através dos indicadores sociais e das diferenças que podem ser constatadas em alguns 

itens, como taxa de mortalidade, expectativa de vida e taxa de analfabetismo. 

Outros aspectos estão no campo econômico, como renda per capita. Essa, nos relatórios, é 

expressa em dólares. No Brasil, a renda per capita é de 5.000 dólares. 

Dentre os itens avaliados um dos mais importantes é o Índice de Desenvolvimento Humano, 

pois avalia o nível de desenvolvimento de um país conforme a expectativa de vida de seus 

habitantes, aquisição de conhecimento e padrão de vida decente. 

As disparidades entre os países do mundo são extremamente ligadas às origens históricas 

que deixaram reflexos profundos nos países, como relação de dominação e dependência, exploração 

das riquezas das colônias, introdução de cultura, formação de classe dominante e oligarquias que 

defendiam os interesses de suas metrópoles. Em suma, desenvolvimento e subdesenvolvimento são 

frutos da história. 

Para entender melhor a divisão dos dois mundos é preciso fazer distinção entre países 

subdesenvolvidos. Nesses existem graus de diferenças. É bom ressaltar que países desenvolvidos 

também apresentam problemas sociais. A maioria dos países subdesenvolvidos está na América 

Latina, África e Ásia. 

ATIVIDADES 

1- Como o mundo é dividido? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2- Quais índices podem ser usados para determinar se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- Cite 3 países desenvolvidos e 3 países subdesenvolvidos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



INGLÊS 

1)Observe a imagem e escreva abaixo 10 healthy food (alimentos saudáveis) e 10 unhealthy food 

(alimentos não saudáveis): 

 

 

 

Responda as questões 2 e 3: 

 

Mike is twenty-nine years old and he lives in the USA. He has a blue car. Mike is married and has 

one son. His wife’s name is Louise and her nickname is Lisa. They are a happy family and their 

house is very good in USA. His son’s name is Erick and he studies in a big school. He takes the 

school bus every morning to go to school. He watches TV at night and his favorite TV program is 

The Simpsons program. 

 

2)Assinale o correto de acordo com o texto: 

(a) Mike mora nos Estados Unidos, seu carro é preto e ele tem uma filha. 

(b) O sobrenome da esposa de Mike é Lisa. 

(c) Erick estuda numa escola grande na esquina de sua casa. 

(d) O programa de TV favorito de Mike é “Os Simpsons”. 

3)A forma negativa da sentença “Mom washes her hair twice a week” é: 

(a) Mom don’t wash her hair twice a week. 

(b) Mom doesn’t washes her hair twice a week. 

(c) Mom doesn’t wash her hair twice a week. 

(d) Mom not washes her hair twice a week. 



4)Conjugue o verbo “To speak”[falar] na forma afirmativa do Simple Present.  

Observe o exemplo. 

 

 

5) Observe: 

How many (quantos) - usado com substantivos contáveis. 

How much (quanto) - usado com substantivos incontáveis 

 

Complete as perguntas com How much ou How many: 

a) _________________________ dogs do you have? 

 

b) _________________________ water do you need? 

 

c) __________________________ times did I say no? 

 

d) __________________________ time in jail could he face? 

 

e) __________________________ pieces of information do you need? 

 

f) ___________________________ sheets of paper are there? 

 

g) ___________________________money is there in your bank account? 

 

h) ___________________________dollars did you spend last night?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA  

1)Observe o quadro abaixo, com o número de casos de infectados do Corona vírus na Itália, Brasil e 

Estados Unidos e responda as questões a seguir: 

 

a) Qual o país teve o maior número de infectados ? ___________________________________ 

 

b) Qual a diferença entre o número de infectados entre EUA e Brasil ? ___________________ 

 

c) Qual o total de mortes tiveram nos três países?____________________________________ 

 

2) Escreva por extenso o número de infectados e mortos por COVID-19: 

359_____________________________________________________________________________ 

2.020___________________________________________________________________________ 

6.699___________________________________________________________________________ 

9.056___________________________________________________________________________ 

15. 362 _________________________________________________________________________ 

3) As letras apresentadas nestas atividades representam números reais. Calcule o valor numérico das 

expressões a seguir: 

O valor numérico de b2 – 4ac, para a = 1, b = 3 e c = 2 é: 

(a) 1          (b) 0                 (c) 17            (d) –2 

Sendo x = 2 e y = 3, o valor numérico de 5x + y é: 

 (a) 10          (b) 13               (c) 5                (d) 3 

Para a = 1 e b = 0, o valor numérico de 4a 5b é: 

 (a) 9            (b) 1                 (c) 5                (d) 

4)  Reduza os termos semelhantes  

a) 8a + 2a =  

b) 7x – 5x =  

c) 4y – 6y=  

d) -3m²+ 8m² =  

e) 7x -5x + 3x =  

f) 2y – y – 10y = 



Enquanto isso...  

5)Observando o mapa calcule o total de casos em cada uma das regiões do Brasil 

 

a) Norte  

 

 

b) Nordeste  

 

 

c) Centro Oeste  

 

 

d) Sudeste  

 

 

e) Sul  

 

6)Veja, abaixo, o gráfico que mostra as mortes no Brasil até 26/03/2020, devido  ao contágio do 

novo coronavírus , Segundo dados do Ministério da Saúde: 

 

 

 
a)Sobre o que se trata o gráfico ? _________________________________________________ 

 

b) O que significa os números que aparecem na linha horizontal ? ___________________________ 

E na vertical ? _________________________________________ 

 

c)O maior número de óbitos ocorreu em que faixa etária ? _________________________________ 

 

d) Em que faixa etária não ocorreu óbitos?______________________________________________ 

 

 



7) Mesmo pedindo a população para evitar aglomerações, em um supermercado tinha 50 pessoas, 

30 eram homens e 20 eram mulheres. Determine as razões  descritas abaixo:  

 

a) Razão entre o número de homens e a quantidade total de pessoa  

 

b) Razão entre o número de mulheres e a quantidade total de pessoas.  

 

 

c) Razão entre o número de homens e o número de mulheres.  

 

8) A proporção 10/3 = 30/6 é verdadeira? ______________________________________________ 

 

9)São Paulo concentra o maior número de pessoas mortas por complicações da  doença COVID 19, 

428.O estado é seguido por Rio de Janeiro (106), Pernambuco (46), Ceará (43) e Amazonas (30). 

Baseados nessa informação , determine: 

 

a ) A razão entre o número de óbitos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

b) A razão entre o número de óbitos dos estados de Pernambuco e Amazonas.  

 

________________________________________________________________________________ 

10) Resolva as expressões:  

 

a) (- 5 )² + ( - 5 ) + ( - 5 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ( - 10 + 15 ) : ( - 2 - 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA  

RENASCIMENTO: CARACTERÍSTICAS E CONTEXTO HISTÓRICO 

O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século 

XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. 

Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica e gerado pelas modificações estruturais da sociedade, 

resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna. 

Origem do Renascimento 

 

Florença, a cidade italiana considerada "Berço do Renascimento" 

O Renascimento originou-se na Itália, devido ao florescimento de cidades como Veneza, Gênova, 

Florença, Roma e outras. 

Elas enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo dando origem a uma rica 

burguesia mercantil que, em seu processo de afirmação social, se dedicou às artes, juntamente com 

alguns príncipes e papas. 

Cultura Renascentista 

A cultura renascentista teve quatro características marcantes, a saber: 

Racionalismo - os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se 

chegar ao conhecimento, e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. 

Experimentalismo - para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência 

científica. 

Individualismo - nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar a sua 

própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da 

concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. 

Antropocentrismo - colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do 

universo. 

O Humanismo Renascentista 

 

O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, que surgiu 

na Itália em meados do século XIV. 

https://www.todamateria.com.br/humanismo-renascentista/
https://www.todamateria.com.br/humanismo/


O homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até dominar a 

natureza. O pensamento humanista provocou uma reforma no ensino das universidades, com a 

introdução de disciplinas como poesia, história e filosofia. 

Os humanistas buscavam interpretar o cristianismo, utilizando escritos de autores da Antiguidade, 

como Platão. 

O estudo dos textos antigos despertou o gosto pela pesquisa histórica e pelo conhecimento das 

línguas clássicas como o latim e o grego. 

A partir do século XIV, ao mesmo tempo que os renascentistas se dedicavam ao estudo das línguas 

clássicas, diferentes dialetos davam origem às línguas nacionais. 

Gestado nessa época, o humanismo se tornou referência para muitos pensadores nos séculos 

seguintes, inclusive para os filósofos iluministas do século XVIII. 

Renascimento Literário 

 

O Renascimento deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles: 

 Dante Alighieri: escritor italiano autor do grande poema "Divina Comédia". 

 Maquiavel: autor de "O Príncipe", obra precursora da ciência política onde o autor dá conselhos 

aos governadores da época. 

 Shakespeare: considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Abordou em sua obra 

os conflitos humanos nas mais diversas dimensões: pessoais, sociais, políticas. Escreveu comédias 

e tragédias, como "Romeu e Julieta", "Macbeth", "A Megera Domada", "Otelo" e várias outras. 

 Miguel de Cervantes: autor espanhol da obra "Dom Quixote", uma crítica contundente da 

cavalaria medieval. 

 Luís de Camões: teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande 

poema épico "Os Lusíadas". 

 

Renascimento Artístico 

 

No século XVI, o principal centro de arte renascentista passou a ser Roma. Os principais artistas 

plásticos do renascimento foram: 

 

 

 

Leonardo da Vinci: Matemático, físico, anatomista, inventor, 

arquiteto, escultor e pintor, ele foi um gênio absoluto. A Mona 

Lisa e A Última Ceia são suas obras primas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/o-principe-de-maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/a-divina-comedia/
https://www.todamateria.com.br/maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/o-principe-de-maquiavel/
https://www.todamateria.com.br/william-shakespeare/
https://www.todamateria.com.br/miguel-de-cervantes/
https://www.todamateria.com.br/dom-quixote/
https://www.todamateria.com.br/luis-de-camoes/
https://www.todamateria.com.br/os-lusiadas-de-luis-de-camoes/
https://www.todamateria.com.br/renascimento-artistico/
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-leonardo-da-vinci/
https://www.todamateria.com.br/mona-lisa/
https://www.todamateria.com.br/mona-lisa/
https://www.todamateria.com.br/a-ultima-ceia-de-leonardo-da-vinci/


Michelangelo: artista italiano cuja obra foi marcada pelo humanismo. 

Além de pintor foi um dos maiores escultores do Renascimento. Entre 

suas obras destacam-se a Pietá, David, O teto da Capela Sistina, A 

Criação de Adão e O Juízo Final 

 

 

 

 

Renascimento Científico 

 

O Renascimento foi marcado por importantes descobertas científicas, notadamente nos campos da 

astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. 

O polonês Nicolau Copérnico, que negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja, ao afirmar que 

"a terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol". 

Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. Perseguido 

e ameaçado pela Igreja, Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. 

Na medicina os conhecimentos avançaram com trabalhos e experiências sobre circulação sanguínea, 

métodos de cauterização e princípios gerais de anatomia. 

ATIVIDADES 

1) O que foi renascimento? 

(   ) O Renascimento foi a época do nascimento dos gênios culturais como Michelangelo,Leonardo 

da Vinci,Rafael Sanzio e etc. 

(   )O Renascimento foi um movimento cultural que começou no século XIV e se propagou pela 

Europa nos séculos seguintes espalhando a cultura 

(   ) O Renascimento foi somente um movimento cultural que se restringiu a Itália 

2) Qual dos países abaixo é considerado o berço do Renascimento? 

(    )Espanha 

(    )Holanda 

(    ) França 

(    ) Itália 

(    )Alemanha 

 

3) Sobre Leonardo da Vinci, é correto afirmar que: 

(    )Foi um importante governante italiano que patrocinou vários artistas e cientistas do período 

renascentista. 

(    )Foi um importante pintor, escultor, cientista, engenheiro, escritor e físico do Renascimento 

(    )Foi o mais importante escultor e poeta do Renascimento Italiano. 

(    )Foi um importante escultor e pintor italiano do Renascimento, cuja principal obra é Pietá. 

https://www.todamateria.com.br/michelangelo/
https://www.todamateria.com.br/renascimento-cientifico/
https://www.todamateria.com.br/nicolau-copernico/
https://www.todamateria.com.br/galileu-galilei/


4) Qual escritor renascentista escreveu a obra "Romeu e Julieta"? 

(   )Thomas Morus 

(   )William Shakespeare 

(   )Luís de Camões 

(   )Miguel de Cervantes 

(   )Michelangelo 

5) Escreva sobre as características marcantes da cultura renascentista: 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTUGUÊS 

 

Eu sei, mas não devia 

Marina Colasanti  

 

Eu sei que a gente se acostuma.  

Mas não devia.  

A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao 

redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, 

logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a 

acender mais cedo a luz. E porque à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a 

amplidão.  

A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora.  

A tomar café correndo porque está atrasado. A ler jornal no ônibus porque não pode perder o tempo 

da viagem. A comer sanduíches porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A 

deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir a janela e a ler sobre a 

guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os 

números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E aceitando as negociações de paz, aceitar ler 

todo dia de guerra, dos números da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e 

ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser 

ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o 

que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que paga. E a ganhar menos do que precisa. E a 

fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E 

a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com o que pagar nas filas em que se 

cobra.  

A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a 

televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema, a engolir publicidade. A ser instigado, conduzido, 

desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos.  

A gente se acostuma à poluição. À luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na 

luz natural. Às besteiras das músicas, às bactérias da água potável. À contaminação da água do mar. 

À luta. À lenta morte dos rios. E se acostuma a não ouvir passarinhos, a não colher frutas do pé, a 

não ter sequer uma planta.  

A gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, 

vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a 

gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só 

molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim 

de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda 

satisfeito porque tem sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para 

preservar a pele.  

Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o 

peito.  

A gente se acostuma para poupar a vida.  

Que aos poucos se gasta, e que, de tanto acostumar, se perde de si mesma.  

 

ATIVIDADES 

 

1) A crônica “Eu sei, mas não devia” apresenta uma questão complexa e importante em relação ao 

cotidiano do homem urbano na atualidade. Qual é essa questão?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 



2) No texto, a cronista não se limita a contar um fato; ela expõe seu ponto de vista a respeito dele. 

Que frase evidencia a consciência da cronista sobre o assunto?  

________________________________________________________________________________  

 

3)Como ela se mostra diante das situações relatadas na crônica?  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

4)Nesse texto a cronista apresenta seu ponto de vista sobre o fato de o ser humano acostumar-se a 

morar em apartamentos com janelas que têm vista para muros e paredes.  

 a) Qual a conseqüência dessa situação?  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 b) Na sua opinião, que outras situações do cotidiano podem ter essa mesma consequência 

para as pessoas?  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

5. No quinto parágrafo, a cronista cita situações com as quais nos deparamos.  

 a) Que fatores justificam esse comportamento, segundo ela?  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 b) Que consequências esse comportamento traz para as pessoas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

6. No sexto parágrafo a cronista expõe seu ponto de vista sobre a publicidade.  

a) Qual é a sua tese?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) Você concorda ou discorda desse pensamento? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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