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AULAS _____ e _____    DATA: ____/____/_____ 
 
OBRA: Futuro feito à mão (Leonardo Chianca, Januária Cristina Alves, Rosana Rios, Giselda Laporta 
Nicolelis, Ricardo Gouveia) 
 
INSTRUÇÕES 
1. Cole estas folhas em seu caderno e responda as questões em seguida. 
2. Você pode dobrar ou recortar as folhas, desde que COLE as mesmas em seu caderno. 
3. Não numere a aula ainda. Nas próximas semanas, vou enviar um cronograma provisório para o 
período de quarentena. Ele vai valer enquanto estivermos sem aula presencial. Nele, vai estar o 
número de todas as aulas. 
4. Responda a lápis, no caderno, com consulta. Os exercícios serão corrigidos nas videoaulas da semana 
que vai de 13 a 18/04. 
5. Caso queira entrar em contato comigo, use as redes sociais, em especial Instagram (@rezicardo) e 
Facebook (facebook.com/literaturaeshow). Se você não tiver perfil em redes sociais, utilize o de seus 
pais, irmãos etc.  
6. Na videoaula do dia 17/04 também serão corrigidos os exercícios fechados (de “marcar xis”) que 
foram enviados anteriormente. 
7. Inicie a leitura do próximo livro (Histórias para a sala de aula) 
8. Fiquem bem, em casa, cuidando de todos aqueles que você ama. Daqui a pouco estaremos juntos 
novamente. Saudade de tod@s! 
 
 
EXERCÍCIOS 
1. Com relação aos sentimentos predominantes nos personagens no que se refere à escolha da 
profissão, podemos fazer algumas aproximações entre os contos: 
a) Na maioria dos contos, os personagens apresentam dúvidas em relação à escolha ou à continuidade 
do exercício de determinada profissão. Aponte o dilema de cada um dos personagens citados, o 
conflito que deu origem a cada conto. 
a1) Samantha, de “O fator humano”;   a3) Vanessa de “Carpe diem”; 
a2) Urbano, de “Futuro feito à mão”;   a4) Chiko, de “Quando voam os dragões”; 
 

b) Como cada um dos personagens resolveu o conflito que você apontou? Justifique a escolha feita: 
b1) Samantha;      b3) Vanessa;     
b2) Urbano;      b4) Chiko. 
 

 
2. Dentre todos os contos, apenas um apresenta um profissional que assume plenamente sua carreira, 
com suas dificuldades e suas limitações, mas sem conflito. Identifique o personagem e o conto em que 
aparece, explicando sua maneira de encarar a realidade e a profissão que escolheu. 
 

 
3. Explique o título dos contos, relacionando-os ao conteúdo abordado. 
a) “O fator humano”;    d) “Quando voam os dragões”; 
b) “Futuro feito à mão”;   e) “Olhar com o coração” 
c) “Carpe diem”; 
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4. Em todos os contos, aparecem argumentos que poderíamos atribuir aos chamados “advogados do 
diabo”, isto é, argumentos que procuram apontar os problemas, as dificuldades que os personagens 
terão se abraçarem determinada profissão ou se seguirem os caminhos que escolheram. Aponte os 
argumentos que aconselhavam: 
a) Samantha a abandonar seu cargo; 
b) Urbano a continuar em seu emprego massificante; 
c) Vanessa a fazer um concurso público, abandonando sua carreira de advogada; 
d) Chiko a não abraçar a profissão desejada (Arquitetura); 
 

 
5. Qual foco narrativo utilizado no conto “Olhar com o coração”? Por que a autora teria escolhido esse 
ponto de vista? 
 

 
6. Qual o foco narrativo nos demais contos? Justifique sua resposta. 
 

 
7. Cada profissão tem um conjunto de termos próprios, um vocabulário específico. Por isso, aparecem 
ditos jocosos como “Não entendo economês” para se referir ao vocabulário hermético dos 
economistas. Escolha uma das carreiras abordadas nos contos do livro e faça uma pesquisa sobre os 
termos específicos que ela utiliza.  
 

 
8. No conto “O fator humano”, aparecem muitos termos que foram recentemente incorporados ao 
nosso vocabulário como “acessar”, “deletar”, “navegar na rede”. Procure outros exemplos dessas 
novas aquisições da língua.  
 

 
9. Se você tivesse um imenso interesse em uma determinada carreira, sabidamente concorrida e mal 
remunerada, com poucas chances de sucesso, você a abraçaria? Justifique sua opção. 
 

 
10. Se você estivesse no lugar do médico do conto “Olhar com o coração”, agiria como ele? Por quê? 


