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      Leia esta notícia, atentando para as escolhas lexicais, para o propósito com que foi escrita e para as 
estratégias que o repórter utilizou a fim de atingir o seu objetivo. É importante pensar sobre essas 
questões, pois é nesse entrelaçar que uma situação comunicativa ganha sentido. 
 

 
 

BRASILEIROS BUSCAM INTERCÂMBIO PARA FAZER TRABALHO VOLUNTÁRIO NO EXTERIOR 
 
          Estudantes buscam adquirir experiência além de aprender outra língua. Pela proximidade, 
Colômbia, Chile, Argentina são destinos mais procurados.                                                                                                                                                                                        
Renata Ribeiro, São Paulo, SP 

 
      Os brasileiros estão descobrindo que fazer um intercâmbio no exterior não é bom só para desenvolver 
uma segunda língua e melhorar o currículo, mas também para ajudar os outros. 
      “Nadei com leão, eu andei de elefante, eu levei chita para passear na coleira. De cada mordida, cada 
arranhão foi uma experiência inusitada”, conta a estudante de veterinária, Laura Bauermann. 
      Laura passou 40 dias na África cuidando de animais selvagens. “Acho que isso iria contar muito no 
meu currículo, qualquer tipo de trabalho que você tenha feito lá fora pesa muito, é um diferencial. Então eu 
fui, mas pela veterinária e pelo amor mesmo.” 
      A estudante de direito, Naiara Frick, escolheu cuidar de crianças órfãs no Marrocos. “Você vai com um 
dos objetivos que é ajudar pessoas, mas eu senti que você acaba se ajudando muito mais, o processo de 
autoconhecimento acontece. É muito legal”. 
      Cláudio Mato é aeroviário, fala três línguas, já conheceu muitos lugares do mundo a trabalho e quer 
algo mais da viagem. “Eu espero que a viagem seja não só prazerosa, mas que faça eu crescer como 
pessoa também”. 
      A engenheira Claudine Rolimen foi radical: depois de dez anos no mercado financeiro, largou tudo para 
cuidar de crianças com necessidades especiais na Índia. “Em algum momento pareceu que aquilo não 
estava sendo mais sufi ciente, não estava completando. Quero ajudar e eu sei que eu posso ajudar muito 
mais onde tem mais necessidade”. 
      Não há dados ofi ciais, mas agências garantem que o número de brasileiros que deixam o país para 
fazer trabalho voluntário dobra a cada ano. Colômbia, Chile, Argentina e México são os destinos mais 
procurados, pela proximidade. Mas não é raro encontrar gente partindo para Rússia, China e Índia, países 
interessados em receber estrangeiros. 
      “Países que já vêm trabalhando com medidas sociais há bastante tempo já conseguem enxergar a 
importância desse trabalho voluntário de pessoas que têm boa qualificação e boa experiência. 
Principalmente Índia, que tem uma abertura bem grande de mercado para os brasileiros”, fala a relações 
públicas da AIESEC, Larissa Armani. 
      Há cinco anos promovendo a experiência, a gerente de agência de intercâmbio CI, Gisele Mainardi, 
explica que a aventura não serve para todo mundo. “Você vai se envolver, você tem um envolvimento 
cultural muito grande, mas muito emocional. Ele está lá porque alguém precisa”. 
      Quando volta, esse tipo de profissional é disputado pelas grandes empresas. “Além de desenvolver 
comportamentos que são queridos no mercado de trabalho, como o trabalho em equipe, cooperação e 
liderança, ele mostra uma vontade genuína de contribuir com a sociedade, o que vai direto ao encontro do 
interesse das empresas em se desenvolver na área de sustentabilidade e responsabilidade social”, explica 
a sócia da Cia de 
Talentos, Maíra Habimorad. 
      A sociedade ganha e o indivíduo também. 
                                                                                                                                              Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 10 jun. 2012. 

 



 

 

1 Analise esta citação e, depois, faça o que se pede. 
      “Acho que isso iria contar muito no meu currículo, qualquer tipo de trabalho que você tenha feito lá fora 
pesa muito, é um diferencial. Então eu fui, mas pela veterinária e pelo amor mesmo.” (linhas 7-9) 
 
      Imagine-se um jovem que ainda depende financeiramente da família e que quer desenvolver um 
trabalho voluntário fora do país. Você precisa convencer seus pais de que esse trabalho, com certeza, vai 
enriquecer seu currículo. Considerando essa situação de interlocução, enumere pelo menos quatro 
argumentos que usaria para atingir seu objetivo. 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Nessa notícia, há diversos elementos coesivos. Sua tarefa será identificar quais elos coesivos cumprem 
as relações de sentido expostas a seguir, transcrevendo o trecho em que estão e destacando essas 
palavras. 
 

Elementos coesivos são os elementos responsáveis pela organização e progressão do texto, como 
pronomes, advérbios, conjunções, preposições, sinônimos, palavras denotativas. 
 

a) Indica uma finalidade: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Adiciona uma ideia, utilizando um par conjuntivo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Apresenta uma marcação temporal: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) Retoma um termo já dito: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Considere este trecho para resolver a questão proposta: 
 
      “Além de desenvolver comportamentos que são queridos no mercado de trabalho, como o trabalho em 
equipe, cooperação e liderança, ele mostra uma vontade genuína de contribuir com a sociedade, o que vai 
direto ao encontro do interesse das empresas em se desenvolver na área de sustentabilidade e 
responsabilidade social”, explica a sócia da Cia de Talentos, Maíra Habimorad. (linhas 35-43) 
 
3- A fala de Maíra Habimorad é apresentada pelo enunciador através do discurso direto. Esse recurso 
nos dá a impressão de que as suas palavras foram mantidas como ela disse. Que alteração na 
expressividade desse 
enunciado teríamos caso fosse utilizado o discurso indireto? 
 

( No discurso direto, o enunciador sintetiza e integra as palavras alheias ao seu discurso.) 
 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4-  Dizem que, nas universidades, se ensina que os jornalistas devem ser imparciais. Dessa forma, os 
estudantes são levados a “podar” os adjetivos de seus textos, já que adjetivos agregam qualidades. E, 
quando se acrescentam termos qualificadores, somam-se valores de grau negativo ou positivo.  
      Contudo, como se sabe, mostrar-se imparcial nos textos, falados ou escritos, parece uma utopia. A 
autora desse texto ratifica essa ideia, uma vez que, em seu discurso, se percebem marcas subjetivas. 
Identifique um trecho em que se pode verificar parcialidade e, depois, justifique sua resposta. 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5- Relacione, em um comentário crítico, a frase “O trabalho dignifica o homem.” à seguinte fala de Gisele 
Mainardi “Você vai se envolver, você tem um envolvimento cultural muito grande, mas muito emocional. 
Ele está lá porque alguém precisa”. (linhas 30-33) 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


