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Caro Aluno: 
  
 Seja bem-vindo ao curso de Ciências. 
             
 Instruções: 
  
1 - Trace uma meta, seja disciplinado e determine seu objetivo de conclusão do curso; 
              
2 - Com muita paciência e amor leia atentamente os capítulos das apostilas; 
      
3 - Anote no caderno as dúvidas e sempre que for necessário consulte o dicionário; 
            
4 - Caso tenha dúvidas com o conteúdo da matéria que estiver estudando, consulte um professor; 
  
5 - Você poderá acessar as apostilas pelo site www.ceesvo.com.br; 
            
6 - É obrigatório o cuidado com a apostila, mantendo-a limpa (sem rabiscos a lápis ou caneta) e em per-
feitas condições de uso.  
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Capítulo V 
CONHECENDO E RESPEITANDO O PRÓPRIO CORPO 
COMPREENDER O PRÓPRIO CORPO E A SEXUALIDADE COMO ELEMENTOS DE REALI-
ZAÇÃO HUMANA, VALORIZANDO E DESENVOLVENDO A FORMAÇÃO DE HÁBITOS DE 
AUTO-CUIDADO, DE AUTO-ESTIMA E DE RESPEITO AO OUTRO. 

 
Maria Aparecida de Almeida Lico 

Ciências 
Ensino Fundamental 
 
ENCCEJA 
Exame Nacional para certificação 
De competências de jovens e adultos 
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o encontro dos gametas 
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Conhecendo e respeitando o próprio corpo 
 
APRESENTAÇÃO 
Você pode estudar o corpo humano de muitas maneiras. Uma forma eficiente é lembrar que esse corpo que 
está estudando é igual ao seu, pode ser o seu. Com essa lembrança, cada frase lida, cada figura observada 
pode ganhar mais sentido porque você vai comparar o que lê e vê com o que você conhece e sente. Pode 
questionar, duvidar, olhar no espelho, observar em outra pessoa, imaginar... 
Dessa maneira, você se tornará mais consciente de seu próprio corpo, pois enquanto lê um texto pode fazer 
uma pausa para conferir uma descrição no espelho ou começar a arrumar-se na cadeira, visto que o texto 
descreve a forma correta de sentar sem prejudicar a coluna. Quando você valoriza o seu corpo, desenvolve 
hábitos saudáveis. 
Conhecer o próprio corpo é perceber que um alimento não lhe faz bem, é pensar na respiração cansada que 
nunca sentiu antes ao subir uma escada, é saber que tipo de atividade deixa você feliz, o que lhe dá prazer. 
Conhecer e valorizar os direitos sexuais e reprodutivos lhe dá a oportunidade de tomar decisões sobre fertili-
dade, saúde reprodutiva e criação dos filhos. Contribui para a prevenção de problemas graves como o abuso 
sexual e a gravidez indesejada. Fortalece a auto-estima e a consciência de que seu corpo lhe pertence e só 
deve ser tocado por outra pessoa com o seu consentimento ou por razões de saúde e higiene. 
Respeitar o corpo é perceber seus limites e rejeitar riscos à saúde, procurar um médico, ao perceber os avi-
sos que o corpo nos dá na forma de dor, febre, cansaço, manchas, sangramentos. 
Interpretar o próprio corpo é importante, mas nem sempre é fácil. Precisamos aprender a conhecê-lo e, para 
isso, podem ser úteis as questões, histórias, textos, figuras e atividades que você encontrará neste capítulo. 
 
DA SEXUALIDADE AO CORPO TODO 
Podemos começar a estudar o corpo humano de qualquer ponto e logo muitas outras partes do corpo estarão 
sendo estudadas, porque o que acontece em um ponto acaba interferindo em outro. Todas as partes relacio-
nam-se. 
Uma conversa sobre sexualidade, por exemplo, pode apresentar ou ampliar o conhecimento sobre muitas 
outras partes do corpo. Vamos imaginar uma situação onde isso pode ter ocorrido. 
Outro dia, foi realizada uma palestra sobre Orientação Sexual e todas as pessoas do bairro que se interessa-
ram puderam comparecer. Muita gente foi. Uns porque sexo é prazer e reprodução, outros por acharem que 
sexo é um problema e pode trazer confusão. 
As pessoas foram distribuídas por várias salas. Cada sala tinha um coordenador e um grupo pequeno de par-
ticipantes para facilitar a comunicação. A fotografia abaixo mostra um grupo de participantes. 
 
1—Desenvolvendo competências 
Explorando uma cena 
1.Observando o rosto das pessoas desse grupo você diria que to-
dos estão à vontade na reunião? Descreva a sua impressão sobre 
duas dessas pessoas. 
2.Você concorda com a opinião: “não devemos falar sobre sexo, 
porque esse assunto deixa as pessoas inibidas”? 
3.Você participaria de uma reunião para conversar sobre sexualida-
de? 
 
 
Os organizadores da palestra sabem que as pessoas querem entender melhor como funcionam os órgãos 
sexuais, mas ficam inibidas na hora de perguntar ou dar a sua opinião sobre esse assunto. Pensando em fa-
cilitar a comunicação no grupo, os coordenadores trouxeram uma caixa onde podiam ser colocadas as per-
guntas feitas por escrito e apresentaram cartazes com desenhos e os nomes dos órgãos dos aparelhos re-
produtores. 

Fonte: PCN/Temas Transversais. p. 314. Yolanda Husek. 
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2—Desenvolvendo competências  —  Participando do curso 
1. Se você estivesse no curso e quisesse fazer uma pergunta sobre os órgãos sexuais da mulher, saberia que 
nome dar a eles? E aos órgãos sexuais do homem, saberia que nome dar? 
2. Você teria receio de usar um nome que pode ser considerado um palavrão? 
 
Nas figuras, a mulher está de lado e o braço direito e a perna direita não foram representados. Você pode ver 
uma parte do corpo da mulher por dentro, como seria visto se pudéssemos enxergar através da pele, da cama-
da de gordura e da carne, que é a musculatura do corpo. 

 
3—Desenvolvendo competências 
Localizando o útero e a bexiga nas Figuras 3 
e 4. 
1. Localize na Figura 3 o útero e a bexiga uri-
nária. Observe, também, a posição dos ou-
tros órgãos. 
2. Observe a nova disposição dos órgãos na 
Figura 4, que mostra a mulher grávida. O que 
acontece com o útero da mulher durante a 
gravidez? 
3. A modificação do útero interfere no tama-
nho da bexiga? 
 
Depois da discussão, as conclusões do grupo 
foram escritas na lousa por um dos partici-
pantes. Verifique se você concorda com es-
sas conclusões.  
A coordenadora perguntou se a moça estava  
fazendo o pré-natal, porque acompanhar a 
gravidez é muito importante e todas as altera-

ções e dúvidas devem ser comunicadas ao médico. Ela disse que fazia o pré-natal com um ginecologista do 
posto de saúde. 
 
• O crescimento do útero empurra a bexiga para baixo e ela ocupa espaço menor. 
• A bexiga não consegue guardar a mesma quantidade de urina.  
 
4—Desenvolvendo competências  —  Olhar atento 
1. Observe novamente as Figuras 3 e 4. Elas têm informações que explicam por que são comuns as dores nas 
costas no final da gravidez. 
Você deve ter notado que uma mesma figura pode ser observada de maneiras diferentes. Na primeira vez, não 
notamos os detalhes, depois encontramos outras informações que já estavam lá, mas que não tínhamos per-
cebido. 
2. Você tinha reparado que a coluna vertebral aparece na figura? 

Vamos ver mais detalhadamente os órgãos sexuais inter-
nos da mulher. 

Uma moça grávida que estava no grupo contou que 
tem ido muitas vezes ao banheiro fazer xixi e queria 
saber por que isso é normal na gravidez. 
A coordenadora contou que a urina (o xixi) fica ar-
mazenada na bexiga urinária e depois é eliminada 
pela uretra. Pegou um outro cartaz e pediu que to-
dos pensassem nas modificações que ocorrem no 
útero durante a gravidez. 

Figura 2 Tuba uterina 
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3. A coluna vertebral pode ser afetada com o crescimento do feto no útero? 
Pudemos ver que o crescimento do útero provoca a adaptação de vários órgãos ao novo espaço disponível. 
O abdômen, que é a região da barriga, abriga muitos órgãos. Se você colocar uma das mãos na barriga e a 
outra, na mesma direção, nas costas, na linha da cintura, poderá perceber melhor a região que estamos estu-
dando. 
Você tem idéia de que tamanho são esses órgãos? Alguns deles medem, aproximadamente, 12cm de com-
primento. Para entender melhor, olhe uma mão fechada. É esse o tamanho de cada um dos rins e do útero 
também. A bexiga é um pouco menor. No final da gravidez, o útero pode chegar a 30cm. 
4. Faça uma lista dos órgãos que aparecem no abdômen da mulher.  
5. Faça uma lista dos órgãos que devem estar presentes no abdômen do homem.  
6. Pesquise, em seu próprio corpo, onde ficam esses órgãos. 

Quando essa figura foi mostrada no 
curso a coordenadora chamou a aten-
ção para o fato de a uretra, no homem, 
ter duas funções: eliminar a urina, 
quando a bexiga está cheia, e dar pas-
sagem ao esperma, na ejaculação. Ime-
diatamente, um rapaz perguntou: 
 
- Pode acontecer um erro e na ho-
ra ...??  
A coordenadora disse que essa é uma 
dúvida comum entre os jovens e, por 
isso, ela trouxe um cartaz com a per-
gunta e a resposta encontradas em um 
livro de sexualidade. 
 

 
 
Pergunta: E se eu estiver transando e fizer xixi por acidente? 
Resposta: Felizmente, o próprio corpo não permite que isso aconteça. Quando o homem vai ejacular, há uma 
válvula que, temporariamente, fecha a bexiga para que a urina não passe. 
 
A palestra estava chegando ao fim. Como tinha sido combinado, era a hora de abrir aquela caixa de pergun-
tas que tinha sido colocada na sala. A coordenadora do grupo selecionou três perguntas para encerrar a reu-
nião. 
 
5—Desenvolvendo competências 
Assinale sim ou não para responder às perguntas seguintes com a sua opinião. A seguir, leia o texto e reveja 
as suas respostas. 
1. É perigoso para o homem ter relação sexual quando a mulher está no período menstrual? 
Sim ( ) Não ( ) 
2. Durante a gravidez a mulher pode fazer sexo?  Sim ( ) Não ( ) 
3. A masturbação pode causar impotência?   Sim ( ) Não ( ) 
4. Você teria colocado uma pergunta na caixa? Anote-a para tentar respondê-la. 

Ao observar a figura do Aparelho Reprodutor Mas-
culino, colocada a seguir, você pode conferir a lista 
de órgãos da resposta 5 lembrando que o 
abdômen do homem também tem os intestinos, que 
não aparecem nessa figura. 

Figura 5 

Fonte Google—Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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DÚVIDAS DEVEM SER ESCLARECIDAS 
Para muitas culturas existe a crença de que o fluxo menstrual é impuro e contamina tudo aquilo que estiver 
em contato com ele. Veja alguns exemplos: se a mulher, no período menstrual, ajudar a fazer o vinho ele aze-
da; se o homem tiver relação sexual com uma mulher, durante o ciclo menstrual, pode ficar impotente. 
Optar por ter ou não encontros sexuais, durante a menstruação, é livre escolha do casal, mas nunca deve 
estar baseada na falsa idéia de que o sangue menstrual prejudica o homem. A relação sexual deve ser sem-
pre uma opção do casal. 
Se a gravidez de uma mulher está acontecendo sem problemas, se ela está passando bem, se não há ne-
nhuma contra-indicação médica, ela pode manter relações sexuais até poucas semanas antes do parto. O 
importante é que ela se sinta à vontade e as deseje. 
O medo da impotência já criou muitos problemas para o homem. Já se sabe que a masturbação não causa 
impotência. Também não causa esterilidade e não é responsável por desarranjos mentais ou físicos. Pode 
causar sentimentos de culpa, se a pessoa aprendeu que esse comportamento é “errado”. Quando a pessoa 
consegue lidar com esses preconceitos, descobre que a masturbação é uma fonte de autoconhecimento e 
que dá prazer. 

Texto adaptado – BARROSO, C.; BRUSCHINI, C. Sexo e juventude: 

um programa educacional. São Paulo: Brasiliense, 1983. p.18-19. 
 

OS AVISOS QUE O CORPO NOS DÁ 
É importante perceber as atividades que causam dores, os alimentos que não digerimos bem, perceber como 
nosso corpo reage às mudanças do tempo e à sobrecarga de trabalho. Isso nos ajuda a conhecer como nos-
so corpo funciona normalmente, como reage às situações diferentes e como adquire novamente o equilíbrio. 
Esse conhecimento de nós mesmos nos ajuda a descrever qual é o problema a um médico, quando o procu-
ramos. Cada pessoa reage de forma diferente ao mesmo problema e, por isso, remédios que funcionam para 
alguns podem não funcionar para outros; remédios que funcionam em alguma época de nossa vida podem 
não funcionar mais em outras ocasiões, pois nosso corpo se transforma com o tempo e com nossas ativida-
des. 
Infelizmente, como muitos brasileiros acham que “de médico e de louco, todo mundo tem um pouco”, a auto-
medicação é muito comum e reforçada pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde e pela propaganda 
de medicamentos e de vitaminas. Isso tudo leva muita gente para a farmácia que, por sua vez, facilita o co-
mércio de medicamentos sem receita médica, o que é lamentável, pois tem muito remédio que faz mal e vita-
mina nem sempre faz bem! 
Vamos imaginar como começou a história de uma senhora que, depois de medicar-se incorretamente, foi o-
perada do apêndice. A senhora entrou na farmácia e pediu ao balconista um remédio para dores na região da 
barriga.  
– Não é dor de barriga, ela disse. Não estou com o intestino desarranjado, é uma dor no lado direito. 
O moço da farmácia indicou uns comprimidos analgésicos e garantiu que ela logo estaria bem. 
Enquanto esperava embrulhar o remédio a senhora disse ao balconista: 
– Eu tenho a impressão de que conheço você.  
Você mora aqui no bairro? 
– Não, eu moro longe, mas trabalho nesse bairro já faz tempo. Antes eu trabalhava no balcão do açougue... 
– Então é isso, eu sabia que já tinha visto você. 
A senhora, então, foi para casa tomar seu remédio, esperando que sua dor passasse. 
Dias depois, a senhora passou muito mal e 
foi levada, às pressas, para o hospital, onde foi operada e felizmente passa bem. Foi tudo tão rápido que só 
depois da operação ela recebeu as explicações do médico para entender o que aconteceu. 
 
Analisando essa história: 
Você acha que os balconistas das farmácias sabem como agem os medicamentos? 
Alguma vez você pediu para um balconista indicar um remédio? 
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A dor na barriga da personagem da nossa história poderia ter 
várias causas. 
Olhando uma figura do abdômen vemos que uma grande par-
te dessa região do corpo é ocupada pelos intestinos. 
 
Uma conseqüência natural da digestão de alguns alimentos é 
a formação de gases no estômago e nos intestinos, intestino 
delgado e intestino grosso, que causam mal estar e cólicas 
na barriga. 
A eliminação dos gases faz a pessoa sentir-se bem nova-
mente. Isso pode acontecer em caminhadas prolongadas. A 
dor na barriga também pode ser o aviso, por exemplo, de u-
ma inflamação do apêndice, conhecida como apendicite, co-
mo aconteceu com a personagem da nossa história. São res-
tos de alimentos que podem ficar retidos na cavidade interna 
do apêndice – o nome completo é apêndice cecal - e que po-
dem causar inflamação. Em dois dias, a inflamação aumenta 
e as dores tornam-se muito fortes. Essa inflamação precisa 
ser detectada rapidamente para não haver complicações. 
Os casos mais graves ocorrem quando o apêndice se rompe 
originando uma infecção em todo o abdômen, a septicemia, e 
a pessoa corre risco de morte. O tratamento da apendicite é 
sempre a remoção cirúrgica do apêndice e a pessoa tem que 
ser operada com urgência. 
 
6—Desenvolvendo competências 
Analise as frases abaixo e assinale as corretas e as incorretas. 
1. A formação de gases é sempre uma indicação de doença. 
2. Se a pessoa ficar atenta ao que come e perceber que tipo de alimento provoca esse mal estar, poderá evi-
tar a formação de gases. 
3. Analgésicos são necessários quando o abdômen está inflamado e dolorido. 
 
Não são apenas dores na barriga que levam as pessoas a se automedicarem. As dores nas costas incomo-
dam muita gente. 
Quem trabalha em pé e tem que acompanhar o ritmo de alguma máquina, em linha de montagem ou fica mui-
to concentrado, em posições tensas, é candidato a sofrer de dores nas costas. Muitas dessas pessoas to-
mam remédios conhecidos como relaxantes musculares, pensando que relaxando os músculos que ficam ao 
lado da coluna a dor pode acalmar. Se a posição em que se trabalha não mudar, e se a tensão não acabar, a 
dor também não passa. E ainda há outros problemas, pois nem sempre a coluna é a responsável pela dor 
nas costas, que também pode ter outras causas. 
O rapaz procurou o médico quando a dor que tinha nas costas há muitos dias estava impedindo que traba-
lhasse. Já vinha tomando remédio há uma semana sem sentir melhora. Fez vários exames e ficou muito sur-
preso quando o médico informou que o problema era em um dos rins. 
 
As figuras mostram o exame de raio X do Aparelho Urinário (urografia) e ao lado há um esquema para melhor 
compreensão. Pelas figuras vemos que os rins localizam-se no abdômen, mais para trás, próximos às costas. 
Dores nos rins muitas vezes são confundidas e interpretadas como problemas na coluna vertebral. Se o ra-
paz continuasse a tomar relaxante muscular, poderia apresentar as mãos e os pés inchados, por exemplo, 
mostrando um problema na filtração do sangue causado pelo mau funcionamento dos rins. 
 

Figura 6 tubo digestório 

Fonte Google 

Adaptação Professor Marcelo 
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7—Desenvolvendo competências   
E agora... 
1. Você pode dizer quais são os perigos da automedicação? 
2. Como responderia à pergunta: um remédio pode nos fazer mal? 
 
Algumas pessoas não utilizam medicamentos sem indicação médica, porém não seguem corretamente as 
orientações do médico. Há medicamentos que só podem ser tomados por um curto período de tempo, outros 
têm efeitos que prejudicam certas atividades ou provocam reações. São os chamados efeitos colaterais, que 
aparecem escritos nas bulas de remédios. 
Além desses problemas, se uma pessoa abusa de medicamentos ela pode ainda ficar dependente deles, co-
mo de uma outra droga qualquer. 
 
O USO DE MEDICAMENTOS 
Nosso corpo pode tornar-se tolerante aos efeitos de alguns medicamentos. Quando isso acontece, a pessoa 
vai precisar de doses cada vez maiores para conseguir o mesmo efeito. 
Tudo o que acontece durante o uso de medicamentos precisa ser comunicado ao médico (coceira – pode ser 
um sinal de alergia ao medicamento; dor de cabeça – se o remédio provocar dilatação dos vasos sangüíneos; 
sonolência – se for um tranqüilizante). 
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Só o médico pode avaliar as condições do paciente e determinar a dosagem adequada do medicamento. As 
doses recomendadas devem ser seguidas e nunca alteradas pelo próprio paciente. 
Os medicamentos mais utilizados,  atualmente, são os tranqüilizantes. Eles são recomendados pelos médicos 
quando a pessoa está muito ansiosa. O remédio, nesse caso, age produzindo o efeito contrário: a pessoa fica 
mais calma e envolve-se menos nos problemas externos que causam tensão. 
Esses remédios estão entre os que mais levam à dependência, ou seja, quem toma pode se viciar. Só um 
médico pode indicar o uso de tranqüilizantes. 
Os usuários desses medicamentos sentem sono, relaxamento muscular e ficam menos atentos ao que fa-
zem. Por causa desses efeitos, sob a ação de remédios tranqüilizantes, as pessoas não devem dirigir veícu-
los nem operar máquinas. 
Outros medicamentos muito utilizados são os estimulantes, remédios que aumentam a atividade cerebral. 
Causam insônia, perda do apetite e deixam o usuário agitado, “ligado”. 
Os remédios usados para tirar o apetite nas dietas de emagrecimento são desse grupo. Alguns motoristas 
tomam estimulantes e chegam a dirigir mais de vinte horas seguidas, sem dormir. À noite, o problema se a-
grava porque os estimulantes provocam dilatação da pupila. Como as pupilas são os túneis de entrada da luz, 
os olhos desse motorista ficam mais sensíveis às luzes da estrada e dos faróis dos outros carros. A luz ofus-
ca a visão, aumentando o risco de acidentes. 
Ocorre, também, o aumento dos batimentos cardíacos e elevação da pressão arterial. Especialmente as 
pessoas com problemas no coração ou pressão alta colocam a saúde em risco, se usarem esses medica-
mentos, pois têm maior chance de sofrerem um ataque do coração ou um derrame de sangue no cérebro. 
Esses medicamentos não podem ser vendidos sem receita médica, mas essa norma não tem sido seguida. 
Há muitas notícias e reportagens na imprensa relatando a comercialização de medicamentos sem o controle 
previsto em lei. 
 
8—Desenvolvendo competências   Interpretando textos 
Um motorista de táxi toma um comprimido de tranqüilizante todas as noites por indicação de sua médica. No 
período da manhã, ele ainda sente os efeitos do remédio, por isso, trocou seu horário de trabalho. Só começa 
a dirigir depois das 11 horas da manhã. 
1. Além de deixar as pessoas mais calmas, que outros efeitos os tranqüilizantes provocam nas pessoas? 
2. Um motorista preocupado em dirigir em boas condições de saúde faz bem só a ele mesmo ou aos outros 
também? Por quê? 
Uma operária trabalha com uma máquina que exige calma e atenção para não haver erros. Desde que come-
çou a tomar um remédio para emagrecer, tem tido problemas para dormir e  está sempre agitada. 
1. Essa operária está em condições de trabalhar, nessa máquina, com segurança? Por quê? 
2. O remédio que está tomando pode estar relacionado a seus problemas para dormir? 
 
Os medicamentos são acompanhados de uma bula, que é uma ficha com as informações sobre o produto: 
indicações, modos de usar, contra-indicações, composição química etc. 
Você tem o hábito de ler a bula de um remédio antes de usá-lo? 
Pode ocorrer reação de hipersensibilidade, erupções cutâneas, urticária e choque anafilático. 
Se você encontrar a frase acima no rótulo de um medicamento você toma o remédio sem que tenha sido re-
comendado por um médico? Dá o remédio para uma criança? 
A frase citada está na bula de um medicamento muito utilizado por adultos e crianças e que é vendido sem 
receita médica.  
Na frase da bula do medicamento, os usuários estão sendo avisados de que o remédio pode provocar alergi-
as, pois hipersensibilidade, erupções cutâneas, urticária e choque anafilático são reações do organismo às 
substâncias estranhas. Certas pessoas podem ter coceira como reação, outras têm vermelhidão e algumas 
ainda podem ter uma reação muito grave, que é o choque anafilático. Nesse caso, há uma reação alérgica 
generalizada, poucos minutos depois que a substância penetrar no corpo. Ocorre a dilatação dos vasos san-
güíneos periféricos (são os vasos sangüíneos que estão mais próximos da pele). Essa dilatação faz a pres-
são arterial ficar muito baixa – queda brusca de pressão. O socorro médico deve ser rápido para que a pres-
são volte ao normal. É comum ocorrer morte por causa do choque anafilático provocados por analgésicos 
vendidos sem receita médica, ou da anestesia durante cirurgias. 
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9—Desenvolvendo competências — Tomando posição 
1. Na sua opinião, as pessoas procurariam os balconistas das farmácias para pedir orientação, se pudessem 
ter com facilidade os serviços médicos públicos? 
2. Assistindo à TV durante algum tempo, entre as 19 e 22 horas, anote quantas propagandas de medicamento 
você vê. Algumas terminam assim: “persistindo os sintomas, procure um médico”. Você diria que essas propa-
gandas incentivam a consulta ao médico em vez da auto-medicação? Estimulam a leitura das bulas? 
3. Anos atrás, o ex-jogador de futebol Sócrates, que é médico, foi convidado a fazer propaganda de vitaminas. 
Ele não aceitou o convite e justificou dizendo que não concordava com propagandas de medicamentos. Qual a 
sua opinião sobre essa atitude? 
 
RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DOS ALIMENTOS  -  Comida é o que não falta. 
Vinte e três milhões de brasileiros passam fome. E todos os dias jogamos fora comida suficiente para nutrir 19 
milhões de pessoas.  
Sua primeira reação foi achar que essa notícia é falsa?  
Será que houve um erro nos números?  
Muitas instituições estão trabalhando para mudar essa situação, mas ainda há muito desperdício. 
Um trecho da reportagem da revista conta uma dessas iniciativas: 
Um dos projetos mais criativos e eficientes contra a fome é o sopão do Ceasa. Os Ceasas – sigla de Central 
de Abastecimento S.A – são empresas estaduais que fazem escoar a produção agropecuária. Quem já foi a 
um desses mercados do Ceasa, à tarde, sabe o quanto de comida sobra todos os dias nos estandes. Tradicio-
nalmente, ia tudo para o lixo. 
Em 1992, o Ceasa mineiro resolveu fazer algo a respeito. Comprou máquinas pa-
ra processar as sobras e passou a enlatar uma sopa, que é distribuída em regiões 
carentes do Estado. Como a sopa é desidratada e enlatada, demora um ano para 
estragar. Ou seja, de um dia para o outro, transformam-se produtos perecíveis, 
prestes a serem perdidos, em alimentos duráveis. 
Os Ceasas de Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, Paraná e de algumas cidades 
de São Paulo seguiram a experiência.  
Por que essa notícia é importante? 
É possível ignorar a fome, esquecê-la e não pensar nela? 
É do alimento que o ser humano obtém as substâncias que formam o seu corpo e 
a energia que o mantém em funcionamento. Essas substâncias são chamadas 
substâncias nutritivas ou nutrientes. 
Tudo o que comemos e bebemos passa pelo mesmo caminho no corpo: percorre 
o tubo digestório. Volte à Figura 6, e veja o caminho que o alimento faz. 
Os alimentos passam por transformações, e só depois de transformados em nutrientes são absorvidos nos 
intestinos. É a partir desse momento que as substâncias nutritivas começam a fazer parte do nosso corpo, por-
que saem do tubo digestório e entram no sangue para chegar a todas as regiões do corpo, até as menores e 
microscópicas. Depois da invenção do microscópio, sabe-se que nosso corpo é formado por células, muitas 
células. A Figura 8 mostra algumas células do nosso corpo. 
As células formam todas as partes do corpo e cada célula realiza o seu trabalho. As substâncias nutritivas que 
as células recebem do sangue fornecem a energia necessária para que funcionem adequadamente. Durante a 
digestão, portanto, os alimentos são transformados em substâncias mais simples que podem passar para cada 
uma das células. Aí, dentro delas, serão usados como matéria-prima para a construção de outras substâncias 
de que nosso corpo precisa e para obter a energia para todas as nossas atividades. 
Veja então o que afirmamos: precisamos de energia para tudo o que fazemos – andar, correr, carregar caixas, 
jogar cartas, mastigar, piscar, ler, pensar... As substâncias que fornecem essa energia são chamadas nutrien-
tes e estão presentes nos alimentos que comemos. 
São nutrientes os açúcares, as gorduras, as proteínas, as vitaminas, a água e os sais minerais. A falta prolon-
gada de qualquer nutriente resulta em desnutrição. 
 

Figura 8 - Células do sangue humano. CEN-
TRO DE TREINAMENTO PARA PROFESSO-
RES CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DE 
SÃO PAULO. Seres vivos. São Paulo: Ham-
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Com fome, sem “combustível” para as células, dá para trabalhar? E para estudar? 
A fome é o sinal de que há falta de comida para o corpo funcionar bem e pode levar à desnutrição. Pessoas 
que se alimentam de forma inadequada podem não perceber, mas também ficam desnutridas. 
Combinar alimentos nas refeições é uma boa forma de conseguir os nutrientes de que precisamos, porque 
nenhum alimento sozinho possui todos os nutrientes necessários ao corpo. Um hábito que contribui muito pa-
ra tornar a vida mais saudável é aprender a escolher os alimentos. 
Para isso precisamos conhecer algumas propriedades dos alimentos de modo a combiná-los da melhor for-
ma, comer alimentos diferentes nem sempre é o mesmo que comer nutrientes diferentes. Veja um exemplo: 
batata, arroz e macarrão são alimentos diferentes que nos fornecem, principalmente, o mesmo nutriente, car-
boidratos (dentre os quais estão os açúcares). 
Como, então, comer o necessário? 
A Tabela 1, a seguir, mostra alguns alimentos e as quantidades de nutrientes que fornecem. Para que você 
possa comparar os alimentos, as porções consideradas são sempre de 100 gramas. 

Na primeira coluna da tabela estão os alimentos e a porção que corresponde a 100g. Repare que o primeiro 
alimento é o leite de vaca, e 1/2 copo de leite já atinge a porção de 100g. O segundo alimento é o pãozinho 
de 50g, por isso a tabela considera como uma porção, 2 pãezinhos. 
Na segunda coluna, está a energia, que é medida em quilocalorias. Caloria é a energia necessária para aque-
cer de 1 grau (Celsius) 1 grama de água. É, também, a unidade usada para medir a quantidade de energia 
que os alimentos fornecem ao nosso organismo. Uma das maneiras de saber a quantidade de calorias de um 
alimento é queimá-lo em um aparelho especial que informa a energia liberada sob a forma de calor. 
A caloria é uma unidade muito pequena. Uma maçã, por exemplo, fornece 60.000 calorias, por isso a unidade 
usada em nutrição é a quilocaloria (kcal).  
1kcal = 1000 calorias. A maçã, então, fornece 60 kcal. 
As outras colunas da tabela usam como unidade de medida o grama. O grama é uma fração do quilograma, 
uma unidade usada regularmente em compras, receitas culinárias e embalagens.  
1kg = 1.000 gramas.  
Você tem o hábito de consultar as informações nutricionais que os fabricantes são obrigados a colocar nas 
embalagens de alimentos? 
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10—Desenvolvendo competências 
Leitura da Tabela 1 
1. Na segunda coluna da tabela, estão as informações sobre a energia fornecida em 100g do alimento. Os 
três alimentos que mais fornecem energia são: 
a) leite, pão, macarrão cozido. 
b) peixe frito, batata frita, chocolate. 
c) pão, ovo, feijão cozido. 
d) carne de vaca, alface, chocolate. 
 
2. Na terceira coluna da tabela, estão as informações sobre as proteínas. Quais são os três 
alimentos que fornecem mais proteína? 
 
3. Os alimentos das respostas das questões 1 e 2 são os mesmos? 

11—Desenvolvendo competências 
Analisando os nutrientes de uma refeição 
A Tabela 2 mostra os alimentos coloca-
dos em dois pratos e os tipos de nutrien-
tes que esses alimentos possuem. 
 
1. Qual dos pratos tem mais variedade de 
nutrientes? 
2. Um dos pratos não tem proteínas e a 
gordura deve ser reduzida. Que alimento 
pode ser 
tirado e qual pode ser colocado para me-
lhorar a qualidade desse prato? 

 
As vitaminas são nutrientes importantes que precisam fazer parte de todas as refeições. Uma pessoa que 
come alimentos variados e não esquece de incluir verduras, legumes, saladas e frutas em sua dieta não pre-
cisa de vitaminas como medicamento. Apesar de indispensáveis na dieta alimentar, as vitaminas não devem 
ser tomadas sem orientação, porque em doses excessivas podem fazer mal. A vitamina C, por exemplo, nós 
não armazenamos, eliminamos o excesso com a urina. Entretanto, em doenças do aparelho urinário em que 
há dificuldade de excretar, parte dos resíduos pode ficar retido e o excesso de vitamina C provoca a formação 
de cálculos renais, mais conhecidos como pedras nos rins. 
Releia a resposta que você deu à pergunta 2 da atividade 9 e reformule-a, se for necessário. A caloria é usa-
da também como unidade de medida que indica a quantidade de energia que uma pessoa gasta nas ativida-
des que realiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veja na Tabela 3 as calorias 
que são gastas em algumas 
atividades do dia-a-dia. 
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12—Desenvolvendo competências — Utilizando as informações das Tabelas 1 e 3 
1. Você comeu um tablete de chocolate de 100g e quer gastar as quilocalorias que ganhou, andando de bici-
cleta. Por quanto tempo o exercício deve ser feito? 
a) 1 hora.    b) Mais que 1 hora.    c) Menos que 1 hora. 
 
As necessidades de nutrientes não são as mesmas durante toda a vida. A idade, o sexo e a atividade das 
pessoas dão origem a essas diferenças. 
 
A Tabela 4 mostra as necessidades diárias de energia e proteína de pessoas de idades e sexo diferentes que 
realizam atividade moderada. 

13—Desenvolvendo competências 
Usando as informações das Tabelas 1 e 4 
Um rapaz de 19 anos, que realiza atividade física moderada, almoçou num restaurante por quilo. Comeu 500 
gramas de comida, sendo 100g de cada um dos alimentos seguintes: arroz, feijão, peixe frito, batata cozida e 
tomate. 
 
1. Utilizando a Tabela 1, calcule. 
a) Quantas quilocalorias ele conseguiu com essa refeição? (Utilize a coluna com informações sobre a Energia 
que os alimentos podem fornecer). 
  
b) Quantos gramas de proteína ele conseguiu com essa refeição? (Utilize a coluna que tem as informações 
sobre a quantidade de Proteína dos alimentos). 
 
2. Utilizando a Tabela 4, responda. 
a) Essa refeição deu ao rapaz toda a energia necessária para um dia de atividade? 
b) Essa refeição deu ao rapaz a proteína necessária para um dia? 
 
3. Se uma mulher grávida fizer a mesma refeição que esse rapaz, ela vai conseguir a quantidade de proteína 
de que necessita? 
 
EVITANDO A GRAVIDEZ INDESEJADA E PROTEGENDO-SE DE DOENÇAS 
• País tem mais mães adolescentes. 
• 99% das gestantes entre 11 e 19 anos conhecem a camisinha e 98% conhecem também a pílula anticon-
cepcional. 
A primeira frase mostra uma das conclusões do Censo 2000 e a outra é o resultado de uma pesquisa feita 
nos hospitais públicos entre as adolescentes grávidas. Vemos que quase todas as jovens gestantes conhe-
cem a camisinha e a pílula. 
Por que, então, as adolescentes engravidam? 
Conhecer um método anticoncepcional é garantia de fazer uso dele na hora necessária? 
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Uma explicação para os desencontros entre informação e 
atitude é que as campanhas de sexo seguro e prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis podem estar atin-
gindo as mulheres a partir de uma certa idade, mas não 
estão tendo impacto entre as adolescentes. 
Os jovens declaram, em entrevistas, que não falam sobre 
preservativos com os parceiros ou parceiras porque não 
têm intimidade com eles. 
Ficam inibidos, inseguros e, por isso, não tocam no as-
sunto. Pense nisso: há um momento mais íntimo entre as 
pessoas do que na relação sexual? 
Com as mulheres adultas e escolarizadas, de modo geral, 
o quadro tem sido outro: elas estão mais seguras e têm 
mais clareza do que querem. 
Estão engravidando cada vez mais tarde e optando por 
ter menos filhos. 
Para evitar a gravidez é preciso impedir o encontro do espermatozóide com o óvulo. 
O espermatozóide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. A concepção ocorre quando há a 
união dos gametas. 
Alguns métodos foram criados para evitar a concepção, por isso, são chamados de métodos anticoncepcio-
nais. 
O texto abaixo relaciona o uso dos métodos anticoncepcionais com mudanças importantes no comportamen-
to da mulher e da sociedade. 

 
 
14—Desenvolvendo competências  —  Trabalhando com o texto 
1. Registre a sua opinião sobre a afirmação do texto: “A invenção da pílula anticoncepcional transformou a 
vida sexual da maioria das mulheres e dos casais”. 
2. Escreva uma frase relacionando a invenção da pílula anticoncepcional com a liberação dos costumes. 

NO TEMPO DE NOSSAS BISAVÓS 
No início do século XX, no Brasil, havia poucas mu-
lheres alfabetizadas e as escolas eram freqüentadas 
quase exclusivamente por homens. Uma jovem com 
14 anos pouco sabia sobre espermatozóides, óvulos, 
métodos anticoncepcionais e, no entanto, já era con-
siderada uma mulher adulta, em idade apropriada pa-
ra se casar, ter e criar filhos. 
Com o passar dos anos, essa situação foi se transfor-
mando. O mundo e o Brasil passaram por intensas 
mudanças. Com os grandes avanços da ciência e da 
tecnologia, todo o processo da reprodução humana 
passou a ser minuciosamente conhecido. 
Métodos anticoncepcionais cada vez mais simples e 
eficazes são descobertos, dentre os quais a maior 
vedete ainda é a pílula.  
Descoberta por volta de 1955, a pílula revolucionou a 
vida da maioria das mulheres e dos casais. Barata, 
eficaz e acessível à população em geral, ela permitiu, 
pela primeira vez, em grande escala, que as mulheres  

 
assumissem, publicamente, o exercício de sua sexua-
lidade, sem necessariamente engravidar e ter filhos. 
Ao 
lado disso, as mudanças nos padrões morais, cultu-
rais e éticos fazem circular, abertamente, as informa-
ções sobre sexualidade e reprodução. E permitem às 
mulheres uma vida sexual mais livre. 
Conseqüência dessas mudanças foi o progressivo 
aumento da idade em que as mulheres têm seu pri-
meiro filho. Alterou-se profundamente a postura da 
sociedade em relação à maternidade e ao casamen-
to. Ao longo dos anos, vai sendo cada vez maior o 
número de jovens que chegam solteiras aos 25 anos 
de idade, sem por isso serem chamadas de “titias”, e 
já se admite que a mulher decida não ter filhos ou ter 
seu primeiro filho tardiamente.  
 
SORRENTINO, Sara Romera. Comportamento sexual em debate. São 
Paulo: Moderna, 1997. p. 118. 
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ALGUNS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS 
A pílula anticoncepcional é um método hormonal. Hormônios são substâncias produzidas por órgãos do pró-
prio corpo. Alguns hormônios viajam pelo sangue e disparam ou bloqueiam processos quando passam em cer-
tas regiões ou órgãos. 
A produção de gametas masculinos e femininos e o ciclo menstrual são exemplos de processos comandados 
por hormônios. O ciclo menstrual pode ser explicado assim: todo mês os órgãos sexuais femininos trabalham 
para amadurecer um óvulo e preparar o útero para o desenvolvimento de um feto. Hormônios agem nos ová-
rios e amadurecem um óvulo por mês – é a ovulação. Enquanto ocorre a ovulação, os hormônios agem no úte-
ro, preparando-o para receber o embrião. Todo mês o organismo se prepara para a fecundação, para gerar um 
novo ser. É isso que permite a continuidade da espécie. 
Cada comprimido da pílula anticoncepcional tem uma quantidade de hormônio que provoca alteração no ciclo 
menstrual e impede o amadurecimento de óvulos. 
Além da pílula existem outros métodos hormonais, todos baseados em doses de hormônios sexuais femininos 
para alterar o ciclo. Esses métodos são as injeções mensais ou trimestrais e os implantes. Implantes são cáp-
sulas que parecem palitos de fósforo e são colocados sob a pele. Durante três anos a mesma cápsula libera 
pequenas doses de hormônio e impede o amadurecimento de óvulos. 
Os métodos hormonais só devem ser recomendados pelo médico, porque nem toda mulher pode usá-los. As 
que fumam ou têm pressão alta, por exemplo, devem evitá-los. Esses métodos são seguros e eficientes para 
evitar a gravidez, mas não protegem das Doenças Sexualmente Transmissíveis (que podem ser passadas de 
uma pessoa a outra pelo contato sexual), conhecidas como DSTs. 
 
15—Desenvolvendo competências  —  Pensando no assunto 
 
1. Você concorda com a frase: “Quem tem que se prevenir para não engravidar é a mulher. O homem não 
tem nada com isso”?    Sim ( ) Não ( ) 
 
2. O casal deve conversar sobre métodos anticoncepcionais e DSTs, antes de optar pelas relações sexuais? 
      Sim ( ) Não ( ) 
 
3. Conversar antes da 1ª relação sexual, para o casal se conhecer e ter intimidade, pode diminuir os casos de 
gravidez indesejada?    Sim ( ) Não ( ) 
 
4. As afirmações seguintes referem-se ao ciclo reprodutivo da mulher. 
I – A fecundação de um óvulo pode acontecer na vida de uma mulher saudável e sexualmente ativa. 
II – A ovulação só ocorre quando a mulher usa métodos anticoncepcionais. 
III – O único método que previne a gravidez e protege das DSTs é a camisinha. 
 
Dessas afirmações, apenas: 
a) I está correta.   b) II está correta.   c) I e II estão corretas.  d) I e III estão cor-

retas. 
 
O hábito de marcar num calendário o primeiro dia de cada menstruação é importante. Conhecendo o ciclo 
menstrual, é possível interpretar as modificações do corpo no período, como um pequeno aumento de peso ou 
inchaço nas pernas por retenção de líquidos. Pode-se fazer a estimativa dos dias mais propícios à fecundação 
e determinar o início de uma gravidez. Essas anotações são conhecidas como “tabelinha”. 
Como método anticoncepcional, não é seguro, e também não protege das DSTs, mas ajuda a conhecer me-
lhor o próprio corpo. 
O DIU é uma peça de cobre colocada pelo médico no útero. O nome completo desse anticoncepcional é Dis-
positivo Intra-Uterino e a união das letras iniciais deu origem ao nome pelo qual ficou mais conhecido. O DIU 
de cobre tem a característica de matar os espermatozóides que chegam ao útero ou diminuir os seus movi-
mentos, impedindo que encontrem o óvulo, por isso não ocorre a fecundação. Esse método é eficiente quando 
a mulher faz consultas médicas para saber se a peça não saiu do lugar ou se não foi eliminada na menstrua-
ção, por exemplo. O DIU também não protege contra as DSTs. Os métodos cirúrgicos de esterilização podem 
ser realizados no homem e na mulher. Na mulher, é conhecido como laqueadura e, nos homens, como vasec-
tomia. 
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MÉTODOS CIRÚRGICOS DE ESTERILIZAÇÃO 
Quando um casal opta por esses métodos deve ter certeza de que está tomando uma resolução definitiva. Na 
mulher, a operação é feita pelo abdômen, com anestesia local ou geral. Exige internação e cuidados hospita-
lares e, por isso, é um método caro. Observe na Figura 11 que são cortadas as tubas uterinas para interrom-
per o percurso do óvulo até o útero. 
No homem, é feito um corte na pele do saco escrotal; a seguir, os canais deferentes são cortados e o percur-
so dos espermatozóides é interrompido. A cirurgia é mais simples que na mulher e a anestesia é local. Pode 
ser realizada  num consultório e não requer internação. Apesar dos pontos positivos, em comparação com a 
laqueadura, muitos homens preferem não se submeter a essa cirurgia. É o receio de que alguma coisa se 
altere em relação à potência e ao prazer sexual. Conversando com um médico ou lendo sobre o assunto, vão 
perceber que não precisam ficar preocupados. A vasectomia não afeta a relação sexual. 
Os métodos cirúrgicos são considerados definitivos porque a reversão necessita de cirurgia delicada e cara, 
com pouca garantia de sucesso. 
A camisinha é o único método que evita a gravidez e previne contra a Aids e as outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Esse método é muito antigo, só que não era tão usado nem conhecido quanto hoje. Por causa 
da Aids, que é uma doença para a qual não há cura ainda, as pessoas tiveram que saber que a camisinha 
existe, falar sobre ela e aprender a usá-la. A camisinha masculina ou preservativo precisa ser colocada corre-
tamente para cumprir seu papel protetor. O pênis deve estar ereto, duro. É necessário deixar uma folga na 
ponta para receber o sêmen. A borracha fina de que ela é feita está cada vez mais fina e resistente, para 
cumprir seu papel preventivo sem tirar a sensibilidade. Lembre-se: nenhum outro método anticoncepcional 
previne contra as DSTs, só a camisinha. 

 
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS-
MISSÍVEIS 
Pessoas de todas as épocas e de todos 
os lugares do mundo procuram ter pra-
zer na vida e, em geral, as relações se-
xuais dão prazer. Mas é necessário ter 
prazer com segurança, sem correr ris-
cos. 
A maior liberdade sexual colaborou pa-
ra o aumento da transmissão das 
DSTs. Até o surgimento da Aids não 
eram feitas campanhas educativas nem 
de esclarecimento à população. 
Como a Aids ainda não tem cura, al-
guns cuidados começaram a ser toma-
dos: foram feitas campanhas, distribuí-
das camisinhas no carnaval, mas há 
muito a ser feito ainda. 
 

 
16—Desenvolvendo competências 
E a sua opinião, qual é? 
 
1. As pesquisas têm mostrado que o número de adolescentes grávidas vem aumentando. Essas 
jovens estão protegendo-se das DSTs? 
 
2.“Mulher que anda com camisinha na bolsa não presta”. Você concorda? 
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Existem muitas DSTs, algumas bastante comuns são Aids, sífilis, gonorréia e hepatite B. Para se prevenir e 
facilitar o tratamento dessas doenças, deve-se usar camisinha nas relações sexuais e procurar um médico 
sempre que houver dor, ardência, dificuldade para urinar, coceira, irritação nos órgãos genitais ou secreção 
na vagina ou no pênis. 
Uma pessoa pode ter uma dessas doenças e não sentir nada, mesmo assim ela transmite a doença. Então, 
observe o seu corpo, não ignore os avisos que ele dá. 
 

PARTICIPANDO DO COMBATE ÀS DROGAS 
Uma pesquisa sobre drogas mostrou que muitos jovens vêem o cigarro e o álcool como drogas, assim como 
o crack e a cocaína. Mas a maconha, por ser uma erva, isto é, uma planta, não é considerada uma droga. 
 
17—Desenvolvendo competências  —  Dando opinião 
1. Você concorda com o argumento dos jovens que consideram a maconha inofensiva por ser uma erva? 
Sim ( ) Não ( ) 
2. Você conhece alguma planta venenosa? Escreva o nome dela.  
 
O Brasil tem um grande número de plantas tóxicas. Algumas são bem conhecidas, outras não: Comigo-
ninguém-pode, Copo-de-leite, Taioba-brava, Aveloz, Mandioca-brava, Coroade-cristo, Azaléia, Guiné, são 
alguns exemplos. 
Você conhece alguma das plantas citadas? Em algumas, o veneno está nas flores, em outras, nas folhas, no 
látex ou na raiz. 
É preciso tomar cuidado com o que colocamos na boca, respiramos ou mesmo tocamos. Tudo acaba chegan-
do ao sangue e é levado para as células: alimento, remédio, bebida, aerosóis (sprays). Outro caminho para 
as substâncias chegarem ao sangue é os pulmões. Nesse caso, as substâncias serão gases, como o oxigê-
nio que respiramos. Na respiração, podemos inalar gases tóxicos misturados ao ar poluído; quando estamos 
perto de um fumante ou quando fumamos, inalamos a fumaça com substâncias prejudiciais à nossa saúde. 
O hábito de fumar é a principal causa do câncer de pulmão. Substâncias contidas no cigarro de tabaco são 
cancerígenas, isto é, estimulam a multiplicação desordenada de células e isso forma tumores. 
O tabaco também contrai os vasos sangüíneos e a maconha interfere no funcionamento do sistema nervoso. 
Dirigir depois de fumar um cigarro de maconha pode ser semelhante a dirigir alcoolizado, porque ela reduz o 
tempo de reação dos reflexos. 
Atualmente, para a medicina, droga é toda substância capaz de modificar a função dos organismos, resultan-
do em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Para compreender o significado dessa definição, veja o 
exemplo: uma substância ingerida contrai os vasos sangüíneos (modifica a função) e a pessoa passa a ter 
um aumento da pressão do sangue (mudança fisiológica). Outro exemplo: uma substância faz as células do 
cérebro, os neurônios, ficarem mais ativos (mudança de função) e como conseqüência a pessoa fica mais 
acordada, perde o sono (mudança comportamental). 
(www.usp.br/medicina/grea/drogas) 
Para os médicos, então, são drogas alguns medicamentos para emagrecer, a nicotina dos cigarros, o álcool e 
a cafeína, por exemplo, além dos produtos ilegais, como maconha, crack e cocaína. As drogas não são todas 
iguais. As diferenças estão no risco que causam ao corpo, nos efeitos e na dependência que podem provo-
car, além da sua legalidade. O álcool e o cigarro fazem muito mal à saúde e são drogas comercializadas le-
galmente. 
 
18—Desenvolvendo competências 
Quem fica alcoolizado anda cambaleando e tem dificuldades para colocar uma chave na fecha-
dura, por exemplo. 
1. Que órgãos do corpo são afetados pelo álcool? 
2. Como o álcool pode interferir no trabalho de uma pessoa? 
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O consumo de bebida alcoólica está aumentando entre os jovens. 
O álcool afeta temporariamente o órgão do sistema nervoso que é responsável pelo equilíbrio do corpo e que 
facilita a realização precisa dos movimentos. São necessárias algumas horas de sono para o sistema nervoso 
voltar a funcionar perfeitamente. As células do sistema nervoso não são repostas, como as demais células do 
corpo e, por isso, devem ser conservadas pela vida toda. 
Essas células podem ser destruídas pelo uso constante de drogas como o álcool. 
 
Quando o sistema nervoso está alterado muitas funções não são bem realizadas. O número de acidentes 
com trabalhadores que operam máquinas é muito grande, e o número de trabalhadores afastados do empre-
go para tratamento de alcoolismo é enorme. O consumo constante de bebida alcoólica também afeta o fun-
cionamento de um órgão vital, o fígado. O álcool e todas as substâncias tóxicas que passam pelo aparelho 
digestório chegam ao fígado porque ele é o órgão encarregado de transformar substâncias tóxicas em outras, 
menos tóxicas. 
Quem bebe com freqüência sobrecarrega o fígado, que passa a funcionar mal e pode até parar de funcionar, 
causando a morte. Uma doença do fígado provocada pelo álcool é a cirrose.  
O texto abaixo resume a maneira como a questão das drogas ilícitas está sendo tratada em nosso país. 
 
NO BRASIL A QUESTÃO DAS DROGAS TEM SIDO COMBATIDA DE DIVERSAS MANEIRAS 
• A Polícia Federal tenta acabar com a oferta perseguindo, diretamente, os narcotraficantes, que são os forne-
cedores da droga. Com essa ação, todos os anos toneladas de entorpecentes são apreendidas. 
• As leis garantem repressão ao usuário que pode ser preso, processado e condenado. 
• A educação é outra tentativa. O usuário passa a conhecer os riscos que algumas substâncias trazem à sua 
saúde, e participa de atividades com pessoas que já foram dependentes de drogas. 
• O tratamento daqueles que são dependentes de drogas é também outra forma de combate. As pessoas são 
tratadas como vítimas que precisam de ajuda médica e esse tratamento especializado tem conseguido bons 
resultados. 
Das estratégias relatadas, a que tem recebido mais atenção e recursos financeiros é o 
combate ao tráfico. 
 
19—Desenvolvendo competências 
1. Você concorda com alguma das maneiras apresentadas de combate às drogas? 
2. Você acredita que pela educação podemos ter vitórias no combate às drogas? 
3. Como seria o combate às drogas pela educação? 
 
Alguns centros comunitários têm sido criados em cidades brasileiras, por pessoas voluntárias, para que crian-
ças e jovens de bairros carentes tenham atividades culturais e de lazer. Em pouco tempo, essas iniciativas 
mostram-se eficientes para tirar os jovens das ruas, afastando-os das drogas e diminuindo a violência. Onde 
você mora há o que fazer nos finais de semana? Os jovens têm aonde ir para conversar, praticar esporte e 
brincar? Os centros comunitários são locais onde podem ser organizados cursos, palestras e muitas ativida-
des. 
Pense nisso, converse com outras pessoas sobre as vantagens de proporcionar atividades saudáveis às cri-
anças e jovens. 
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