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Discutir e prever 

 

Figura1 

Atividade 1:  
Leiam este artigo, que trata do tema “O futuro do trabalho”. Que posicionamentos foram 

apresentados no artigo? Qual é a opinião de vocês a respeito disso?  

Vocês conhecem o conceito de renda básica universal? Vocês podem ler mais a respeito desse 

tema aqui. Discutam o que vocês acham dessa ideia. Tentem usar algumas das expressões abaixo 

e acrescentem juntos mais outras.  

Expressões usadas para comunicar a própria opinião: 

Primeiramente, eu gostaria de dizer que... 

A respeito desse tema, me vem à mente que… 

Meu ponto de vista é que… 

Eu argumentaria que… 

Eu parto do ponto de vista/do pensamento/da visão de que… 

 

Expressões usadas para concordar: 

Eu concordo com o que você disse:... 

Eu lhe dou razão quando você diz que... 

Eu concordo com você que... 

Eu penso que é verdade que... 

 

Expressões usadas para discordar: 

Eu não penso que isso seja (de todo) verdade. 

Eu não tenho muita certeza se... 

Não é necessariamente verdade que... 

Pra ser sincero, penso que... 

https://vocerh.abril.com.br/blog/isis-borge/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-futuro-do-trabalho/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/15/economia/1529054985_121637.html
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Eu penso diferente a respeito disso e o que penso é que... 

 

Atividade 2: 
Exercitem fazer previsões e especulações sobre o futuro.  

 

Figura 2 

 

Vocês acreditam que, no futuro, haverá trabalho suficiente ou que robôs e outras formas de 

mecanização irão ocupar a maioria dos postos de trabalho? 

Vocês pensam que, no futuro, alguns países irão implementar uma renda básica universal? Quais 

consequências sociais, políticas e econômicas isso poderia trazer?  

 

Expressões usadas para fazer previsões: 

Eu penso que isso é pouco provável./Eu penso que isso é um tanto improvável./Eu penso que isso 

é extremamente provável./Eu penso que isso é extremamente improvável. 

Eu prevejo que... 

Postos de trabalho irão em todo caso/definitivamente/ sem dúvida... 

Poderia ser bom, que robôs... 

Tal medida política poderia levar a.../Uma medida política como essa poderia levar a...  
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Atividade 3: 
No momento, discutem-se no seu país grandes mudanças nas áreas da política ou da economia? 

De que se trata? Quem propõe essas mudanças? Qual é sua opinião a respeito disso? Que efeitos 

essas mudanças teriam? Que aspectos com relação a esse tema os países de vocês têm em comum? 

Discutam juntos. 
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