
 

 

Professora Lúcia – Tarefa 23 
RESOLUÇÃO 

Análise 
01. Os textos 1 e 2 abordam o mesmo tema. 

a)  Qual é ele? 
A questão da violência doméstica no Brasil, mais especificamente contra crianças. 

b)  O objetivo geral dos dois textos também é o mesmo. Identifique-o. 
Os dois textos foram escritos para manifestar o ponto de vista de seus autores a respeito do tema 
abordado. 

 
02. Considere o texto 1. 

a)  Qual é a posição defendida pelo autor? 
Gilberto Dimenstein acredita que o caso da violência praticada contra Isabella Nardoni só teve 
repercussão nacional por ter acontecido em uma família de classe média. 

b)  Que argumentos o autor apresenta para defender essa posição? 
O debate sobre a violência doméstica contra as crianças ampliou-se no Brasil com a morte da menina 
Isabella. Antes havia pouca discussão por esse tipo de problema ser mais comum entre famílias pobres 
e desestruturadas. O autor acredita que crianças não vão morar na rua por causa da pobreza, mas 
pela dificuldade de enfrentar a agressão familiar, agravada por drogas e álcool, o que é ainda piorado 
pelo silêncio das mães. Apesar de médicos, assistentes sociais, psicólogos e educadores, com 
frequência, denunciarem casos de agressão a crianças e adolescentes, foi necessário ocorrer esse 
episódio na classe média para que a nação acordasse. 

 
03. Considere, agora, o texto 2. 

a)  Qual é a posição defendida pela autora? 
Eliane Cantanhêde acredita que todos têm uma parcela de culpa ou responsabilidade no caso de 
violência contra crianças. 

b)  Que argumentos ela utiliza para defender essa tese? 
A autora começa por constatar que o tratamento dado ao caso Isabella pela imprensa é um mal 
necessário, pois instiga a reflexão coletiva. A cada notícia sobre o caso é como se a menina 
continuasse sendo vítima da violência. O que pode ser considerado positivo é o fato de que esse 
acontecimento é um alerta para que todos tenham mais paciência, compreensão e cuidado com 
ascrianças. É preciso, porém, cuidado para que não haja generalizações vindas de estereótipos. Seria 
irreal pedir à imprensa que amenizasse o tratamento 
dado ao caso e que a grande curiosidade mórbida da sociedade terminasse. 
“O mínimo que se pode esperar é que vasculhar toda a história e seus resultados seja para o bem, não 
para o mal.” 

 
04. Releia os três primeiros parágrafos do texto de Eliane Cantanhêde. Eles são importantes para a estratégia 

argumentativa da autora? Explique. 
Sim. Os parágrafos iniciais do texto de Eliane Cantanhêde recriam, para os leitores, os sentimentos vividos 
por ela ao constatar o tratamento dado pela mídia ao caso Isabella. A partir dessa reconstituição, a autora 
explicita a base de sua argumentação: existe a vergonha, porque parece que a menina continua sendo 
vitimada a cada vez que se fala do caso na mídia, mas também existe a necessidade de que se reconheça 
o caso como um alerta, para que todos tenhamos mais paciência e cuidado com as crianças. Sua estratégia 
argumentativa, portanto, é defender que o exame detalhado de um crime tão horrendo é necessário para 
que produza um resultado positivo, já que é um sinal de que todos devem estar cientes de sua 
responsabilidade em relação às crianças. 

 
05. Releia o trecho abaixo. Ele permite identificar a estratégia argumentativa utilizada por Gilberto Dimenstein. 

A morte da menina Isabella Nardoni deixou uma extraordinária herança. 
Ampliou o debate, como nunca, sobre um problema que ocorre no Brasil, mas sem grande repercussão: a 
violência doméstica contra as crianças. Não estou dizendo que ela foi assassinada pelos pais – apesar dos 
vários indícios comprometedores, não há, até este momento, provas para condená-los.\ O que estou 
focando é o fato de que a morte trouxe luz a esse problema, até agora com pouca repercussão porque é 
mais comum entre famílias pobres e desestruturadas, vítimas de desequilíbrios emocionais extremos. 
a)  Qual é a estratégia argumentativa utilizada pelo autor? 

O autor primeiro antecipa argumentos contrários à posição que defende (nos quais seus leitores 
poderiam pensar) e, em seguida, apresenta argumentos para demonstrar por que seu ponto de vista é 
mais consistente, fragilizando a suposta argumentação alheia. Trata-se, portanto, da estratégia da 
contra-argumentação. 
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b)  Por que essa estratégia pode ser eficaz para convencer os leitores? 
Ao antecipar possíveis argumentos contrários à posição que defende, 
Dimenstein pode responder diretamente a pessoas que consideram tais argumentos válidos. Isso dá ao 
autor a possibilidade de apontar falhas nesses argumentos ou apresentar outros que sejam mais 
convincentes. Ao fim de uma contra-argumentação, o leitor faria do autor do texto a imagem de 
alguém razoável, que leva em consideração a opinião alheia e que é capaz de apresentar bons motivos 
para refutá-la. 

 
06. Em diferentes momentos, os autores dos dois textos se manifestam na 1a pessoa. Observe: 

Não estou dizendo que ela foi assassinada pelos pais (...). 
O que estou focando é o fato de que a morte trouxe luz a esse problema (...). 
Desde o final da década de 1980, tenho acompanhado a violência contra a criança no Brasil. Há muito 
tempo estou convencido de que as crianças não vão morar na rua por causa da pobreza (...). 
Algumas vezes, me envergonho. Outras, me convenço de que não é só um dado da realidade (...). 
a)  A explicitação da 1a pessoa do singular torna subjetivos os argumentos apresentados? Explique. 

Não. Embora haja, ao longo do texto, várias marcas da 1a pessoa do singular, os argumentos 
apresentados nos textos não são “pessoais” ou subjetivos. Eles expressam um ponto de vista 
defendido por um autor, mas poderiam ser utilizados por qualquer outra pessoa que desejasse se 
posicionar a respeito da violência doméstica contra crianças. Rigorosamente falando, as passagens em 
que a 1a pessoa aparece nos textos poderiam ser eliminadas sem qualquer prejuízo da argumentação. 

b)  O uso explícito da 1a pessoa do singular pode ter algum efeito sobre os leitores? Por quê? 
A explicitação de um “eu” aproxima os interlocutores do texto: autor e seus leitores. 
Ao marcar sua posição nesse diálogo, o autor “convida” o leitor a refletir com ele, a acompanhá-lo em 
seu raciocínio. Essa estratégia pode fazer com que o leitor se sinta mais à vontade diante do texto e, 
de certo modo, identifique-se mais facilmente com a posição do autor, já que o “acompanhou” ao 
longo da construção dos argumentos que sustentam o ponto de vista defendido no texto. 

 
 
 
 


