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Pequeno lembrete das características da carta argumentativa:
1.Estrutura epistolar típica, conforme orientações;

2.Texto em três ou quatro parágrafos (preferência pela última opção);

3.Além desses elementos, a notícia agrega outras características:

A.Tratamento específico de acordo com o interlocutor;

B.Distanciamento entre remetente e destinatário, o que gera uma alta formalidade;

C.Uso de 1ª pessoa do singular em todos os parágrafos, de preferência, mais de uma vez;

D.Uso de vocativo em todos os parágrafos;

E.Presença da máscara (lugar social) logo no primeiro parágrafo;

F.Linguagem em norma padrão, mas com tom persuasivo, de convencer o interlocutor;

G.Assinatura obrigatória.



Tema 1 – Possibilidade de castigos para o aprendizado

Filhos ‘devem sentir dor’ para aprender, diz novo ministro da Educação
O vídeo em que o pastor defende castigos físicos às crianças foi encontrado após Bolsonaro nomeá-

lo para o MEC

Filhos ‘devem sentir dor’ para aprender. É o que diz o novo ministro da Educação Milton
Ribeiro, em um vídeo de uma de suas pregações. Nomeado pelo presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) para assumir o comando do Ministério da Educação (MEC), nesta
sexta-feira, 10, o pastor evangélico defende que os pais apliquem castigos físicos como
forma de educar e obter a “correção necessária para a cura”.
“Talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim, mas (a criança) deve sentir dor”, diz o
novo ministro no vídeo. Para rebater possíveis críticas quanto ao seu método, Milton ainda
diz: “Eu amo as crianças da minha igreja”.
Para o ministro da Educação, a “correção dos filhos não ocorrerá por meios justos e
métodos suaves”. Para ele, esse tipo de abordagem surtiria efeito apenas em crianças mais
desenvolvidas, ou superdotadas.



“A correção necessária para a cura não vai ser obtida por meios justos e métodos
suaves. Talvez uma porcentagem muito pequena de crianças precoces, superdotadas é que
vai entender o seu argumento. Deve haver rigor, desculpe, severidade”, apontou Milton
Ribeiro.

As declarações do novo ministro da educação vão contra a lei. No Brasil, vigora desde
2015 a “Lei da Palmada” (nº 13.010) que mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente
(lei 8.069/90) e o Código Civil Brasileiro (lei 10.406/02) “para estabelecer o direito da
criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de
tratamento cruel ou degradante”.

Disponível em: < https://catracalivre.com.br/cidadania/filhos-devem-sentir-dor-para-aprender-diz-novo-ministro-
da-educacao/> Acesso em 15/07/2020.



Tema 2 – Agressão a professores
Ministro da Educação diz que não vai admitir professor ser agredido em sala de aula

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixou claro que não vai permitir que os
professores sejam agredidos em sala de aula.

Que vai prezar pelo respeito e deixou claríssimo que defende que os professores agredidos em
sala de aula chamem a polícia e que os pais sejam processados e, “no limite”, percam o Bolsa
Família e a tutela dos estudantes infratores.

Questionado pelo Estadão sobre o que fazer para enfrentar a indisciplina nas escolas, o novo
titular do MEC foi incisivo: “No curto prazo, não faremos nada nesse aspecto. Mas sou a favor de
seguir a lei. Se o aluno agride, o professor tem de fazer boletim de ocorrência. Chama a polícia, os
pais vão ser processados e, no limite, tem que tirar o Bolsa Família dos pais e até a tutela do filho.”

E acrescentou: “Tem que cumprir a Constituição e as leis ou caminhamos para a barbárie. Hoje
há muito o ‘deixa disso’, ‘coitado’. O coitado está agredindo o professor. Tem que registrar, o pai tem
que ser punido. Se não corrigir, tira a tutela da criança.”

Excelente iniciativa do ministro da Educação, estava precisando colocar limite nas salas de
aulas, não é justo um professor se matar de trabalhar, estudar para educar os alunos, para eles
agredi-los nas salas de aulas.

A decisão será para alunos de ensino médio ou universitários.
Agora quero ver ninguém agredir professor!!!


