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PROPOSTA DE REDAÇÃO
1. Resolução das questões das páginas 48 a 50, questões 01 a 08 – Livro:

“Português – linguagens – Cereja”;

2. Ler teoria das páginas 81 a 88 – Livro: “Produção de Textos”;

3. Fazer o artigo de opinião, cuja orientação se encontra nas páginas 106 a 109 –
Livro: “Produção de Textos”;

4. Seguir as orientações abaixo:

A. O artigo de opinião é um texto dissertativo, que seguirá a estrutura desse
tipo, ou seja, introdução (1º parágrafo), desenvolvimento (2º e 3º
parágrafos), desenvolvimento (4º parágrafo);

B. Na introdução deve ser desenvolvida o tema e a tese; porém, diferente das
dissertações argumentativas, não há a necessidade de se fornecerem os
argumentos na introdução;



D. No desenvolvimento, deverão ser apresentados os seguintes elementos:
opinião, recurso argumentativo (dados estatísticos, exemplos, argumentos
de autoridade e outros mais para que o texto tenha fundamento). Tenha o
cuidado para que as informações não fiquem repetidas nos dois parágrafos;

E. Na conclusão, deve haver a retomada do tema e da tese e um encerramento
positivo, de modo que pressuponha uma alternativa de melhoria ou de
solução da problemática;

F. Use o lugar social (máscara), logo no primeiro parágrafo;
G. Use a contra-argumentação dentro de um dos parágrafos. Não há a

necessidade de utilização desse recurso em mais de um parágrafo;
H. Faça o texto em 1ª pessoa do singular. Utilize essa pessoa gramatical em

todos os parágrafos, pelo menos três vezes: pronomes, verbos, expressões;
5. Assista às aulas dos dias 01, 08, 10/06  e, se ainda houver dúvida, do dia 15/06;
6. Dê um título a seu texto;
7. Faça o mínimo de 25 linhas.



TEXTO FORNECIDO PELO 

PROFESSOR PARA MODELO



Autoridade versus autoritarismo
Sou um psicólogo antenado com meu tempo, porém me pergunto frequentemente

sobre a famosa máxima deste século 21, “é proibido proibir”, na educação das crianças e
dos jovens. Eu não concordo com essa ideia e, no meu modo de pensar, o fator de maior
responsabilidade por comportamentos inadequados dos filhos é a quebra da autoridade
paterna, com a justificativa de que poderão ficar traumatizados ou qualquer noção
dessas. Entretanto, é fundamental que fique claro que estou me referindo à autoridade, e
não a autoritarismo para que esses menores não se tornem adultos frustrados.

O Brasil foi construído com bases patriarcais e machistas, em que os pais,
principalmente o varão, eram não só o esteio da família, mas também o poder absoluto.
Eu digo isso; pois, nessa linha de raciocínio, as crianças se tornavam vítimas do
autoritarismo e da violência que se disfarçavam de “educação de berço”. Na obra
“Negrinha” de Monteiro Lobato, a “bondosa” Dona Inácia fez sua filha adotiva, retifico,
escrava adotiva, engolir um ovo fervente porque desferiu um palavrão contra uma rival
que lhe retirou a carne do almoço: peste. Eu não reconheço como autoridade essas
atitudes; que, ainda que em menor proporção, ainda estão presentes na sociedade
moderna, mas sim, como violência e, no mínimo autoritarismo, o que, eu lhes garanto,
são capazes de destruir a infância e prejudicar a vida adulta de qualquer indivíduo.



Por outro lado, a autoridade é fundamental na construção dos valores e da consciência
de limites do jovem. Recentemente, li em um panfleto em um uma padaria, (acredito que foi
lá mesmo), uma frase que dizia algo como “dê tudo o que seu filho quer e estará criando um
delinquente”. Achei meio forte, porém refleti e vi que poderia fazer sentido. O filósofo
Immanuel Kant dizia que o homem é o que a educação faz dele e eu concordo com essa
máxima em gênero, número e grau. Na verdade, alguns poderão me criticar, mas eu sou
inclusive a favor de algumas repreensões maiores, afinal de contas, Mc Naldinho já cantava
há uns 20 anos “dói, um tapinha não dói”. Vejam bem, torno a falar que não sou favorável a
espancamentos, nem a duras imposições, mas a criação de limites; o que eu não acredito é
que o “cantinho do pensamento” possa ser mais eficiente do que uma palavra dura, um
castigo real e até uma pequena punição, mesmo que física.

Com base nessas ideias, fica claro que não sou um adepto da palmatória, mas acredito
que a educação deve ser mais rígida, para que os adultos não sejam frustrados, infelizes e,
sobretudo, tenham limites. Dirão alguns que estou enganado, pois muitos confundirão essa
autoridade com autoritarismo e violência, o que eu não concordo. Ainda que existam esses
trogloditas, a justiça existe para aplacá-los, visto que entrou em vigor a Lei da Palmada que
proíbe castigos físicos às crianças e aos jovens. Entretanto, repito que sou categórico:
limites, educação e canja de galinha, não fazem mal a ninguém.

José
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O amor entre a permissividade e a autoridade

Na atualidade, sou levada a crer que há uma crescente presença da filosofia dos
“pais legais” na criação dos filhos, uma mentalidade na qual as crianças devem ter
permissão para fazerem o que desejarem. Nesse contexto, como psicóloga juvenil e,
portanto, alguém que presencia de perto a realidade dos meus pacientes, percebo que
a falta de limites é prejudicial aos adolescentes. Desse modo, torna-se visível que
muitos responsáveis pela educação da juventude não conseguem exercer essa tarefa
satisfatoriamente.

Os pais permissivos adotam esse método de educação por receio de conflitos com
os filhos e incapacidade de controlar seus comportamentos. Nessa realidade, então, os
jovens podem agir de acordo com todos os seus interesses sem a interferência parental,
pois seus responsáveis julgam que é melhor serem vistos como amigos do que como
uma figura de autoridade. Vejo que essa falta de limites ou instrução leva a situações
comuns aos meus pacientes, em que o adolescente não desenvolve discernimento para
saber o que é certo ou errado, pois não possui um exemplo em casa.



Em contrapartida, destaco que é igualmente prejudicial um comportamento
exageradamente rígido dos pais, ainda que muitos pensem ser melhor “pecar pelo
excesso” e tentar controlar toda a vida de seus filhos. Nessa ótica, um estudo realizado
pela pesquisadora Victoria Talumar mostra que crianças criadas de forma mais dura
tendem a mentir melhor, o que prova o meu pensamento de que ambientes inflexíveis
não geram trazem benefícios aos jovens. Dessa forma, se o filho sabe que será punido
por toda ação e opinião com a qual o pai não concorda, ele desenvolverá formas de
evitar o castigo, de modo que a ordem familiar não é gerada por respeito, e sim, por
medo.

Com base nessas ideias, apresento o pensamento do escritor libanês Gibran Khalil
Gibran, que diz “Vossos filhos (...), embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis
outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos”. Assim, os pais devem criar
limites que visem beneficar o jovem, mesmo que ele não goste dessas regras, ao
mesmo tempo que respeitam a individualidade dele. Só assim, penso, será possível uma
genuína relação de amor e respeito mútuo entre as gerações.

Josefa



Características do artigo de opinião

1. Texto de natureza dissertativo-argumentativa;

2. Título obrigatório e criativo;

3. Estrutura dissertativa: introdução (um parágrafo),
desenvolvimento (dois parágrafos), conclusão (um parágrafo);

A. Introdução: apresenta o tema e a tese que vai defender
(Obs.: tese: opinião a respeito do assunto);

B. Desenvolvimento: defesa do ponto de vista com
argumentos (opinião e recursos argumentativos para
defendê-la);

C. Conclusão: retomada da tese, defesa final e encerramento.



3. Presença da máscara: 1º ou 2º parágrafo; lugar social
(comportamento como um profissional);

4. Uso de 1ª pessoa do singular em todos os parágrafos:
obrigatoriamente mais de uma marca (verbo, pronome,
expressões idiomáticas);

5. Pequenas marcas de oralidade ou expressões figuradas;

6. Pequenas marcas de temporalidade: atualmente, nos dias
atuais, hoje, etc.;

7. Presença da contra-argumentação: posicionamento oposto ao
seu para análise do contraditório;

8. Assinatura obrigatória: José ou Josefa (alinhado com o
parágrafo, conforme solicitado pela UFU).



Recursos argumentativos:

Os principais recursos argumentativos são:
1. Senso comum: informações verdadeiras e lógicas, sem comprovação externa;
2. Dados estatísticos numéricos (devem vir acompanhados de fontes) ou genéricos 

(a maioria, boa parte de, etc.);
3. Leis de toda ordem: Constituição Federal (lembrar do art. 5º que menciona as 

garantias pessoais do cidadão, Código Penal ou qualquer outra lei);
4. Livros, filmes, músicas, séries, desenhos, propagandas ou quaisquer outros 

elementos que sirvam de exemplos;
5. Aforismos: frases de autores, estudiosos, cientistas, políticos, etc .;
6. Teses usadas nas variadas ciências. (Ex.: Lei da Inércia para justificar a falta de 

atitude de um indivíduo);
7. Fatos da História do Brasil ou História Geral;
8. Fatos atuais, porém de conhecimento, no mínimo, nacional;
9. Definições ou conceitos de termos, palavras, ideias, etc.;
10. Comparações com outras realidades, outras épocas, etc.



Como fazer citações variadas:

De acordo com...

Segundo o ...

Se for analisada a ideia de...

É fundamental entender o sentido da frase ...

Na obra ...

Como comprovação, há a teoria de...

Segundo o órgão ...., os números.... revelam ...

O pensamento de ....

O livro / filme / a música retrata...

Um exemplo interessante é o caso de ...

Em comparação a essa situação, há ....



Novamente...
Como fazer um bom parágrafo argumentativo 

(desenvolvimento)

Apresenta-se a opinião a ser defendida 
(uma frase) + apresenta-se o recurso 
argumentativo comprobatório (um ou 

duas frases) + faz-se um comentário de 
encerramento do parágrafo (uma 

frase).



Exemplo 1:

Tema: o aumento do consumo de álcool no século 21.

Um dos fatores que motivam o aumento do consumo de

etílicos no século 21 são as propagandas atraentes, mas

falaciosas. Em tevês abertas, veem-se os bares como lugares

bonitos e pessoas atraentes, afinal, não é todo dia que se encontra

uma Juliana Paes, chamada ambiguamente de “Verão, como

atendente de um botequim. Dessa forma, é normal que o consumo

do álcool seja aliado a prazer e agradabilidade, quando muitas

vezes o que ocorre é o contrário.



Exemplo 2:

Tema: o aumento do consumismo no Brasil e no mundo

O consumismo é uma forma engedrada pelo sistema

capitalista de se conseguir maior lucro; o que, para sua execução,

exige outras artimanhas. Segundo o sociólogo Zigmunt Bauman,

os produtos são marcados pela chamada obsolescência

programada, ou seja, vida útil demarcada previamente, para que

possam ser substituídos. Dessa maneira, é visível que aparelhos

eletroeletrônicos, por exemplo, tornam-se ultrapassados com uma

extrema rapidez, às vezes, apenas por uma mudança quase

imperceptível.


