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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 CONTEÚDO: Texto dissertativo-argumentativo
 GÊNEROS TEXTUAIS: Plano textual
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva
(slides) e dialogada.

 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO
DA AULA

 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 ATIVIDADE PARA CASA
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Nossa história nos mostra que têm sido raras as situações em que
sociedades humanas conseguiram garantir uma alimentação de
qualidade para todos os seus membros. Nenhum dos paradigmas de
desenvolvimento adotados nos últimos séculos possibilitou a superação
da fome, da desnutrição e de outras doenças carenciais relacionadas à
alimentação de forma sustentável. Cerca de um quinto da humanidade
ainda padece destes flagelos. Esta situação reflete a exploração a
negação do direito à partilha da riqueza produzida e mesmo a exclusão
social e econômica de parcelas significativas da humanidade.
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Adicionalmente, as novas práticas agropecuárias, baseadas em forte
utilização de insumos químicos, associadas à mudança de hábitos
alimentares urbanos, têm produzido agravos à saúde humana,
consubstanciados no aumento da incidência de doenças crônico-
degenerativas (obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer,
entre outras) associadas a uma alimentação inadequada, que se
transformaram na década de 1990 nas principais causas de mortalidade.
O distanciamento, a falta de informação e a perda de controle dos seres
humanos sobre o processo de produção, seleção, preparo e consumo
dos alimentos é parte central deste processo.
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A sociedade brasileira convive atualmente com a existência
das doenças associadas à pobreza e à exclusão, tais como a fome
e a desnutrição, e aquelas associadas a hábitos alimentares
inadequados que afetam mais gravemente as populações pobres,
mas que também atingem duramente todas as outras parcelas da
sociedade.

VALENTE, Flávio.
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 INTRODUÇÃO: Parágrafo de abertura do texto dissertativo. Apresenta a
ideia principal e sugere os aspectos a ser desenvolvidos.

 DESENVOLVIMENTO: Parágrafo(s) em que o autor revela sua capacidade
de influenciar, persuadir ou convencer o leitor. Traz argumentos, provas e
raciocínios utilizados para fundamentar e sustentar a ideia exposta na
introdução.

 CONCLUSÃO: Parágrafo final do texto dissertativo. Retoma, de modo
sucinto, as ideias anteriormente desenvolvidas ou apresenta nova ideia para
o problema proposto, como forma de instigar o leitor.
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O texto dissertativo argumentativo deve ser, de preferência, redigido
em 3ª pessoa do singular, mesmo quando se trata de expor a própria
opinião.

Deve estar evidente a intenção do autor de convencer o leitor.

Por meio de exposição, interpretação e discussão de ideias objetivas,
o leitor é levado a compartilhar o ponto de vista do argumentador.

A objetividade também é uma característica do texto dissertativo-
argumentativo.
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TRAÇAR UM PARALELO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE

Os candidatos a poeta e os militantes que agiam nas décadas
passadas tinham algo a dizer para a cidade, pretendiam comunicar-se, falar
com ela – seja com uma ideia, uma piada, uma ironia. Os garotos de hoje
são habitantes de uma cidade que mudou, onde o espaço público ficou
menor e a comunicação se degradou _ a tal ponto que eles saem de casa
para escrever em muros sobre si mesmo, e pouco lhes importa saber que a
maioria das pessoas não faz ideia do que estão falando.
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 INICIAR COM CITAÇÃO

“Os pichadores fazem parte de uma fração da juventude que quer,
sim, participar dos códigos comunicativos das metrópoles a que
pertencem”, explica o professor José Carlos Sebe, titular do
Departamento de História da USP. Entretanto, eles cultivam um
sistema próprio, fechado, chamado de “letrismo”.

LANÇAR UMA OU MAIS INTERROGAÇÕES

Os bandos de adolescentes que se dedicam a enfear o
patrimônio alheio podem ser combatidos?
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Pelas múltiplas - e sempre deploráveis – formas que assume, a
deliquência que se espraia cada vez mais pela sociedade brasileira
não cessa de chocar. No último domingo, foi a vez de a pichação
do Palácio do Governo causar profundo espanto de indignação.

11



O TEXTO ARGUMENTATIVO DEVE APRESENTAR:

- Argumentos sólidos
- Consistência de raciocínio e comprovações, como:

Dados estatísticos e testemunhos
Enumeração dos fatos
Outros elementos de credibilidade
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