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RETEXTUALIZAÇÃO



O PARÁGRAFO PADRÃO

“Na comunidade Européia, os problemas de saúde dos adolescentes
decorrem sobretudo de comportamentos, tanto individuais como de
grupos. Hoje, o controle das causas principais de morte e de doença
reclama mudanças no comportamento das pessoas, dos grupos e
mesmo da sociedade. Promover a saúde exige uma atitude social
nova: a saúde precisa tornar-se um valor cultural. Para isso, é
essencial que todos participem num processo de educação global.”

(Retirado da revista Pais e teens)



“O homem não é existência: é ausência. É a definição perfeita da falta
de algo anterior, indefinível e misterioso. Todos nós, seres humanos,
somos, no entanto, exceções, por nossa individualidade e essência
únicas; exceções de uma única regra, traço de igualdade, a que
chamamos de solidão. A solidão é a regra de nossa existência. Em
função dela buscamos viver, na tentativa incessante de nos
completarmos.”

(Lara de Mendonça, aluna da terceira série do Ensino Médio)



“O Brasil, no fim do regime colonial, já havia alcançado a maioridade
como nação. Seus limites territoriais já estavam quase delineados e
as possibilidades econômicas do povo já se mostravam mais ou
menos definidas. Além do mais, a população já não era portuguesa. A
fusão de raças havia determinado um tipo diferente do ancestral
lusitano. O nativo, liberal e honesto, tinha do bandeirante a altivez
desdenhosa, do senhor de engenho, o amor ao solo, do sertanejo a
independência e o espírito de iniciativa. As lutas contra os invasores
inimigos deram-lhe um grande sentimento de solidariedade e de
amor à Pátria.”

(Adriana Broco, aluna da terceira série do Ensino Médio)



“Será que os brasileiros, nos tempos atuais, seriam capazes de dar a 
própria vida pelo seu país? Certamente não. Foi-se o tempo em que o 
amor à Pátria era colocado em primeiro plano, chegando até mesmo 
aos níveis de adoração e idolatria.”

(Cíntia B. Moysés, aluna da terceira série do Ensino Médio)



“Em seu livro A era dos extremos, umas das obras de não-ficção mais
vendidas no Brasil, Eric Hobsbawn nos fala da brevidade do nosso
século. Como um mal funcionário, o século XX chegou mais tarde e
compensou o ocorrido saindo mais cedo. De fato, para Hobsbawn,
nosso século começa em 1914, com a I Guerra Mundial, e termina em
1991, com a dissolução da União Soviética.”

(Antonio Carlos, aluno da terceira série do Ensino Médio)



CORRIGIR UM TEXTO 
INADEQUADO
Título da Redação: caminhos para combater a intolerância religiosa 
no brasil 

Proposta: A intolerância religiosa no Brasil 

A intolerância religiosa apesar de ter tomado bastante destaque
atualmente ela não é um fato recente e sim algo que vem se
perpetuando ao longo de séculos na idade média cristãos evangélicos
eram perseguidos pela igreja católica ,depois o nazismo torturou e
matou cerca de 2 milhões de judeus no brasil africanos tiveram que
fazer uso do sincretismo religioso para não serem punidos e os
índios tiveram que ser "catequizados"como não tivessem religião ou
suas divindades focem insignificantes.

https://aacf936f191c6837.cdn.gocache.net/projetoredacao/blog-redacao/temas/a-intolerancia-religiosa-no-brasil/


Do período colonial até os dias atuais já se passaram mais de 500 anos o
mundo evoluiu tecnologicamente mais infelizmente trazemos ainda conosco
muitas raízes retrogradas que nos fazem retroceder para um passado cruel,
absurdo e inadmissível a que ponto evoluímos ?e isso poderia ser chamado
evolução se evolui apenas tecnologicamente e não moralmente a ponto de
não se respeitar as diferenças agindo contrariamente fazendo uso da
tecnologia e dos meios de comunicação para denegrir sem piedade os
nossos opostos no qual pode se citar inúmeros casos tanto na mídia como é
o caso do jornal francês que tem feito severas criticas a religião islâmica em
suas capas como também vemos por partes dos anônimos nas redes sociais
então vemos que a intolerância religiosa é uma situação que se alastra por
diversos meios de comunicação independente de raça,classe
social,escolaridade ou até mesmo influencia como é o caso da mídia onde
estas pessoas deviam ser consideradas exemplo a ser seguido ,logo desta
forma parece estar ainda muito longe para os caminhos ao combate da
intolerância religiosa não só no brasil mais no mundo .



Portanto o melhor caminho a ser seguido para combater esse mar de
intolerância religiosa é o governo adotar politicas de valorização das
múltiplas religiões e suas culturas nas escolas mudando a didática de
ensino principalmente das disciplinas de ensino religioso e cultura
lecionadas na escola para que os alunos não apenas decorem para a
prova como uma obrigação mais sim que eles tenham um contato se
possível direto com elas e acima de tudo sejam instruídos para
respeitarem todas independentes de suas escolhas individuais.



RETEXTUALIZAR

Mudar o tipo/gênero (usar parágrafos-padrão)

Mudar os níveis de formalidade (monitoração linguística)



FAXINA NOS MITOS

Boa parte de nossa infelicidade ou aflição nasce do fato de vivermos
rodeados (por vezes esmagados ou algemados) por mitos. Nem falo
dos belos, grandiosos ou enigmáticos mitos da Antiguidade grega.
Falo, sim, dos mitinhos bobos que inventou nosso inconsciente
medroso, sempre beirando precipícios com olhos míopes e passo
temeroso. Inventam-se os mitos, ou deixamos que aflorem, e
construímos em cima deles a nossa desgraça.



Por exemplo, o mito da mãe-mártir. Primeiro engano: nem toda
mulher nasce para ser mãe, e nem toda mãe é mártir. Muitas são
algozes, aliás. Cuidado com a mãe sacrificial, a grande vítima, aquela
que desnecessariamente deixa de comer ou come restos dos pratos
dos filhos, ou, ainda, que acorda às 2 da manhã para fritar (cheia de
rancor) um bife para o filho marmanjo que chega em casa vindo da
farra. Cuidado com a mãe atarefada que nunca pára, sempre
arrumando, dobrando roupas, escarafunchando armários e bolsos
alheios sob o pretexto de limpar, a mãe que controla e persegue
como se fosse cuidar, não importa a idade das crias. Essa mãe
certamente há de cobrar com gestos, palavras, suspiros ou silêncios
cada migalhinha de gentileza. Eu, que me sacrifiquei por você, agora
sou abandonada, relegada, esquecida? E por aí vai...



Ou o mito do bom velhinho: nem todo velho é bom só por ser velho.
Ao contrário, se não acumularmos bom humor, autocrítica, certa
generosidade e cultivo de afetos vários, seremos velhos rabugentos
que afastam família e amigos. Nem sempre o velho ou velha estão
isolados porque os filhos não prestam ou a vida foi injusta. Muitas
vezes se tornam tão ressequidos de alma, tão ralos de emoções, tão
pobres de generosidade e alegria que espalham ao seu redor uma
atmosfera gélida, a espantar os outros.



E o mito do homem fortão, obrigado a ser poderoso, competente,
eterno provedor, quando esconde como todos nós um coração
carente, uma solidão fria, a necessidade de companhia, de colo e de
abraço – quando é, enfim, apenas um pobre mortal.



Falemos ainda no mito da esposa perfeita, aquela da qual alguns
homens, enquanto pulam valentemente a cerca, dizem: "Minha
mulher é uma santa". Sinto muito, mas nem todas são. Eu até diria
que, mais vezes do que sonhamos, somos umas chatas. Sempre
reclamando, cobrando, controlando, não querendo intimidades,
ocupadas em limpar, cozinhar, comandar, irritar, na crença vã de que
boa mulher é a que mantém a casa limpa e a roupa passada. Seria
bem mais humano ter braços abertos, coração cálido, compreensão,
interesse e ternura.



O mito de que a juventude é a glória demora a ruir, mas deveria. Pois
jovem se deprime, se mata, adoece, sofre de perdas, angustia-se
com o mercado de trabalho, as exigências familiares, a pressão
social, as incertezas da própria idade. A juventude – esquecemos isso
tantas vezes – é transformação por vezes difícil, com horizontes
nublados e paulatina queda de ilusões. É fragilidade diante de
modelos impossíveis que nos são apresentados clara ou
subliminarmente o tempo todo.



Enfim, a lista seria longa, mas, se a gente começar a desmitificar
algumas dessas imagens internalizadas, começaremos a ser mais
sensatamente felizes. Ou, dizendo melhor: capazes de alegria com
aquilo que temos e com o que podemos fazer numa vida produtiva,
porque real.


