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INSTRUÇÃO: Leia atentamente e reflita sobre as ideias apresentadas nos textos a seguir. 

 

TEXTO I: 

Politicamente correto, uma defesa. 

Alex Castro 

Nosso uso da língua é e sempre foi político. Não existe, nem poderia existir, linguagem neutra. 
O politicamente correto serve para destruir essa ilusão: seu grande mérito é 
escancaradamente politizar a palavra. 
(...) expressões como "não seja xiita", "para de judiar do gato" e "não passa um cristão aqui 
essa hora" fazem-nos perguntar: por que as pessoas membros de uma religião viraram 
sinônimos de intransigência, de outra de maldade, e, de uma terceira, de pessoa humana 
genérica? (Ninguém precisaria contar  ... qual é a religião dominante dessa cultura). 
 (...) quase todas as variações de "negro" e "preto" ("enegrecer", "denegrir" etc) são negativas 
e, de branco, positivas. Se você estivesse lendo textos cariocas, talvez se deparasse com a 
expressão "neguinho" e, a princípio, talvez, pensasse que é um sinônimo de "pessoa genérica", 
até perceber que quase sempre é "neguinho só faz coisa errada" e quase nunca "neguinho tem 
uma casa linda em Búzios". (Ninguém precisaria contar qual é a cor dominante nessa 
sociedade). 
Nossa História não acabou: ela vive e pulsa e se reproduz nas entrelinhas da nossa língua. 
Mas a História não é uma prisão, nem um destino: ela é uma prática. 
Que pode e deve ser mudada. No nosso dia-a-dia. Uma palavra de cada vez. 

(http://papodehomem.com.br/politicamente-correto-uma-defesa/. Acesso em 05/04/2016) 

Texto II: 

 

(http://brunorabello.blog.uol.com.br/images/chargesitio.jpg. Acesso em 05/04/2016) 
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http://johnnynababilonia.blogspot.com.br/2009/02/o-uso-do-nego-e-do-neguinho-racismo-ou.html
http://papodehomem.com.br/politicamente-correto-uma-defesa/
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Texto II: 

A tirania do politicamente correto 

Wharton Hertz 

Muito provavelmente, a maioria de nós já foi enganada pelo politicamente correto. O termo é 

bonito, soa bem, parece polido, cheio de virtude, digno de ser aprendido e posto em prática. 

Com o tempo, no entanto, aprendemos que se trata de um embuste, mais uma daquelas 

novas expressões incluídas em nosso vocabulário para confundir e dar aparência de virtuoso 

àquilo que é vil, frívolo e indecoroso; (...) É interessante notar que isso cria uma armadilha 

para todos os lados envolvidos no momento que se exterioriza discordância. Veja só um 

exemplo que gera discussões acaloradas: quando o cristão defende princípios conservadores 

acerca da sexualidade, ele é rotulado de homofóbico. Ironicamente, a acusação retorna, e os 

homossexuais são chamados de cristofóbicos. Trata-se, claramente, de um coletivismo 

generalizado, que não expressa a realidade de nenhum dos grupos. 

(...) Quando o debate e a expressão são limitados, em vigia constante de uns sobre os outros 

acerca do que é certo dizer ou não, sobre quais palavras podem ser usadas e acerca do que se 

é permitido pensar, o diálogo, o confronto de ideias e a dialética tornam-se impossíveis. 

(http://www.aldobizzocchi.com.br/artigo67.asp. Acesso em 05/04/2016) 

 

TEXTO III: 

O que você pode falar, afinal? 

Maurício Horta 

 (...) 

Onde fica a liberdade de pensamento, de expressão? A ideia de que o direito de um termina 

onde começa o do outro vale aqui também: pode alguém retirar o direito do outro de dizer o 

que pensa? 

Talvez por isso a transformação ideológica de palavras seja tão utilizada por governos: é uma 

ótima forma de revogar o direito de pensar. Tanto regimes autoritários - como o apartheid sul-

africano, em que a palavra "miscigenação" virou "imoralidade" - quanto democráticos - como o 

dos EUA, que usou o termo "guerra preventiva" para o ataque unilateral ao Iraque - usaram do 

expediente.  

De boa intenção, o politicamente correto passa a ser visto como hipocrisia. E de hipócrita a algo 

fundamentalmente errado.  

(http://super.abril.com.br/cultura/o-que-voce-pode-falar-afinal. Acesso em 05/04/2016) 

 

(https://soumrascunho.files.wordpress.com/2015/05/tvfolha-i575-03-09-11.jpg. Acesso em 05/04/2016). 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO:  

Como se pôde observar nos textos e charges apresentadas acima, as questões que 

envolvem a postura “politicamente correta” e sua antípoda – “politicamente 

http://www.aldobizzocchi.com.br/artigo67.asp
http://super.abril.com.br/cultura/o-que-voce-pode-falar-afinal
https://soumrascunho.files.wordpress.com/2015/05/tvfolha-i575-03-09-11.jpg


incorreta” - causam grandes discussões, sendo muito utilizadas pelos mais diferentes 

agentes sociais. 

Com base nessas ideias e nos seus conhecimentos, produza um texto sobre o seguinte 

tema:  

A necessidade da conduta politicamente correta na sociedade atual 

Seu texto pode ser dissertativo ou narrativo. Caso você opte pela dissertação, o texto 

deverá conter argumentos e opiniões que apoiem os seus pontos de vista e a sua 

proposta para essas questões. Se você optar pela narração, o texto deverá trazer um 

enredo pertinente ao tema. 

- Escreva na norma padrão da Língua Portuguesa. 

- Utilize caneta esferográfica azul ou preta. 

- Atente para o número de linhas, que não deve ultrapassar o Máximo 30 (trinta). 

Mínimo: 15 linhas 

- A redação com até 7 (sete) linhas será considerada “insuficiente” e receberá nota 

zero. 

- A redação que fugir ao tema receberá nota zero. 

 

 

 

Prioridade, Relevância Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes 
de tudo, em princípio, principalmente, 
primordialmente, sobretudo, a priori 
(itálico), a posteriori (itálico) 

Tempo (Frequência, Duração, Ordem, 
Sucessão, Anterioridade, Posterioridade) 

Então, enfim, logo, logo depois, 
imediatamente, logo após, a princípio, no 
momento em que, pouco antes, pouco 
depois, anteriormente, posteriormente, em 
seguida, afinal, por fim, agora, atualmente, 
hoje, frequentemente, constantemente, 
eventualmente, às vezes, por vezes, 
ocasionalmente, sempre, raramente, não 
raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, 
nesse ínterim, enquanto, quando, desde 
que, sempre que, assim que, cada vez que, 
já, mal, nem bem 

Semelhança, comparação, conformidade Igualmente, da mesma forma, assim 
também, do mesmo modo, similarmente, 
semelhantemente, analogamente, por 
analogia, de maneira idêntica, de 
conformidade com, de acordo com, 
segundo, conforme, sob o mesmo ponto de 



vista, tal qual, tal quanto, como, assim como, 
como se, bem como 

Condição, hipótese Se, acaso, eventualmente, salvo se, exceto 
se, contanto que, com tal que, caso, a não 
ser que, a menos que, sem que, suposto 
que, desde que, eventualmente, etc. 

Adição, continuação Além disso, (a)demais, mas também, 
outrossim, ainda mais, por outro lado, 
também, e, nem, não só... mas também, não 
apenas... como também, não só... bem 
como, e, além de, ainda 

Certeza, ênfase Decerto, por certo, certamente, 
indubitavelmente, inquestionavelmente, 
sem dúvida, inegavelmente, com toda a 
certeza 

Surpresa, imprevisto Inesperadamente, inopinadamente, de 
súbito, imprevistamente, 
surpreendentemente 

Ilustração, esclarecimento Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras 
palavras, ou por outra, a saber, ou seja, ou 
melhor, aliás, ou antes, vale dizer 

Propósito, intenção, finalidade Com o fim de, a fim de, com o propósito de, 
para que, a fim de que, com o intuito de, 
com o objetivo de, para 

Lugar, proximidade, distância Perto de, próximo a ou de, junto a ou de, 
fora, mais adiante, além, lá, ali, algumas 
preposições e os pronomes demonstrativos 

Conclusão, resumo, recapitulação Em suma, em síntese, enfim, em resumo, 
portanto, assim, dessa forma, dessa 
maneira, logo, por isso, por consequência, 
assim, desse modo 

Causa e consequência, explicação Por consequência, por conseguinte, como 
resultado, por isso, por causa de, em virtude 
de, assim, de fato, com efeito, tão (tanto, 
tamanho)... que, porque, porquanto, pois, já 
que, uma vez que, visto que, como 
(=porque), portanto, logo, que (=porque), de 
tal sorte que, de tal forma que, visto que, 
dado que, como, devido a, em virtude de, 
tendo em vista isso, face a isto 

Contraste, oposição, restrição, ressalva, 
concessão 

Pelo contrário, em contraste com, salvo, 
exceto, porém, menos, mas, contudo, 
todavia, entretanto, no entanto, embora, 
apesar de, ainda que, mesmo que, por 
menos que, a menos que, a não ser que, em 
contrapartida, enquanto, ao passo que, por 
outro lado, sob outro ângulo, apesar de, a 
despeito de, porém, sob outro ponto de 
vista, de outro modo, por outro lado, em 
desacordo com 



Alternativa Ou... ou, ora... ora, quer... quer, seja ... seja, 
já... já, nem... nem 

Negação Não, absolutamente, tampouco, de modo 
algum, nunca 

Afirmação Sim, certamente, efetivamente, realmente, 
seguramente, indubitavelmente, 
inquestionavelmente, sem dúvida, decerto, 
por certo, com certeza 

Modo Bem, mal, assim, depressa, devagar, como, 
alerta, melhor (mais bem), pior (mais mal), 
às pressas, à toa, às escuras, à vontade, de 
mansinho, em silêncio, em coro, face a face, 
às cegas, a pé, a cavalo, de carro, às 
escondidas, às tontas, ao acaso, de cor, de 
improviso, de propósito, de viva voz, de uma 
assentada, de soslaio, passo a passo, cara a 
cara, etc. Também exprime modo a maioria 
dos advérbios terminados em mente: 
suavemente, corajosamente 

Referência A, ante, após, até, com, contra, de, desde, 
em, entre, para, perante, por, sem, sob, 
sobre, trás, além de, antes de, antes de, 
aquém de, até a, dentro em, dentro de, 
depois de, fora de, ao modo de, à maneira 
de, junto de, junto a, devido a, em virtude 
de, graças a, a par de 

Intensidade Muito, pouco, assaz, bastante, deveras, 
menos, tão, tanto, demasiado, mais, 
demasiadamente, meio, todo, 
completamente, profundamente, 
excessivamente, extremamente, demais, 
nada (Isto não é nada fácil), ligeiramente, 
levemente, que (Que fácil é este exercício!), 
quão, como (Como cantam!), quanto, bem, 
mal, quase 

Inclusão Até, inclusive, mesmo, também, ainda, 
ademais, além disso, de mais a mais 

Exclusão Apenas, salvo, senão, só, somente, exclusive, 
menos, exceto, fora, tirante 

 

 

 

Orientações do professor: 

Tente utilizar alguns dos elementos coesivos que constam na tabela, evitando, evidentemente, 

os erros de redundância (repetição de termos e expressões ao longo do texto) 

Seja objetivo e utilize argumentos sólidos; Esse é um tema em que o raciocínio dialético 

(lembram-se das aulas sobre isso?) pode ser colocado em prática. Em tempo: a dialética, nesse 

caso, deve ser norteada pelo eixo tese-antítese-síntese. Para fundamentar os argumentos e 



justificativas desta proposta, leia com atenção os textos motivadores e lance mão dos seus 

conhecimentos prévios sobre o tema. 

Sob hipótese alguma escreva algo que fuja dos padrões ancorados nos direitos humanos. Evite 

radicalismos.  

Preste atenção na estrutura do texto dissertativo. Releia as orientações da página 17 (os tipos 

de introdução) da nossa oficina de redação. Releia seu texto e tente, você mesmo, fazer a 

correção. 

 

 


