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Lab.1

1

Destaque, em amarelo, os
textualizadores conjuntivos que
são conjunções ou palavras que
assumem esta função e, em
verde, outros textualizadores
pronominais e adverbiais
– podem ser pronomes,
advérbios ou substantivos (em
retomadas em hiponímia e
hiperonímia);

2 Sintetize a tese na introdução;
3 Identifique os repertórios,

em rosa, que embasam os
argumentos;

4 Realce, em azul, as marcas do

autor (especialmente adjetivos
e advérbios que evidenciam o
posicionamento);

5 Sintetize, em uma frase curta,

os argumentos dos parágrafos
de desenvolvimento.
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Texto 1
O som é resultado de uma vibração que se propaga no ar. Graças
à capacidade do tímpano humano de captar as ondas sonoras, o
homem foi capaz de desenvolver a comunicação verbal, por meio da
fala. Foi também graças a essa capacidade, que gênios como Mozart
e Beethoven puderam compor obras-primas que permanecem emocionando a humanidade há séculos. Hodiernamente, entretanto, o
som engendra um problema grave: a poluição sonora. Originada
da ação humana, tal mazela pode causar graves consequências à
saúde física e mental da população. Em virtude disso, são necessárias
ações do Estado e dos cidadãos para minimizar essa problemática.
TESE:

Consequentemente à criação de um espaço ininterruptamente
barulhento, o ser humano sofre. Estresse, ansiedade, insônia são apenas alguns dos problemas de saúde causados pela poluição sonora.
Sons acima de 130 decibéis são capazes de causar dor. O excesso
de exposição a sons altos, aliás, pode levar a perdas de audição e,
até, à surdez. Em função disso, trabalhadores de fábricas em que
o ruído é excessivo são obrigados a usar protetores auriculares;
outrossim, diversas cidades já criaram legislações específicas para
o controle dos ruídos abusivos. Todavia, nem sempre as regras são
seguidas, ou a fiscalização não é suficiente. Nesse caso, é perceptível
que frequentemente a criação de leis não se mostra efetiva para a
resolução de dificuldades enfrentadas pelo corpo social.
Argumento-base:

A poluição sonora é relativamente recente. Quando os poetas
árcades brasileiros descreveram a paisagem bucólica das pastagens
mineiras no século XVIII, sequer poderiam imaginar que, na mesma
época, longe dali, na Inglaterra, começava um processo sem volta,
o qual conduziria toda a humanidade a transformações definitivas.
Foi a Revolução Industrial e a urbanização – sobretudo no século
XX – que deram origem ao barulho ensurdecedor de fábricas,
construções, aviões, ônibus e automóveis. Sob essa perspectiva, as
obras do pintor Andy Warhol parecem traduzir sua época: nos anos
1960, seus quadros de pop art exibiam onomatopeias próprias das
grandes cidades: “Vruuuum”, “Bang”, “Pow”. Em adição a essa realidade, o convívio entre os indivíduos – nem sempre harmônico – é
capaz de ocasionar muitos incômodos por um único problema: o
barulho. Música alta é uma das mais frequentes reclamações nos
condomínios. É visível, portanto, que, se a modernidade trouxe
muitos confortos para o homem, lamentavelmente também foi
capaz de desorganizar o ambiente, inclusive no que diz respeito
ao que se escuta nele.
Argumento-base:

Por conseguinte, percebida a presença e a gravidade da poluição
sonora, são imperiosas medidas para, ao menos, atenuar a problemática. Nesse sentido, cabe ao Ministério do Meio Ambiente organizar
um grande programa de combate ao excesso de ruídos nas grandes
cidades brasileiras. Por meio da intensificação da fiscalização dos
limites máximos de decibéis nos ambientes, será possível prevenir
a população dos severos males causados pela exposição ao ruído
excessivo. Esse controle deverá atuar em fábricas, avenidas movimentadas, casas noturnas e até em condomínios cuja vizinhança
se sinta incomodada. Dessa forma, será possível, se não retomar o
silêncio das paisagens árcades, ao menos controlar os sons emitidos
no espaço urbano, para, enfim, preservar nossa capacidade única
de apreciar as belas sinfonias de Mozart e Beethoven.

