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“E viveram felizes para sempre.”

Fadas. Piratas. Monstros. Peter Pan é uma obra 
que narra uma aventura mágica de jovens, em um 
mundo fantástico, com um menino especial que 
voa e, ainda, não envelhece nem amadurece. Nesse 
contexto, tal narrativa pode nos auxiliar na discus-
são do texto “Os adolescente que merecemos”, de 
Contardo Caligaris: o autor defende, baseado no 
caso do naufrágio de Abby Sunderland, que existe 
uma superproteção da juventude na atualidade, 
impedindo o pleno amadurecimento de nossas 
crianças - assim como Peter Pan, impedido de crescer 
e de deixar seu mundo mágico onde é protegido. 
Nesse panorama, portanto, concordo parcialmente 
com as ideias do autor, tendo em mente que existe 
sim uma preocupação em demasia dos pais, mas  
tal atitude é necessária e explicável.

Por um lado, concordo com a opinião do autor: 
existe, de fato, uma superproteção, por parte dos pais 
modernos, dos filhos. Tal realidade é extremamente 
grave, uma vez que impede o pleno desenvolvimento 
da autonomia do jovem. “Os filhos ficam infinita-
mente mais dependentes”. A frase de Caligaris nos 
mostra, desse modo, como, ao não permitirmos que 
as crianças tenham diferentes desafios, aventuras e 
vivências, evitamos que elas fracassem e aprendam 
com seus próprios erros. Ou seja, as derrotas e os 
sofrimentos são essenciais para o amadurecimento 
pleno dos indivíduos - pois nós somos nada mais 
que a amálgama de nossas experiências. Por isso, 
concordo com o autor no seu posicionamento no 
que tange à existência de uma preocupação exa-

cerbada dos jovens pelos pais - talvez seus desejos 
fossem que os filhos se assemelhassem a Peter Pan, 
isto é, não crescessem.

No entanto, por outro lado, discordo da opinião 
do autor - a preocupação dos pais com os filhos é 
compreensível e, de certo modo, justificável. Nesse 
sentido, ao longo dos séculos XX e XXI, a sociedade 
começou a dar importância e atenção à infância (fato 
que é visível, por exemplo, na criação do “Estatuto 
da Criança e do Adolescente” no Brasil), e os pais, 
adquirindo esse esclarecimento, tornaram-se mais 
cautelosos. Diante disso, esse período do indivíduo, 
ao mesmo tempo que é essencial para a edificação 
plena da maturidade, é um momento de irrespon-
sabilidade no qual não temos plena noção das 
consequências de nossos atos. Sob tal perspectiva, 
o filme “Natureza Selvagem”, baseado em fatos reais, 
narra a jornada de Cristhofer McCandless, jovem 
americano, para o Alasca, sozinho: o personagem 
tem uma experiência enriquecedora, mas acaba 
morrendo desaparecido no final. Apesar de trágica, 
a obra nos mostra, dessa forma, como o cuidado dos 
pais é compreensível, pois deixar os filhos à mercê 
da solidão pode ter consequências dramáticas e, 
infelizmente, fatais - afinal, não vivemos em um 
conto de fadas no qual a morte não está presente. 
Destarte, discordo em parte com o “liberalismo” de 
cuidado do autor, pois a aventura de Abby Sun-
derland poderia ter terminado, lamentavelmente, 
como a de Cristhofer. 

Por conseguinte, fica clara a minha posição em 
relação ao exposto por Contardo Caligaris no texto 
“Os adolescentes que merecemos”: ao mesmo tempo 
que concordo que impedir o jovem de experienciar 
desafios é muito negativo, discordo que a intenção 
dos pais é maléfica e somente objetifica a repelir 
o seu desenvolvimento como adulto autônomo. É 
necessário equilíbrio. Precisamos deixar, dessa forma, 
um legado de ensinamentos - que não ofusque a 
pujança da juventude - para nossos filhos a fim de 
que eles mesmos possam tecer uma jornada escla-
recedora, positiva e, ainda, segura para que eles 
sejam felizes para sempre. Talvez, assim, os Peter 
Pans modernos possam amadurecer plenamente 
de maneira protegida. 
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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);

Sintetize a tese na introdução;

Identifique os repertórios, 
em rosa, que embasam os 
argumentos;

Realce, em azul, as marcas do 
autor (especialmente adjetivos 
e advérbios que evidenciam o 
posicionamento);

Sintetize, em uma frase curta, 
os argumentos dos parágrafos 
de desenvolvimento.
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“E viveram felizes para sempre.”

Fadas. Piratas. Monstros. Peter Pan é uma obra 
que narra uma aventura mágica de jovens, em um 
mundo fantástico, com um menino especial que 
voa e, ainda, não envelhece nem amadurece. Nesse 
contexto, tal narrativa pode nos auxiliar na discus-
são do texto “Os adolescente que merecemos”, de 
Contardo Caligaris: o autor defende, baseado no 
caso do naufrágio de Abby Sunderland, que existe 
uma superproteção da juventude na atualidade, 
impedindo o pleno amadurecimento de nossas 
crianças - assim como Peter Pan, impedido de crescer 
e de deixar seu mundo mágico onde é protegido. 
Nesse panorama, portanto, concordo parcialmente 
com as ideias do autor, tendo em mente que existe 
sim uma preocupação em demasia dos pais, mas  
tal atitude é necessária e explicável.

 Ideia-chave:Ideia-chave: há uma preocupação em dema-
sia dos pais, mas  tal atitude é necessária e explicável.

Vinicius Lovison emprega uma estratégia fácil 
de ser empregada, no início de texto, para contex-
tualizar por meio de recortes da realidade, espécie 
de flashes, a fim de convidar o leitor a imergir na 
realidade discursiva. Recomendo fortemente esta 
técnica como recurso de estilística,  pois permite que 
o leitor acompanhe o percurso de olhar do sujeito da 
redação que, ao selecionar imagens que se referem 
ao repertório do livro Peter Pan, comprova o con-
hecimento da obra. Após apresentar o conteúdo do 
livro infanto-juvenil, Lovison faz uso da composição 
“nesse contexto, tal narrativa” para estabelecer a 
passagem do universo ficcional para a discussão do 
tema proposto no presente. No final da introdução, 
o estudante expressa que “concorda parcialmente 
com as ideias do autor”. Essa parcialidade é explícita 
através da conjunção “mas”.

Por um lado, concordo com a opinião do autor: 
existe, de fato, uma superproteção, por parte dos pais 

modernos, dos filhos. Tal realidade é extremamente 
grave, uma vez que impede o pleno desenvolvimento 
da autonomia do jovem. “Os filhos ficam infinita-
mente mais dependentes”. A frase de Caligaris nos 
mostra, desse modo, como, ao não permitirmos que 
as crianças tenham diferentes desafios, aventuras e 
vivências, evitamos que elas fracassem e aprendam 
com seus próprios erros. Ou seja, as derrotas e os 
sofrimentos são essenciais para o amadurecimento 
pleno dos indivíduos - pois nós somos nada mais 
que a amálgama de nossas experiências. Por isso, 
concordo com o autor no seu posicionamento no 
que tange à existência de uma preocupação exa-
cerbada dos jovens pelos pais - talvez seus desejos 
fossem que os filhos se assemelhassem a Peter Pan, 
isto é, não crescessem.

Na relação entre os desenvolvimentos, a hier-
arquia se funda na associação por um lado/por 
outro. O tópico frasal explicita o posicionamento 
de Lovison ao reiterar o de Caligaris de que os pais 
superprotegem os filhos. Na segunda oração, tal 
posicionamento é justificado pela crença do estu-
dante de que o cuidado exagerado dos genitores 
impede o desenvolvimento da autonomia. Sugiro 
inserirmos a citação de Caligaris ao discurso por 
meio de textualizadores como conforme ou segundo 
a fim de o candidato pontuar em critérios de coesão 
e organicidade. Atenção para a referenciação da 
primeira pessoa do plural (evitamos/somos/nos-
sas) como artifício de autoria, evidenciando que o 
sujeito textual participa ativamente do contexto 
discursivo. No final do excerto, a relação com Peter 
Pan é retormada para dar unidade à produção. A 
metáfora “amálgama”, ao criar uma ilustração, 
destaca o ponto de vista na construção.

No entanto, por outro lado, discordo da opinião 
do autor - a preocupação dos pais com os filhos é 
compreensível e, de certo modo, justificável. Nesse 
sentido, ao longo dos séculos XX e XXI, a sociedade 

começou a dar importância e atenção à infância (fato 
que é visível, por exemplo, na criação do “Estatuto 
da Criança e do Adolescente” no Brasil), e os pais, 
adquirindo esse esclarecimento, tornaram-se mais 
cautelosos. Diante disso, esse período do indivíduo, 
ao mesmo tempo que é essencial para a edificação 
plena da maturidade, é um momento de irrespon-
sabilidade no qual não temos plena noção das 
consequências de nossos atos. Sob tal perspectiva, 
o filme “Natureza Selvagem”, baseado em fatos reais, 
narra a jornada de Cristhofer McCandless, jovem 
americano, para o Alasca, sozinho: o personagem 
tem uma experiência enriquecedora, mas acaba 
morrendo desaparecido no final. Apesar de trágica, 
a obra nos mostra, dessa forma, como o cuidado dos 
pais é compreensível, pois deixar os filhos à mercê 
da solidão pode ter consequências dramáticas e, 
infelizmente, fatais - afinal, não vivemos em um 
conto de fadas no qual a morte não está presente. 
Destarte, discordo em parte com o “liberalismo” de 
cuidado do autor, pois a aventura de Abby Sun-
derland poderia ter terminado, lamentavelmente, 
como a de Cristhofer. 

No segundo desenvolvimento, o estudante uti-
liza dois textualizadores no início do parágrafo. 
Poderíamos retirar o “no entanto” para que haja 
paralelismo na associação dos argumentos (por um 
lado/por outro). Além disso, em vez do travessão 
na primeira linha, os dois-pontos seriam uma alter-
nativa para enfatizar o ponto de vista - embora o 
tópico frasal, por sua natureza sintética, já inclua 
esta função. O repertório, praticamente ausente 
no desenvolvimento 1, é composto, neste excerto, 
tanto pela referência ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente quanto pelo filme Natureza Selvagem. 
Merece destaque a relação entre sociedade e pais, 
pois cria-se um problema de paralelismo semânti-
co, uma vez que pais fazem parte da sociedade, 
logo a associação torna-se equivocada, visto que a 
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conjunção “e” deveria atrelar elementos do mesmo con-
junto como, por exemplo, pais e filhos (categoria: fami-
liares). No final do excerto, a conexão entre Chisthofer, 
personagem do filme, e Abby, protagonista do artigo, 
evidencia a capacidade singular do jovem de promover 
associações que convirjam para a expressão da opinião 
do autor da redação. A construção “não vivemos em um 
conto de fadas” salienta a participação do sujeito no 
discurso (vivemos) e reforça a organicidade ao retomar 
as imagens exploradas na introdução (fadas, piratas e 
monstros da introdução).

Por conseguinte, fica clara a minha posição em relação 
ao exposto por Contardo Caligaris no texto “Os adoles-
centes que merecemos”: ao mesmo tempo que concordo 
que impedir o jovem de experienciar desafios é muito 
negativo, discordo que a intenção dos pais é maléfica e 
somente objetifica a repelir o seu desenvolvimento como 
adulto autônomo. É necessário equilíbrio. Precisamos 
deixar, dessa forma, um legado de ensinamentos - que 
não ofusque a pujança da juventude - para nossos filhos 
a fim de que eles mesmos possam tecer uma jornada 
esclarecedora, positiva e, ainda, segura para que eles 
sejam felizes para sempre. Talvez, assim, os Peter Pans 
modernos possam amadurecer plenamente de maneira 
protegida. 

No último parágrafo do texto, a conclusão é ante-
cipada pelo textualizador “por conseguinte”. Vinicius 
retoma os argumentos explorados nos desenvolvimentos. 
A alternativa encontrada para resolver o problema 
surge sintetizada na frase curta, em meio ao texto: “é 
necessário equilíbrio”. O emprego de “precisamos” refor-
ça o posicionamento ativo do estudante, pois o jovem 
se assume capaz de promover mudanças no futuro. Os 
adjetivos em expostos em tríade  (esclarecedora, positiva, 
segura)  qualificam a jornada a ser tecida (movimento 
metafórico) e intensificam o ponto de vista. Novamente 
a referência a Peter Pan, utilizada no início do texto, 
é reiterada no “felizes para sempre” que dá  título à 
redação, demonstrando a eficiência dessa estratégia 
como recurso para promoção da organicidade.
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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);

Sintetize a tese na introdução;

Identifique os repertórios, 
em rosa, que embasam os 
argumentos;

Realce, em azul, as marcas do 
autor (especialmente adjetivos 
e advérbios que evidenciam o 
posicionamento);

Sintetize, em uma frase curta, 
os argumentos dos parágrafos 
de desenvolvimento.
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