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ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL - INDIVIDUAL 
 
OBJETIVO 

Suscitar no aluno o pensamento crítico acerca das recentes 

manifestações populares no Brasil.  

O que começou de forma pontual como um protesto contra o aumento 

da passagem de ônibus em São Paulo ganhou o país e se transformou em 

uma ampla demonstração de insatisfação popular. Em grande parte, 

insatisfação com a falta de qualidade dos serviços públicos e pela falta de ética 

na política (SILVA, 2013). 

 

ORIENTAÇÕES 
Com base nas diversas notícias de manifestações populares na 

sociedade brasileira ocorridas recentemente, produza um texto próprio, original, 

refletindo sobre as seguintes questões: 

1. O que essas manifestações populares querem dizer 

efetivamente? 

2. É praticada a justiça social no Brasil? 

3. Pontue alguns aspectos que julgue importantes em relação ao 

tema. 

4. No passado, o cunho político sempre foi condição necessária e o 

grande articulador dos movimentos sociais. Na atualidade, o foco foi desviado. 

O que ocorreu?  

Para fundamentar teoricamente seu texto, você deverá utilizar o artigo 

científico abaixo como base para sua análise, através do link: 

<http://www.scielosp.org/pdf/csp/v14s2/1322.pdf>. 

 

http://www.scielosp.org/pdf/csp/v14s2/1322.pdf
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IMPORTANTE  

Atente para o fato de que o artigo acima servirá apenas como referência 

teórica e não poderá ser copiado literalmente em sua produção pessoal.  

A estrutura do trabalho deverá conter, seguindo as normas da ABNT: 

- Capa (Unopar) 

- Folha de rosto 

- Sumário 

- Introdução 

- Desenvolvimento 

- Considerações finais 

- Referências 

 

• O trabalho deverá contar com 5 laudas de desenvolvimento - não 

considerar introdução, considerações e referências.  

• A estrutura do texto dissertativo: 

Na introdução - apresentamos o tema e o ponto de vista. 

No desenvolvimento - apresentamos a argumentação, é o momento mais 

importante do trabalho, pois você vai fundamentá-lo teoricamente.  

Na conclusão - apresentamos uma síntese reafirmadora das ideias 

(reapresentação com outras palavras do seu ponto de vista; aqui, você poderá 

refletir acerca das suas impressões em relação ao tema). 

 

IMPORTANTE 

As questões são norteadoras. O texto deverá ser dissertativo.  

• Lembre-se que todo o trabalho acadêmico deverá vir de acordo 

com as normas técnicas da ABNT, no que se refere à estrutura e às referências.  

 

Bom trabalho! 
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