
 
Proposta de Redação  

 
O resumo é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto fonte,                                 
de forma que é produzido um novo texto, no entanto, de maneira resumida, abreviada ou                             
sintetizada. Em outras palavras, o resumo é a compilação de informações mais relevantes de                           
um texto original e não uma cópia. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos                                   
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva um resumo da reportagem                       
contida no TEXTO 1.  
 
TEXTO I 
 
As dores da adolescência (para os pais) 
 
Por que o período de crescimento de jovens saudáveis, bem-educados e estudiosos provoca tanta turbulência na 
vida e nos nervos de quem os cria 
 
Há oito anos, o casal de pesquisadores Mario e Alice passou por um dos períodos mais delicados de suas vidas – na                      
definição deles mesmos. Por dois anos, conviveram com três adolescentes dentro de casa. Marco, o mais velho, tinha 17                   
anos, e Marcelo, o do meio, 14, quando a caçula, Gabriela, mostrou os primeiros sintomas de sua entrada na adolescência,                    
aos 12. “Já tínhamos o faro treinado. Foi fácil perceber que a Gabi estava diferente, pelo jeito de ela olhar e falar com a                        
gente”, diz Mario. “Pensei na hora: acabou. O único filho que ainda gostava do nosso ninho partiu para outro grupo.                    
Agora, somos nós aqui, e eles lá”, diz Alice. Lá, onde? “Onde tudo o que a gente faz ou fala está errado, inadequado e                        
ultrapassado. Lá, naquela fase em que até nossa aptidão como seres humanos é contestada”, diz Mario. A afirmação                  
provoca risos nos dois filhos, ao ouvir o depoimento dos pais. Marco agora tem 25 anos, e Marcelo, 22. Para garantir que                      
pais e filhos pudessem falar abertamente de suas experiências, sem censura ou constrangimento, os nomes de pais e                  
adolescentes que aparecem nesta reportagem foram trocados. Ainda assim, Gabriela, hoje com 20 anos, não quis                
participar. “É importante para ela proteger sua individualidade. É uma fase”, diz Alice. 
 
 
Ao ouvir Mario e Alice discorrer sobre seus filhos, me preparo para o relato das roubadas em que os jovens bonitos                     
sentados à minha frente se meteram para gerar tanto transtorno na vida de seus pais. “Ah, foram terríveis. Chegaram a ser                     
insuportáveis. Houve momentos em que senti medo da reação deles…”, diz Alice. Diante do desfile de adjetivos e                  
ausência de fatos concretos, pergunto objetivamente: eram maus alunos? “Não, isso não. Nenhum dos três deu trabalho na                  
escola”, diz Mario. Bebiam muito? “Olha, houve aquela vez em que o Marcelo chegou meio carregado e passou o final de                     
semana na cama. Mas acho que foi isso”, afirma Alice. E quanto a drogas? “Acho que experimentaram. Nunca nos                   
contaram. Falamos abertamente sobre os riscos. Não me preocupei muito com isso”, diz Mario. “Me preocupava. Mas                 
nenhum problema chegou até nós”, diz Alice. Foram agressivos, do tipo que batiam em colegas? “Não, claro que não”,                   
dizem. Foram agressivos com vocês? Por que tinham medo da reação deles? “Foram ríspidos”, diz Alice – e                  
imediatamente os filhos protestam. 
“Mamãe, você repetia o mesmo conselho 20 vezes! Parecia que tínhamos 5 anos”, diz Marco. Insisto com os pais. Que                    
fatos fizeram aquele período ser tão terrível? “Nos tornamos invisíveis”, diz Mario. “Pior que isso. Tudo o que dizíamos                   
parecia sem importância. Às vezes, quando estava mais sensível, deixava de falar alguma coisa com medo de tirarem sarro                   
e eu acabar chorando ou brigando com eles”, diz Alice. Marcelo tem outro ponto de vista: “Não éramos mais crianças,                    
mas eles nos tratavam como se fôssemos”. 
 
Marco, Marcelo e Gabriela deram a seus pais o tipo de preocupação que jovens que começam a namorar, sair à noite e ter                       
interesses próprios dão. Fizeram os pais buscá-los no meio da madrugada. Apareciam com amigos para dormir em casa                  
sem avisar, como se privacidade fosse algo que cinquentões não precisam mais ter. Aprontavam pequenas trapaças                
estudantis, como esconder que estavam mal em trigonometria até que fosse quase tarde demais para encontrar um                 
professor particular. Fora isso, os três foram o que se pode chamar de bons filhos. São inteligentes e capazes de                    
estabelecer laços de amizade e relações de afeto saudáveis com quem convivem, e também com seus pais. Foram bem na                    
escola e entraram em boas faculdades. Dois deles estão na PUC – a Pontifícia Universidade Católica, de São Paulo. O                    
mais velho estudou na Universidade Federal do ABC, na cidade de Santo André, onde Alice trabalhava. 

WWW.IMAGINIE.COM 

https://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/12/dores-da-adolescencia-bpara-os-paisb.html
https://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/12/dores-da-adolescencia-bpara-os-paisb.html
https://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/12/dores-da-adolescencia-bpara-os-paisb.html


 
 
Quando se pergunta a eles sobre a própria adolescência, não contam nada de extraordinário. “Eu não tinha dinheiro para                   
nada, mas era até divertido”, diz Marco. “Eu ainda não tenho”, afirma Marcelo, e ri. Nada no depoimento deles lembra o                     
drama emocional vivido pelos pais no mesmo período. É como se eles e seus pais tivessem vivido em planetas diferentes,                    
não na mesma casa de classe média da Zona Sul de São Paulo. 
Os pais é que são deixados para trás, ao tentar absorver as mudanças de seus filhos. Neles, os efeitos negativos dessa fase                      
parecem inegáveis. Um estudo conduzido por Steinberg, publicado no mesmo livro, acompanhou 200 famílias por dois                
anos, a partir do momento em que o filho mais velho entrou na puberdade. Quarenta por cento dos casais sofreram uma                     
queda na saúde mental, com sentimento de rejeição e baixo valor pessoal. Para esses, houve declínio da vida sexual e                    
aumento de sintomas físicos de estresse. O estudo estabeleceu como grupo de controle casais da mesma faixa etária sem                   
filhos, para que as mudanças dos períodos pré-andropausa e pré-menopausa pudessem ser isoladas. 
A diminuição do tempo com os filhos é agravada pela forma como os pais encaram sua função na vida deles. Desde o                      
momento em que eles dão seu primeiro choro, a organização da vida familiar gira em torno de seu bem-estar. Pais que                     
trabalham destinam todo o tempo livre para cumprir o papel de cuidador. Mães deixam de trabalhar para se dedicar aos                    
filhos. O carro que comprarão, a programação de férias e até a forma como distribuirão os móveis pela casa são decisões                     
baseadas, primeiro, na necessidade das crianças (ou no que os pais imaginam ser essa necessidade). Depois de passar                  
tantos anos submersos na tarefa de criar seus filhos, não é de estranhar a sensação de vazio, ou invisibilidade, relatada por                     
muitos pais. A adolescência dos filhos é um período que pode mexer com os pais. Na prática, pequenos ajustes de postura                     
bastam para que a relação volte a fluir. “Entender o que ocorre com os jovens, saber de suas novas necessidades diminui                     
muito a ansiedade dos pais”, diz Perosa. “A sensação de ‘ele se afastou porque me odeia’ passa.” Terapeutas e pais                    
experientes são unânimes em dizer que o crescimento dos filhos representa uma oportunidade de estabelecer uma relação                 
de parceria, com diálogo e negociação. “Muitos pais sofrem por enxergar o filho como uma propriedade”, diz Ana Bock.                   
“Pais que tentam se manter estáticos e donos da razão são os que mais sofrem.” 
 
Estabelecer uma parceria com os filhos não significa virar melhor amigo. Os jovens já têm seus amigos. Os pais podem                    
compartilhar e se interessar, mas sem forçar, sob o risco de sufocar os filhos e de ser banidos da convivência. Não há nada                       
que um adolescente furioso faça tão bem quanto se isolar e erguer um muro em relação aos pais. 
 

Disponível em: https://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/12/dores-da-adolescencia-bpara-os-paisb.html Acesso em 13 de março de 
2019. 

TEXTO II 
 
Por que resumir um texto? Qual a finalidade? 
 
Bom, a verdade é que se resumo não fosse bom, o professor não insistia em cobrar ou aconselhar que fosse feito! 
Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. 
Quando reescrevemos um texto, internalizamos melhor o assunto e não nos esquecemos dele. Afinal, não aprendemos                
com um simples passar de olhos pelas letras! Dessa forma, podemos até dizer que lemos o texto, mas quanto a                    
assimilar...será difícil afirmar que sim! 
 
O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito em todas as                     
disciplinas, pois estará atento às ideias principais e se lembrará dos pontos chaves do conteúdo. 
 
Expor o texto em um número reduzido de linhas não parece ser fácil? Não se preocupe, a seguir estão alguns passos para                      
se fazer um bom resumo e se dar bem: 
- Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele; 
- Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando as palavras-chaves para serem a base do resumo; 
- Logo após, faça o resumo dos parágrafos, baseando-se nas palavras-chaves já destacadas anteriormente; 
- Releia o seu texto à medida que for escrevendo para verificar se as ideias estão claras e sequenciais, ou seja, coerentes e                       
coesas. 
- Ao final, faça um resumo geral deste primeiro resumo dos parágrafos e verifique se não está faltando nenhuma                   
informação ou sobrando alguma; 
- Por fim, analise se os conceitos apresentados estão de acordo com a opinião do autor, porque não cabem no resumo                     
comentários pessoais. 
 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/redacao/resumo-texto.htm Acesso em 13 de março de 2019 
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TEXTO III 
 
Resumo do livro “A Culpa é Das Estrelas” 
 
A história é narrada em primeira pessoa pela Hazel. Ela é uma adolescente de 16 anos que sofre com um câncer no                      
pulmão desde os seus 13 anos. 
Por ter que conviver com essa terrível doença ela acaba tendo dificuldades em seu dia a dia. Ela tem que tomar vários                       

remédios e é obrigada a usar um tubo de oxigênio por todos os lugares. Sem contar o cansaço e o desgaste mental e físico                        
que o câncer causa. 
Toda essa condição faz com que ela tenha mais vontade de ficar em casa assistindo TV e lendo um livro do que sair para                        
algum lugar e viver uma vida como uma adolescente “normal”. Essa postura gera uma preocupação entre os seus pais e os                     
médicos. 
Para animá-la e melhorar a qualidade de vida dela, eles resolvem levá-la a um grupo de apoio a pacientes com câncer. A                      
princípio, Hassel não estava nenhum um pouco animada com a atividade. Só que nesse grupo de apoio chamado “Coração                   
de Jesus” é que ela conhece uma pessoa que muda o seu destino. 
Outro adolescente chamado Augustus aparece em uma das reuniões do grupo. Ele possui câncer nos ossos e por isso teve                    
que amputar parte de sua perna. Apesar desse sofrimento, Augustus leva a vida numa boa e faz piadas com sua doença. 
A partir do momento que eles se conhecem passam a ter uma maior intimidade um com o outro e iniciam uma relação de                       
carinho, afeto e companheirismo. 
Um fato marcante da história é quando a Hazel apresenta um livro para Augustus. Ele se chama a “alguma coisa do                     
império”. O livro fala sobre uma paciente com leucemia, mas ele acaba sem um final de verdade. 
E por isso, a história fica sem um desfecho completo o que gerou muita frustração tanto para Hazel quanto para Augustus.                     
Ela já havia tentando entrar em contato com o autor, mas não obteve respostas. 
Para tentar responder essa pergunta sem resposta Augustus começa a pesquisar e consegue o e-mail do autor do livro.                   
Depois de alguns contatos o autor fala para Augustus que só contaria o que de fato aconteceu no final da história                     
pessoalmente. Ele havia saído dos Estados Unidos e agora morava em Amsterdã. Para resolver esse enigma, Hazel, sua                  
mãe e Augustus viajam para Amsterdã. 
Durante toda a trama do livro são colocadas questões filosóficas sobre doenças terminais. Para os mais emotivos, a                  
história é quase que garantia de lágrimas. 
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TEXTO IV 
 
Resumo do dia 
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