
ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Os textos a seguir tratam de dois assuntos que, aparentemente, 

não se relacionam, mas recentemente passaram a fazer parte do 

mesmo campo de análise: polarizações sociais e confraternizações, 

como o Natal. Enquanto o artigo de opinião propõe algumas re-

flexões sobre a data comemorativa, a matéria jornalística apresenta 

soluções que podem amenizar os indesejáveis conflitos. Leia-os com 

atenção, procurando associá-los entre si e com seu repertório pré-

vio para desenvolver a Proposta de Redação.  

TExTO 1  

E se matassem o Papai Noel, como nos 

anos 1950?

O que fazer quando o Papai Noel é enforcado e, em seguida, 

queimado no átrio de uma Catedral? A execução teve como público 

centenas de crianças de um orfanato regional e contou com o aval do 

clero, que condenava o barbudo herege, acusado de “paganizar” a 

festa de Natal. O comunicado distribuído pelos religiosos dizia:

“Representando todos os lares cristãos da paróquia, dispostos a lutar 

contra a mentira, 250 crianças, reunidas diante da porta da Catedral de 

Dijon, queimaram o Papai Noel. Não se tratou de um espetáculo, e sim 

de um gesto simbólico. Papai Noel foi sacrificado em holocausto. De fato, 

a mentira não pode despertar o sentimento religioso na criança e não é, 

de modo algum, um método educativo – que outros digam e escrevam 

o que quiserem […]. Para nós, cristãos, o Natal deve continuar a ser o 

festejo que comemora o nascimento do Salvador”.

A polêmica venceu aquele Natal de 1951 na cidade de Dijon, na 

França. Na época, o homicídio simbólico do Papai Noel ocupou as man-

chetes do país e ganhou o registro do antropólogo Claude Lévi-Strauss 

(de quem retiro as informações no livro O Suplício do Papai Noel). A 

polarização demorou para arrefecer, estampando jornais por dias.

Aos olhos de uma pessoa no Brasil, em 2019, poderíamos ler 

o fenômeno como uma reação conservadora da Igreja, insensível às 

 

PROCURA-SE PAPAI NOEL, VIVO OU MORTO

mudanças tidas como inofensivas. Mas Lévi-Strauss interpretou o 

ocorrido de outra forma. Segundo ele, o escândalo do Papai Noel 

colocou sujeitos em posições inusitadas: a Igreja, tradicionalmente en-

carada como retrógada, clamava por um espírito crítico às mudanças  
executadas pelo símbolo pagão (e identificado com os avanços dos 

Estados Unidos na França do pós-guerra), e os racionalistas liberais de-

fendiam a superstição e os ritos que se formavam. A partir dessa curiosa 

situação, o antropólogo discorreu sobre os significados do “bom velhi-

nho” e do próprio Natal.

No caso do Brasil, nos últimos anos, os eventos familiares natali-

nos tornaram-se palco privilegiado da polarização nacional. Não são 

poucos os relatos – e as piadas – a respeito dos conflitos calorosos tes-

temunhados por nós. Quase todo mundo tem uma anedota ou história 

trágica própria para contar. Em face dessa crescente verve, surgiram 

campanhas para “despolarizar” as conversas, estratégias para desviar 

de certos parentes e até orientações com as informações atualizadas 

para as discussões quentes do ano. Curiosamente, o Natal em si não 

foi (ainda) polarizado, ao contrário do que ocorreu em Dijon de 1951. 

Embora a ceia e o almoço permaneçam como momentos de tensão, 

optamos, ao menos por ora, não desqualificar e manter esse espaço 

para (alguma) comunhão. Desconheço campanhas a favor ou contra o 

Papai Noel, ou mesmo propostas para abolir o Natal como espaço de 

comunhão – se existem, ainda não se espalharam no debate público. 

Há sim críticas ao teor consumista e capitalista da festa, mas, em geral, 

esses aspectos não comprometeriam a celebração.

Considero importante atinar para essa nossa escolha de preservar 

o Natal. Quiçá esta é uma escolha social inconsciente, uma forma de 

preservar alguma reunião. Apesar das “tortas de climão”, azedumes 

nos olhares e trocas poucas polidas entre parentes em espectros polí-

ticos e sociais distintos, parece permanecer algum desejo de encontro. 

Se esse não houvesse, polarizaríamos o Papai Noel e discutiríamos a 

própria necessidade de celebrar o Natal. Poderíamos exigir o fim desse 

encontro anual e matar (simbolicamente) o Papai Noel.

Lévi-Strauss defende que o Natal é – para além de uma festa reli-

giosa – a “festa do outro”, isto é, a celebração em que presenteamos o 

outro como forma de atualizar laços e celebrar ritos e mitos (sejam cris-

tãos ou não). Um momento para acreditar, por pouco que seja, numa 

generosidade irrestrita, numa gentileza desinteressada, num instante 

sem receio, inveja ou amargura. Essa vontade oferece a oportunidade 

de relação. A crença na oferta e na dádiva que pode ser preservada. 

Costumo nutrir um certo grau de ceticismo em minhas análises e avalia-

ções, mas talvez seja um momento para enfatizar não o que perdemos, 

mas para valorizar o que ainda temos e, assim, refletir: por que nós 

concordamos com o Natal?
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TExTO 2

Contra ‘climão’ no Natal, projeto indica 

como falar de política sem brigar

Plataforma Despolarize lança guia que ajuda a 

direcionar conversas em tempos de divisão

Uma plataforma que quer ajudar os brasileiros a conseguir falar 

de política sem brigar considerou ser oportuno pegar carona nas 

festas de fim de ano para lançar a primeira etapa da iniciativa. 

[...]

Criado pelo advogado e ativista político Rafael Poço, 32, o pro-

grama dá dicas de como se comportar para dialogar com parentes 

e amigos em um clima respeitoso, mesmo que haja discordâncias.

“Não se trata de um projeto para levar as pessoas a conver-

gir para algum tipo de posicionamento. É focado em estabelecer 

bases para que a conversa se desenrole de forma mais produtiva”, 

diz ele. 

[...]

A produção envolveu estudos de áreas como negociação, co-

municação não violenta, psicologia, sociologia, antropologia e até 

neurociência.

O resultado será espalhado primeiramente na internet, na for-

ma de pílulas e de um manual que poderá ser baixado. Depois será 

produzido um baralho que funciona como guia e pode ser “jogado” 

pelos participantes. 

[...]

Algo precioso para se ter em mente, especialmente nos encon-

tros familiares, é pensar nas barreiras com o ouvinte, que vão de 

formação cultural e diferença de geração a questões de gênero. 

Tudo isso parece muito distante da realidade e difícil? Sim, é 

duro mesmo mudar o comportamento, admite Poço, o autor da 

plataforma.

“Não é um projeto ingênuo, que pressupõe que todos vão ser 

compreensivos e se dar as mãos. A meta é mostrar que as pessoas 

podem tentar se expressar e se entender melhor”.

O pacote preparado com foco nas festas de fim de ano inclui 

também um resumo de assuntos que dominaram o noticiário recen-

temente e podem ressurgir agora, entre um brinde e outro.

[...]

Com esse material, a intenção do projeto é subsidiar conversas 

que passem longe de fake news e sejam ancoradas em informações 

verdadeiras e atualizadas.

[...]

“Os estudos mostram que a polarização sectária está corroendo 

os fundamentos da democracia, no Brasil e no mundo. Com esse tra -

balho, o que buscamos é tentar recuperar o tecido social”, diz Poço. 

Para o idealizador, as fissuras podem, no limite, descambar para 

uma instabilidade política e econômica no país talvez irreversível.

“Precisamos ficar atentos para evitar esse extremo. Mudar a for-

ma de agir começa pelo local de trabalho, pelo papo no elevador 

e no Uber”, diz Poço. E, por que não, pela ceia ou o almoço de fim 

de ano com a família.

Dicas do guia prático para conversas difíceis

• Antes de puxar uma conversa, reflita sobre suas próprias inten-

ções e expectativas. Tente não transferi-las para a outra pessoa.

• Convide o interlocutor para a conversa de forma sincera e esti-

mulante, tentando não assustar nem parecer cínico.

• Respeite o fato de a outra pessoa ter uma visão diferente.

• Ao dialogar, pense nas diferenças que precisa considerar (cultu-

rais, etárias, de gênero etc.).

• Há algum tópico, expressão ou palavra proibida? Considere 

seus gatilhos e explore o que é melhor para todos.

• Se a pessoa recusar o convite para debater, lembre-se de que 

não é não (em qualquer situação).

O que não fazer

• Generalizações e rótulos. Por exemplo: “pessoas como você”, 

“vocês de esquerda/direita”.

• Menosprezar esperanças ou medos da outra pessoa.

• Supor as intenções do interlocutor quando ele expressa uma 

opinião. Em vez de inferir, pergunte e ouça.

• Fazer julgamentos disfarçados de perguntas. Exemplo: “Você 

quer mesmo que eu acredite nisso?” ou “Como você pode con-

cordar com algo assim?”.

O que fazer

• Em vez de perguntas fechadas, que possam ser respondidas 

apenas com sim ou não, prefira usar “como..?”, “por que…?”.

• Faça esforço para ser bem compreendido. Pergunte o que o 

outro entendeu da sua fala e explique de novo se a mensagem 

ficou distorcida.

• Fale sempre em primeira pessoa e nunca em nome de um gru-

po. Exemplo: “Tal coisa é importante para mim porque…”. Isso 

ajuda a se conectar com a outra pessoa.

• Demonstre interesse pela história do interlocutor.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

Após a leitura e interpretação dos textos apresentados,  

imagine-se no papel de um publicitário envolvido no projeto  

Despolarize e incumbido de divulgá-lo justamente para a equipe 

de editores do site no qual foi veiculada a coluna exposta no texto 

1. Seu propósito, com isso, será convencê-los a também incen-

tivar a iniciativa do projeto. Para tanto, você deverá redigir uma 

carta argumentativa para essa equipe, respondendo à questão 

“Por que concordamos com o Natal?” e defendendo o seu po -

sicionamento de modo articulado às premissas da campanha, a 

qual prima por uma comunicação não violenta e pelo estímulo a 

debates mais saudáveis. 
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Para a realização da atividade, procure cumprir os seguintes 

critérios:

• Utilize a norma-padrão da língua portuguesa.

• Adeque a interlocução ao gênero e à situação propostos.

• Lembre-se de respeitar a estrutura da carta argumentativa.

• Utilize, em sua argumentação, uma informação de cada  

texto-fonte, tomando o cuidado de não se restringir a cópias 

integrais.

• Respeite o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas.

• Planeje seu texto e faça um rascunho anterior à entrega da 

versão final.

Boa produção!

Professora Andressa Tiossi


