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ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Manifesto é um gênero tradicionalmente voltado a reivindica-

ções por mudanças de quaisquer tipos, como políticas, culturais e 

sociais. Elaborado por um indivíduo ou um grupo de pessoas, ele 

apresenta os descontentamentos diante de algum cenário, utilizando 

argumentos que sustentem as insatisfações, além de um pedido en-

fático por ajuda ou soluções. Tendo em vista seu caráter persuasivo, 

a linguagem deve ser objetiva, clara e um tanto apelativa para que o 

efeito esperado seja atingido. Muito popular, o gênero ganha ainda 

mais destaque na atualidade por ter alcance também via redes so-

ciais. Conra alguns exemplos.  

TEXTO 1 
Manifesto por melhor infraestrutura para os 

idosos do bairro das Luminárias

2 de maio de 2021

Nós, população de idosos do tradicional bairro das Luminá-

rias, viemos, por meio deste documento, manifestar nosso extremo 

descontentamento com os descuidos na infraestrutura da região de-

monstrados pelos órgãos públicos nos últimos dois anos.

Até então admirado por suas lindas praças, ruas sempre as-

faltadas, calçadas largas e bem-cuidadas, iluminação que faz jus 

ao seu nome, o bairro agora sofre com o completo descaso dos 

servidores responsáveis diante da necessidade de manutenção. 

Ruas esburacadas; luzes queimadas; sumidouros entupidos, o que 

tem causado alguns alagamentos no local; calçadas sujas, dada 

a diminuição na frequência da coleta de lixo; placas pichadas ou 

retorcidas; além de um sem-m de outros problemas, tornaram-se 

a paisagem de quem vive aqui.     

Um espaço que fora tão convidativo a novos moradores ou 

passeantes, mas, principalmente, adorado por nós que ajudamos a 

construí-lo, tem-se visto ruir aos poucos. 

Para nós, já em uma idade que infelizmente se caracteriza 

por certas limitações físicas, resta ver colegas indo embora, ou 

recolhendo-se em suas casas na esperança de não mais ver a 

tristeza que nos tem rodeado nesses tempos tão difíceis. Os encon-

tros regulares na comunidade, as caminhadas e atividades físicas 

matinais, o prazer em zelar pelas hortas e plantas de nossas praças 

que outrora foram destaque nos principais jornais da cidade, ago-

ra, traduzem-se em desgosto e medo. Não bastasse a negligência 

pública, muitos jovens dos arredores, inuenciados pelo ambiente 

tão deteriorado que aqui encontram, parecem estar colaborando 

para acelerar o seu m, eximindo-se das responsabilidades de 

cidadãos ao picharem propriedades públicas ou privadas, depo-

sitarem lixo em lugares impróprios e até mesmo juntarem-se para 

usar substâncias ilícitas. 

“SE ESSA RUA FOSSE NOSSA”

999
Entendemos que espaços urbanos passam por processos de 

transformação, mas aqui o que se vê é uma incalculável destruição.         

Por isso, exigimos um posicionamento ocial da subprefeitura 

e dos demais órgãos responsáveis – democraticamente eleitos por 

boa parte de nós – o quanto antes. Exigimos que, desta vez, ele não 

se limite a belos discursos repletos de falsas promessas. Queremos 

AÇÃO, queremos de volta o nosso bairro e, atualmente, já conta-

mos com apoio das comunidades do entorno, também prejudica-

das, além dos principais veículos de imprensa. 

Não cessaremos a pressão até que vejamos mudanças efetivas 

e tenhamos nosso tão amado Luminárias de volta. 

Helena de Campos Meireles, há 25 anos no bairro

Juarez de Oliveira Neto, coordenador da Associação de Moradores

Associação de Moradores do Luminárias

Comunidade de idosos do bairro

TEXTO 2 

Manifesto Público à comunidade, 
aos empresários, aos veículos de 
comunicação e ao Poder Público

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo e Hospital São Vicente de 

Paulo estão trabalhando juntos, pois é grave a situação que estamos 

enfrentando, bem como a que projetamos para os próximos dias, a 

partir dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde e pelos governos 

estadual e municipal, no que diz respeito ao avanço da pandemia da 

covid-19.

Frente ao cenário complexo, é necessário que todos sejam solidá-

rios, sendo fundamental agirmos com cooperação e senso de coleti-

vidade. Estamos trabalhando diuturnamente e concentrando todos os 

esforços para atender à população de Passo Fundo e Região, mesmo 

enfrentando sérias diculdades, como, por exemplo, a reposição de in-

sumos fundamentais para a proteção de nossos trabalhadores, além 

da diculdade econômico-nanceira que a rede hospitalar gaúcha vem 

enfrentando e que tende a se agravar. 

Com a intenção de manter a qualidade de serviços e o atendimen-

to, frente ao período incerto de emergência na saúde, apresentamos à 

comunidade as seguintes manifestações:

a) são bem-vindas doações da comunidade e de empresas, tanto 

em recursos nanceiros como em insumos fundamentais para o enfren-

tamento da pandemia: luvas; máscaras; aventais; alimentos não perecí-

veis (para elaboração das refeições dos pacientes); entre outros. Frente 

às múltiplas demandas, temos consciência da nitude dos recursos dis-

poníveis. Temos certeza de que podemos contar com a sensibilidade 

da sociedade.

b) na expectativa de que colegas médicos possam participar do 

enfrentamento da pandemia da covid-19 como voluntários, em es-

cala de plantão, solicitamos aos interessados que se manifestem. 
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Os candidatos reforçarão as equipes nas unidades de atendimento. 

Para tanto, um cadastro será necessário, com procedimentos que, 

em breve, serão divulgados.

As instituições agradecem a colaboração de todos neste mo-

mento e, especialmente, o apoio da comunidade aos trabalhadores 

da saúde e das áreas de suporte, que se dedicam com anco à 

proteção da vida.

Hospital de Clínicas de Passo Fundo 

Hospital São Vicente de Paulo

Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Disponível em: <www.hcpf.com.br/

admin/page/is/noticia/ver/949/manifesto-publico-a-comunidade-aos-

empresarios-aos-veiculos-de-comunicacao-e-ao-poder-publico>. 

Acesso em: 6 maio 2021.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base nos textos da coletânea, responda às questões:

1. A mbos os textos fazem uso da norma-padrão da língua portu-

guesa. Por que isso é importante nesse gênero?

2. Dê um exemplo de sinônimos usados no texto 1 para evitar a 

repetição da palavra “bairro”.

3.  No texto 2, as manifestações são detalhadas em dois itens. Por 

que isso é importante?

Respostas nas orientações.

Agora é hora de aplicar na prática os novos conhecimentos 

sobre o gênero. Imagine que sua escola ca em uma rua sem 

saída, arborizada e calma, onde todos circulam com tranquilidade 

e aproveitam o espaço de diversas formas. Porém, os moradores 

foram noticados sobre um projeto que prevê duas modicações: 

a abertura da via e a derrubada das árvores nas calçadas para 

estreitá-las e facilitar a passagem dos carros. Indignados com essa 

possibilidade, você e alguns colegas decidem divulgar um ma-

nifesto em nome da escola para tentar conter a ação. Escreva-o 

conforme os critérios abaixo:

• Dê um título ao manifesto.

• Escreva em nome do grupo interessado na reivindicação.

• Utilize a norma-padrão da língua portuguesa.

• Organize a estrutura em começo, meio e m.

• Apresente o tema, justicando o manifesto, e dena um posicio-

namento, sustentando-o por meio de dois argumentos para que 

a rua seja mantida como está.

• Se quiser, ilustre o manifesto.

• Ao concluir, deixe clara qual é a reivindicação do grupo e a 

quem ela se destina.

• Mínimo de 26 e máximo de 40 linhas. 

• Ao nal, combine com o professor uma maneira de compartilhar 

o resultado com os colegas.

Orientações para o professor
A atividade prevê a criação de um manifesto muito semelhante aos 

modelos disponibilizados nos textos da coletânea; por isso, em aula, 

analisar seus detalhes de linguagem, estrutura e interlocução será 

fundamental. Em seguida, considere promover um debate em sala 

de aula sobre os benefícios e prejuízos de ruas sem saída, conside-

rando a situação ctícia proposta: esta discussão será fundamental 

para a elaboração do planejamento do texto. Ao nal, uma leitura 

compartilhada dos resultados poderá ajudar na internalização dos 

aspectos principais do gênero, tão frequente na atualidade.

Sugestões de respostas às perguntas:

1. Tradicionalmente, a norma-padrão é vista como a mais ade-

quada às situações formais. Por isso, é utilizada em contextos 

que exigem seriedade no discurso, pois passa credibilidade a 

um grupo amplo de pessoas. Manifesto é um gênero de cunho 

popular e pode ser escrito dentro de variantes, pois o conteúdo 

é o foco; no entanto, para se esquivar do preconceito linguís-

tico e atingir seus objetivos, costuma ser escrito conforme a 

norma-padrão. 

2. Alguns exemplos que retomam a noção de bairro, usados para 

evitar redundância, são: “região”, “lugar”, “local”, “espaço”, 

“comunidade” e “ambiente”.

3. Para que a reivindicação seja transmitida de forma mais orga-

nizada e direcionada a cada setor da sociedade, de modo que 

todas as partes envolvidas saibam como devem agir.

Revise sua produção com base na grade a seguir.

Avaliação

A estrutura está coerente com o gênero 
proposto?

O conteúdo está organizado em come-
ço, meio e m, indicando planejamento 
prévio?

O manifesto é escrito em nome dos 
alunos e para um interlocutor especi-
cado?

Há argumentos em defesa da manuten-
ção da rua como ela é?

Há reivindicações claras e objetivas?

Boa produção!

Professora Andressa Tiossi
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