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TEMAS POSITIVOS 

 

INTRODUÇÃO 

 

TEMA→    REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL 

     ↓           

TESE →    POSICIONAMENTO POSITIVO 

     ↓                 

SÍNTESE DOS ARGUMENTOS → BENEFÍCIOS + 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

TÓPICO FRASAL →   BENEFÍCIO 

                     ↓ 

REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL→ RELACIONADO 

AO ARGUMENTO 

                     ↓ 

ARGUMENTAÇÃO → PROBLEMATIZAÇÃO 

                     ↓ 

FECHAMENTO → SÍNTESE OU SOLUÇÃO 

 

  

CONCLUSÃO 

 

RETOMADA DA TESE → POSITIVA 

                     ↓ 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO → RELACIONADA 

AOS PROBLEMAS DISCUTIDOS 

              ↓ 

FECHAMENTO → RETOMADA DO REPERTÓRIO 

 

 

DETALHADA 

 

– Agente (Quem?) 

– Ação (O quê?) 

– Meio (Como?) 

– Finalidade (Para quê?) 

                                    

            ↓ 

DETALHAMENTO 

(Informação a mais sobre um dos elementos) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANEJAMENTO TEXTUAL 
 

     BENEFÍCIOS 

                                ↑ 

TEMA: A IMPORTÂNCIA DO VOLUNTARIADO NO 

BRASIL 

 

TEMA POSITIVO 

 

 

TEMA: SCHOPENHAUER – RELAÇÃO ENTRE 

ALTRUÍSMO E FELICIDADE 

 

TESE POSITIVA: BENEFÍCIOS 

 

1.   INTERIORIZAÇÃO DE VALORES MORAIS  

2.  ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO 

 

TÓPICO FRASAL 1: Valores morais. 

REPERTÓRIO 1: “O amor é contagioso.” 

PROBLEMATIZAÇÃO 1: Não estímulo da família. 

FECHAMENTO: Antecipação de solução. 

 

TÓPICO FRASAL 2: Acesso ao mercado de trabalho. 

REPERTÓRIO 2: Notícia do G1. 

PROBLEMATIZAÇÃO 2: Não estímulo do Governo. 

FECHAMENTO: Antecipação de solução. 

 

RETOMADA DA TESE POSITIVA 

 

SOLUÇÃO 1 

 

AGENTE: Mídia. 

AÇÃO: Abordar a temática. 

FINALIDADE: Alertar as famílias. 

 

SOLUÇÃO 2 

 

AGENTE: BNDES. 

DETALHAMENTO: Órgão público responsável. 

AÇÃO: Propicie estímulo. 

MEIO: Financiamentos. 

FINALIDADE: Atrair novos membros. 

RETOMADA DO REPERTÓRIO 
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O filósofo Arthur Schopenhauer acreditava que a 

compaixão e o altruísmo seriam os verdadeiros caminhos em 

direção à plena felicidade e à ética. Nesse tocante, o trabalho 

voluntário é de notória importância, tendo em vista que 

propicia uma série de benefícios na formação individual, 

como a interiorização de valores morais e a facilitação do 

acesso ao mercado de trabalho. Todavia, no Brasil hodierno, 

o não estímulo da família e do Governo comprometem a 

concretização desses benefícios. Logo, são necessárias 

medidas que estimulem a prática do voluntariado na 

sociedade brasileira. 

Nessa conjuntura, é pertinente salientar que o 

voluntariado é vital no que tange à manutenção de preceitos 

morais, os quais são essenciais, na vida dos cidadãos, para a 

boa convivência em sociedade.    Sob essa ótica,  o filme    

O amor é contagioso, de 1998, narra a jornada de um médico 

que, por meio do trabalho voluntário, incentiva a realização 

dessa prática por outros profissionais, orientando-os pelos 

valores de solidariedade e empatia, que se difundem 

amplamente a partir do bom exemplo. Não obstante, a 

execução dessa benesse é dificultada, haja vista grande 

parcela das famílias brasileiras não estimularem, com bons 

exemplos, os jovens nessa prática virtuosa, observando-a 

como uma atividade sem valor econômico. Destarte, urge 

que os agentes sociais atuem no combate a essa errônea 

perspectiva familiar. 

Outrossim, é indispensável ressaltar que a experiência 

voluntária é muito prestigiada pelo mercado de trabalho, 

facilitando, portanto, o ingresso de voluntários nesse âmbito. 

Acerca dessa lógica, uma pesquisa realizada pelo portal de 

notícias "G1" indica que jovens e adultos com histórico de 

participação em causas voluntárias ganham destaque e 

preferência na disputa de vagas de empregos em grandes 

empresas, como a AMBEV. No entanto, a insuficiência de 

estímulo governamental para a prática do voluntariado é um 

obstáculo preponderante à efetivação desse benefício. Faz-se 

fundamental, pois, ação mais contundente do Poder Público 

para mitigar esse panorama adverso. 

À luz dessas considerações, medidas são fulcrais para 

efetivar a importância das ações voluntárias. Para isso, é 

crucial que a mídia aborde essa temática em jornais e novelas, 

com o escopo de conscientizar as famílias a discutirem sobre 

o assunto com os jovens. Ademais, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES), órgão público 

responsável por financiar diferentes setores da economia 

nacional, deve propiciar o estímulo à execução de trabalhos 

voluntários, por intermédio de incentivos financeiros a ONGs 

e a empresas privadas, com o fito de melhorar as condições 

de realização dessa prática e de atrair novos membros para 

essa causa altruísta. Assim, com essas medidas, será possível 

efetivar, no Brasil, o pensamento de Schopenhauer.  
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