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A  legislação vigente que trata as  relações  de  trabalho 
análogo à escravidão é  ineficiente, de modo que provoca o 
mantimento do trabalho escravo no Brasil. Um exemplo disso 
foi o caso dos bolivianos que foram encontrados em uma 
oficina no interior  de  São  Paulo  produzindo  roupas  
destinadas  à  marca Donna  e  recebendo pouco  dinheiro  por 
longas jornadas de trabalho  sem que houvesse  um  
responsável punido. A situação desses bolivianos ilustra o absurdo 
que é a falha da lei, pois a empresa que  aliciava esse trabalho era 
contratada da Donna e, como a legislação atual não  especifica 
esse tipo de relação, a marca não foi prejudicada. Isso prova 
evidentemente que, sem uma eficiente legislação, a mão de 
obra escrava continuará a ser explorada.



Exposição Hiperônima

A  legislação vigente que trata as  relações  de  
trabalho análogo à escravidão é  ineficiente, de 
modo que provoca o mantimento do trabalho 
escravo no Brasil. 



Exposição Hipônima

Um exemplo disso foi o caso dos bolivianos que 
foram encontrados em uma oficina no interior  de  
São  Paulo  produzindo  roupas  destinadas  à  marca 
Donna  e  recebendo pouco  dinheiro  por longas 
jornadas de trabalho  sem que houvesse  um  
responsável punido.



Comentário 

A situação desses bolivianos ilustra o absurdo que é a falha 
da lei, pois a empresa que  aliciava esse trabalho era 
contratada da Donna e, como a legislação atual não  
especifica esse tipo de relação, a marca não foi 
prejudicada.



Argumentação Técnica

Isso prova evidentemente que, sem uma 
eficiente legislação, a mão de obra escrava 
continuará a ser explorada.



“Incontáveis são as consequências do mau uso 
do plástico. A morte e extinção de animais é 
apenas uma das centenas de fatores que o 
descaso com seu descarte pode causar. 
Podemos, também, citar o aumento da poluição 
nas cidades até níveis catastróficos, como 
mostra a animação infantil 'WALL-E', onde só 
resta um robô e sua barata de estimação em 
um planeta repleto por lixo."

Exemplo de Desenvolvimento Expositivo



"Incontáveis são as consequências do mau uso 
do plástico. A morte e extinção de animais é 
apenas uma (?) das centenas de fatores que o 
descaso com seu descarte pode causar. 
Podemos, também, citar o aumento da poluição 
nas cidades até níveis catastróficos, como 
mostra a animação infantil 'WALL-E', onde só 
resta um robô e sua barata de estimação em 
um planeta repleto por lixo."

Exemplo de Desenvolvimento Expositivo



Incontáveis são as consequências do mau uso 
do plástico. A morte e a extinção de animais são 
apenas dois dos inúmeros fatores que o 
descaso com seu descarte pode causar, o que é 
extremamente preocupante. Podemos, também, 
citar o aumento da poluição nas cidades até 
níveis catastróficos, como mostra a animação 
infantil 'WALL-E', na qual só restam um robô e 
sua barata de estimação em um planeta repleto 
por lixo. Embora essa seja uma situação 
ficcional, as consequências com as quais já 
convivemos provam que o plástico é sim um 
terrível inimigo.



"Ademais, a produção em alta escala por empresas, 
também é fatais para o meio ambiente. Visando o 
próprio lucro, é notório a preferencia por parte dos 
empresarios, que seus produtos tenham um curto 
prazo de vida, para assim as relações de descarte e 
compra sejam constantes. Sem a devida preocupação 
de ambos os lados, o do consumidor e do fabricante, o 
mundo vai dando início a uma era plástica, onde 
estima-se que milhões de toneladas de plástico 
acabam nos oceanos anualmente."

Exemplo de Desenvolvimento Expositivo



"Ademais, a produção em alta escala por empresas, 
também é fatais para o meio ambiente. Visando o 
próprio lucro, é notório a preferencia por parte dos 
empresarios, que seus produtos tenham um curto 
prazo de vida, para assim as relações de descarte e 
compra sejam constantes. Sem a devida preocupação 
de ambos os lados, o do consumidor e do fabricante, o 
mundo vai dando início a uma era plástica, onde 
estima-se que milhões de toneladas de plástico 
acabam nos oceanos anualmente."

Exemplo de Desenvolvimento Expositivo



Além disso, a produção em alta escala por empresas, 
também é fatal para o meio ambiente. Visando ao 
próprio lucro, é notória a preferência por parte dos 
empresários  para que seus produtos tenham um curto 
prazo de vida e para que assim as relações de 
descarte e compra sejam constantes. Sem a devida 
preocupação de ambos os lados, o do consumidor e o 
do fabricante, o mundo vai dando início a uma era 
plástica, época em que se estima que milhões de 
toneladas de plást ico acabem nos oceanos 
anualmente. O número desse descarte irresponsável 
em nossas águas comprova que a exorbitante 
produção é o vilão mais perigoso do ecossistema.

Exemplo de Desenvolvimento Expositivo



EXEMPLOS PARA ANÁLISE: 



No Brasil, a fiscalização ineficiente em relação à 
venda de cigarros faz  com que o combate ao 
tabagismo seja dificultado. Prova disso é o fato  
de 90% dos fumantes do Brasil terem comprado 
seu primeiro maço de  cigarro na adolescência, 
segundo pesquisas. Isso é muito grave, pois  
mostra a clara ineficiência da fiscalização, afinal, 
embora seja proibida  a venda de cigarros para 
menores de 18 anos, esse ato continua  ocorrendo 
normalmente sem que as pessoas tenham o 
sentimento de  que podem ser flagradas e 
posteriormente punidas. Isso nos mostra  como a 
fiscalização deficiente contribui para a 
manutenção do  tabagismo.



A influência dos pais e amigos é um dos problemas 
que causam  aumento do número de fumantes no 
Brasil. Como exemplo disso,  temos que 90% dos 
fumantes compraram o primeiro maço de cigarro  
na adolescência, segundo a British American 
Association (BAT). Dessa  forma, a maioria dos 
jovens começa a fumar para tentar se inserir em  
um determinado grupo social e, com isso, 
conseguir socializar-se. Isso  constata que a 
inf luência dos pais e amigos contr ibui 
significativamente  para o aumento exorbitante  
do tabagismo.




