
 
 
Leia o texto com atenção. 

Delinquentes 
 
 A maioria dos jovens não entende o porquê das regras impostas pelos pais e pela escola. Se você 
também se revolta com o mundo dos adultos, preste atenção neste texto enviado pelo Departamento de Ensino 
de Segundo Grau, retirado de uma revista Seleções do Reader' s Digest. Ele foi publicado em 1963, mas 
continua atual para todas as famílias. 
 
   Como criar um delinquente  -  dez regras fáceis: 
 
1. Comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele vai acreditar que 

todos têm a obrigação de lhe dar tudo que deseje. 
2. Quando ele disser palavrões, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. 
3. Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 21 anos e “decida por si 

mesmo”. 
4. Apanhe tudo o que ele deixar jogado: livros, sapatos, roupas. Faça tudo para ele, para que aprenda a jogar 

sobre os outros toda responsabilidade. 
5. Discuta com frequência na presença dele. Assim, não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais 

tarde. 
6. Dê-lhe todo dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar 

pelas mesmas dificuldades que você passou? 
7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações 

prejudiciais. 
8. Tome partido dele contra os vizinhos, professores, policiais. (Todos têm má vontade para com seu filho). 
9. Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa: “Nunca consegui dominá-lo”. 
10. Prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido destino. 
 
 
Análise linguística 
 
1. O texto foi escrito em 1963. Na sua opinião, ele continua atual? Comente.  
Sugestão de resposta: Sim, pois os pais têm muitas dificuldades em educar seus filhos. Pensam que dando 
liberdade total e dando-lhes tudo o que querem, serão mais felizes. Ou: pais não sabem impor limites aos 
filhos. 
 
2. Apesar do subtítulo “Como criar um delinquente”, o texto foi produzido para defender uma outra ideia . Qual? 
Com que intenção o autor utilizou-se desse recurso? 
 A ideia de como NÂO  criar um delinquente. A intenção foi chamar a atenção dos leitores. 
 
3. O texto está organizado na forma de uma introdução e em dez regras dispostas em tópicos. A quem se 
dirige a introdução? E as regras? Quais são as palavras que mostram isso? 
 Introdução se dirige aos jovens ( “se você também”) e as regras aos pais (“seu filho”) 
 
4.Escreva, resumidamente, o assunto do texto. 
 
5. Se você fosse escrever esse texto utilizando como subtítulo “Como não criar um delinquente”, como 
deveriam ser reescritas a 1ª e a 9ª regras do texto? (Sem usar a palavra “não”) 
1ª: Comece na infância a dar ao seu filho o que ele precisar e o que for possível. Assim, quando crescer, ele 
vai saber que não pode ter tudo o que quer. 
9ª: Quando ele se meter em alguma  encrenca séria, faça-o assumir as responsabilidades e consequências 
pelos seus atos. 
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