
 

 

 

 

Parte A 

Lê o texto seguinte.  
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Ódios 

O ódio também é gente. Não são apenas o amor, a paixão e a fraternidade que nos 

sustentam. Os ódios também são animadores. Dão vinagre à salada da vida. Sem eles, o 

mundo seria demasiado oleoso e enjoativo. 

Os melhores ódios de todos são os ódios de estimação. Os ódios de estimação são 

aqueles que adoramos ter. Ao contrário dos ódios naturais, cujas origens e causas são 

facilmente atribuídas e justificadas, os ódios de estimação são aversões fortes que ca-recem 

absolutamente de razão. Eu posso odiar o Júlio porque acho que ele é mau, ou que me fez 

mal. Este é um ódio natural. Em contrapartida, eu posso odiar o Malaquias, 
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apesar de ele ser bom ou de me fazer bem. Um ódio de estimação é uma repugnância 

apaixonada por alguém que não nos fez mal nenhum. É uma amargura que sabe bem, 

um gosto adquirido a contragosto. 

Neste aspeto, é mais parecido com o amor do que o ódio natural. Tal como não nos 

apaixonamos pelas melhores pessoas, ou por aquelas que mais bem nos fazem, tam-bém 

um ódio de estimação nasce espontaneamente e não olha a corações. Pode ter-se o maior 

ódio de estimação pela Madre Teresa de Calcutá ou pela Maria Leonor. Aliás,  as pessoas 

verdadeiramente boazinhas são mais frequentemente visadas por ódios     de estimação que 

as más. As almas caridosas, em certas circunstâncias, são muito irri-tantes. […] 

Um ódio de estimação […], que é genuíno e sincero, baseia-se muitas vezes em 

pormenores irrelevantes. Um queixo ou um nariz conseguem ser afrontosos. Um nó     de 

gravata ou um jeito no cabelo são, em todos os casos, provocações irresistíveis. Odeia-se 

um pobre diabo não pelas coisas das quais é responsável (aquilo que faz  mal), mas pelas 

coisas de que não tem qualquer culpa. Um ódio de estimação distin-gue-se dos ódios 

racionais pelo facto de ser tão injusto. E é por isso que pode ser muito mais violento. 

Aqueles que odiamos naturalmente são, por assim dizer, os nossos inimigos. Po-demos 

até respeitá-los. Aqueles que odiamos por estimação são mais odiosos ainda. Eles nada têm 

contra nós e nós desrespeitamo-los totalmente. […] 

Os ódios de estimação não fazem mal a ninguém, até porque são socialmente ina-

ceitáveis. Também é por isso que se estimam e guardam. Não há dermatologia social capaz 

de resistir a estas aversões epidérmicas, instintivas e incontroláveis. Os ódios de estimação 

têm, contudo, uma função psicológica importante: esgotam os nossos     piores instintos, 

absorvem as nossas avultadas capacidades para a má vontade e para a misantropia
1
, e 

permitem-nos guardar os bons instintos para os nossos amigos e amores. 

CARDOSO, Miguel Esteves (2015). A Causa das Coisas. Porto: Porto Editora 

[pp. 214-216, com supressões] 

 

 

 



1. Para responderes a cada um dos itens de 1.1. a 1.7., seleciona a opção correta. 

1.1. O texto de Miguel Esteves Cardoso é marcado por um tom      

a. apreciativo. 

b. moralista. 

c. irónico. 

d. didático. 

 

1.2. Na introdução do texto apresenta-se uma        

a. identificação dos alvos do ódio natural e do ódio de estimação. 

b. reflexão sobre o ódio face a outros sentimentos. 

c. distinção entre os diferentes tipos de ódio. 

d. exemplificação da dicotomia ódio de estimação / ódio natural 

 

1.3. No terceiro parágrafo estabelece-se entre o “ódio de estimação” e o “amor” uma relação de 

a. analogia. 

b. oposição. 

c. causa-efeito. 

d. parte-todo. 

 

1.4. Na expressão “Dão vinagre à salada da vida.” (l. 2) está presente     

a. a personificação. 

b. a antítese. 

c. a gradação. 

d. a metáfora. 

 

1.5. Segundo o autor, a distinção entre ódios de estimação e ódios naturais assenta   

a. em valores religiosos. 

b. na conceção social. 

c. na racionalidade. 

d. em aspetos de personalidade. 

 

1.6. De acordo com o autor, ódio natural e respeito são, por vezes, conceitos    

a. coexistentes. 

b. contraditórios. 

c. complementares. 

d. dissociáveis. 

 

1.7. Os ódios de estimação detêm, na vida humana, uma função psicológica    

a. incriminatória. 

b. reguladora. 

c. social. 

d. emocional. 

 

 

 

 

 



2. Responde aos itens apresentados. 

2.1. Explicita o processo de coesão lexical predominante no excerto seguinte:    

 

 

“O ódio também é gente. Não são apenas o amor, a paixão e a 

fraternidade que nos sustentam.” (ll. 1-2) 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2.2. Classifica as orações que constituem a frase: 

“Em contrapartida, eu posso odiar o Malaquias, apesar de ele ser bom ou de me fazer bem.” (ll. 8-9). 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Parte B 

 

1. Redige um texto de opinião sobre a situação representada no cartoon apresentado abaixo. 

O teu texto deverá conter um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras e respeitar 

as seguintes características: 

• explicitação de um ponto de vista; 

• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos 

exemplos; 

• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito). 

 

 
Alessandro Gatti, “Janela”, Museu Virtual do Cartoon 
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Bom trabalho!  


