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TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO: TIPO DISSERTATIVO-

ARGUMENTATIVO
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: 

Características e elementos composicionais 
do ARTIGO DE OPINIÃO.

 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO 
DA AULA

 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADE PRÁTICA
 ATIVIDADE PARA CASA





A dissertação escolar e o texto argumentativo

Nas escolas tradicionalmente tem-se desenvolvido o trabalho com a
dissertação, um tipo de texto que costuma ser exigido em exames de
seleção, como os concursos públicos, os vestibulinhos e os vestibulares.
A rigor, dissertar significa explanar um tema, isto é, desenvolver
pormenorizadamente um assunto. Em princípio não é necessário tomar
posição diante de um tema. Porém, como os temas propostos quase
sempre são polêmicos, o candidato geralmente é orientado para se
posicionar e defender um ponto de vista. Em outras palavras, ele deve
argumentar. Por essa razão, estamos chamando esse tipo de texto de
dissertativo-argumentativo.



Gravidez Precoce

A gravidez precoce é considerada como um problema de saúde pública no Brasil e em outros países. No Brasil,
uma em cada quatro mulheres que dão à luz nas maternidades tem menos de 20 anos de idade. Estas meninas
que não são mais crianças, nem tão pouco adultas, estão em processo de transformação e, ao mesmo tempo,
prestes a serem mães. O papel de criança que brinca de boneca e de mãe na vida real, confundem-se e na hora
do parto é onde tudo acontece. A fantasia deixa de existir para dar lugar à realidade. É um momento muito
delicado para essas adolescentes, e que gera medo, angústia, solidão e rejeição.

As adolescentes grávidas vivenciam dois tipos de problemas emocionais: um pela perda de seu corpo infantil, e
outro por um corpo adolescente recém-adquirido, que está se modificando novamente pela gravidez. Estas
transformações corporais rapidamente ocorridas, de um corpo em formação para o de uma mulher grávida, são
vividas muitas vezes com certo espanto pelas adolescentes. Por isso é muito importante a aceitação e o apoio
quanto às mudanças que estão ocorrendo, por parte do companheiro, dos familiares, dos amigos e
principalmente pelos pais.
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A escola muitas vezes não dispõe de estrutura adequada para acolher uma adolescente
grávida. O resultado é que a menina acaba abandonando os estudos durante a gestação, ou após
o nascimento da criança, trazendo conseqüências gravíssimas para o seu futuro profissional.
Os riscos de complicações para a mãe e a criança são consideráveis quando o atendimento
médico pré-natal é insatisfatório. Isto ocorre porque, normalmente, a adolescente costuma
esconder a gravidez até a fase mais adiantada, impedindo uma assistência pré-natal desde o
início da gestação. É muito comum também o uso de bebidas alcoólicas e cigarros o que aumenta
os riscos de surgimento de problemas. (...)

Ainda existe a possibilidade de gestações sucessivas, os riscos do aborto provocado e as
dificuldades para a amamentação. Por isso, a gravidez entre adolescentes deve ser encarada
como um problema não apenas médico, mas de toda a sociedade. É importante a participação da
família, serviços médicos e instituições, tanto governamentais como não-governamentais, no
combate à gravidez precoce e indesejada.

Lúcia Helena Salvetti De Cicco
Diretora de Conteúdo e Editora Chefe

Fonte (texto disponível em http://www.saudevidaonline.com.br/gravprec.htm. Acesso em 08-08-2015)
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1- Sobre as características do texto dissertativo, infere-se que
A. almeja contar uma história ou narrar algum acontecimento, verídico ou

não.
B. apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando

suas características através de uma linguagem clara e objetiva.
C. têm por finalidade instruir o leitor/interlocutor, por isso o predomínio dos

verbos no infinitivo.
D. é um texto opinativo, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de

convencer o leitor.
E. Se trata de um texto com clara intenção persuasiva, uma vez que pretende

doutrinar.



2- Identifique o sentido argumentativo dos seguintes textos, e separe, por meio
de barras, a tese e o(s) argumento(s).
a) “Meu carro não é grande coisa, mas é o bastante para o que preciso. É
econômico, nunca dá defeito e tem espaço suficiente para transportar toda a minha
família.”
b) “Veja bem, o Brasil a cada ano exporta mais e mais; além disso, todo ano
batemos recordes de produção agrícola. Sem contar que nosso parque industrial é
um dos mais modernos do mundo. definitivamente, somos o país do futuro.”
c) “Embora a gente se ame muito, nosso namoro tem tudo para dar errado: nossa
diferença de idade é grande e nossos gostos são quase que opostos. Além disso, a
família dela é terrível.”
d) “Como o Brasil é um país muito injusto, toda política social por aqui
implementada é vista como demagogia, paternalismo.”



3- Segue abaixo um artigo de opinião sobre o trabalho infantil no Brasil. Leia-o
e identifique os elementos constitutivos do esquema argumentativo
estudados (tese, argumento, tema, ponto de vista), destacando-os no próprio
texto:

O Brasil infelizmente sofre com diversos problemas sociais, como fome,
desemprego, violência, além da péssima qualidade de educação que encontramos
em diversos lugares de nosso país, principalmente nos mais pobres!

Pior que isso são as crianças que não tem direito nem a educação digna, pois
desde os sete, oito anos de idade já são vitimas do trabalho infantil onde na maioria
das vezes trabalham mais de 40 horas semanais para não receber quase nada no fim
do mês além de serem tratados como escravos!
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Infelizmente esse mal atinge principalmente as zonas rurais das regiões norte,
nordeste e centro oeste do país onde essas crianças trabalham quase o dia inteiro
de baixo de um sol escaldante, para ganhar o mínimo na tentativa de ajudar sua
família! Será que isso está certo? Por isso é obrigação do governo oferecer um
trabalho digno para os familiares dessas crianças, que ao invés de estar trabalhando,
deveriam estar aprendendo, crescendo para que assim possam ter as chances de
conseguir um trabalho melhor e uma vida mais digna quando assim, já estiver na
hora! Tudo á seu tempo e uma criança precisa sim do seu tempo para brincar,
estudar e se divertir!

Você acha certo crianças que deveriam estar brincando, estarem trabalhando
sem tempo para nada, e não recebendo para isso, enquanto os pais que deveriam
trabalhar em algo digno, estão ali apoiando esse trabalho que no caso é ilegal!? No
mundo de hoje, dizermos que isso é proibido, não se torna menos acessível!
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Tudo há seu tempo, e quando criança o que se deve ser feito é se
divertir, brincar, ter uma vida diga do jeito que deve ser. Exploração não é o
melhor para o futuro de nossas crianças, com toda certeza não! Você
concorda com o trabalho infantil?? Acham certo tanta exploração? Eu acho
que não deveria mais existir escravidão, mas vamos combinar, é o Brasil,
certo?
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Produza uma artigo de opinião com o tema:
“Dez anos de reclusão para quem destruir o
patrimônio público (riscar, pichar, destruir)”.

Não esqueça de observar os elementos
composicionais que marcam esse gênero.

Mín. 20 linhas.
Máx. 30 linhas.


