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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) /45min (NOITE)
• DISCIPLINA: REDAÇÃO
• CONTEÚDO: TEXTO ARGUMENTATIVO
• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E 

SLIDES
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EDITORIAL E ARTIGO DE OPINIÃO 
(Pronunciamento do secretário, a aula ficou para Coringa)



TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
características e exemplos
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O que é argumentar?

• É mais do que dar uma opinião: é justificá-la, sustentá-
la, ou seja, defendê-la com argumentos, para tentar 
convencer o ouvinte ou o leitor.
• O texto argumentativo tem como objetivo convencer, 

persuadir ou influenciar o ouvinte/leitor a concordar 
com uma opinião. 
• Para tanto, apresenta uma tese (ponto de vista), cuja 

veracidade deve ser demonstrada e provada através de 
argumentos adequados.
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Características do texto argumentativo

• A linguagem tende à impessoalidade: verbos e pronomes na 
3ª pessoa;
• Predomínio da linguagem padrão; 
• Há uma maior preocupação com a precisão das informações 

do que com a expressividade ou a emotividade;
• Predomina o tempo presente do modo indicativo.
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Elementos do texto argumentativo
• Tema: assunto de que se trata o texto.
• Opinião ou tese: ponto de vista sobre o tema, a ideia que o 

texto defende.
• Argumentos: as razões, os porquês, as provas apresentadas 

pelo autor para sustentar a tese.
• Conclusão: síntese do que foi exposto e também pode 

apresentar sugestões para as questões apresentadas.
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Tipos de argumento
1. Argumento de autoridade ou citações: baseado na fala de algum 

especialista ou autoridade no assunto.
Ex: Como diz a polícia dos EUA, você sempre tem o direito de 

permanecer calado.
(RADFAHER, Luli. Celebridades descelebradas. In: Projeto Teláris, p. 213)

2. Argumento científico: dados científicos, estatísticas.
Ex: Um estudo feito pela ONU, com mais de 10 mil brasileiros na faixa 

etária de 15 a 17 anos, mostra que 56% dos jovens que abandonam 
a escola são garotas.

(BOUER, Jairo. Grávidas no contrafluxo. In: Singular & Plural, p. 26)
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Tipos de argumento
3. Argumento de valoração ou de princípio: conceitos, ideias, direitos, valores 

aceitos pela maioria das pessoas.
Ex: Uma das principais regras de sobrevivência social (...) sempre foi desconfiar de estranhos.

(RADFAHER, Luli. Celebridades descelebradas. In: Projeto Teláris, p. 213)

4. Argumento com relação de causa e consequência: são apresentados os 
“efeitos” de algo dito anteriormente.

Ex: Já que é impossível (e bem pouco prático) viver fora do grid de informação digital, é preciso 
administrar a imagem pública.

(RADFAHER, Luli. Celebridades descelebradas. In: Projeto Teláris, p. 213)

5. Argumento por exemplificação: fatos que exemplificam, ilustram a ideia 
defendida.

Ex: Hoje, portanto, admiro as moças que colocam fotos de belas atrizes entre as suas.
(PRATA, Antônio. Perfis de redes sociais são retratados ideais de nós mesmos. In: Português Linguagens, p. 45)
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ANÁLISE LINGUÍSTICA:
Modos Verbais na argumentação
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Modo verbal
• Suponha esta conversa entre três colegas de escola:

Viajarei com 
meus pais na 

quarta.

Mas seria legal 
se você 

voltasse antes 
da festa.

Ah... volte 
antes da festa.
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Os três interlocutores usaram formas de modos verbais 
diferentes para exprimir suas atitudes em relação aos dois 
fatos (viajar e voltar). Assim:
• viajarei: exprime atitude de certeza – modo indicativo
• voltasse: exprime atitude de hipótese – modo subjuntivo
• volte: exprime pedido – modo imperativo

 Modo é, portanto, a flexão verbal que possibilita ao falante 
revelar sua própria atitude em relação ao fato expresso pelo 
verbo.
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Fácil assim?
Samy Santos

[...]
Nesse ínterim, surge o questionamento: por qual razão a polícia consegue dar 

resposta rápida a criminalidade apenas em alguns casos? Como a falta de estrutura 
é singular na Instituição, sempre se acaba dando prioridade a alguns casos. Tal 
prioridade é mais notável em crimes cometidos contra policiais, autoridades, 
pessoas de representatividade social ou ainda que causam grande comoção 
popular.

Dessa forma, o foco da discussão deveria ser outro. A questão a ser discutida 
não é, certamente, a resposta rápida que a polícia tem dado em alguns casos, 
porém a implementação de medidas que possibilite que tal Instituição aja sempre 
de forma rápida e eficiente. [...]

Disponível em: http://www.noticiasdeipiau.com.br/tag/artigo-deopiniao/

Futuro do pretérito do 
indicativo: fato hipotético

Presente do subjuntivo: 
desejo, hipótese

Presente do indicativo: nesse texto, não marca um fato que 
ocorre no momento da fala, mas um fato habitual.
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Produção textual

 Produza um parágrafo argumentativo com uma das opiniões 
apresentadas a seguir. Utilize pelo menos dois tipos de argumentos.

• Opinião 1: Não se pode reduzir a violência apenas com leis.
• Opinião 2: O celular pode trazer benefícios para a educação.
• Opinião 3: As pessoas não precisam saber de tudo da sua vida nas 

redes sociais.
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 (Enem – 2008)

São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá 
a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e 
invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas 
de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, 
perguntando:
— Quantos são aqui?
Pergunta triste, de resto. Um homem dirá:
— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos.
E outro:
— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos 
seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor... (...)
E outro:
— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua 
saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito!

(Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3. São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento).)

EXERCÍCIO
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01. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico — o 
recenseamento —, apresenta característica marcante do gênero crônica ao:

A) expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a 
ideia de uma coisa por meio de outra.
B) manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e 
um só espaço.
C) contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens 
psicologicamente e revelando-os pouco a pouco.
D) evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos 
práticos do cotidiano, para manter as pessoas informadas.
E) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que 
recebe tratamento estético.
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