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 TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) 

 DISCIPLINA: REDAÇÃO

 CONTEÚDO: INFORMATIVIDADE E FUGA AO SENSO COMUM

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO E SUAS 
CARACTERÍSTICAS
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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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INFORMATIVIDADE
Por Informatividade entende-se a quantidade de informação 
e de situações novas e inesperadas que existam num texto. 

A Informatividade é uma característica textual representada 
pela qualidade das informações contidas num texto, pode se 
caracterizar em maior ou menor grau.

Espera-se do texto argumentativo  que o discurso elaborado 
convença o interlocutor com os argumentos firmados, e este 
deposite sua credibilidade. 

Para tanto, é preciso buscar, ampliar os conhecimentos e, 
consequentemente, manter-se informado acerca de assuntos 
diversos. 
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O GRAU DE INFORMATIVIDADE

Sua gradualidade é dada a partir de fatores básicos que norteiam a língua 
como: Por que , para que , e para quem escrevemos.

Existem três níveis: BAIXO, MÉDIO e ALTO.
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O GRAU DE INFORMATIVIDADE

O nível baixo, não vai acrescentar nada ao conhecimento do leitor, logo não vai 
despertar interesse.

 O mais indicado é que o texto esteja no nível satisfatório, MÉDIO, porque, além de 
se identificar com o repertorio cultural do leitor, ainda lhe traz informações novas. 

O nível alto pode acabar por confundir o leitor pelo excesso de informações, este 
pode acabar não processando todas as informações em um primeiro momento e 
desistindo da leitura.
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Essa placa de trânsito é  um exemplo de texto com 
baixo grau de informatividade, visto que mediante a 
interação verbal, a simbologia da placa perdeu a 
representação.

Aquele texto que você chama de MUITA 
INFORMAÇÃO na verdade contém informações 
desnecessárias. 

E que não acrescentar conhecimento ao 
leitor/ouvinte.
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Nesse exemplo, agora demarcado por 
um grau médio de informatividade, 
figura-se nos textos de circulação 
social.

O texto contém informações já 
conhecidas pelos leitores e acrescenta 
novas informações, numa linguagem 
simples e direta.
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Nesse Texto,  figura um alto 
grau de informatividade, 
costumam destinar-se a um 
público mais específico, pois 
se constituem de assuntos 
voltados para um repertório 
cultural mais bem elaborado, 
como é o caso dos textos 
científicos de uma forma geral.

 CANABIDIOL

O canabidiol, também conhecido por CBD, é um dos 
princípios ativos da Cannabis sativa. Compõe até 40% dos 
extratos da planta e pode ser usado como medicamento 
para diversas doenças, que variam de epilepsia severa a 
fibromialgia. É uma substância canabinoide.

Visto com desconfiança por ser feito a partir de uma planta 
ilegal e com efeitos psicoativos, o CBD conquistou espaço 
na mídia a partir de 2014, quando uma mãe ganhou, na 
justiça, o direito de importar a substância para o 
tratamento de sua filha que tinha a síndrome CDKL5.

A criança sofria com até 80 crises por semana e os 
medicamentos não surtiam o efeito desejado. Contudo, o 
canabidiol praticamente zerou as crises da garota.
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FUGA AO SENSO COMUM
SENSO COMUM são informações óbvias que traduzem o modo de se pensar da maioria das 
pessoas. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim no modo 
comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano.

Por exemplo: “o homem é um produto do meio”, ou ainda “a mulher ocupa hoje um papel 
social diferente da mulher do século XIX”. Informações como estas já foram comprovadas 
historicamente, logo, não precisam de justificativa. Por apresentarem um grau de 
informatividade muito baixo, têm um valor persuasivo menor, não é recomendada o uso no 
texto dissertativo para ENEM.

Não devemos confundir SENSO COMUM com LUGAR COMUM.

LUGAR COMUM ou CLICHÊ são informações obscuras, traduzidas em expressões populares, 
sustentada por preconceitos e achismos, por exemplo: “o homem não chora”, “todo político é 
ladrão”, “mulheres dirigem mal”, “mãe é a rainha do lar”, etc. 
Afirmações como essas empregada dentro do texto dissertativo, acabam por causar 
incoerência textual, já que não têm base na realidade.
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SENSO COMUM E SENSO CRÍTICO
Se o senso comum está associado ao conhecimento irrefletido, o senso crítico é baseado na 
crítica, na reflexão, na pesquisa e no pensamento. As informações são analisadas com 
inteligência para se tentar chegar a uma conclusão.

SENSO COMUM E CIÊNCIA

O senso comum é um conhecimento assistemático, ou seja, não possui uma organização 
prévia ou investigação de estudos para se chegar a uma conclusão.

A ciência, no entanto, é tida como um conhecimento sistemático, pois é organizada a partir 
de um conjunto de teorias, estudos e observações científicas que sejam coerentes e que 
possam se comunicar entre si.

O conhecimento científico é a base da ciência, pois todas as suas preposições, teorias e 
hipóteses são comprovadas através de uma série de experiências e análises.
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SENSO COMUM LUGAR COMUM
Em time que está ganhando não se mexe.
A culpa é do governo.
A voz do povo é a voz de Deus.

Antes de mais nada.
Fechar com chave de ouro.
O pulo do gato.

Há solução para tudo, menos para a 
morte.
A população precisa se conscientizar.
Depressão é tristeza.

A pergunta que não quer calar.
Bater na mesma tecla.
O povo aumenta mas não inventa.
Correr atrás do prejuízo

Brasileiro gosta de samba, churrasco e 
futebol.
Todo político é corrupto/ladrão.
Deus é brasileiro.
Maria vai com as outras.
O povo tem o governo que merece.
Brasileiro não sabe votar.
Todo mundo sabe, conhece, viu...
Querer é poder.
Toda mulher nasceu pra ser mãe.
Futuro melhor para as próximas gerações.
ETC

A esperança é a última que morre.
Luz no fim do túnel.
Da noite para o dia/ de uma hora pra outra.
E aí/ e ainda por cima.
Reside no fato.
Mão na roda/ mão na massa.
A primeira vez a gente nunca esquece.
Para se ter uma ideia.
Hoje em dia - Na atualidade - Atualmente
No mundo de hoje - Desde épocas remotas - 
Nos dias de hoje - Desde os primórdios – 
Ultimamente, etc.

SENSO 
COMUM E 
CLICHÊS 
QUE SE 
DEVE 
EVITAR NA 
REDAÇÃO
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COMO EXEMPLO VAMOS TRABALHAR UM TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 
SOBRE O SEGUINTE TEMA:

“Os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia”

TÍTULO: O isolamento social e os desafios durante o enfrentamento ao Coronavírus

INTRODUÇÃO: A introdução é composta pela apresentação do tema, os problemas 
relacionados a ele e a tese que se pretende defender. 
          É necessário entender que o país atravessa uma grave crise provocada pelo 
Coronavírus (Covid-19), que provocou uma situação de emergência sanitária e crise na 
economia mundial. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou como 
pandemia, pois já levou milhares de pessoas à morte, e bilhões de pessoas ao 
isolamento social em diversos países do mundo. Portanto, é um desafio muito sério a 
ser enfrentado.
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DESENVOLVIMENTO: Seleção de informações a respeito do tema; argumentos que sustentam a tese.
Na Itália o número de pessoas mortos ultrapassou o da China, que foi o epicentro da pandemia, 

e evidências mostram que isso ocorreu porque o governo italiano não fez o Isolamento social no 
momento adequado, ou seja, subestimaram a grave crise provocada pela pandemia do Covid-19, o 
que levou milhares de italianos à morte.

O melhor exemplo foi dado pela Coreia do Sul, onde fizeram o isolamento antes da pandemia se 
alastrar, e os resultados alcançados foram excelentes, o que reforçou a tese de que fazer o 
isolamento é o mais correto, porque comprovadamente ajuda a salvar vidas e esse deve ser o 
primeiro desafio.

O segundo desafio é criar uma rede de assistência social para garantir os direitos básicos da 
população de baixa renda, dos autônomos, trabalhadores informais e dos trabalhadores que 
poderão ter seus contratos suspensos, e de todos os que estão desempregados, para que essas 
pessoas possam alimentar-se, ter acesso ao atendimento de saúde, higienizar-se, ter acesso 
contínuo aos serviços de fornecimento de água, energia e gás.

O terceiro desafio inclui os Governos Federal, Estaduais e Municipais, que devem criar um 
programa de recuperação da economia com financiamento público e, envolvendo as empresas, os 
comerciantes, também geradores de emprego e renda.
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CONCLUSÃO/PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: retomada do tema, apresentação da 
proposta de intervenção e a reafirmação da tese.

Para superar esta grave crise devemos somar esforços, independentemente de 
posicionamentos ideológicos, político-partidários ou religiosos. Somente assim 
construiremos uma solução diante de um problema que é mundial, e que os governos 
ainda estão aprendendo como enfrentá-lo.

Uma possibilidade que já discutem é a quarentena vertical, na qual apenas os grupos 
de riscos ficarão em casa. São discussões a serem feitas, mas ouvindo antes os 
especialistas e profissionais da saúde para que se garanta o controle sanitário.

A única certeza no momento é que devemos priorizar vidas e agir com 
responsabilidade social, fazendo o devido planejamento para recuperar a economia. 
Entendo que apenas dessa forma iremos atravessar esta grave crise.
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JAMAIS siga o SENSO COMUM. Jamais queira dizer o que todo 
mundo diz, jamais queira ser "pensado" pelos outros. Amplie as 
suas leituras, agregue conhecimento de mundo e pense por si só, 
tirando suas próprias conclusões.

Isso não é só para a redação. Isso é para a vida...

Se você não quiser ler, então ninguém poderá fazer isso por você :)



• REPERTÓRIO CULTURAL
• ERROS FREQUENTES NA REDAÇÃO DO ENEM
• https://canaldoensino.com.br/blog/9-dicas-para-evitar-os-er

ros-mais-comuns-na-redacao-do-enem
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