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 TEMPO DE AULA: 45MIN

 DISCIPLINA: REDAÇÃO

 CONTEÚDO: INFORMATIVIDADE E FUGA AO SENSO COMUM

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



NA AULA ANTERIOR

TEXTO: TIPOS DE ARGUMENTOS 
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Revisão dos 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.

4



Revisão dos 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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1. 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.

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.


