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ROTEIRO DA AULA

1) VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE PERSUASÃO?

2) ELEMENTOS DE PERSUASÃO

3) DID YOU KNOW THAT? (VOCÊ SABIA?)

3) HORA DE PRATICAR
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Persuasão é uma estratégia de comunicação

que consiste em utilizar recursos

emocionais ou simbólicos pra induzir

alguém a aceitar uma ideia, uma atitude, ou

realizar uma ação.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE 

PERSUASÃO?

Disponível:https://brasilescola.uol.com.br/redacao/linguagem-persuasao.htm. Acesso em 24 de agosto de 2020.

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/linguagem-persuasao.htm
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Disponível:https://materiaincognita.com.br/wp-content/uploads/2012/10/James-

Bond-anuncio-Coca-Cola.jpgAcesso em 24 de agosto de 2020.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR 

DE PERSUASÃO?
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Disponível:https://brasilescola.uol.com.br/redacao/linguagem-persuasao.htm. Acesso em 24 de agosto de 2020.

A construção da linguagem persuasiva ocorre de acordo com alguns recursos

amplamente empregados, especialmente nos anúncios publicitários:

Emprego de figuras de linguagem como comparações, analogias, hipérboles e

eufemismos;

Uso do modo imperativo nos verbos;

Alusão ao mundo conhecido do público-alvo em uma tentativa de aproximar a

linguagem ao destinatário da mensagem;

Emprego de trocadilhos e jogos de palavras.

ELEMENTOS DE 

PERSUASÃO

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/linguagem-persuasao.htm


6

Disponível:https://d3nuqriibqh3vw.cloudfront.net/drinkanddrive_aotw.jpgAcesso em 24 de agosto de 2020.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR 

DE PERSUASÃO?



7

Disponível:https://cached.imagescaler.hbpl.co.uk/. Acesso em 24 de agosto de 2020.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR 

DE PERSUASÃO?

https://cached.imagescaler.hbpl.co.uk/
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Disponível:https://i.pinimg.com/736x/b7/1e/de/b71ede92cdbe7b3315b8dc741fd3dfe5.jpg. Acesso em 24 de agosto de 2020.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR

DE PERSUASÃO?

https://i.pinimg.com/736x/b7/1e/de/b71ede92cdbe7b3315b8dc741fd3dfe5.jpg
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Disponível:https://brasilescola.uol.com.br/redacao/linguagem-persuasao.htm. Acesso em 24 de agosto de 2020.

Vale ressaltar que persuadir nem sempre é sinônimo de

convencimento por meio de um argumento de força —

aquele que impõe uma ideia, impedindo relações dialógicas

com o interlocutor. A persuasão também pode utilizar

argumentos que visem a bons objetivos, como as

propagandas institucionais, como campanhas de vacinação

ou outras cujos objetivos sejam criar na população uma

atitude mais reflexiva e responsável.

ELEMENTOS DE PERSUASÃO

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/linguagem-persuasao.htm
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Disponível:https://pbs.twimg.com/media/CoXrtV_XgAAIz9g.jpg. Acesso em 24 de agosto de 2020.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR

DE PERSUASÃO?

https://pbs.twimg.com/media/CoXrtV_XgAAIz9g.jpg
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Ao analisar o leiaute desse
gênero textual, ele poderia ser
classificado como:

A) stories
B) manual
C) summary
D) tourisc flyer
E) advertisement
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Disponível em:  https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/world-environment-day-lets-beat-plastic-pollution-

mediterraneanAcesso em 24 de agosto de 2020.
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A partir da análise das estruturas linguísticas que compõem o
texto há uma predominância de características:

A) injuntivas
B) narrativas
C) preditivas
D) persuasivas
E) descritivas
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