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Argumentação e Convencimento 
 

 Tornando sua redação argumentativa (núcleo = tese) 
 
Considerando-se que consumismo é o ato de gastar exagerada e ilimitadamente com bens e 
serviços que, na maioria dos casos, ultrapassam as necessidades básicas de uma pessoa; pode-
se dizer que hoje a juventude está essencialmente consumista. Sem perceber o real valor do 
dinheiro, moças e rapazes concentram-se cada vez mais em ter tudo o que estimam ser 
imprescindível a um jovem “descolado”, e, para consegui-lo, permitem-se peripécias perigosas 
como o endividamento. 
 
Qual dos dois é argumentativo? 
 
TEXTO I 
O aborto consiste na interrupção de uma gestação em qualquer uma de suas fases. Em países 
como a Holanda, é uma prática comum e de amparo legal. No Brasil, onde, anualmente, centenas 
de mulheres sofrem mutilações ou chegam ao óbito em clínicas clandestinas, o aborto só é 
permitido legalmente, em casos de estupro ou risco para a vida da mãe. Embora haja essas duas 
possibilidades de concessão, ainda existe uma forte polêmica moral e religiosa acerca do 
assunto, envolvendo, inclusive, a opinião pública. 
 
TEXTO II 
O aborto é uma prática inaceitável de banalização da vida e, por isso, deve continuar classificado 
como ilegal. Trata-se do assassinato de um ser inocente e indefeso, configurando, portanto, um 
crime. A sociedade não pode permitir a aprovação de leis que tentem abalizar tal absurdo, sob a 
argumentação de preocupação com a saúde da mulher. Para cuidar da saúde feminina há que 
aprovar normas que garantam, entre outras medidas, o planejamento familiar; e não liberar o 
descarte da vida humana. 
 
 

 Tornando sua argumentação articulada. (justaposição não!) 
 
1. Estabeleça o nexo coesivo por meio da COORDENAÇÃO (construa apenas um período), 
fazendo alterações se necessário. Utilize as lógicas argumentativas: 
a) Eike Batista é um homem de sucesso. Eike Batista abriu novos negócios este ano.  
b) Deveria haver uma reanálise no sistema agrário do Brasil. O Brasil tem altíssimas taxas de 
desemprego.  
c) O Brasil tem sido palco de inúmeras manifestações sociais. O Brasil poderá crescer 
criticamente com as manifestações sociais.  
d) Os políticos são corruptos. As casas de litoral do nordeste são de madeira.  
e) Artistas internacionais trouxeram novos estilos. As características dos novos estilos não 
agradaram ao povo brasileiro. 
f) O serviço militar brasileiro deveria ser facultativo. As regras do serviço militar são bastante 
exigentes. 
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 Tornando a argumentação expressiva (“Como” escrever) 

 
a) Vieira chegou ao Brasil em 1615. 
b) Ele não tinha sequer oito anos. 
c) Ele teve de acompanhar a família. 
 
Vieira, que não tinha sequer oito anos de idade, chegou em 1615 ao Brasil, para onde teve de 
acompanhar a família. 
Vieira, que chegou ao Brasil em 1615, para onde teve de acompanhar a família, não tinha sequer 
oito anos de idade. 
Vieira, que não tinha sequer oito anos de idade, teve de acompanhar a família ao Brasil, aonde 
chegou em 1615. 
 
 
1. Estabeleça o nexo coesivo das orações por meio das subordinadas adjetivas, construindo um 
único período. Atenção à hierarquia! 
a) Eike Batista é um homem de sucesso. Eike Batista abriu novos negócios este ano. 
b) O Brasil precisa progredir e se atualizar. O Brasil tem taxas altíssimas de desemprego. 
c) O Rio de Janeiro é uma das cidades mais movimentadas do Brasil. A população do Rio de 
Janeiro tende a crescer criticamente com as manifestações sociais. 
d) A ONU aconselhou a desmilitarização da polícia brasileira. A polícia brasileira precisa ser mais 
bem preparada. 

 
 

TEMA 
(ENEM 2005) - O trabalho infantil no Brasil 
 
I. 
No Brasil, a prática do trabalho da criança e do adolescente pode ser vista habitualmente. A 
constituição federal, por outro lado, assegura os direitos desses pequenos cidadãos e preserva 
sua isenção a qualquer prestação de serviço. Privá-los da educação e da sua própria infância 
traria problemas na formação infantil, retirando a possibilidade de aproveitar sua faixa etária e 
construir maturidade gradualmente. 
 
II. 
Embora a constituição federal assegure os diretos da criança e do adolescente, o trabalho infantil 
pode ser visto habitualmente no Brasil. Certamente, privar esses pequenos cidadãos da sua 
própria infância seria prejudicial, pois traria problemas na formação da cidadania e atrasaria a 
construção gradual de maturidade. Deve haver, portanto, um cuidado especial com essa delicada 
faixa etária. 
 
III. 
Embora a constituição federal assegure os diretos da criança e do adolescente, o trabalho infantil 
pode ser visto habitualmente no Brasil. Certamente, privar esses pequenos cidadãos da sua 
própria infância seria prejudicial, pois não só traria problemas na formação da cidadania como 
também atrasaria a construção gradual da maturidade. Deve haver, portanto, um cuidado especial 
com essa delicada faixa etária. 
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Um exemplo de texto argumentativo e o uso de recursos de convencimento: 
 
Durante debate em uma universidade, nos Estados Unidos, o ex-governador do DF, ex-ministro 
da educação e atual senador Cristovam Buarque, foi questionado sobre o que pensava da 
internacionalização da Amazônia. 
 
Um jovem americano introduziu sua pergunta dizendo que esperava a resposta de um humanista 
e não de um brasileiro. 
 
Esta foi a resposta do Sr. Cristovam Buarque: 
"De fato, como brasileiro eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por 
mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. 
Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, posso 
imaginar a sua internacionalização, como também de tudo o mais que tem importância para a 
humanidade. 
Se a Amazônia, sob uma ética humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos 
também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar 
da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas 
sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. 
Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Se a 
Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade 
de um dono, ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado 
pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Não podemos deixar que as reservas 
financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. 
Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus 
do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das 
mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar esse patrimônio cultural, 
como o patrimônio natural Amazônico, seja manipulado e instruído pelo gosto de um proprietário 
ou de um país. Não faz muito, um milionário japonês,decidiu enterrar com ele, um quadro de um 
grande mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido internacionalizado. 
Durante este encontro, as Nações Unidas estão realizando o Fórum do Milênio, mas alguns 
presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos 
EUA. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser 
internacionalizada. Pelo menos Manhatan deveria pertencer a toda a humanidade. Assim como 
Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade, com sua beleza 
específica, sua historia do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. 
Se os EUA querem internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, 
internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos EUA. Até porque eles já demonstraram que 
são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maiores do que 
as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. 
Defendo a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. 
Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança do Mundo tenha possibilidade de 
COMER e de ir à escola. Internacionalizemos as crianças tratando-as, todas elas, não importando 
o país onde nasceram, como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro. 
Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo, mas, enquanto o mundo me 
tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa. Só nossa!" 


