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Curso de Interpretação de Textos: 
Identificando Estratégias Argumentativas 
(Parte 2) 
 
Texto 1  
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(Disponível em: http://frentetransitoseguro.com.br . Acesso em 21 de maio de 2015.) 
 
 
Texto 2 
 

Do bom uso do relativismo 
“Hoje pela multimídia, imagens e gentes do mundo inteiro nos entram pelos telhados, portas e 
janelas e convivem conosco. É o efeito das redes globalizadas de comunicação. A primeira 
reação é de perplexidade que pode provocar duas atitudes: ou de interesse para melhor conhecer 
que implica abertura  e dialogo ou de distanciamento que pressupõe fechar o espírito e excluir. De 
todas as formas, surge uma percepção incontornável: nosso modo de ser não é o  único. Há 
gente que, sem deixar de ser  gente, é diferente. Quer dizer, nosso modo de ser, de habitar o 
mundo, de pensar, de valorar e de comer não é absoluto. Há mil outras formas diferentes de 
sermos humanos, desde a forma dos esquimós siberianos, passando pelos yanomamis do Brasil 
até chegarmos aos sofisticados moradores de Alfavilles onde se resguardam as elites opulentas e 
amedrontadas. O mesmo vale para com as diferenças de cultura, de língua, de religão, de ética e 
de lazer. 
Deste fato surge, de imediato, o relativismo em dois sentidos: primeiro, importa relativizar todos os 
modos de ser; nenhum deles é absoluto  a ponto de invalidar os demais; impõe-se também a 
atitude de respeito e de acolhida da diferença porque, pelo simples fato de estar-ai, goza de 
direito de existir e de co-existir; segundo, o relativo quer expressar o fato de que todos estão de 
alguma forma relacionados. Eles não podem ser pensados independenemente uns dos outros 
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porque todos são portadores da mesma humanidade. Devemos alargar, pois, a compreensão do 
humano para além de nossa concretização. Somos uma geosociedade una, múltipla e diferente. 
 …  
Devemos fazer o bom uso do relativismo, inspirados na culinária. Há uma só culinária, a que 
prepara os alimentos humanos. Mas ela se concretiza em muitas formas, as várias cozinhas: a 
mineira, a nordestina, a japonesa, a chinesa, a mexicana  e outras.  Ninguém pode dizer que só 
uma é a verdadeira e gostosa e as outras não. Todas são gostosas do seu jeito e todas mostram 
a extraordinária versatilidade da arte culinária. Por que com a  verdade deveria ser diferente? “  
(Leonardo Boff. Disponível em: http://www.leonardoboff.com/site/vista/2008/jun20.htm. Acesso em 

21 de maio de 2015.) 
 
 
Texto 3  
 
“A Jesus Cristo Nosso Senhor 
 

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,  

Da vossa alta clemência me despido;  

Porque quanto mais tenho delinquido,  

Vos tenho a perdoar mais empenhado.  
 

Se basta a voz irar tanto pecado,  

A abrandar-vos sobeja um só gemido:  

Que a mesma culpa, que vos há ofendido,  
Vos tem para o perdão lisonjeado. 
 

 Se uma ovelha perdida e já cobrada  

Glória tal e prazer tão repentino  

Vos deu, como afirmais na sacra história,  
 

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,  

Cobrai-a; e não queirais, pastor divino,  
Perder na vossa ovelha a vossa glória.  

(Gregório de Matos) 
 
 
Texto 4 
“(...) já passaram por situações constrangedoras nas ruas 99,6% das quase 8 mil mulheres que 
responderam a um questionário on-line elaborado por mim. O levantamento, promovido entre 
                                      “            -                               k          
espaço virtual para discutir questões femininas. (...) Como não sou pesquisadora e não usei 
metodologia científica, sei que meus resultados podem não ser exatos. Mas eles traçam um bom 
panorama do que as mulheres enfrentam – e do que sentem – quando andam pelas ruas. Como 
                                                                             “                    
Ofende, humilha e causa medo. 
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É tão comum que uma mulher ouça cantadas ou passe por situações que beiram ao assédio que 
o assunto é pouquíssimo discutido. Parece apenas mais um fato da existência. A chuva molha. 
Seres humanos envelhecem. Mulheres são importunadas nas ruas. É tão frequente que algumas 
dizem não se importar. Parecem ter se conformado. De acordo com a pesquisa, 17% consideram 
cantadas algo legal. 
Imaginando que algum comentário sobre nosso corpo feito por estranhos seja admissível, qual o 
limite entre o elogio aceitável e a cantada ofensiva? Pode chamar de princesa? Pode passar a 
mão no cabelo? E colocar a mão no corpo, pode? Parece que muitos acham que sim. No 
levantamento, 85% das mulheres afirmaram já ter sido tocadas ao andar sozinhas. Nas nádegas 
(88%), na cintura (56%), nos seios (20%), entre as pernas (17%). Se isso não é agressão sexual, 
o que será? (...).  

(Karin Hueck. Disponível em: http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/09/cantadas-
bofendemb.html. Acesso em 6 de junho de 2014.) 

 
 
1. (ENEM 2010) 

A carreira do crime 
“Estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz sobre adolescentes recrutados pelo 
tráfico de drogas nas favelas cariocas expõe as bases sociais dessas quadrilhas, contribuindo 
para explicar as dificuldades que o Estado enfrenta no combate ao crime organizado. 
O tráfico oferece ao jovem de escolaridade precária (nenhum dos entrevistados havia completado 
o ensino fundamental) um plano de carreira bem estruturado, com salários que variam de R$ 
400,00 a R$ 12.000 mensais. Para uma base de comparação, convém notar que, segundo dados 
do IBGE de 2001, 59% da população brasileira com mais de dez anos que declara ter uma 
                                       ‘             ’                                       
ouvidos pela pesquisa, 25% recebiam mais de R$ 2.000 mensais; já na população brasileira essa 
taxa não ultrapassa 6%. 
Tais rendimentos mostram que as políticas sociais compensatórias, como o Bolsa-Escola (que 
paga R$ 15 mensais por aluno matriculado), são por si só incapazes de impedir que o narcotráfico 
continue aliciando crianças provenientes de estratos de baixa renda: tais políticas aliviam um 
pouco o orçamento familiar e incentivam os pais a manterem os filhos estudando, o que de modo 
algum impossibilita a opção pela deliquência. No mesmo sentido, os programas voltados aos 
jovens vulneráveis ao crime organizado (circo-escola, oficinas de cultura, escolinhas de futebol) 
são importantes, mas não resolvem o problema. 
A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a repressão, que aumenta os riscos 
para os que escolhem esse caminho. Os rendimentos pagos aos adolescentes provam isso: eles 
são elevados precisamente porque a possibilidade de ser preso não é desprezível. É preciso que 
o Executivo federal e os estaduais desmontem as organizações paralelas erguidas pelas 
quadrilhas, para que a certeza de punição elimine o fascínio dos salários do crime.   

Editorial. Folha de São Paulo. 15 jan. 2003. 
 
   E                                        “                                                       
                ó                                                                         
tese, o autor apresenta: 

a) Instituições que divulgam o crescimento de jovens no crime organizado.  
b) Sugestões que ajudam a reduzir a atração exercida pelo crime organizado. 
c) Políticas sociais que impedem o aliciamento de crianças no crime organizado. 
d) Pesquisadores que se preocupam com os jovens envolvidos no crime organizado. 
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e) Números que comparam os valores pagos entre os programas de governo e o crime 

organizado. 
 
 
2. (ENEM 2012) 

Não somos tão especiais 
“Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são  compartilhadas por outros 
animais, ainda que em menor grau. 
 
INTELIGÊNCIA 
A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria 
das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. 
 
AMOR 
O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os 
corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto 
depois de sua morte. 
 
CONSCIÊNCIA 
Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos 
distraídos. Sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros. Ou seja, são conscientes. 
 
CULTURA 
O primatologista Frans de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes 
de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura se não 
isso?  

BURGIERMAN, D. Superinteressante, n. 190, jul. 2003. 
 
O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em 
relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de 
vista são: 

a) Definição e hierarquia.  
b) Exemplificação e comparação.  
c) Causa e consequência.  
d) Finalidade e meios.  
e) Autoridade e modelo. 

 
  
3. (ENEM 2014) 
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em todas as vertentes. E mais ou menos ignora o resto. 
                                                                                          
      ó                                                                                        
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funk e o religioso, em especial o gospel. Rock e                                           
                                                                                         
                                          E                                               – O 
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O texto objetiva convencer o leitor de que a configuração da prefe                               
                                                                                      
              -se no (a): 

a) Apresentação                                                                          
popular relat                         

b) Caracterização                                                                     
                                                 ó       

c) Uso                             k     k                                   ó                
em sintonia com o ataque aos nacionalistas. 

d) Ironia                                                                      
conservadorismo e anacronismo, com                       “           “           

e) Contraposição                                                                          
                                                                                     

 


