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O Texto Argumentativo 

 
TEXTO ARGUMENTATIVO 
 
Esse tipo de texto inclui diferentes gêneros, tais quais, dissertação, artigo de opinião, carta 
argumentativa, editorial, resenha argumentativa, dentre outros. 
 
Todo e qualquer texto argumentativo, como já dito, visa ao convencimento de seu ouvinte/leitor. 
Por isso, ele sempre se baseia em uma tese, ou seja, o ponto de vista central que se pretende 
veicular e a respeito do qual se pretende convencer esse interlocutor. Nos gêneros 
argumentativos escritos, sobretudo, convém que essa tese seja apresentada, de maneira clara, 
logo de início e que, depois, através duma argumentação objetiva e de diversidade lexical seja 
sustentada/defendida, com vistas ao mencionado convencimento. 
A estrutura geral de um texto argumentativo consiste de introdução, desenvolvimento e 
conclusão, nesta ordem. Cada uma dessas partes, por sua vez tem função distinta dentro da 
composição do texto: 
 
Introdução: é a parte do texto argumentativo em que apresentamos o assunto de que trataremos 
e a tese a ser desenvolvida a respeito desse assunto. 
 
Desenvolvimento: é a argumentação propriamente dita, correspondendo aos desdobramentos da 
tese apresentada. Esse é o coração do texto, por isso, comumente se desdobra em mais de um 
parágrafo. De modo geral, cada argumentação em defesa da tese geral do texto corresponde a 
um parágrafo. 
 
Conclusão: a parte final do texto em que retomamos a tese central, agora já respaldada pelos 
argumentos desenvolvidos ao longo do texto. 
 
RELAÇÃO ENTRE TESE E ARGUMENTO 
De modo geral, a relação entre tese e argumento pode ser compreendida de duas maneiras 
principais: 
 
Argumento, portanto, Tese (A→ pt→T) ou Tese porque Argumento (T→ pq→A): 
 
(A→pt→T) 
“O governo gasta, todos os anos, bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças 
relacionadas ao tabagismo; os ganhos com os impostos nem de longe compensam o dinheiro 
gasto com essas doenças. Além disso (Ainda, e, também, relação de adição → quando se 
enumeram argumentos a favor de sua tese), as empresas têm grandes prejuízos por causa de 
afastamentos de trabalhadores devido aos males causados pelo fumo. Portanto (logo, por 
conseguinte, por isso, então → observem a relação semântica de conclusão, típica de 
um silogismo), é mister que sejam proibidas quaisquer propagandas de cigarros em todos os 
meios de comunicação.” 
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(T→ pq→A) 
O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de 
cigarro, porque (uma vez que, já que, dado que, pois → relação de causalidade) ele gasta, todos 
os anos, bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo; 
e, muito embora (ainda que, não obstante, mesmo que  → relação de oposição: usam-se as 
concessivas para refutar o argumento oposto) os ganhos com os impostos sejam vultosos, nem 
de longe eles compensam o dinheiro gasto com essas doenças. 
 
 
1. Identifique o sentido argumentativo dos seguintes textos, e separe, por meio de barras, a tese e 
o(s) argumento(s). 
a) “Meu carro não é grande coisa, mas é o bastante para o que preciso. É econômico, nunca dá 
defeito e tem espaço suficiente para transportar toda a minha família.”  
b) “Veja bem, o Brasil a cada ano exporta mais e mais; além disso, todo ano batemos recordes de 
produção agrícola. Sem contar que nosso parque industrial é um dos mais modernos do mundo. 
definitivamente, somos o país do futuro.” 
c) “Embora a gente se ame muito, nosso namoro tem tudo para dar errado: nossa diferença de 
idade é grande e nossos gostos são quase que opostos. Além disso, a família dela é terrível.” 
d) “Como o Brasil é um país muito injusto, toda política social por aqui implementada é vista como 
demagogia, paternalismo.” 
 
 
Análise de um texto argumentativo 
 
Tema: O trabalho infantil na realidade brasileira 
 
Quadro-negro 
 
 As três leis de Newton, a bioacumulação ou, ainda, a quebra da bolsa de Nova Iorque são 
exemplos de assuntos sobre os quais muitas crianças brasileiras jamais ouviram falar.  Isso se 
deve, principalmente, porque em vez de estarem sentadas em carteiras escolares, sacam 
enxadas, procuram qualquer tipo de emprego. Esquecidos, em uma sociedade capitalista, esses 
“pequenos adultos” tentam ajudar como podem suas famílias - ou apenas a si mesmos. 
 De fato, para se entender o problema do trabalho infantil em nosso país, é necessário 
ressaltar a recorrente pressão dos familiares sobre essas crianças. Seja na cidade – onde o custo 
de vida é elevadíssimo, seja no campo – onde as condições são subumanas -, os filhos atuam 
como mão-de-obra fundamental para a sobrevivência de todos. Desse modo, cortar cana ou 
vender balas em sinais de trânsito acabam por distanciar a criança do seu real desenvolvimento. 
O governo pode e deve, nesse caso, atuar de modo eficiente, criando políticas públicas de 
manutenção escolar em troca de bonificações financeiras para as famílias. 
 Podemos observar, ainda, a reação da sociedade sobre o assunto. Porque vivemos no 
capitalismo, tendemos a nos tornar pessoas individualistas, que preferem se abster de situações 
consideradas incômodas. Eça de Queiroz já disse que “dói mais uma dor de dente que uma 
guerra na China”, o que se aplica perfeitamente à atualidade. Mantendo essa postura de 
negligência, contribuímos para a perpetuação da problemática. Devemos, no entanto, reivindicar 
os direitos de todos os cidadãos e reclamar com as autoridades quando eles não forem 
respeitados.  
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Nesse contexto, percebemos que a atuação não efetiva dos órgãos públicos possui papel 
importantíssimo no agravamento da questão. Como ninguém parece se incomodar, o governo se 
acomoda. Ainda que haja algumas ações pontuais e contextualizadas, o problema maior é 
estrutural. As constantes fraudes, os desvios de verba e a precária fiscalização impedem que 
medidas menos paliativas sejam, de fato, empregadas. A mídia deve contribuir sempre, 
exercendo sua função social e atuando como “cão de guarda” da sociedade: investigando, 
alertando e denunciando abusos e posturas pouco éticas. 
Fica claro, portanto, que o trabalho infantil, ainda hoje, constitui uma terrível realidade brasileira 
para a qual tentamos ao máximo fechar os olhos. Entretanto, é necessário que tentemos eliminá-
lo, denunciando quando existirem práticas e exigindo a participação eficaz do poder público. Este 
deve dar o direito ao acesso a uma vida digna, com perspectivas de melhoria na qualidade de 
vida a todos os cidadãos. Só então os brasileiros poderão, finalmente, se ver livres desse quadro 
negro – no pior sentido do termo. 
 
 
Exemplo 1 
Trabalhe sua carta a partir do seguinte recorte temático: 
 
Atendendo aos vários segmentos do público em diferentes horários, as emissoras de rádio 
definem sua programação em torno de um leque variado de opções: programas de música, 
esportes, informação, religião, etc. Programas que um dia fizeram muito sucesso já não existem 
mais, como a rádio-novela e os programas de auditório. 
 
Instruções: 
 
 Imagine um programa de rádio que, em sua opinião, deva sair do ar; 
 Argumente pela retirada desse programa da grade de programação; 
 Dirija a carta a um interlocutor que possa interferir nessa decisão 
 
Campinas, 21 de novembro de 2004 
 
Sr. Reginaldo Lima: 
 
O propósito de minha carta é buscar mudança na programação da Rádio Quinze, auxiliando na 
sua diferenciação como meio de comunicação e na manutenção da boa qualidade de suas 
transmissões. 
Como cidadã e ouvinte da rádio, escrevo pela interrupção na transmissão do programa “Bagunça 
na Rádio”, que vai ao ar todos os dias ao meio dia. A transmissão coincide com meu horário de 
almoço, portanto tive oportunidades infelizes de acompanhar os absurdos e besteiras ditos pelo 
radialista e a participação imbecil de uma parcela do público, difundidos à toda cidade.  
O senhor, como coordenador do programa, busca a sua audiência e sucesso e parece não refletir 
sobre os problemas sociais que pode estar ocasionando com a sua transmissão. A exploração 
extremada da sexualidade, os preconceitos e o linguajar chulo e sem escrúpulos, que compõem a 
base do programa, incentivam a aculturação dos cidadãos e não representam a liberdade de 
expressão, mas a futilidade e o desrespeito do “script” da sua rádio. 
Como meio de comunicação histórico, com grande poder de alcance e formador de opinião, o 
rádio deve trabalhar em projetos voltados a diversos segmentos de público, levando a eles desde 
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informações políticas, econômicas e sociais até entretenimento e religião, exercendo seu papel 
complementar à Internet e à televisão de forma positiva e sensata. 
O senhor pode argumentar contra minha proposta, afirmando que o “Bagunça na Rádio” propõe a 
interação com o público, exercendo função de contato, e ainda que a população tem a opção de 
selecionar o que deseja ou não ouvir nas rádios. Todavia, é importante ressaltar que ainda que 
promova a participação popular, esse contato não está sendo sadio e proveitoso, devido à 
quantidade imensa de palavrões, besteiras e preconceitos ditos no ar tanto pelo radialista, quanto 
pelos participantes. Além disso, mesmo que todos tenham a opção de escolha, o seu programa 
deveria, ao menos conservar o respeito, elemento fundamental à boa formação social. 
Assim, espero que reflita profundamente sobre a interrupção do “Bagunça na Rádio”, fazendo uso 
de sua cultura e profissionalismo, para manter vivas as principais funções do rádio como meio de 
difusão de idéias, entretenimento e contato, e ainda diferenciando a Rádio Quinze como rádio 
educativa e de boa qualidade. 
 Atenciosamente, 
 A.M.S.A. 
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Gabarito  
 
1. a) O sentido aí presente é (T→ pq→A), uma vez que, após uma constatação, se seguem as 
motivações que a fundamentam. 
Meu carro não é grande coisa, mas é o bastante para o que preciso (TESE)./ É econômico 
(argumento 1), /nunca dá defeito (argumento 2)/ e tem espaço suficiente para transportar toda a 
minha família (argumento 3). 
b) Nesse exemplo, já encontramos a orientação (A→ pt→T), uma vez que se parte de 
exemplificações para, a partir delas, enunciar uma proposição. 
Veja bem, o Brasil a cada ano exporta mais e mais (argumento 1);/ além disso, todo ano batemos 
recordes de produção agrícola (argumento 2)./ Sem contar que nosso parque industrial é um dos 
mais modernos do mundo (argumento 3)./ Definitivamente, somos o país do futuro. (TESE). 
c) Aqui, o sentido é (T→ pq→A), em que de uma afirmação inicial se desdobram exemplos que a 
justificam. 
Embora a gente se ame muito, nosso namoro tem tudo para dar errado (TESE):/ nossa diferença 
de idade é grande (argumento 1) e nossos gostos são quase que opostos (argumento 2). Além 
disso, a família dela é terrível (argumento 3). 
d) Nesse exemplo, o movimento é (A→ pt→T), já que se parte de uma causa que funciona como 
justificativa a uma enunciação que, por sua vez, é a consequência constatada. 
Como o Brasil é um país muito injusto (argumento),/ toda política social por aqui implementada é 
vista como demagogia, paternalismo (TESE). 
 


