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Análise de estratégias de desenvolvimento 

Resumo 

 

Definição 

Existem várias formas de encaminhar uma linha argumentativa. Por isso, é interessante entender a natureza 
dos argumentos que utilizamos no nosso texto, para que nossa argumentação seja mais consistente. 
O texto apresente, sempre, três partes:  

• Introdução: contextualização + tese 

• Desenvolvimento (2 ou 3 parágrafos): é aqui que utilizaremos as estratégias argumentativas que vão 
sustentar a nossa tese.  

• Conclusão: fechamento do texto + proposta de intervenção (no caso do Enem). 
 

Estratégias argumentativas 

a) Enumeração 

O desenvolvimento por enumeração ou descrição de detalhes é o mais comum. Nele, pode-se criar a 

enumeração, ou seja, uma sequência do que será apresentado, além de uma descrição dessas informações. 

 

Exemplo: “Faltam leitos, faltam profissionais da saúde, faltam medicamentos e insumos hospitalares, faltam 

equipamentos. E quando há, podem estar obsoletos ou sem manutenção, a estrutura física, muitas vezes é 

inadequada, e os recursos de tecnologia de informação são insuficientes. Esses são alguns dos problemas 

graves, complexos e recorrentes detectados por uma auditoria inédita do Tribunal de Contas da União (TCU) 

sobre a assistência hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). Os brasileiros que precisam recorrer aos 

serviços do SUS conhecem alguns desses problemas, mas o levantamento feito por auditores do TCU 

mostram com precisam numérica a situação desses hospitais.” 

 

b) Confronto de ideias 

Esse tipo de desenvolvimento consiste em estabelecer confronto entre ideias, seres, coisas, fatos 

ou fenômenos por meio do contraste (baseado nas dessemelhanças, na antítese) ou paralelo (baseado nas 

semelhanças/analogias). 

 

Exemplo: “As últimas estatísticas sobre criminalidade em São Paulo (capital e interior), divulgadas pela 

Secretaria de Segurança Pública, trazem boas e más notícias, e estas últimas são suficientemente 

importantes para acender um sinal de alerta. Os homicídios registraram mais uma queda em fevereiro em 

comparação com o mesmo período do ano passado, confirmando a tendência de reduções consistentes nos 

últimos meses, interrompida, apenas, por uma ligeira alta em janeiro. Com os roubos aconteceu o contrário, 

com o agravante de que, nesses casos, o aumento foi muito mais forte do que a redução de mortes.” 

 

 

c) Exemplificação 

A citação de exemplos constitui uma forma de elucidar e materializar o que está sendo abordado no 

parágrafo. 

Exemplo: “Episódios como o das babás discriminadas em clubes sociais e o da criança negra que foi 

destratada e quase expulsa de uma concessionária da BMW, no Rio de Janeiro, demonstram que o racismo, 

apesar de resolvido legalmente, já que é crime, ainda constitui um problema no dia a dia das relações 

interpessoais, onde, às vezes, se manifesta explicitamente.”  
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d) Causa e consequência 

O desenvolvimento do parágrafo por apresentação de razões e consequências acontece quando se busca 

justificar uma declaração ou opinião pessoal a respeito de atos ou atitudes do homem. 

 

Exemplo: “Em geral, as drogas não são recentes entre os humanos. Elas sempre existiram em inúmeras 

culturas. Um aspecto relevante é que, hoje, tem-se a ênfase dada pela lei, diferenciando as drogas lícitas – 

cigarro, álcool e medicamentos –, que pagam impostos, das ilícitas – maconha, cocaína, crack, êxtase, entre 

outras. Do ponto de vista médico, porém, essa diferença não existe. Equivocadamente, o Estado tem adotado 

conceitos na interpretação das causas e consequências das violências associadas às drogas, tanto lícitas 

quanto ilícitas. Tais violências têm uma relação com a globalização do crime: a militarização e adoção de 

políticas sociais imediatistas, movidas pela comoção midiática, apenas marcaram a realidade. 

 

e) Dados estatísticos 

Utilizar dados estatísticos na redação é uma forma muito eficiente de ilustrar a argumentação. No entanto, 

é difícil memorizá-los. Por isso, a coletânea de textos da prova, muitas vezes, fornecem esses dados para 

que eles possam ser empregados no texto. 

 

Exemplo: “Os homens brasileiros precisam ler mais. É o que mostra a 3ª edição da pesquisa “Retratos da 

leitura no Brasil”, conduzida pelo Instituto Pró-livro. Os dados revelam que apenas 43% dos leitores 

brasileiros são homens. As mulheres, 53% dos leitores do país, têm um papel fundamental para incentivá-

los a tornar a leitura um hábito: professoras e mães, em especial, que são responsáveis pela indicação e 

incentivo à leitura, 45% e 43%, respectivamente. 

 

f) Argumento de autoridade 

Quando usamos um discurso de alguém que já tem uma relevância dentro daquele assunto. Dessa forma, 

ilustrar o argumento com a opinião/teoria de um especialista faz com que nosso ponto de vista tenha mais 

credibilidade. 

 

Exemplo: “O sociólogo Florestan Fernandes dizia que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Em 

outras palavras, o Brasil seria um país com racismo, mas sem racistas, como revela uma pesquisa em que 

87% das pessoas entrevistadas afirmaram haver racismo, mas só 4% se afirmaram racistas.” 

 

g) Argumentos hipotéticos 

Consiste na ideia de trazer ao texto possibilidades para que se chegue, principalmente, a possíveis soluções 

e propostas de intervenção. 
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Exercícios 

 

 
Leia, a seguir, trechos de redações exemplares e identifique quais estratégias argumentativas foram 

utilizadas no desenvolvimento. 

 

1. Tema: Publicidade infantil em questão no Brasil 

É válido considerar, antes de tudo, o poder da propaganda no século XXI. A fim de persuadir os 

consumidores, empresas utilizam-se de linguagem sugestiva e apelos sensoriais – como trilhas 

sonoras temáticas e animações – para tornar mais eficaz a venda de seus produtos. As crianças, 

imaturas e desprovidas de senso crítico aguçado, acabam por se tornar alvos fáceis dessa estratégia 

de comunicação. Marshall McLuhan afirmou que “o meio é a mensagem”, e os veículos de mídia 

parecem ter aprendido muito bem essa lição quando trouxeram os personagens, as cores e as 

músicas infantis para a sua publicidade. 

 

2. Tema: O sistema prisional brasileiro e seus efeitos no século XXI 

Entretanto, há programas que utilizam a humanização como forma de ressocialização do detento. A 

APAC (Associação de Proteção e Assistência de Condenados) se dedica à recuperação e reintegração 

social do condenado por meio de incentivo aos estudos, formação profissionalizante e diversos tipos 

de assistência, desde a religiosa até a médico-hospitalar. Esse método vem apresentando efetiva 

melhora na conduta do condenado e diminuindo a reinserção dele no sistema prisional. Um dos 

detentos que participam desse programa é o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, que é zelador do presídio 

em que cumpre pena e participa de várias atividades profissionalizantes. 

 

 

3. Tema: O poder do jovem na sociedade brasileira 

Em primeiro lugar, cabe destacar como as novas mídias sociais auxiliam o jovem no combate a 

problemas da sociedade. Em 2010, houve a invasão do Complexo do Alemão, pelos policiais do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de recuperar o território dominado pelo poder paralelo. Nesse contexto, surge 

o portal chamado “Voz das Comunidades” que transmitiu os primeiros registros da ocupação, não só 

com o compromisso de informar sua vizinhança, mas também de levar a voz da favela para fora dos 

seus limites. Por esse motivo, hoje, Renê Silva, criador do veículo de notícias é um dos jovens mais 

influentes do mundo por causa desse feito. 

 

 

4. Este mês, a reportagem de capa veio do meu umbigo. Ou melhor, veio de um mal-estar que comecei a 

sentir na barriga. Sou meio italiano, pizzaiolo dos bons, herdei de minha avó uma daquelas velhas 

máquinas de macarrão a manivela. Cresci à base de farinha de trigo. Aí, do nada, comecei a ter alergias 

respiratórias que também pareciam estar ligadas à minha dieta. Comecei a peregrinar por médicos. 

Os exames diziam que não tinha nada errado comigo. Mas eu sentia, pô. Encontrei a resposta numa 

nutricionista: eu tinha intolerância a glúten e a lactose. Arrivederci, pizza. Tchau, cervejinha. 

Notei também que as prateleiras dos mercados de repente ficaram cheias de produtos que pareciam 

ser feitos para mim: leite, queijo e iogurte sem lactose, bolo, biscoito e macarrão sem glúten. E o mais 

incrível é que esse setor do mercado parece ser o que está mais cheio de gente. E não é só no Brasil. 

Parece ser em todo Ocidente industrializado. Inclusive na Itália. 

O tal glúten está na boca do povo, mas não está fácil entender a real. De um lado, a imprensa popular 

faz um escarcéu, sem no entanto explicar o tema a fundo. De outro, muitos médicos ficam na 
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defensiva, insinuando que isso tudo não passa de modismo, sem fundamento científico. Mas eu sei 

muito bem que não é só modismo — eu sinto na barriga. 

O tema é um vespeiro — e por isso julgamos que era hora de meter a colher, para separar o joio do 

trigo e dar respostas confiáveis às dúvidas que todo mundo tem. 
BURGIERMAN, D. R. Tem algo grande aí. Superinteressante, n. 335, jul. 2014 (adaptado) 

 
O gênero editorial de revista contém estratégias argumentativas para convencer o público sobre a 

relevância da matéria de capa. No texto, considerando a maneira como o autor se dirige aos leitores, 

constitui uma característica da argumentação desenvolvida o(a) 

a) relato pessoal, que especifica o debate do assunto abordado. 

b) exemplificação concreta, que descontrói a generalidade dos fatos. 

c) referência intertextual, que recorre a termos da gastronomia. 

d) crítica direta, que denuncia o oportunismo das indústrias alimentícias. 

e) vocabulário coloquial, que representa o estilo da revista. 

 
 

5. Enquanto isso, nos bastidores do universo 

Você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está 

preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão, um amor que fará você jogar fora seu 

atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. 

Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas 

na hora da largada, e a primeira perplexidade será esta: a experiência da frustração. 

O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada, você é que escuta vozes. 

No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica 

dos seus dois anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para 

baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa, e tampouco imaginou que justo sua 

grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem 

maquiagem e com uma camiseta puída, chamou a atenção. E assim seguem os dias à prova de 

planejamento e contrariando nossas vontades, pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e 

estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo alguém troca nosso papel de 

última hora, tornando surpreendente a nossa vida. 
MEDEIROS, M. O Globo, 21 jun. 2015. 

 

Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, 

destaca-se a recorrência de 

a) estruturas sintáticas semelhantes, para reforçar a velocidade das mudanças da vida. 

b) marcas de interlocução, para aproximar o leitor das experiências vividas pela autora. 

c) formas verbais no presente, para exprimir reais possibilidades de concretização das ações. 

d) construções de oposição, para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado. 

e) sequências descritivas, para promover a identificação do leitor com as situações apresentadas. 
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Gabarito 

 

 Exemplificação (início do parágrafo); causa e consequência (o fato de as crianças serem alvo fácil das 
propagandas) e, por fim, confronto a um argumento de autoridade (referência ao Marshall McLuhan). 
 

 Exemplificação (caso concreto) e causa/consequência. 
 

As estratégias argumentativas utilizadas para o aprofundamento da argumentação foram: pequena 
narrativa ilustrativa (“Em 2010, houve a invasão do Complexo do Alemão, pelos policiais do Rio de 
Janeiro, com o objetivo de recuperar o território dominado pelo poder paralelo”) e exemplificação (“surge 
o portal chamado “Voz das Comunidades” que transmitiu os primeiros registros da ocupação, não só 
com o compromisso de informar sua vizinhança, mas também de levar a voz da favela para fora dos 
seus limites.”). 
 

 E 
O texto enfatiza a necessidade de o aluno saber utilizar as linguagens em diferentes contextos e 
ambientes, o que evidencia o seu caráter argumentativo. Também é importante destacar a crítica feita à 
escola, no texto, uma vez que “insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contextos específicos”. 
 

 D 
Ao longo da argumentação, a narradora usa recursos argumentativos que reforçam os contrastes, como 
o uso da conjunção adversativa “mas”, de ideias contrastantes. Isso corrobora também o caráter 
argumentativo pelo uso do operador argumentativo, introduzindo o argumento mais forte. 
 

 
 

 


