
Redigir... vários tipos de texto 

3. Texto argumentativo 

0 texto argumentativo procura persuadir o recetor de uma determinada opinião, refutá-la 
ou debater um tema. Para tal, o emissor assume uma posição, apresentando argumentos 
que permitam justificá-la. 0 recurso a exemplos ou citações poderá permitir fortalecer os 
argumentos. Os conectores discursivos (página 315 do manual) são utilizados para articular as 
partes do texto. 

Relembra a estrutura do texto argumentativo: 

• Apresenta o tema. 
Introdução 

• Adota uma perspetiva - a favor ou contra. 

«Aponta argumentos que a apoiem 
(prevendo, eventualmente, contra-argumentos). Desenvolvimento 

• Indica factos, provas ou exemplos que confirmem os teus argumentos. 

« Reforça a tua posição, apresentando uma opinião geral. Conclusão 

Vamos construir um texto argumentativo. 

Atualmente, vários são os apelos a que cada indivíduo, no dia a dia, se responsabilize 
pelas consequências dos seus atos no meio ambiente. 
Escreve um texto correto e bem estruturado, adequado a um jornal escolar, com um 
mínimo de 180 e um máximo de 240 palavras, em que expresses a tua opinião 
acerca da responsabilidade de cada cidadão na preservação da Terra, apelando a 
uma alteração de comportamentos. 

Exame Nacional de Língua Portuguesa, 9.° ano, l . a chamada, 2009 

Planificação 

« Cria um esquema, distribuindo a informação pelas partes do texto. 

Tema 
Responsabilidade de cada cidadão na preservação da Terra 

Introdução Desenvolvimento Conclusão 

• A importância do 

envolvimento individual 

na preservação da Terra. 

• Opinião favorável. 

• Poluição. 

• Aquecimento global e 

alterações climáticas. 

• Hecessidade de preservar 

espécies animais e vegetais. 

• Que podemos fazer 

individualmente? 
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• Apelo à alteração de 

comportamentos. 
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Diálogos, 9.° ano - Chegar a bom porto. 

Redação e revisão 
Escreve o teu texto: 

- indica o teu ponto de vista através de expressões como: considero que, na minha opi
nião, acho que, a meu ver... 

- utiliza conectores para organizar o discurso: para apresentar os teus argumentos - por
que, visto que, pois; para introduzir exemplos e explicações - isto é, ou seja, por exem
plo, como, é o caso de, como se pode ver; para concluir - em suma; etc. 

- no final, conta o número de palavras e amplia ou reduz o texto, se necessário. 
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A Terra é um planeta cada vez mais ameaçado, sendo, muitas vezes, o ser humano o 
responsável pela sua destruição. Por Isso mesmo, na minha opinião, a sua preservação 
depende de cada um de nós. ^ ̂  ^ 

Com efeito, o ser humano é responsável pela degradação do planeta, Quando, 
^ por exemplo, utiliza transportes poluentes, não coloca o lixo nos locais apropriados, usa 

recursos em excesso, destrói os habitats de animais e plantas na ânsia de construir 

mais habitações, mais lojas, mais fábricas... Estas ações têm que ser suspensas ou 

minimizadas, pois conduzem ao aquecimento global e, consequentemente, a alterações 

climáticas. Aliás, vários cientistas procuram uma relação entre estas e o aumento do 

número de fenómenos meteorológicos extremos, domo furacões, inundações, secas 

extremas, maremotos,.. Além disso, a poluição provoca a morte de inúmeras espécies 

animais e vegetais, destruindo a diversidade do nosso planeta de forma irreversível. 

(3) Há quem diga que estes problemas não se resolvem com atitudes individuais, que 

têm de ser os governos a encontrar soluções. No entanto, todos podemos ajudar a dimi

nuí-los. São as pequenas gotas que formam o oceano, isto é, cada um dos nossos gestos 
pode contribuir para a mudança. 

Em suma, não podemos acabar com a poluição em todo o planeta, mas podemos 
mudara nossa escola, a nossa cidade! Tu também podes ajudar: reduz os produtos que 

utilizas, reutiliza-os, recícla-os. Faz a tua parte: não poluas, protege o ambiente! 
(232 palavras) 

(l)Perspetiva 
adotada. 

(2) Exemplos 

(3) Antecipação 
de um contra-
-argumento 

« Relê o texto e confirma, com uma x, se respeitaste os pontos abaixo. 

Apresentei o tema. 

Adotei uma perspetiva - a favor ou contra. 

Indiquei argumentos. 

Forneci dados / exemplos. 

Utilizei os articuladores adequados. 

Respeitei o número de palavras exigido. 

Propostas de outros temas para a redação de textos argumentativos 
1 . Alguns animais são mantidos em cativeiro em jardins zoológicos, em parques temáticos 

ou em circos. Concordas com esta situação? 

2. A obesidade infantil e juvenil é um grave problema. Pensas que a venda de alimentos 
ricos em açúcar e gordura devia ser totalmente proibida nas escolas? 
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