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O desenvolvimento da redação - Parte 3 
A argumentação e Falhas da argumentação 



Selecionar, relacionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões 

e argumentos 
em defesa de um ponto de vista.

Competência 3:



O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO 

ESTRUTURA

Comentário
Argumentação 

Técnica 

Exposição Geral
Exposição Específica 



Exemplo

Tema: A importância do passado para a 
construção do futuro

Tese: Falta de investimento das autoridades 
públicas 

O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO 



Primordialmente , é fulcral citar a falta de investimentos, que 
deriva da baixa atuação dos setores governamentais, como um 
dos principais fatores responsáveis pela desvalorização do 
patrimônio histórico brasileiro . Uma triste consequência dessa 
falta de interesse pela preservação da memória foi o incêndio 
que atingiu o Museu Nacional e seus mais de 20 milhões de 
itens , agora carbonizados . Essa irreparável tragédia, 
resultado da falta de verbas para a preservação, comprova que 
o passado , em nosso país, não é valorizado, e isso, sem 
dúvidas, compromete não apenas o presente, mas também o 
futuro, já que as novas gerações não terão acesso aos 
patrimônios perdidos.

O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO 



Primordialmente , é fulcral citar a falta de investimentos, que 
deriva da baixa atuação dos setores governamentais, como um 
dos principais fatores responsáveis pela desvalorização do 
patrimônio histórico brasileiro . Uma triste consequência dessa 
falta de interesse pela preservação da memória foi o incêndio 
que atingiu o Museu Nacional e seus mais de 20 milhões de 
itens , agora carbonizados . Essa irreparável tragédia, 
resultado da falta de verbas para a preservação, comprova que 
o passado , em nosso país, não é valorizado, e isso, sem 
dúvidas, compromete não apenas o presente, mas também o 
futuro, já que as novas gerações não terão acesso aos 
patrimônios perdidos.

Exposição Geral



Primordialmente , é fulcral citar a falta de investimentos, que 
deriva da baixa atuação dos setores governamentais, como um 
dos principais fatores responsáveis pela desvalorização do 
patrimônio histórico brasileiro . Uma triste consequência dessa 
falta de interesse pela preservação da memória foi o incêndio 
que atingiu o Museu Nacional e seus mais de 20 milhões de 
itens , agora carbonizados . Essa irreparável tragédia, 
resultado da falta de verbas para a preservação, comprova que 
o passado , em nosso país, não é valorizado, e isso, sem 
dúvidas, compromete não apenas o presente, mas também o 
futuro, já que as novas gerações não terão acesso aos 
patrimônios perdidos.

Exposição Específica 



Primordialmente , é fulcral citar a falta de investimentos, que 
deriva da baixa atuação dos setores governamentais, como um 
dos principais fatores responsáveis pela desvalorização do 
patrimônio histórico brasileiro . Uma triste consequência dessa 
falta de interesse pela preservação da memória foi o incêndio 
que atingiu o Museu Nacional e seus mais de 20 milhões de 
itens , agora carbonizados . Essa irreparável tragédia, 
resultado da falta de verbas para a preservação, comprova que 
o passado , em nosso país, não é valorizado, e isso, sem 
dúvidas, compromete não apenas o presente, mas também o 
futuro, já que as novas gerações não terão acesso aos 
patrimônios perdidos.

Comentário +Argumentação Técnica 



Exemplo

Tema: Como garantir a qualidade de vida ao 
índio brasileiro?

Tese: Doenças levadas pelo homem branco

O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO 



Primeiramente, não é difícil imaginar o prejuízo à saúde 
do indígena ocasionado pela presença do homem 
branco dentro de suas terras. Isso começou a partir da 
chegada dos portugueses, e a população de índios 
declinou rapidamente, principalmente por causa de 
epidemias de gripe, sarampo, varíola e rubéola. Hoje 
doenças urbanas, como diabetes, obesidade e 
hipertensão, também atingem essa população 
decorrentes do consumo de alimentos processados. 
Isso é tremendamente preocupante, e o não acesso à 
vacinação e a um sistema de saúde disponível agravam 
o quadro provando que não se está garantindo 
qualidade de vida ao índio do Brasil.



Primeiramente, não é difícil imaginar o prejuízo à saúde 
do indígena ocasionado pela presença do homem 
branco dentro de suas terras. Isso começou a partir da 
chegada dos portugueses, e a população de índios 
declinou rapidamente, principalmente por causa de 
epidemias de gripe, sarampo, varíola e rubéola. Hoje 
doenças urbanas, como diabetes, obesidade e 
hipertensão, também atingem essa população 
decorrentes do consumo de alimentos processados. 
Isso é tremendamente preocupante, e o não acesso à 
vacinação e a um sistema de saúde disponível agravam 
o quadro provando que não se está garantindo 
qualidade de vida ao índio do Brasil.

Exposição Geral



Primeiramente, não é difícil imaginar o prejuízo à saúde 
do indígena ocasionado pela presença do homem 
branco dentro de suas terras. Isso começou a partir da 
chegada dos portugueses, e a população de índios 
declinou rapidamente, principalmente por causa de 
epidemias de gripe, sarampo, varíola e rubéola. Hoje 
doenças urbanas, como diabetes, obesidade e 
hipertensão, também atingem essa população 
decorrentes do consumo de alimentos processados. 
Isso é tremendamente preocupante, e o não acesso à 
vacinação e a um sistema de saúde disponível agravam 
o quadro provando que não se está garantindo 
qualidade de vida ao índio do Brasil.

Exposição Específica 



Primeiramente, não é difícil imaginar o prejuízo à saúde 
do indígena ocasionado pela presença do homem 
branco dentro de suas terras. Isso começou a partir da 
chegada dos portugueses, e a população de índios 
declinou rapidamente, principalmente por causa de 
epidemias de gripe, sarampo, varíola e rubéola. Hoje 
doenças urbanas, como diabetes, obesidade e 
hipertensão, também atingem essa população 
decorrentes do consumo de alimentos processados. 
Isso é tremendamente preocupante, e o não acesso à 
vacinação e a um sistema de saúde disponível agravam 
o quadro provando que não se está garantindo 
qualidade de vida ao índio do Brasil.

Comentário +Argumentação Técnica 



Falhas Comuns no Desenvolvimento 



1- Desenvolvimento expositivo 
2- Tese pouco desenvolvida (TPD) 
3- Distanciamento do tema 
4- Ausência de DOC ou DOC que não 
ilustra a tese 
5- Todos os elementos são bons, mas 
estão mal conectados



Falhas na AT



• SUPERFICIALIDADE;
• IMPROCEDÊNCIA;
• PLASTICIDADE.



SUPERFICIALIDADE

• Ocorre quando VOCÊ não consegue provar de 
forma específica sua tese; as informações expostas 
são genéricas, do senso comum e ineficientes.

Observe, no exemplo a seguir, um D1, a falha de 
superficialidade:



Exemplo de argumentação superficial 

A violência no Brasil cada vez mais vem se agravando, 
muitas são as notícias todos os dias que refletem a 
insegurança da nação. Por causa disso, muitas pessoas já 
mudaram seus hábitos do cotidiano a fim de não se 
exporem a situações de risco. Isso mostra como o 
aumento da violência contribui para aumentar o 
sentimento de insegurança no país.



Analisemos a estrutura do Desenvolvimento:

A violência no Brasil cada vez mais vem se agravando, 
muitas são as notícias todos os dias que refletem a 
insegurança da nação. Por causa disso, muitas pessoas já 
mudaram seus hábitos do cotidiano a fim de não se exporem 
a situações risco. Isso mostra como o aumento da violência 
contribui para aumentar o sentimento de insegurança no país.

       Exposição

       Argumentação







Analisemos SOMENTE A EXPOSIÇÃO primeiramente: 

A violência no Brasil cada vez mais vem se agravando, 
muitas são as notícias todos os dias que refletem a 
insegurança da nação. Por causa disso, muitas 
pessoas já mudaram seus hábitos do cotidiano a fim 
de não se exporem a situações de risco.  

Observe que todas as informações acima resumem-se 
ao senso comum e são genéricas. 



Analisemos SOMENTE A EXPOSIÇÃO primeiramente: 

A violência no Brasil cada vez mais vem se agravando, 
muitas são as notícias todos os dias que refletem a 
insegurança da nação. Por causa disso, muitas 
pessoas já mudaram seus hábitos do cotidiano a fim 
de não se exporem a situações de risco. 

Agravou-se? Cadê os dados?



Analisemos SOMENTE A EXPOSIÇÃO primeiramente: 

A violência no Brasil cada vez mais vem se agravando, 
muitas são as notícias todos os dias que refletem a 
insegurança da nação. Por causa disso, muitas 
pessoas já mudaram seus hábitos do cotidiano a fim 
de não se exporem a situações de risco. 

Agravou-se? Cadê os dados? Quais notícias?



Analisemos SOMENTE A EXPOSIÇÃO primeiramente: 

A violência no Brasil cada vez mais vem se agravando, 
muitas são as notícias todos os dias que refletem a 
insegurança da nação. Por causa disso, muitas 
pessoas já mudaram seus hábitos do cotidiano a fim 
de não se exporem a situações de risco. 

Agravou-se? Cadê os dados?

Quais notícias?

Cadê o exemplo específico dessa afirmação?



Dizemos que um desenvolvimento está 
superficial quando a parte expositiva  não 
apresenta nada específico para ilustrar, 
exemplificar ou provar a tese.

Então...



• Ocorre quando VOCÊ usa informações, 
dados, exemplos etc. que não provam a tese 
exposta no trecho argumentativo.

Observe, no exemplo a seguir, a falha de 
improcedência:

IMPROCEDÊNCIA



Exposição GERAL  
Exposição ESPECÍFICA

Os movimentos antivacina dificultam o processo de manter a 
eficiência da vacinação no Brasil. Dados do Ministério da Saúde 
mostram que todas as vacinas destinadas a crianças menores de 
dois anos de idade no Brasil vêm registrando queda desde 2011. 
É alarmante a redução nessa estatística, visto que a falta de 
vacinação contribui para o aumento na taxa de mortalidade 
infantil. Esse dado mostra que o movimento antivacina contribui 
para dificultar a eficiência da vacinação no Brasil. 



Atente que os dados do Ministério da Saúde mostram a 
queda na vacinação, mas não estão relacionados à tese: 
os movimentos antivacina.

• E o que é improcedente?



Dizemos que um desenvolvimento é 
improcedente quando a exposição específica 
não justifica a tese tornando a estrutura da 
AT incoerente.

Então...



PLASTICIDADE
• Ocorre por dois motivos: 
a) Quando o aluno “joga de paraquedas” um dado na exposição. 

b) quando o aluno obedece à estrutura de exposição e argumentação. No 
entanto sua argumentação resume-se apenas ao caráter técnico, ou 
seja, usa somente a estrutura a seguir: 

Isso mostra que a TESE A contribui para a permanência do PROBLEMA. 
(Chamamos essa estrutura de argumentação técnica) 

Observe, no exemplo a seguir, um D1 que falha na plasticidade:



Por falta de uma legislação específica, as pessoas pouco se 
preocupam em economizar alimentos. Na Itália, aprovou-se 
uma lei contra o desperdício de alimento causado pela 
população, o que resultou numa economia de 12 bilhões de 
euros. Isso mostra que a falta de punição contribui para que 
o desperdício aumente na sociedade. 

Observe que não há um comentário sobre o dado 
exposto e que, logo em seguida, o aluno só colocou a 
estrutura “plástica” da argumentação técnica.  
Agora, observe a diferença no exemplo a seguir:



Por falta de uma legislação específica, as pessoas pouco se 
preocupam em economizar alimentos. Uma prova disso é que 
a Itália, após criar uma lei contra o desperdício, conseguiu 
ter economia de 12 bilhões de euros, fato que infelizmente 
não acontece em nosso país, justificando as 26 milhões de 
toneladas de comida jogadas no lixo. Isso mostra que a falta 
de punição contribui para que o desperdício aumente na 
sociedade, impossibilitando que esses alimentos possam sanar 
a fome de milhares de brasileiros. 

Observe como a exposição ficou muito melhor:

Comentário sobre o dado exposto.



Dizemos que um desenvolvimento é 
“plástico” quando falta, ao menos, uma  
explicação para justificar o DOC ou um bom 
comentário para evidenciar a tese e/ou o 
tema.

Então...


