Interpretação #4
Gênero argumentativo e suas estruturas / Função
sócio comunicativa do gênero
Gênero argumentativo = argumentar é defender
Função sócio-comunicativa = fazer crer/ fazer aceitar/ convencer
SEMPRE = necessita de uma tese ou proposição
TESE = ideia defendida + juízo de valor (opinião bem clara)
EXEMPLO: o ser humano é incoerente com a sua própria história. (isso é um
posicionamento, portanto é a tese)

Argumentação precisa da tese e dos argumentos.

ARGUMENTOS = por quê? Quais os motivos para esta tese?
ARGUMENTOS = precisam de estratégias discursivas ou recursos discursivos=
meio pelo qual vou expor meus argumentos.

Texto argumentativo apresenta uma estrutura básica dividida em:




introdução= posicionamento
argumentação= citação de autoridade ou possibilidade de acontecimentos ou
dados e ainda fatos históricos. ou seja, precisa-se de algo que comprove os
argumentos.
conclusão= retomada de ideias , pergunta retórica (que não precisa de
resposta) ou uma solução.
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TREINANDO PARA O ENEM
Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos
1. (ENEM 2013) A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua
parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos
hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa Vivian Ellinger,
presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no
Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal
e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro
pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula,
surge como marca da nova geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas que
participam do Programa não praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga
Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você
provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e
cheia de gordura. “E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”,
acredita Claudia Cozer, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo
da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os estudos
projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que
viriam na velhice já são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo
com hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia. DESGUALDO, P. Revista Saúde.
Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado).

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de
saúde, as informações apresentadas no texto indicam que
a) a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente
desequilibrada constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças
crônicas entre os adolescentes.
b) a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com
um maior consumo de alimentos ricos em proteínas contribuíram para o
aumento da obesidade entre os adolescentes.
c) a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da
população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o
que prejudica o equilíbrio metabólico.
d) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém
das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores
hereditários são preponderantes.
e) a prática regular de atividade física é um importante fator de controle da
diabetes entre a população adolescente, por provocar um constante aumento
da pressão arterial sistólica.
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2. (ENEM 2013)

Jogar limpo

Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de
algo é, antes de tudo, uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou
na violência física — ou não física. Não física, dois pontos. Um político que mente
descaradamente pode cativar eleitores. Uma publicidade que joga baixo pode
constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Há
manipulações psicológicas não só na religião. E é comum pessoas agirem
emocionalmente, porque vítimas de ardilosa — e cangoteira — sedução. Embora a
eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de admitir só
verdades científicas — formar opinião apenas depois de ver a demonstração e as
evidências, como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma
forma de retórica, mas é um raciocínio que tenta convencer sem se tornar mero
cálculo manipulativo, e pode ser rigoroso sem ser científico.
Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 66, abr. 2011 (adaptado).

No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em
relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase “Não
física, dois pontos”. Nesse contexto, a escolha por se representar por extenso o
sinal de pontuação que deveria ser utilizado
a) enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de vista
sobre a arte de argumentar.
b) diz respeito a um recurso de metalinguagem, evidenciando as relações e as
estruturas presentes no enunciado.
c) é um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de
ideias, introduzindo apostos exemplificativos.
d) ilustra a flexibilidade na estruturação do gênero textual, a qual se concretiza
no emprego da linguagem conotativa.
e) prejudica a sequência do texto, provocando estranheza no leitor ao não
desenvolver explicitamente o raciocínio a partir de argumentos

3. (ENEM 2013)

O bit na galáxia de Gutenberg

Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios de comunicação. Essa
questão nos faz pensar na necessidade da “imbricação, na coexistência e
interpretação recíproca dos diversos circuitos de produção e difusão do saber...”.
É necessário relativizar nossa postura frente às modernas tecnologias,
principalmente à informática. Ela é um campo novidativo, sem dúvida, mas suas
bases estão nos modelos informativos anteriores, inclusive, na tradição oral e na
capacidade natural de simular mentalmente os acontecimentos do mundo e
antecipar as consequências de nossos atos. A impressão é a matriz que deflagrou
todo esse processo comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, o parentesco que
há entre o computador e os outros meios de comunicação, principalmente a
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escrita, uma visão da informática como um “desdobramento daquilo que a
produção literária impressa e, anteriormente, a tradição oral já traziam consigo”.
NEITZEL, L. C. Disponível em: www.geocities.com. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Ao tecer considerações sobre as tecnologias da contemporaneidade e os meios de
comunicação do passado, esse texto concebe que a escrita contribui para uma
evolução das novas tecnologias por
a) se desenvolver paralelamente nos meios tradicionais de comunicação e
informação.
b) cumprir função essencial na contemporaneidade por meio das impressões em
papel.
c) realizar transição relevante da tradição oral para o progresso das sociedades
humanas.
d) oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e do desenvolvimento social
humano.
e) fornecer base essencial para o progresso das tecnologias de comunicação e
informação.

4. (ENEM 2013)

Para Carr, internet atua no comércio da distração

Autor de “A Geração Superficial” analisa a influência da tecnologia na mente O
jornalista americano Nicholas Carr acredita que a internet não estimula a
inteligência de ninguém. O autor explica descobertas científicas sobre o
funcionamento do cérebro humano e teoriza sobre a influência da internet em
nossa forma de pensar. Para ele, a rede torna o raciocínio de quem navega mais
raso, além de fragmentar a atenção de seus usuários. Mais: Carr afirma que há
empresas obtendo lucro com a recente fragilidade de nossa atenção. “Quanto
mais tempo passamos on-line e quanto mais rápido passamos de uma informação
para a outra, mais dinheiro as empresas de internet fazem”, avalia. “Essas
empresas estão no comércio da distração e são experts em nos manter cada vez
mais famintos por informação fragmentada em partes pequenas. É claro que elas
têm interesse em nos estimular e tirar vantagem da nossa compulsão por
tecnologia.”
ROXO, E. Folha de S. Paulo, 18 fev. 2012 (adaptado).

A crítica do jornalista norte-americano que justifica o título do texto é a de que a
internet
a) mantém os usuários cada vez menos preocupados com a qualidade da
informação.
b) torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção
de seus usuários.
c) desestimula a inteligência, de acordo com descobertas científicas sobre o
cérebro.

Página 4
com Prof. Dani Bressan

d) influencia nossa forma de pensar com a superficialidade dos meios
eletrônicos.
e) garante a empresas a obtenção de mais lucro com a recente fragilidade de
nossa atenção.
5. (ENEM 2013) Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo
de mais de trezentos povos que, juntos, falam mais de 180 línguas diferentes.
Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e
olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em
comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em
que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com
as futuras gerações, e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do
grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias,
partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer
noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso
país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e
ultrapassadas de “progresso”. AZZI, R. As razões de ser guarani-kaiowá.
Disponível em: www.outraspalavras.net. Acesso em: 7 dez. 2012.

Considerando-se as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão
“Na verdade”, o autor tem como objetivo principal
a) expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas
ideias modernas e civilizadas.
b) trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e, assim, ser
reconhecido como especialista no assunto.
c) mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza, e, por isso,
sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos.
d) usar a conhecida oposição entre moderno e antigo como uma forma de
respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em
diferentes regiões do Brasil.
e) apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil,
para defender o caráter desses povos como civilizações, em contraposição a
visões preconcebidas.
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