
      

COMO APRESENTAR DIFERENTES PONTOS 
DE VISTA NO TEXTO DISSERTATIVO-

ARGUMENTATIVO? 

 
Como você sabe, a redação cobrada no Enem é um 
texto do tipo dissertativo-argumentativo. Isso 
significa que você precisa apresentar uma solução 
no parágrafo final (na conclusão). Os argumentos 
também precisam estar articulados de forma que o 
leitor acredite na viabilidade da sua proposta para 
melhorar a situação apresentada no primeiro 
parágrafo (a introdução). 
Isso significa que você terá de trabalhar 
com diferentes pontos de vista e ser capaz de 
pesar cada um dos argumentos apresentados 
na redação. Desenvolver a argumentação, no 
entanto, não se resume a listar conceitos (ou dizer 
sua opinião) e simplesmente jogá-los no texto. 
 
Dica 1: Os cinco passos para conquistar a banca 
de avaliadores 

 
1. Domine as normas do seu idioma 
O candidato precisa dominar a língua portuguesa em 
sua modalidade escrita e em registro formal na 
redação. Portanto, na hora escrever sua redação, 
respeite a norma culta da Língua. 
 
2. Tenha certeza de que entendeu o tema 
principal 
O aluno que não compreender a proposta de 
redação, infelizmente, vai amargar uma nota baixa 
na redação do Enem. A prova do Enem requer que o 
estudante mostre que entendeu o tema principal da 
redação. 
 
3. Embase os seus argumentos 
Essa etapa refere-se ao processo de seleção, 
organização, interpretação de informações, fatos e 
opiniões para embasamento de ponto de vista na 
redação. 
Nesse caso, é a estrutura do seu texto que será 
analisada. O corretor vai avaliar se o seu argumento 
e ponto de vista estão suficientemente claros e se 
você defendeu sua posição. Para isso, é essencial 
desenvolver a capacidade de organizar o 

pensamento e colocar suas ideais no papel de forma 
coerente. 
 
4. Posicione os termos linguísticos de forma 
coerente  
O que está em jogo aqui é a condução do texto. O 
profissional que corrigir sua redação vai avaliar se 
você utilizou elementos linguísticos de forma a 
encadear todas as frases e parágrafos. A construção 
textual precisa estar clara o bastante para não 
confundir o leitor. 
 
5. Como concluir um texto dissertativo- 
argumentativo 
Criar proposta de solução para a questão central da 
redação, respeitando os limites dos direitos 
humanos. É isso que vai contar nesse item. 
Você elaborou uma pergunta (ainda que implícita) ou 
levantou um problema no começo da redação, 
certo? No final do texto, ela precisa ser respondida 
para mostrar seu posicionamento sobre o que foi 
problematizado. 
Vamos relembrar: na introdução, apresenta-se o 
problema. No desenvolvimento, os argumentos 
começam a ser direcionados a fim de explicar a 
problemática inicial. Na conclusão é o momento de 
propor uma solução. 
De toda essa estrutura, os avaliadores irão 
considerar: 

 Se o texto tem ausência ou presença de 
proposta; 

 Se o texto tem proposta implícita ou 
explícita; 

 Se a proposta foi feita com ou sem 
detalhamento para sua execução. 

 
Dica 2: Como os estudar os temas de atualidades e 
com produzir bons argumentos na redação  

 
Apenas conhecer o tema não é o suficiente para 
estar em dia com as Atualidades no Enem. O 
candidato deve ser capaz de apontar os diferentes 
pontos de vista de um determinado assunto e de 
analisar seu contexto. Tudo isso vai determinar a 

qualidade do texto na redação e respostas nas 
questões da prova. 

Mas para alcançar tal nível de argumentação, um 
requisito é indispensável: o treinamento. Prepare-

se com o máximo de antecedência possível. O ideal 
é iniciar os estudos um ano antes. 
Crie o hábito de ler as notícias dos principais 
jornais do país. Isso pode ser feito pela internet 

mesmo. Procure ler o que os colunistas 
especializados escrevem sobre os assuntos mais 
discutidos pela imprensa. 
Muitas vezes, as opiniões dos articulistas de um 
mesmo jornal são bastante diferentes, ou até 
mesmo opostas. É o caso do jornal Folha de São 

Paulo. A dica aqui é selecionar os principais pontos 

dos argumentos de cada um e escrever um texto 
avaliando o que foi lido. 
Diversifique suas fontes de informação 
Assista aos telejornais sempre que possível. As 
imagens são uma importante forma de absorver 
novas informações. Preste atenção na análise que 

os jornalistas fazem a respeitos das imagens 
mostradas. 
Compare o nível de contextualização dos fatos 

feitos pelo jornal impresso, o televisivo e a análise 
das reportagens de maior fôlego em revistas ou 
especiais online. 
Opinar é importante, mas não exagere! 

Use o bom senso na hora de apresentar seus 
argumentos. Cuidado com opiniões muito radicais. 
Essa postura será especialmente prejudicial se a 
sua opinião não for embasada o bastante. 
Mais importante do que escolher um 

posicionamento é demonstrar que a questão foi 
bem entendida. Apresente as diferentes versões 

sobre um tema e suas consequências para a 
sociedade. 
 
Dica 3: como defender suas ideias num texto 
dissertativo-argumentativo? 

Outra dúvida bastante recorrente ao discorrer 
sobre temas polêmicos é “devo ou não expor minha 
opinião explicitamente?”. A resposta é: depende. 

Assumir um ponto vista requer que os seus 
argumentos sejam contundentes o bastante para 
convencer o leitor sobre a sua tese. 
 
Não caia no senso comum ou “achismo” 
No texto dissertativo não basta expor uma opinião. 

Lembre: não é o que você “acha” do tema, mas 
como você se posiciona em relação a ele. 



      

EXERCÍCIOS 

 
1) Em cada um dos itens abaixo (a; b; c) são 
apresentados cinco temas sobre o mesmo assunto. 
Numere-os de 1 a 5, ordenando-os do mais geral 
para o mais delimitado:  
  
a) 
(    ) O desemprego  
(    ) Causas e consequências do desemprego nas 
grandes cidades  
(    ) O desemprego nas grandes cidades  
(    ) Problemas sociais causados pela mendicância.  
(    ) A mendicância nas grandes cidades  
 
b) 
(   ) As grandes cidades  
(   ) O programa de saneamento nas grandes 
cidades  
(   ) Política de prevenção de doenças  
(   ) Condições de vida nas grandes cidades  
(   ) A instalação de saneamento básico previne 
contra doenças  
  
c) 
(    ) Publicidade  
(    ) A linguagem da publicidade  
(    ) Uso da metáfora visual na publicidade  
(    ) Recursos estilísticos da publicidade  
(    ) A metáfora na publicidade 
 
2) Leia os dois parágrafos: 
 
 
a) “Será que a violência, mostrada até com certos 
requintes pela televisão brasileira, só traz efeitos 
negativos para os telespectadores de todas as faixas 
etárias? Parece que não. Realmente, a propaganda 
da TV invade por longos períodos de tempos os 
lares brasileiros e poderia mostrar outras facetas do 
comportamento humano. As crianças, que se 
demoram passivamente na contemplação dos 
seriados, são estimuladas a repetir posteriormente 
os tenebrosos combates travados entre heróis e 
vilões. Aquelas naturalmente mais agressivas, ou 
que têm relação familiar não muito equilibrada, estão 

mais expostas ao reforço do comportamento 
violento. Todavia, é preciso olhar para o efeito 
catártico dessa violência. Todos nós temos uma 
quota de agressividade. A utilidade desses filmes 
estaria, pois, em projetarmos nos heróis de televisão 
a violência que todo ser humano seria capaz, de 
alguma forma de cometer.”  
  

b) “A tevê, apesar de nos trazer uma imagem 
concreta, não fornece uma reprodução fiel da 
realidade. Uma reportagem de tevê, com 
transmissão direta, é o resultado de vários pontos de 
vista: 1) de realizador, que controla e seleciona as 
imagens num monitor; 2) do produtor, que poderá 
efetuar cortes arbitrários; 3) do cameraman, que 
seleciona os ângulos de filmagem; finalmente de 
todos aqueles capazes de intervir no processo da 
transmissão. Por outro lado, alternando sempre os 
closes (apenas o rosto de um personagem no vídeo, 
por exemplo) com cenas reduzidas (a vida geral de 
uma multidão), a televisão não dá ao espectador a 
liberdade de escolher o essencial ou o acidental, ou 
seja, aquilo que ele deseja ver em grandes ou 
pequenos planos. Dessa forma, o veículo impõe ao 
receptor a sua maneira especialíssima de ver o real.”  
 

Questão: Os parágrafos têm o mesmo assunto. O 
que os diferencia?  
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
3) Dados os assuntos abaixo, apresente uma 
delimitação e construa um parágrafo (em 3ª pessoa) 
para cada um, EXPONDO DOIS DIFERENTES 
PONTOS DE VISTA. 
I 
a) ASSUNTO: EPIDEMIA AEDES AEGYPTI  
b) DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO: 
______________________________________  
c) PARÁGRAFO:  
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________  
  
II  
a) ASSUNTO: DIVULGAÇÃO DE UM CURSO  
b)DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO: 
______________________________________  
c) PARÁGRAFO:  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________  
 
III  
a) ASSUNTO: PUBLICIDADE INFANTIL  
b)DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO: 
______________________________________  
c) PARÁGRAFO:  
__________________________________________
__________________________________________
_______________________________________  
 
IV  
a) ASSUNTO: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
b) DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO: 
______________________________________  
c) PARÁGRAFO:  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________  
 
V  
a) ASSUNTO: CATÁSTROFES NATURAIS 
b)DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO: 
O impacto das enchentes na estrutura social urbana 
c) PARÁGRAFO:  
O medo e a insegurança de perder o que se 
construiu durante uma vida é um dos principais 
impactos sociais causados pelas enchentes. De 
acordo com pesquisas socioambientais, o homem é 
o principal agente causador do desequilíbrio 
ecológico, que tem como consequências as 
catástrofes naturais. A falta de consciência sobre o 
lugar vivido, e pouco percebido é a mais lamentável 
causa das perdas com as cheias.  


