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A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

A argumentação técnica existe para ajudar o 
aluno a  cumprir duas das principais 
competências na  redação do Enem, a coesão e 
a argumentação.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

Na coesão, ajuda o aluno a mostrar que ele está  
mantendo a unidade temática do texto dele, ou 
seja,  o redator justifica por que usou 
determinado  exemplo e como esse exemplo se 
relaciona com a  tese e o problema levantados 
pelo estudante.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

Na argumentação, ajuda àquele aluno que tem  
extrema dificuldade em deixar no seu texto 
traços  linguísticos que classifiquem-no como  
argumentativo. É o trecho que indica ao 
corretor  que, naquele momento, o aluno deixou 
de expor e  vai opinar, usar as próprias palavras.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

ESTRUTURA – ARGUMENTAÇÃO NA QUARTA BASE

Comentário
Argumentação Técnica 

Hiperônimo

Hipônimo



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

É a informação genérica que o aluno põe com o 
único objetivo de relacionar a tese e o  
problema do tema, relação essa que deve 
ser de causa e consequência.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

Exemplo

Tema: Trabalho escravo no Brasil

Tese: Legislação ineficiente



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

É a informação genérica que o aluno põe com o 
único objetivo de relacionar a tese e o  
problema do tema, relação essa que deve 
ser de causa e consequência.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

A legislação vigente que trata as relações de 
trabalho análogo à escravidão é ineficiente 
de modo que provoca o mantimento do 
trabalho escravo no Brasil.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

É a informação específica que o aluno põe com o 
único objetivo de provar a afirmação  feita no 

período anterior, o hiperônimo. Essa comprovação 
deve se dar  preferencialmente por um 

argumento de autoridade.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

Um exemplo disso foi o caso dos bolivianos 
que foram encontrados em uma oficina no 
interior  de  São  Paulo  produzindo  roupas  
destinadas  à  marca  Donna  e  recebendo 
pouco  dinheiro  por longas jornadas de 
trabalho  sem que houvesse  um  responsável 
punido.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA



É a impressão pessoal que o aluno põe no texto sobre o 
que ele acha da s i tuação  
descrita no hipônimo.



A situação desses bolivianos ilustra o absurdo que é a falha da 
lei, pois a empresa que  aliciava esse trabalho era contratada 
da Donna e, como a legislação atual não  especifica esse 
tipo de relação, a marca não foi prejudicada.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

ESTRUTURA – ARGUMENTAÇÃO NA QUARTA BASE

Comentário
Argumentação Técnica 

Hiperônimo

Hipônimo



ESTRUTURA DA ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

Isso mostra que a TESE contribui 
significativamente para o PROBLEMA (TEMA).



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

A legislação vigente que trata as relações de trabalho 
análogo à escravidão é ineficiente de modo que provoca o 
mantimento do trabalho escravo no Brasil. Um exemplo disso 
foi o caso dos bolivianos que foram encontrados em uma 
oficina no interior de São Paulo produzindo roupas 
destinadas a marca Donna e recebendo pouco dinheiro por 
longas jornadas de trabalho sem que houvesse um 
responsável punido. A situação desses bolivianos ilustra o 
absurdo que é a falha da lei, pois a empresa que aliciava 
esse trabalho era contratada da Donna e, como a legislação 
atual não especifica esse tipo de relação, a marca não foi 
prejudicada. Isso prova que a ineficiente legislação contribui 
significativamente para a existência do trabalho escravo em 
nosso país.



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

Resumindo: 



ESTRUTURA DA ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

Isso mostra que a TESE contribui 
significativamente para o PROBLEMA (TEMA).

EXEMPLO DA ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

TEMA- O aumento da crise hídrica 
TESE- A falta de infraestrutura



ESTRUTURA DA ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

 Isso mostra que a falta de infraestrutura 
contribui 
significativamente para o aumento da crise 
hídrica.

Elemento de coesão
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Verbo modalizador
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ESTRUTURA DA ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

 Isso mostra que a falta de infraestrutura 
contribui 
significativamente para o aumento da crise 
hídrica.

Elemento de coesão

Verbo modalizador
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ESTRUTURA DA ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA

 Isso mostra que a falta de infraestrutura contribui 
significativamente para o aumento da crise hídrica.

Elemento de coesão

Verbo modalizador
Retomada à tese

Modalizador 
enfático

Retomada ao 
problema



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Uma aluna escreveu o seguinte texto como D1,  
acreditando que estava fazendo um bom 
parágrafo  de Desenvolvimento:



A ARGUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Uma aluna escreveu o seguinte texto como D1,  
acreditando que estava fazendo um bom 
parágrafo  de Desenvolvimento:



DESAFIO

TESE- A falta de políticas efetivas contribui para essa ineficiência

TEMA-  A ineficiente educação brasileira



DESAFIO DE ARGUMENTAÇÃO

A situação educacional do Brasil é alarmante. Ocupamos 
o 53º lugar no  ranking, entre 65 países avaliados pelo 
PISA e temos uma taxa de  analfabetismo funcional, de 
pessoas entre 15 e 64 anos, de cerca de 30%  no ano de 
2009, segundo o IBOPE. Mesmo com o programa social 
que  incentivou a matrícula de 98% de crianças entre 6 
e 12 anos, 731 mil  crianças ainda estão fora da escola 
segundo o IBGE.

TRANSFORMAR O D1 A SEGUIR [EXPOSITIVO] EM ARGUMENTATIVO. 



DESAFIO DE ARGUMENTAÇÃO

A situação educacional no Brasil é alarmante. Ocupamos o 53° lugar no  
ranking entre os 65 países avaliados pelo PISA e temos uma taxa de  
analfabetismo entre 15 e 64 anos, de cerca de 30% no ano de 2009,  
segundo o IBOPE. Esses dados comprovam que a educação brasileira é  
ineficiente, pois nem todos têm acesso a ela, sendo assim muitos  
brasileiros são analfabetos funcionais. Eles vão à escola, mas não têm a  
educação pública eficiente.
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DESAFIO DE ARGUMENTAÇÃO

A situação educacional no Brasil é alarmante. Ocupamos o 53° lugar no  
ranking entre os 65 países avaliados pelo PISA e temos uma taxa de  
analfabetismo entre 15 e 64 anos, de cerca de 30% no ano de 2009,  
segundo o IBOPE. Esses dados comprovam que a educação brasileira é  
ineficiente, pois nem todos têm acesso a ela, sendo assim muitos  
brasileiros são analfabetos funcionais. Eles vão à escola, mas não têm a  
educação pública eficiente.

Elemento de coesão



DESAFIO DE ARGUMENTAÇÃO

A situação educacional no Brasil é alarmante. Ocupamos o 53° lugar no  
ranking entre os 65 países avaliados pelo PISA e temos uma taxa de  
analfabetismo entre 15 e 64 anos, de cerca de 30% no ano de 2009,  
segundo o IBOPE. Esses dados comprovam que a educação brasileira é  
ineficiente, pois nem todos têm acesso a ela, sendo assim muitos  
brasileiros são analfabetos funcionais. Eles vão à escola, mas não têm a  
educação pública eficiente.

Verbo modalizador



DESAFIO DE ARGUMENTAÇÃO

A situação educacional no Brasil é alarmante. Ocupamos o 53° lugar no  
ranking entre os 65 países avaliados pelo PISA e temos uma taxa de  
analfabetismo entre 15 e 64 anos, de cerca de 30% no ano de 2009,  
segundo o IBOPE. Esses dados comprovam que a educação brasileira 
é  ineficiente, pois nem todos têm acesso a ela, sendo assim muitos  
brasileiros são analfabetos funcionais. Eles vão à escola, mas não têm a  
educação pública eficiente.

Observe que o trecho em negrito é o problema (tema), não a 
tese, ou seja, houve falha na estrutura da argumentação 
técnica.



DESAFIO DE ARGUMENTAÇÃO

A situação educacional no Brasil é alarmante. Ocupamos o 53° lugar no  
ranking entre os 65 países avaliados pelo PISA e temos uma taxa de  
analfabetismo entre 15 e 64 anos, de cerca de 30% no ano de 2009,  
segundo o IBOPE. Esses dados comprovam que a falta de políticas 
efetivas  contribui para uma educação ineficiente, fazendo com que 
muitos  brasileiros ainda sejam analfabetos funcionais.

TESE PROBLEMA



VARIE OS 
MODALIZADORES 

porque sempre podemos ser um pouco mais enfáticos



COESÃO VERBO MODALIZADOR TESE PROBLEMA

Isso mostra que

TESE A contribui para o 
PROBLEMA.

Esse dado comprova que

Esse exemplo constata que
Essa 

comparação
sugere que

Esse número indicia que

Tal questão       evidencia que

Essa situação          prova que



Vejam como nesta redação a 
ARGUMENTAÇÃO  
ficou prefeita:



Tema: 
A situação do índio no Brasil



Introdução:



Introdução:

Na Primeira Geração do Romantismo, o índio era 
visto como figura heroica e símbolo de 
nacionalismo. Porém nota-se que essa suposta 
identidade não ultrapassa a literatura, no 
momento em que se percebe a crítica situação na 
q u a l o s i n d í g e n a s s e e n c o n t r a m , 
inquestionavelmente marginalizada. Tal realidade, 
tem, como principais fatores, a intensificação da 
agropecuária e a má distribuição de terras para 
nativos.



Desenvolvimento 1:



Desenvolvimento 1:

Em primeira instância, o crescimento da 
agropecuária contribui ativamente para o 
agravamento da condição dos índios; pois, nesse 
tipo de atividade, ocorre, intensamente, a 
derrubada de vegetação. Como prova disso, dados 
do Imazon - Instituto do Homem e do Meio 
Ambiente da Amazônia -afirmam que a agricultura 
de criação foi responsável por mais de 60% da 
perda de área verde nativa. Isso provoca, 
exageradamente, a falta de áreas habitadas para 
aborígenes, privados de seu direito natural.



Desenvolvimento 2:



Desenvolvimento 2:
Outro fator vigente é a inefetiva distribuição de terrenos 
para os nativos, sendo incoerente e injusta, quando se 
compreende que os indígenas já existiam antes mesmo 
dos colonizadores portugueses. Em consonância, certa 
vez, Mário Juruna ponderou: “Antes de tudo, o índio 
precisa de terras. Índio é dono da terra. Então, o branco 
deve respeitar a terra do índio”. Sobre tal visão, a irracional 
seleção de áreas acarreta uma realidade caótica: povos 
sem espaço adequado e, eventualmente, violentos 
conflitos motivados pela disputa geopolítica entre índios e 
agricultores. Dessa forma, percebe-se a imensa falta de 
respeito para com os aborígenes; evidencializada na 
imprudência das divisões territoriais que envolvem esse 
grupo.



Conclusão:



Conclusão:
Portanto, tendo em vista o desenvolvimento da 
agropecuária e o defeituoso arranjo de terra para nativos, 
faz-se necessária uma solução eficaz. Para isso, é preciso 
que o Ministério do Meio Ambiente estimule a contração 
de atividades invasivos da agropecuária, por meio da 
implantação das iniciativas sustentáveis da “Agenda 21” 
na esfera municipal. Ademais, é fundamental que a 
Fundação Nacional do Índio, em parceria com o Ministério 
do Meio Ambiente, recalcule as áreas destinadas aos 
indígenas, considerando o seu passado histórico e suas 
necessidades atuais. Assim, podem-se esperar melhorias 
significativas na situação do índio brasileiro e na 
reconstrução de sua dignidade.



Vejam como nesta redação nota mil  
a ARGUMENTAÇÃO  

ficou prefeita:












