
FICHA - REDAÇÃO 

 
O desenvolvimento da dissertação argumentativa deve relacionar FATOS e OPINIÕES. A 

apresentação de FATOS para convencer o leitor da validade do PONTO DE VISTA defendido 

constitui a argumentação. 

Na redação, além dos juízos de valor, podemos considerar opiniões: 

• O problema abordado 

• As causas do problema 

• As consequências do problema 

• Aspectos positivos e negativos 

A argumentação pode ser construída, a título de exercício ou de planejamento, por meio de 

raciocínio indutivo: 

Se A 

E se B 

Então, C  

 

Ex.: Se cidadania é ter participação ativa na sociedade e se o voto nulo não altera o resultado 

das eleições. Então o voto nulo não é uma ferramenta de cidadania. 

 

Há situações em que uma só informação já serve de fundamento para validar a opinião: 

Ex.: O trabalho infantil continua acontecendo no país sem combate efetivo, pois é comum ver 

crianças vendendo balas em coletivos ou limpando para-brisas em semáforos.  

 

Exemplos de fatos que podem ser utilizados na argumentação: 

Fato histórico, estatísticas e dados numéricos em geral, comparações, citações, exemplos 

cotidianos. 
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O desenvolvimento da dissertação argumentativa deve relacionar FATOS e OPINIÕES. 

 

Argumentação: uso de fatos para fundamentar o PONTO DE VISTA. 

 

Opiniões na dissertação: 

• Problema  

• Causas 

• Consequências 

• Aspectos positivos e negativos 

 

Raciocínio Indutivo 

Se A 

E se B 

Então, C  

 

Ex.: Se cidadania é ter participação ativa na sociedade e se o voto nulo não altera o resultado 

das eleições. Então o voto nulo não é uma ferramenta de cidadania. 

 

Opinião + fato 

Ex.: O trabalho infantil continua acontecendo no país sem combate efetivo, pois é comum ver 

crianças vendendo balas em coletivos ou limpando para-brisas em semáforos.  

 

Exemplos de fatos que podem ser utilizados na argumentação: 

Fato histórico, estatísticas e dados numéricos em geral, comparações, citações, exemplos 

cotidianos. 

 

 

 


