
 

  

 
 

pág. 1  de  422M2Red_2022_Rot_rec.docx  |  2ª Série  ::  2º período  ::   jul/2022      

Carta argumentativa 

A carta argumentativa é um gênero textual que busca, por meio da estrutura da epístola, defender um ponto de vista.  

A carta argumentativa é um gênero discursivo que mistura duas estruturas fundamentais, presentes já em seu nome: 
a forma de carta (também conhecida como epístola) e a tipologia argumentativa. Via de regra, esse tipo de texto visa 
a defender um ponto de vista de um remetente para um destinatário. 

 

Estrutura 

A estrutura de uma epístola é comum em diversos tipos de subgêneros, como a carta aberta, a carta pessoal ou a carta do 
leitor. Embora, na atualidade, essa estrutura seja relativizada, a depender do espaço em que é publicada, ainda há 
uma relativa rigidez quando o gênero é exigido por vestibulares. Nesses casos, na estrutura, deve haver: 

 Data: Normalmente, na primeira linha de uma carta, identificam-se o local e a data que a carta está sendo escrita. 
Isso ocorre porque tal gênero é anterior aos avanços tecnológicos que permitiram uma comunicação instantânea no 
mundo. Dessa forma, era necessário dizer quando e onde o texto estava sendo escrito, a fim de orientar melhor o leitor 
da carta. 

 Destinatário: O destinatário de uma carta costuma apresentar-se logo após a transcrição da data. Dessa forma, 
na segunda linha do texto, coloca-se um vocativo — ou seja, uma referência direta à segunda pessoa do discurso (no 
caso, o destinatário) —, sempre se lembrando de usar um pronome de tratamento adequado à figura com quem se 
fala. Por exemplo, caso a carta seja destinada a um reitor ou uma reitora de universidade, é de praxe que se escreva, 
na segunda linha do texto, “Vossa Magnificência,”; caso a carta seja para um político(a) ou juiz(a), diz-se 
“Excelentíssimo(a) senhor(a),” etc. 

 Corpo do texto: Nesse espaço, localizado abaixo do vocativo e, portanto, normalmente na terceira linha da carta, há 
o texto argumentativo em si. É nesse trecho, com introdução, desenvolvimento e conclusão, que o autor da carta 
deve apresentar o que o levou a escrever tal epístola. 

 Saudação: Terminado o corpo do texto, é necessário despedir-se do destinatário com uma saudação cordial, tal qual 
“Atenciosamente,” ou “Com todo o respeito e admiração,” etc. 

 Assinatura do remetente: Por fim, na última linha do texto, logo em seguida da saudação, o autor ou remetente da 
carta assina seu nome. Atenção, é comum, em vestibulares, ser proibido assinar o texto por uma questão de segurança 
do exame. Nesses casos, a carta deve terminar no fecho. 

 

Artigo de opinião 

Quem costuma ler jornal, revistas ou portais, com certeza já se deparou com um artigo de opinião. Isso porque esse gênero 
textual é habitualmente publicado nesses tipos de veículos. 

Normalmente, os artigos de opinião expõem temas de interesse da sociedade. Assim, é usual que sejam abordados fatos 
recentes, muitas vezes polêmicos, e de grande repercussão. 

 

Quais são as características? 

O artigo de opinião faz parte do grupo de textos argumentativos. Nele, o ponto de vista do autor sobre determinado 
assunto é evidenciado. 

Para comprovar a tese defendida, devem ser usados dados, fatos e outros elementos. 

É fundamental ainda que o artigo respeite as normas da língua portuguesa e utilize uma linguagem de fácil compreensão. 

É permitido usar verbos na primeira pessoa do singular, mesmo que muitos autores optem pela terceira pessoa. 

O artigo de opinião é, geralmente, curto, para se encaixar aos espaços pré-determinados dos canais de imprensa, e assinado. 

 

Como é a estrutura de um artigo de opinião? 

Agora que você já sabe o que é um artigo de opinião e conhece as características do gênero, podemos avançar e entrar em 
outra parte importante deste conteúdo: a estrutura do texto. 
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Introdução com tese 

Em outros tipos textuais, como a redação dissertativa, por exemplo, a introdução é uma parte breve do conteúdo - de, em 
média, um parágrafo -, que introduz o tema do texto. 

No artigo de opinião, embora a introdução também seja indicada para falar da tese, o número de linhas não é tão limitado. 

Ou seja, a apresentação do ponto de vista pode ser mais extensa e detalhada. 

 

Desenvolvimento com argumentação 

A segunda parte, que representa os parágrafos secundários, é destinada ao desenvolvimento dos argumentos. 

É o momento, portanto, de expor todos os recursos disponíveis para defender o seu ponto de vista. 

Vale dizer que aqui também há espaço para contra-argumentar. Ou seja, se antecipar aos possíveis questionamentos de 
leitores com opiniões contrárias. 

 

Conclusão  

O artigo de opinião se encerra com uma conclusão. Nela, o autor deve fazer uma síntese do que foi dito e reforçar a tese 
defendida. 

 

Exemplo de artigo de opinião 

Você pode ler artigos de opinião de autores diversos em vários veículos de comunicação. Segue um trecho de um texto 
publicado por Cida Barbosa no jornal Correio Braziliense.  

 

Um mal camuflado 
Somente agora, já adulta, uma professora do interior da Bahia conseguiu superar o temor e revelar que sofreu abuso sexual na infância 

e na adolescência. Numa mensagem em vídeo, denunciou dois tios e um amigo da família. “Tenho 26 anos, e ainda dói bastante”, contou Flávia 
Santos. “Todos esses anos sofrendo calada, quieta. Até que minha irmã teve coragem e postou no grupo da família que foi molestada quando 
criança pelo mesmo tio que me molestou. Então, resolvi falar, denunciar.” Ela também registrou um boletim de ocorrência. 

Na postagem, a professora alertou para “um mal inserido no nosso dia a dia, um mal silencioso, camuflado”. É o que apontam 
estatísticas: a maioria dos abusos ocorre no ambiente familiar, o que torna o crime ainda mais sórdido e difícil de ser combatido. 

Dados do Disque 100 - canal de denúncias do governo federal - mostram que os predadores sexuais são, principalmente, pais e padrastos. 
Tios, irmãos, avôs e amigos da família também aparecem com frequência. Ou seja, a casa, onde deveriam estar em segurança, é o lugar onde 
crianças e adolescentes ficam mais à mercê de seus algozes. Os demais integrantes do núcleo familiar não percebem a atrocidade ou se calam 
para preservar sua “harmonia”. 

As vítimas costumam aguentar tudo em silêncio porque o molestador é alguém da família ou conhecido, porque são ameaçadas, têm 
vergonha ou sentem-se culpadas. Muitas não relatam, também, por não compreenderem que estão sofrendo abusos. “Eu só vim entender que 
tinha sido violentada, molestada, estuprada, aos 18, 19 anos”, confirma Flávia, no vídeo. 

Há outra face cruel dessa barbaridade. Quando crianças e adolescentes denunciam a violência são, comumente, desacreditados, 
inclusive, pela própria família. Foi o que aconteceu, agora, com Flávia, mesmo já adulta. A mãe questionou as acusações dela, e parte dos 
parentes a defenestrou. “Perguntaram como eu tinha coragem de fazer isso, se não pensava na dor deles. Acaba que não pensam no que 
aconteceu com a gente”, lamentou. 

Vítimas de abusos podem não conseguir denunciar, mas emitem sinais: tornam-se agressivas, têm comportamentos sexuais, queda de 
rendimento escolar, depressão, insônia, falta de apetite. Pais ou responsáveis devem orientar as crianças. Explicar, por exemplo, quais são as 
partes do corpo que não podem ser tocadas por outras pessoas e questionar se alguém as tratam de forma desconfortável. Informadas, elas 
vão conseguir contar mais rápido se forem vitimadas. O diálogo ajuda a prevenir ou a descobrir violações. 

Quem souber de abusos contra meninos ou meninas deve denunciar nos conselhos tutelares, em qualquer delegacia, por meio do Disque 
100 ou do aplicativo Proteja Brasil. Flávia destacou a importância da iniciativa. “Esse meu tio está sob suspeita de ter molestado também a 
enteada (de 14 anos). Talvez, se eu tivesse falando antes, ele não teria feito isso com ela também. O melhor a se fazer, gente, é denunciar. 
Denuncie, denuncie. Vamos proteger nossas crianças.” 

 

TEMAS 

TEMA 1 

Considere a seguinte situação: uma postagem recente em uma rede social de uma mensagem de ódio contra os nordestinos 
foi foco de intensa discussão. Dada a repercussão do caso, o jornal de maior circulação de sua cidade resolveu fazer um 
caderno especial sobre o tema “Liberdade de Expressão”. Leitores de diferentes perfis foram convidados a se manifestar e 
você foi o estudante escolhido. Para atender a esse convite, você deverá escrever um artigo de opinião em que discutirá a 
seguinte questão: 

“Há limite para a liberdade de expressão?” 

No seu artigo de opinião, você deve: 

a) identificar e explicitar os dois principais posicionamentos sobre a questão tratada;  

b) assumir um desses dois posicionamentos e sustentá-lo com argumentos. 
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Seu texto deverá considerar as seguintes citações: 

 "Liberdade de expressão é a possibilidade de as pessoas se manifestarem sobre fatos e ideias sem interferências externas, sobretudo 
do Estado. 

Discurso de ódio é uma tentativa de desqualificar e excluir do debate grupos historicamente vulneráveis, seja por religião, cor da pele, 
gênero, orientação sexual ou qualquer traço utilizado com o objetivo de inferiorizar pessoa ou grupo.”  

(Luís Roberto Barroso, Ministro do STF.)  

"A frase ‘eu discordo do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo’ talvez seja a melhor definição para a liberdade 
de expressão. Afinal, é muito fácil conceder a liberdade de expressão às ideias com que concordamos; muito mais difícil é aceitar a manifestação 
de ideias que desgostamos. O que se tem visto no Brasil nos últimos tempos, no entanto, é uma crescente vontade de reprimir formas de 
expressão que sejam consideradas desrespeitosas e preconceituosas. A iniciativa, embora tenha como pano de fundo uma intenção nobre, tem 
gerado situações desproporcionais, limitando o direito à livre expressão e violando a Constituição Federal.”  

(Bruno de Oliveira Carreirão, advogado.)  

"Liberdade de expressão é poder se manifestar sobre aquilo que não ofenda ou ataque o sentimento íntimo das pessoas. Discurso de 
ódio é o que tem por objetivo incitar, criar beligerância e promover animosidades contra esses sentimentos pessoais."  

(Marcelo Itagiba, ex-deputado.) 

"As grandes sociedades se caracterizam pela pluralidade de valores, alguns excludentes. A liberdade de expressão é ligada à liberdade 
em si, mas há o valor da luta contra o preconceito. Como lidar com o conflito de valores? Os EUA optaram pela liberdade de expressão. O Brasil 
optou por uma legislação protetiva. Isso guarda um certo paternalismo, mas expressa respeito.  

(Fernando Schüler, cientista político.)  

"É necessário entender a ideia de identidade e de alteridade. Por uma questão de sobrevivência, nos sentimos seguros quando próximos 
de algo com que nos identificamos. Queremos sempre que o outro seja igual a nós e, se não for, talvez tenhamos que destruí-lo. Este é um 
pressuposto fundamental para o surgimento do discurso de ódio.” 

 (Izidoro Blikstein, professor da FGV e especialista em Análise do Discurso.)  

"Liberdade de expressão é o direito de expor a opinião e exercitar a divergência sem ser perseguido ou condenado. O discurso de ódio 
é um conceito um tanto abstrato e elástico. Para uns, é a expressão da verdade desnuda do politicamente correto; para outros, é a tentativa 
abjeta de difamar seu interlocutor.”  

(Rachel Sheherazade, jornalista e apresentadora de TV.) – 

"O discurso de ódio aparece quando você acha que seu modo de ser e estar no mundo deve ser um modelo com o qual outras pessoas 
têm que se conformar. Se isso não acontecer, o discurso de ódio vem para deslegitimar a sua vivência, para fazer com que pareça que sua vida 
não merece ser vivida."  

(Linn da Quebrada, cantora.)  

 "Liberdade de expressão não é um direito absoluto, nem pode ser. As pessoas têm dificuldade de entender que vivem em sociedade, 
que existem regras e que a gente precisa delas, sobretudo no que diz respeito à vida do outro." 

(Djamila Ribeiro, ativista dos movimentos negro e feminista e ex-Secretária Adjunta de Direitos Humanos da prefeitura de São Paulo.) 

Adaptado de http://temas.folha.uol.com.br/liberdade-de-opiniao-x-discurso-de-odio/o-que-e-o-q 

TEMA 2 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
As pessoas costumam passar mais horas no trabalho do que em outras atividades. Como é importante que se sintam realizadas para 

produzir bem, as empresas já atentam para o nível de felicidade dos funcionários. A Serasa Experian, especializada em indicadores e 
informações financeiras, lançou um índice de felicidade. A pesquisa requeria que cerca de 1.200 colaboradores dessem notas de um a dez ao 
quanto estavam felizes por trabalharem na empresa, em sua área e com seu líder. 

As notas foram 8,16; 7,54 e 7,5, respectivamente. “Pessoas felizes produzem mais”, comenta Elcio Trajano, gerente-executivo de 
desenvolvimento humano. Para especialistas, um bom desempenho está mais ligado à identificação do empregado com os valores da empresa. 

Inspirado em uma multinacional, Diego Martins, 27, implantou “atrativos” em sua empresa de informática, a Acesso Digital. 
Os funcionários trabalham por metas. Cumprem horários flexíveis, podem trabalhar de casa, têm acesso a comida, videogame e até 

cerveja (após as 21h). Quando as metas são atingidas, podem ganhar uma viagem internacional. 
Outras companhias dão aos funcionários mimos como doces e refrigerantes gratuitos e espaços de convivência confortáveis e atraentes. 
Investir em benefícios e em um ambiente menos repressor, com horários mais flexíveis e boas condições de trabalho, contribui para o 

desempenho. Mas a satisfação que resulta dessas ações não é perene, segundo Tania Casado, coordenadora de projetos de FIA  
(Fundação Instituto de Administração). 

A iniciativa de alcançar um ambiente profissional mais agradável também surge dos próprios empregados. 
Há cerca de três anos foi fundado o movimento Novo Olhar Para As Relações de Trabalho, que hoje reúne cerca de mil pessoas. Seus 

integrantes promovem encontros para trocar experiências e buscar sentido em suas profissões. 
Segundo os organizadores do movimento, se as pessoas estão felizes no que fazem, tendem a trabalhar melhor, seja em grande 

corporações ou não. E elas sabem o que faz sentido em suas vidas. 
Para divulgar as ideias do movimento, eles criaram uma rede virtual. A busca por realização profissional é comum a todos, mas nem 

sempre há possibilidade de custear uma consultoria ou um “coaching” (aconselhamento profissional). 
Um dos participantes, Felipe Arruda, 30, trabalhou em uma agência por dois anos até perceber sua insatisfação com a profissão. 

Gradualmente, transferiu-se para a área de cultura. Hoje ajuda a desenvolver artistas pouco conhecidos. 
“Colocar energia naquilo que tem sentido para você faz o trabalho ficar mais feliz. Demorei alguns anos para entender isso”, diz Arruda. 
A felicidade no trabalho ou fora dele é particular a cada um. Esse é o consenso entre psicólogos, gestores de recursos humanos e 

profissionais que buscam satisfação. 
“As pessoas trabalham mais contentes se encontram sentido no que fazem”, aponta Roberto Heloani, psicólogo e professor da Fundação 

Getulio Vargas de São Paulo. 
Mas mesmo pessoas infelizes podem apresentar bom desempenho. A felicidade é medida por meio de um complexo conjunto de 

fatores, e não é só o trabalho que interfere diretamente nela. 
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O meio familiar, a comunidade em que se mora, os anseios que a pessoa tem e a possibilidade de alcançá-los também contribuem para 
a possibilidade de satisfação, complementa Heloani. 

No trabalho, é mais simples: as pessoas têm necessidades de superação de metas. Isso as impulsiona e as realiza profissionalmente, 
segundo Tania Casado, especialista em comportamento e pesquisadora da FIA. 

Folha de S. Paulo, 5 de setembro de 2010, Veículos, F3. 

 

Redija uma CARTA ARGUMENTATIVA  ao Ministro da Saúde, reportando-lhe informações do texto motivador e 
apresentando argumentos que sustentem a ideia de que o bom desempenho e a realização profissional dependem da 
felicidade. 

 

TEMA 3 

TEXTO   I 
Foi Fernando Sabino em “Martini seco” (1987) quem propôs a reflexão. “Qual a cor do tabuleiro de damas?”, indagou o escrivão, um 

dos personagens, após vencer o amigo comissário de polícia numa partida. Seria branco com quadrados pretos ou preto com quadrados 
brancos? O comissário tentou as duas opções e errou a resposta. Ao fim, o escrivão sentenciou: “É de outra cor, com quadrados pretos e 
brancos”. A lembrança do episódio literário, que acabou dando nome à autobiografia (“O tabuleiro de damas”, 1999) do escritor mineiro morto 
há dez anos, emergiu da polêmica da semana nas redes sociais — a essa altura, já enterrada. De que cor seria o vestido da escocesa: branco e 
dourado ou preto e azul? O tolo questionamento se presta a explicar os dias de hoje, da vida em plebiscito permanente. 

Por 24 horas, o mundo virtual se ocupou do enigma. A imagem do vestido foi alvo de dezenas de milhões de visualizações. Jornalistas 
se ocuparam da pauta. Oftalmologistas, neurocientistas e psicólogos foram convocados a explicar o Fla-Flu da ocasião. Os tensos perderam o 
sono. Os indiferentes foram dormir. Os debochados fizeram piada. Os ocupados esculhambaram o falso drama. Os radicais desqualificaram a 
opinião contrária. Sinal dos tempos. 

E assim o dilema do vestido virou metáfora dessa época repleta de certezas fugazes, avessa à tolerância. Uma cor é uma cor. E pronto. 
Sentença emitida, hora da polêmica seguinte. Importa pouco se 10%, um quarto ou dois terços enxergam a peça (ou a vida) em outros tons. 

Fernando Sabino, certa vez, explicou assim o diálogo sobre o tabuleiro de damas: “Quis sugerir que, por baixo da realidade que se 
apresenta aos nossos olhos, existe outra”. Do lado da ciência, o médico Luis Fernando Correia ensinou que a visão humana não é objetiva como 
parece: “Há mais interpretação que certeza. Cada cérebro interpreta as cores de um jeito próprio. E tudo bem”. 

Na ausência dessa compreensão, reside a intolerância despudorada, de cores fortes e sem filtro, das redes sociais, que tanto mal faz ao 
debate democrático. Facebook e Twitter são torcidas organizadas de times rivais. Não basta torcer pelo próprio clube; é preciso humilhar, 
destruir os fãs adversários. Em segundo plano fica o esporte, paixão nacional a caminho da vala. 

Na política, idem. O mundo virtual se divide entre os que enxergam o Brasil como irremediável fracasso ou sucesso em gestação. É tudo 
branco ou preto. Não há espaço nem para 50 tons de cinza, para usar a referência cinematográfica da vez, nem para a outra cor de Sabino. 

E na agenda dos direitos civis, há quem sobreponha classificação de gênero ao afeto nas relações familiares. Daí o presidente da Câmara 
dos Deputados desarquivar uma proposta de legislação que limita a homem, mulher e descendentes a definição de família. É mais que diferença 
de visão, é falta dela. 

Na loja virtual da varejista britânica, as vendas do vestido preto e azul quase quadruplicaram com o dilema das cores. A empresa, agora, 
estuda lançar o modelo branco e dourado. Fica aqui a sugestão que a peça venha também em outra cor, coberta de branco, dourado, preto e 
azul. Salve o tabuleiro de Sabino! 

Sobre visões e tons. OLIVEIRA, Flávia. Disponível em: . 

TEXTO  II 
Ninguém representa maior ameaça à liberdade do outro do que quem se considera dono da verdade. E a lógica que conduz da certeza 

inquestionável ao linchamento do discordante é simples: “se eu estou com a verdade e ele discorda de mim é que ele está com a mentira, e 
não se pode deixar que a mentira prospere”. Logo, calar o mentiroso (ou o traidor da verdade) é um bem que se faz à pátria ou à humanidade 
ou a Deus ou ao partido. 

Existem verdades de diferentes pesos e, conforme o peso, mais grave ou menos grave será o erro praticado pelo discordante. Por 
exemplo, se minha verdade consiste em afirmar que o futebol-arte é melhor que o futebol-força, o máximo que pode resultar disto serão 
algumas tiradas irônicas mas, se estou convencido de que minha seita é a única que incorpora a verdade do Cristo Salvador, aí o discordante 
está do lado do Diabo, a encarnação do Mal. (…) 

Já escrevi aqui, mais de uma vez, que quem aceita a complexidade do real – do mundo, da vida – não pode ser sectário, não pode ser 
radical em suas convicções. Noutras palavras, só é sectário – dono da verdade – quem simplifica as coisas, ignora que todo problema contém 
diversos lados e contradições. Lidar com essa complexidade é, sem dúvida, difícil e desconfortável; muito mais cômodo é afirmar: “aquele 
sujeito é um imbecil” — em lugar de tentar entender as suas razões. Isto se vê a todo momento, especialmente nas discussões políticas. É a 
tática de desqualificação do outro. Em lugar de responder a seus argumentos, afirmo que ele é safado, desonesto, mau caráter. 

Veja bem, quando digo que se deve ser tolerante e que não existem verdades absolutas, não estou pregando o abandono das convicções 
firmes e das atitudes éticas. Umas e outras devem ser fruto do conhecimento e da reflexão, os quais nos conduzirão inevitavelmente a 
reconhecer que a realidade excede nossa capacidade de abrangê-la integralmente. O conhecimento e a reflexão nos conduzem à modéstia e à 
tolerância. Quando perguntaram a Marx qual a virtude intelectual que mais admirava, ele respondeu: a dúvida. 

Raiz da intolerância. GULLAR, Ferreira. Melhores crônicas. Disponível em: Google Books. 

O artigo de Flávia Oliveira e a crônica de Ferreira Gullar traduzem com maestria um quadro que continua sendo pintado, 
com cores cada vez mais fortes, no Brasil de hoje: o da intolerância. Em um contexto de desenvolvimento das mídias 
digitais, a possibilidade de anonimato e o crescimento de diversas comunidades parecem potencializar esse sentimento de 
reprovação – que, todos sabemos, não começou na internet. 

Levando em consideração as ideias apresentadas, coloque-se na posição de um articulista e, utilizando dados, exemplos e 
diversas outras ferramentas de argumentação, construa um artigo jornalístico opinativo para uma série especial sobre a 
sociedade, publicada em um jornal de grande circulação. Nesse artigo, você, necessariamente, deverá: 

a) apresentar pelo menos um (1) exemplo de intolerância que tenha sido divulgado nas mídias nos últimos meses – 
diferente dos apresentados nos textos motivadores; 

b) apresentar um título criativo. 


