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Identificar
e
avaliar
teses/opiniões/
posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contra-argumentos em
textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de
opinião, resenha crítica etc.), posicionando-se frente à questão controversa
de forma sustentada.
.

ATIVIDADES
Leia o fragmento de um texto argumentativo.
Em uma reportagem a respeito da utilização do computador, um
jornalista posicionou-se da seguinte forma: a humanidade viveu milhares
de anos sem o computador e conseguiu se virar. Um escritor brasileiro
disse com orgulho que ainda escreve à máquina ou à mão; que precisa
do contato físico com o papel. Um profissional liberal refletiu que o
computador não mudou apenas a vida de algumas pessoas, ampliando a
oferta de pesquisa e correspondência, mudou a carreira de todo mundo.
Um professor arrematou que todas as disciplinas hoje não podem ser
imaginadas sem os recursos da computação e, para um físico, ele é
imprescindível para, por exemplo, investigar a natureza subatômica.
(Como era a vida antes do computador? OceanAir em Revista, no 1, 2007) (Adaptado).

Agora, responda:
1) Entre as diferentes estratégias argumentativas utilizadas
na construção de textos, no fragmento, está presente
a) a comparação entre elementos.
b) a reduplicação de informações.
c) o confronto de pontos de vista.
d) a repetição de conceitos.

2) Guiando-se pelas características do gênero ARTIGO DE
OPINIÃO, assinale (V), para verdadeiro e (F), para falso nas
afirmativas a seguir.
( ) O artigo de opinião não pode ser escrito em primeira
pessoa do singular ou do plural.
( ) Em textos não ficcionais, como os artigos de opinião, não
é comum a reprodução das palavras de uma pessoa por
meio do discurso direto.
( ) Os textos do gênero artigo de opinião são construídos,
geralmente, a partir de sequências argumentativas, nas
quais o autor expõe seu posicionamento acerca de
determinado fato e apresenta argumentos que procuram
convencer o leitor a aderir a essa ideia.

( ) Um dos recursos utilizados para fundamentar a
argumentação em artigos de opinião é a utilização de citação
de autoridades no assunto tratado. Esse recurso auxilia na
adesão do leitor a um determinado ponto de vista,
legitimando a ideia defendida pelo articulista.
( ) Outra forma de desenvolver a argumentação em um texto
é fazendo uso de documentos relacionados a um dado da
história, a fim de apresentar informações que legitimem e
auxiliem a argumentação. Tal utilização deve ser bastante
criteriosa e se basear em fontes confiáveis, sob pena de o
efeito ser o inverso do desejado: ao invés de garantir a
credibilidade do texto, poderá comprometê-la.

Bons Estudos!
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