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Qual a diferença entre dissertar e 
argumentar ?

Dissertar significa falar sobre algo, expor um assunto de

maneira abrangente e aprofundada.

Argumentar significa apresentar dados, ideias, provas que

fundamentam um ponto de vista sobre o tema.
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fonte: manual de redação do enem 2018.
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Argumento por comparação 

O pré-universitário deve levar o corretor aderir a tese e os

parágrafos de desenvolvimento com base em fatores de

semelhança (comparação).
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Argumento por comparação (analogia)

O estudante pode utilizar critérios de comparação de épocas,

alusão histórica a algum fato, entre outras possibilidades. É preciso

relacionar os fatos ou situações, bem como contextualizá-los ao tema

discutido.
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Tipos de situações em que poderemos 
comparar

1. Comparação entre situações sociais, políticas, econômicas, culturais entre
países diferentes, Regiões de um mesmo país, pessoas, classes sociais etc.;

1. Comparação de épocas diferentes (passado x presente), (presente x o que se
espera no futuro) etc.

1. Comparação entre situações (uma pessoa agiu de uma maneira x outra pessoa
agiu de outra maneira).



Exemplo de argumento por 
comparação

“A quebra de sigilo nas provas do Enem 2009,

denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam

os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve

pertencer ao âmbito das autoridades educacionais – e não

da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por

seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem

ser responsáveis pelo sigilo do Enem”.
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Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/formacao/pergunte-a-olimpia/41/as-vozes-do-artigo-de-opiniao Acesso em: 30 de maio 2019



Exemplo de argumento por 
comparação

“A falta de discussão sobre o assunto é evidenciada pelas opiniões

distintas dos países. Conforme a OMS (Organização Mundial de Saúde), no

Reino Unido há leis que limitam a publicidade para crianças como a que

proíbe parcialmente – em que comerciais são proibidos em certos horários

-, e a que personagens famosos não podem aparecer em propagandas de

alimentos infantis. Já no Brasil há a autorregulamentação, na qual o setor

publicitário cria normas e às acorda com o governo, sem legislação

específica”.
Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/05/leia-redacoes-do-enem-que-tiraram-nota-maxima-no-exame-de-2014.html Aceso em: 06 de jun 2019.



Pensando em alguns temas, como  
poderíamos usar a comparação?

Se o tema fosse “A Importância da leitura e da escrita para a sociedade
brasileira”, como poderíamos usar a comparação?

Se o tema fosse “O uso dos recursos tecnológicos na sociedade brasileira”, como
poderíamos usar a comparação?

Se o tema fosse “O papel da mulher na sociedade brasileira”, como poderíamos
usar a comparação?



Dicas importantes:
É interessante usar a comparação como estratégia argumentativa, mas nada
impede que possamos usá-la na introdução, comparando, por exemplo,
situações ou fatos.

Obviamente, só poderemos usar uma comparação de forma adequada e
relacionada ao tema exigido pelo Enem.

Cuidado para não usar comparações que não estejam relacionadas ao assunto
central a ser desenvolvido.



Argumento por exemplificação 
“[...] é utilizado para exemplificar, fundamentar uma ideia”
(Perelman, p.399).
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Exemplo de argumento por 
Exemplificação

“Assim como a única maneira de demonstrar respeito por

aquele que sofre de fome é dar-lhe de comer, assim também o

único meio de demonstrar respeito por aquele que se pôs fora

da lei é reintegrá-lo à lei submetendo-o ao castigo que ele

prescreve” .
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Dica: sempre que você colocar um exemplo, tente colocar a sua

opinião após em forma de comentário opinativo. No exemplo

acima, note que não há argumentação. Assim, seria

interessante colocar a opinião sobre o que foi abordado e

tratado.
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Exemplo de argumento por 
exemplificação

“Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao
público mais jovem podem influir nos hábitos alimentares,
podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e a
saúde das crianças. Os brindes que acompanham as refeições
infantis ofertados pelas grandes redes de lanchonetes, por
exemplo, aumentam o consumo de alimentos muito calóricos e
prejudiciais à saúde pelas crianças, interessadas nos prêmios. Esse
aumento da ingestão de alimentos pouco saudáveis pode acarretar
o surgimento precoce de doenças como a obesidade”.
Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/05/leia-redacoes-do-enem-que-tiraram-nota-maxima-no-exame-de-2014.html Aceso em: 6 de jun 2019.



Identifique os tipos de argumentos 
presentes nas redações.

Exemplo : Redação nota mil do ENEM.

“De acordo com o Mapa da Violência de 2012, entre 1980 e 2010 houve um aumento de 230% na

quantidade de mulheres vítimas de assassinato no país, além disso, 7 de cada 10 mulheres que

telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido violentadas pelos companheiros. Em países

como o Afeganistão, a mulher que trai o marido é enterrada até que somente a cabeça fique à

mostra e, então, é apedrejada; apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país

que triplica a quantidade de mulheres mortas em 30 anos deve ser tratado com igual despeito

quando se trata do assunto. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o

passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra crescente atraso quanto à igualdade de direitos

entre os gêneros, e tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras em pleno século

XXI.”
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Identifique os tipos de argumentos 
presentes nas redações.

“Uma das consequências da violência urbana é a

degradação da qualidade de vida dos cidadãos. As

pessoas não se sentem mais à vontade ao andar pelas

ruas, independente da hora do dia, com medo de assalto.

As mulheres principalmente, que são as principais vítimas.

Preferem portar objetos de defesa pessoal ou andar na

companhia de alguém.”
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Identifique os tipos de argumentos 
presentes nas redações.

“É importante ressaltar, em primeiro plano, de que forma o controle de dados na
internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre,
em grande parte, devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma
educação tecnicista, na qual não há estímulo ao questionamento. Sob esse
âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma
análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear
seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando, assim, o
modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia com a educação
libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o
pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma,
libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado - neste caso, a
manipulação”.
Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/03/19/enem-2018-leia-redacoes-nota-mil.ghtml Acesso em: 06 de jun 2019.



A assinatura da lei Áurea, em 13 de maio de 1888, decretou o fim do direito de propriedade de uma

pessoa sob outra, porém o trabalho semelhante ao escravo se manteve de outra maneira. A forma mais

encontrada no país é a da servidão, ou ‘peonagem’, por dívida. Nela, a pessoa empenha sua própria

capacidade de trabalho ou a de pessoas sob sua responsabilidade (esposa, filhos, pais) para saldar uma

conta. E isso acontece sem que o valor do serviço executado seja aplicado no abatimento da conta de

forma razoável ou que a duração e a natureza do serviço estejam claramente definidas.

A nova escravidão é mais vantajosa para os empresários que a da época do Brasil Colônia e do Império,

pelo menos do ponto de vista financeiro e operacional. O sociólogo norte-americano Kevin Bales,

considerado um dos maiores especialistas no tema, traça em seu livro “Disposable People: New Slavery

in the Global Economy” (Gente Descartável: A Nova Escravidão na Economia Mundial) paralelos entre

esses dois sistemas que foram aqui adaptados pela Repórter Brasil para a realidade brasileira.

Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/trabalho-escravo/comparacao-entre-a-nova-escravidao-e-oantigo-sistema/ Acesso em:13/04/2015 

Identifique os tipos de argumentos 
presentes nas redações.





VIOLÊNCIA CONTRA AS CRIANÇAS 
A cada 7 minutos, em algum lugar do mundo,

uma criança ou um adolescente, entre 10 e

19 anos, é morto, seja vítima de homicídio,

ou de alguma forma de conflito armado ou

violência coletiva. Somente em 2015, a

violência vitimou mais de 82 mil meninos e

meninas nessa faixa etária – 24,5 mil dessas

mortes aconteceram na região da América

Latina e do Caribe. (FONTE: UNICEF

BRASIL)



ESTATÍSTICAS:

➢ A Venezuela tem a maior proporção de homicídios nessa faixa etária,

com uma taxa de 96,7 mortes para cada 100 mil, seguida pela

Colômbia (70,7), por El Salvador (65,5), por Honduras (64,9) e pelo

Brasil. (FONTE: UNICEF BRASIL)

➢ O Brasil ficou em primeiro lugar como o mais violento, na comparação

com 13 países da América Latina.(FONTE: Organização Social Visão

de Mundo)



Tipos de violência:

➢ Tortura: lesões físicas, ou mentais, ou de ambas as naturezas;
➢ Violência Psicológica: Relação de poder com abuso da autoridade ou da

ascendência sobre o outro, de forma inadequada e com excesso ou
descaso. Coerção;

➢ Discriminação: Distinção, segregação, prejuízo ou tratamento
diferenciado;

➢ Violência Sexual: Situações de abuso ou de exploração sexual de
crianças e adolescentes;

➢ Violência Física: Ato de agressão física que se traduz em marcas visíveis
ou não;
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➢ Negligência e Abandono: Abandono, descuido, desamparo. dentre

outros;

➢ Trabalho Infantil: refere-se ao emprego de crianças em qualquer

trabalho que priva-as de sua infância;

➢ Tráfico de crianças e adolescentes: Recrutamento, transporte de

uma criança ou um adolescente para fins de exploração.
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Tipos de violência:



Porcentagens de denúncias 
calculadas pelo disque 100:

➢ O tipo de violação mais reportada foi

negligência, (73,07%);

➢ seguida de violência psicológica, com

(47,07%);

➢ E depois por violência sexual, com (24,19%).
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O Conselho Tutelar:

➢ O Conselho Tutelar é órgão previsto no art. 131 da Lei nº. 8.069 , de 

13 de julho de 1990 (ECA);

➢ O Conselho Tutelar é um grupo de especialistas que trabalham em 

prol da proteção das crianças e dos adolescentes;

➢ Em cada município brasileiro deve ter pelo menos um Conselho 

Tutelar, instituído por lei municipal, composto de cinco membros e 

escolhido pela comunidade local com mandato de três anos, sendo 

permitida uma recondução.
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Direitos e deveres fiscalizados pelo 
conselho tutelar:

➢ Atender e aconselhar crianças e adolescentes
➢ atender e aconselhar os pais e responsáveis na tutela ou guarda de 

seus filhos
➢ Informar os direitos e deveres (limites) da criança e adolescente
➢ Ouvir queixas e reclamações dos direitos e deveres ameaçados e/ou 

violados
➢ Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 

social, previdência, trabalho e segurança
➢ Garantir e fiscalizar os direitos e deveres da criança e do adolescente
➢ Participar de ações que combatam a violência, a discriminação no 

ambiente escolar, familiar e comunitário.
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