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EXPOSIÇÃO 

Relembra: 

 

 Para redigires um texto deste Género, deves ter em conta características de 

estrutura interna e características linguísticas. 

Uma Exposição é um texto que expressa uma opinião ou ponto de vista, 

apresentando exemplos, provas ou argumentos para a/o defender. 

 

1. Lê com atenção o texto-modelo do Género, que apresentamos. 

 

Feira do Livro de Lisboa no Parque Eduardo VII 

 Eu defendo a presença da Feira do Livro de Lisboa no Parque Eduardo VII, 

porque acho que um acontecimento cultural deste teor se enquadra, sem dúvida, na 

natureza e nos amplos espaços livres, muito da minha predileção, como se vê na obra 

que realizo em banda desenhada.  

 Por exemplo, na minha opinião, apanharmos um pouco de sol, alguns respingos 

de chuva ou mesmo uma temperatura mais baixa durante a feira não justifica 

enclausurarmo-nos num hangar, melhor dizendo num espaço totalmente fechado, 

defendidos daqueles inconvenientes, mas despidos do ambiente natural. Acredito e 

aceito, porém, que haja pessoas que preferem eventos culturais em espaços fechados, 

porque julgam mais confortável e apetecível. 

 Será que a mudança não é positiva? Naturalmente que há sempre uma evolução, 

porém nem tudo ao mudar é para melhor. 

 Em síntese, penso que a Feira é o ponto de encontro cultural para quem ama o 

livro e o cenário do Parque faz parte já de uma tradição que vem do tempo em que era 

instalada na Avenida da Liberdade, ao fundo do Parque Eduardo VII. 

 Por isso, não enlatem a nossa Feira do Livro! 

 Por favor! 

 

2. Apropria-te da estrutura interna do texto: 

Identifica as etapas do texto-modelo, delimitando-as, na tabela abaixo apresentada: 

 



 

Tese – a ideia que se vai defender /a 

tomada de uma posição 

 

 

 

 

    Argumentos 

 

    Razões /exemplos que justificam a 

opinião (tomada de posição) 

 

Quais os pontos a focar? 

 

Que aspetos, factos, exemplos… 

justificam a minha opinião? 

 

Há opiniões diferentes das minhas? 

 

 

 

 

 

 

 

Reiteração da tese  

 

Síntese das razões apresentadas ou 

insistência num dos exemplos referidos 

 

Que dizer para concluir o meu texto de 

forma coerente, ou seja, que faça sentido?  

 

Que aspeto reforçar como mais 

importante? 

 

O que dizer para sintetizar a minha 

opinião? 

 

 

 

 

 

3. Apropria-te de características linguísticas do Género: 

Relê o texto-modelo, que apresenta marcas linguísticas próprias deste Género, e 

completa a tabela apresentada, exemplificando-as. 

 

 

 



 

 Certamente, terás chegado à conclusão de que, num texto do Género Exposição, 

está presente a 1ª pessoa verbal, predominam grandemente expressões que indiquem 

opinião e organizadores diversos do discurso para apresentar um texto coerente. 

4. Agora, vais redigir uma Exposição, tendo presente tudo o que aprendeste e 

seguindo os padrões do texto-modelo. 

            O tema que te propomos é o bullying. 

Utilização da 1ª pessoa do singular ou 

plural 

 

Linguagem apelativa e expressiva 

 

 

Utilização de perguntas retóricas para 

expor as dúvidas que poderiam surgir 

ao recetor 

 

Utilização predominante do presente 

do indicativo 

 

Utilização adequada de conectores 

discursivos para  

 

 

Provar (com efeito, sem dúvida, na 

verdade, efetivamente, decerto…) 

 

 

Exemplificar (assim,saliente-se,por 

exemplo, é de realçar…) 

 

 

 

Concluir (em conclusão, em síntese, 

enfim, consequentemente, por todas 

estas razões…) 

 

Explicitar/clarificar (isto é, aliás, quer 

dizer, melhor dizendo, sendo assim, 

neste caso…) 

 

 Reforçar as ideias (como já foi dito, 

além disso, ainda, sobretudo, ou 

mesmo, também…) 

 

Indicar causa (porque, visto que, uma 

vez que…) 

 

 Consequência (daí, por isso, 

portanto…) 

 

 

Opor/ restringir, (mas, porém, apesar 

disso, pelo menos, no entanto…) 

 

Ligar espacialmente (ao lado de, à 

direita, no meio, ao fundo…) 

 

Ligar temporalmente (quando, antes, 

depois, logo que…) 

 

Expressões de introdução da opinião 

(Penso que, acho que, parece-me que, 

na minha opinião, para mim) 

 



 Antes da escrita propriamente dita, faz um pequeno brainstorming sobre o tema 

a tratar, ou seja, anota todas as palavras ou tudo o que te vier à cabeça sobre o tema em 

questão, pois pode ajudar-te a desenvolveres o teu texto.  

 Feito o brainstorming, podes organizar as ideias num plano, repartindo-as pelas 

etapas do Género. 

Outro auxiliar da tua escrita pode ser uma pesquisa sobre o assunto, de forma a 

poderes apresentar dados ou informações relevantes para defender o teu ponto de vista, 

por oposição ao de outras pessoas. 

 

Etapa 1.Tese 

Começa por apresentar o assunto de que vais falar, a ideia que vais defender e 

porquê? 

Podes começar o teu texto por uma expressão de introdução da opinião: 

Na minha opinião, o bullying… 

Etapa 2. Argumentos 

Para esta etapa, deverás aproveitar o teu brainstorming e a pesquisa que fizeste, 

essencialmente buscando razões /argumentos /exemplos/factos…para justificarem a tua 

opinião. Podes também aproveitá-los para acrescentares texto/ideias ao que defendes, 

por oposição a outras pessoas. 

 

 

Etapa 3. Reiteração da Tese 

Para terminar o teu texto, deves apresentar uma síntese das razões ou insistir 

num dos exemplos que referiste, como mais importante. 

Podes recorrer a uma linguagem expressiva, fazendo uso de interrogações 

retóricas ou fazendo apelo ao teu recetor/leitor, procurando empatia. 

 


