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O texto dissertativo-argumentativo 
 
              O texto dissertativo-argumentativo é 
aquele que expõe ideias e, ao mesmo tempo, tenta 
convencer o interlocutor da validade delas. 
Apresenta uma tese (opinião central) sustentada 
por argumentos. É encontrado em inúmeros 
gêneros, como editoriais de jornais e revistas, 
artigos de opinião, cartas argumentativas, 
seminários, etc. É também o mais solicitado em 
exames vestibulares. 
 

➢ Tipos de argumento 
 
             A eficácia de um texto dissertativo-
argumentativo depende da correta seleção e 
articulação de argumentos. Existem, basicamente, 
quatro tipos de argumento a que se pode recorrer: 

• Argumento baseado no senso comum: 
fundamenta-se em valores 
reconhecidamente partilhados pela maioria 
das pessoas em uma sociedade. 

• Argumento baseado em citação: cita a 
opinião de uma autoridade no assunto em 
pauta. 

• Argumento baseado em evidências: 
apresenta fatos (dados estatísticos, 
pesquisas, informações científicas, etc.) que 
comprovem a tese. 

• Argumento baseado no raciocínio lógico: 
estabelece relações lógicas entre as ideias. 
Essas relações podem ser de causa e 
consequência, de analogia, de oposição, 
entre outras. 

 

➢ Estrutura do texto dissertativo-
argumentativo 
  

             Vimos como é importante selecionar 
argumentos válidos e pertinentes. O bom resultado 
dependerá, também, da maneira como esses 
argumentos forem apresentados. 
             Essa estrutura compõe-se de três partes: 
introdução, desenvolvimento e conclusão. A 
introdução normalmente traz a tese, o 
desenvolvimento justifica essa tese por meio de 
argumentos, e a conclusão retoma as ideias 

principais do texto, acrescentando uma reflexão 
final ou apontando soluções. 
             O importante na estrutura de um texto 
desse tipo é que apresente os argumentos com 
clareza, coerência e coesão. 
 

➢ As qualidades de um texto 
 
Coesão textual 
             A redação de um bom texto depende da 
perfeita articulação das ideias, o que se consegue 
através do encadeamento semântico (relativo ao 
significado, ao sentido) e do encadeamento 
sintático (mecanismos que unem uma oração à 
outra). Lançando mão desses dois tipos de 
encadeamento, consegue-se a coesão, isto é, a 
conexão entre as partes do discurso. 
             Há vários recursos linguísticos que podem 
ser empregados para unir orações e parágrafos, 
criando-se uma unidade textual. Entre eles se 
destacam os chamados conectivos: conjunções, 
preposições, pronomes e advérbios. Entre os 
elementos de coesão mais comuns, podem ser 
citados, de acordo com os sentidos que expressam: 

• Causa e consequência, explicação: por 
conseguinte, por isso, de fato, pois, já que, 
de tal forma que; 

• Contraste, oposição, restrição, ressalva: 
exceto, salvo, todavia, menos, pelo 
contrário, mas, contudo, embora; 

• Adição, continuação: por outro lado, 
também, e, nem, não apenas... como 
também, não só... bem como, além disso, 
outrossim, ainda mais; 

• Semelhança, comparação, conformidade: 
segundo, conforme, igualmente, assim 
também, da mesma forma, por analogia, de 
acordo com, tal qual, como, assim como, de 
maneira idêntica; 

• Prioridade, relevância: principalmente, 
sobretudo, antes de mais nada, 
primeiramente, acima de tudo, em primeiro 
lugar; 

• Condição, hipótese: se, caso; 

• Alternativa: ou... ou, ora... ora, quer... quer, 
seja... seja; 



• Surpresa, imprevisto: de repente, 
inesperadamente, de súbito; 

• Resumo, recapitulação, conclusão: em 
síntese, em resumo, enfim, em suma, 
portanto, assim, dessa forma, logo, pois, 
dessa maneira; 

• Dúvida: quem sabe, é provável, talvez, 
possivelmente, quiçá; 

• Tempo: enfim, logo, logo depois, 
imediatamente, a princípio, atualmente, 
desde que, sempre, enquanto, quando; 

• Certeza, ênfase: certamente, sem dúvida, 
inegavelmente, com toda a certeza; 

• Propósito, intenção, finalidade: a fim de 
que, com o fim de, para que, com o 
propósito de. 

 
Coerência textual 
 
                A coerência resulta da relação 
harmoniosa entre os pensamentos ou ideias 
apresentadas num texto sobre determinado 
assunto. Refere-se, dessa forma, ao conteúdo, 
ou seja, à sequência ordenada das opiniões ou 
fatos expostos. 
               Não havendo o emprego correto dos 
elementos de ligação (conectivos), faltará a 
coesão e, logicamente, a coerência do texto. 
 
Clareza textual 
 
               A clareza resulta na expressão da ideia 
de forma objetiva, concisa e bem estruturada, 
de maneira que se possa compreender 
rapidamente a mensagem. Deve-se evitar, 
portanto, a desobediência às normas da língua, 
os períodos longos, a repetição de termos, um 
vocabulário rebuscado, obscuro e uma 
pontuação inadequada. 
  

➢ “Armadilhas” do texto 
 
                Ao escrever, devemos observar certas 
construções inadequadas que podem dificultar a 
compreensão. Conheça os casos mais frequentes. 
 
Ambiguidade 

 
                Um dos maiores inimigos da clareza 
textual é a ambiguidade, ou seja, o emprego de 
palavras ou construções que podem ser entendidas 
de mais de uma maneira. Na maioria das vezes, a 

ambiguidade se deve a um elemento anafórico 
(palavra ou expressão que retoma outra já 
expressa no texto) 
            Ex.: O computador tornou-se um aliado do 
homem, mas esse nem sempre realiza todas as 
suas tarefas. 
            A frase ficou ambígua, porque os elementos 
anafóricos (esse e suas) podem referir-se tanto ao 
computador quanto ao homem. 
              Para que não ocorra ambiguidade, teremos 
de escrever essa frase assim: 
             O computador, apesar de ser um aliado do 
homem, não consegue realizar todas as tarefas 
humanas. 
 
Redundância 
 
               A redundância  serve para dar mais  
coesão ou ênfase ao texto, mas, quando usada 
inadequadamente,  deixa a linguagem repetitiva e 
deselegante. 
              Ex.: Há poucos dias atrás se aceitariam 
estas evidências tão claras como provas do 
atentado. 
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ATIVIDADE 
 
Produzir textos dissertativos, seguindo as 
orientações contidas na ficha. 

 

Observação: Permanecer pesquisando  
sobre os temas sugeridos em sala de aula: 
 
1. Moradores de rua: uma questão social 
2. Sistema carcerário no Brasil 
3. Desigualdade social 
4. Homofobia 
5. A depressão entre jovens no Brasil 
6. Violência contra a mulher 
 
 
 
 


