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                O parágrafo é uma unidade textual que 
divide um texto escrito com a função de reunir 
frases com grande relação entre si. Por meio dele é 
possível desenvolver uma ideia central e outras 
secundárias, em um ou mais períodos. 
                A ideia mais importante do parágrafo é 
chamada de tópico frasal, geralmente apresentada 
de maneira sucinta, no início do período. O 
desenvolvimento do parágrafo consiste no 
desdobramento do tópico frasal. 
 

➢ PARÁGRAFOS DE INTRODUÇÃO 
                
                  Em um texto dissertativo-argumentativo, 
o primeiro parágrafo tem como objetivo introduzir 
o tema e, muitas vezes, a tese a ser defendida pelo 
autor do texto. 
                  Existem várias estratégias para se redigir 
o parágrafo introdutório. 

• Subdivisão da tese, desmembrando as 
ideias a serem apresentadas no 
desenvolvimento da tese. Nesse caso, o 
número de parágrafos de desenvolvimento 
geralmente vai coincidir com o número de 
ideias apresentadas no parágrafo 
introdutório. 

• Descrição do espaço, dos ambientes ou das 
situações relacionadas ao tema para 
antecipar a tese a ser defendida. 

• Contextualização histórica dos fatos 
relacionados ao tema. 

• Uso de comparações. 

• Apresentação de dados estatísticos. 

• Oposição de ideias. 

• Emprego de frases interrogativas e 
questionamentos que antecipam o 
desenvolvimento do tema. 
 

➢ PARÁGRAFOS DE DESENVOLVIMENTO 
 

                     Na elaboração de um texto 
dissertativo-argumentativo, é necessário adotar 
uma posição sobre um determinado assunto, 
selecionando os argumentos e organizando as 

informações para desenvolver as ideias que se 
pretende defender. 
               Os parágrafos que compõem o 
desenvolvimento do texto são os responsáveis pelo 
desdobramento da tese ou ideia principal do 
texto, apresentada na introdução. 
 

 FORMAS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA 
TESE EM UM TEXTO DISSERTATIVO-
ARGUMENTATIVO 

• Levantamento de uma hipótese, com a 
presença de conjunções condicionais e 
verbos no subjuntivo ou no futuro do 
pretérito do indicativo. 

• Questionamentos (frases interrogativas) 

• Conceituação de um objeto ou assunto de 
acordo com um determinado ponto de 
vista. 

• Uso de exemplificações. 

• Emprego de dados de pesquisa. 

• Uso de enumeração. 
 

➢ PARÁGRAFOS DE CONCLUSÃO 
                 A conclusão de um texto dissertativo-
argumentativo é o momento em que se confirma a 
tese defendida ao longo da argumentação. 
 

 CRITÉRIOS PARA A CONCLUSÃO DO TEXTO 
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 

• Retomada da tese, que deve estar em 
sintonia com a introdução e o 
desenvolvimento das ideias, evitando-se a 
repetição desnecessária de trechos que já 
tenham aparecido anteriormente. 

• Propostas de solução para o problema, 
apresentando-se sugestões consistentes, 
com base na realidade e que não sejam 
simplistas ou sustentadas pelo senso 
comum. 

• Elemento surpresa, como recurso estilístico 
para enriquecer o texto e ratificar a tese 
defendida. Nesse caso, podem ser usadas, 
por exemplo, citações, relatos de uma 
situação humorística etc.  
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