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 Deve-se ter como preocupação persuadir o leitor e transmitir
informações que se pretende como conhecimentos verdadeiros, e dessa
forma se tornar convincente.

 Diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e, através
dos seus argumentos, demonstrar conhecimento de mundo:

Com clareza, domínio da língua, seleção de conteúdos pelos seus valores
reais, organizando-os de forma coesa e coerente entre os assuntos, os
quais serão fechados na conclusão, completando assim, o ponto de vista
inicial.
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Gêneros predominantes:

Editorial

Artigo

Crítica

Monografia

Tese

Dissertações

Texto dissertativo argumentativo

Resposta argumentativa
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Argumento com base em citação – Fundamenta-se mediante a citação de

uma frase ou pensamento de uma autoridade ou especialista no assunto.

 Promove credibilidade ao texto;

 Enriquece o texto com informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos

na área foco;

 Fornece exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o

assunto objeto de sua pesquisa.
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 Citação direta

Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, Especialista em
Psicopedagogia, afirma que “por esse termo designamos apenas
aqueles processos que, realizando as relações do homem com o
mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele”.

 Citação indireta

Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, Especialista em
Psicopedagogia, afirma que pelo termo mencionado é possível designar
apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o
mundo, e que satisfazem uma necessidade humana específica.
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Fundamenta-se nas ideias voltadas para princípios e
valores que são reconhecidamente partilhados pela
maioria das pessoas de uma sociedade.

Refere-se a conceitos considerados irrefutáveis,
partilhados.

7



8



Estabelece uma relação de causa e consequência, para que
não se prejudiquem a sequência ordenada dos parágrafos nem
o sentido geral do texto.

Mantém a coesão e coerência entre palavras e entre
parágrafos.
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•Os exemplos dão vida ao texto.

• Esclarecem o raciocínio.

• Iluminam a compreensão.

• Intensificam o processo de persuasão, expondo as ideias
de modo concreto.

•Não só ilustram o texto, mas levam o leitor a sentir, a
pensar, a viver.
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•Definição: Pode-se começar a dissertar fazendo uma

definição do tema, para atribuir maior clareza e

objetividade ao texto.

Violência consiste em...

A violência se caracteriza como....

Um ato é violento quando...

Existe violência se...
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