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 TEMPO DE AULA: 90 MIN

 DISCIPLINA: REDAÇÃO

 CONTEÚDO: TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



• Relação de Sentidos e Contexto

• Texto literário e não literário
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O TEXTO DISSERTATIVO

O texto dissertativo pode ser dividido em dois tipos: o DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO, que é o tipo
textual da temível redação do ENEM, e o DISSERTATIVO EXPOSITIVO.

 DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO: tem como função, além de defender uma ideia através da
argumentação, persuadir o leitor, convencer o leitor sobre um determinado ponto de vista.

Exemplo: Blog spot, Editorial, Abaixo-assinado, Debates, Carta do Leitor, Textão das redes sociais, Fórum,
Palestras, Artigo de opinião, Texto argumentativo, entre outro.

 DISSERTATIVO EXPOSITIVO: tem como objetivo expor um ponto de vista, sem necessariamente usar
artifícios de convencimento.

Exemplos: TCC, Resenha, Reportagem, Infográficos, Anúncios, Pronunciamentos, Palestras, Ensaios, Artigos
Científicos, entre outros.

Conhecer as duas modalidades da DISSERTAÇÃO é muito importante para vocês vestibulandos, pois no
ENEM é essencial que sua redação tenha argumentos sólidos e coerentes, para que seja convincente para o
corretor.
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Texto argumentativo é aquele que tem como principais características defender uma ideia,
hipótese, teoria ou opinião e o objetivo de convencer o leitor para que acredite nela. Tem
uma estrutura bem definida: apresenta sua tese, depois a defende e propõe uma
intervenção, utilizando justificativas e alegações com o propósito de persuadir a sua
audiência.

TEXTOS ARGUMENTATIVOS: QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS 
ESSENCIAIS PARA UMA REDAÇÃO PERFEITA?

TESE

APRESENTAÇÃO

DEFESA

INTERVENÇÃO

ESTRUTURA DO TEXTO ARGUMENTATIVO
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PLANEJAMENTO

A produção textual requer planejamento. Assim, antes de começar a escrever, convém
elaborar um plano daquilo que será abordado e de que forma (estratégia).

Para melhor exemplificar, as etapas necessárias para produzir um texto dissertativo-
argumentativo são:

 PROBLEMA: No momento inicial busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido
e, ademais a tese (ideia central do texto).

 OPINIÃO: A opinião pessoal sobre o tema reforçará a argumentação, por isso é importante
buscar uma verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto abordado.

 ARGUMENTOS: O mais importante de um texto dissertativo-argumentativo é a organização,
clareza e exposição dos argumentos. Para tanto, é importante selecionar exemplos, fatos e
provas a fim de assegurar a validade de sua opinião, sem deixar de justificar.

 CONCLUSÃO: Nesse momento busca-se a solução para o problema exposto. Assim, é
interessante apresentar a síntese da discussão, a retomada da tese (ideia principal) e além disso,
a proposta de solução do tema com as observações finais.


