
 

TEXTO DISSERTATIVO – ARGUMENTATIVO 

 
INTRODUÇÃO 
 
A introdução de um texto serve, basicamente, para antecipar o assunto sobre 

o qual vai se argumentar, ou seja, é na introdução que se escreve tudo o que se vai 
desenvolver nos parágrafos seguintes. E como funciona a introdução? É de 
conhecimento geral e prévio, que todo e qualquer texto deve ser redigido mediante 
circunstâncias, o que implica dizer que, depende da situação para qual se escreve, 
de quem irá ler, se será publicado ou se será lido para uma plateia e etc., o 
importante é mostrar que até para que se escreva algo a respeito de alguma coisa, é 
imprescindível perceber quais situações serão levadas em consideração para a 
construção do referido texto. 

 
A introdução, como já foi dito anteriormente, é a apresentação do texto como 

um todo, é onde devemos explicitar a tese (ponto de vista), centralizar o tema, 
introduzir questões, e citar, caso queira, os argumentos a serem defendidos nos 
parágrafos de desenvolvimento. 

 
DESENVOLVIMENTO 
 
É no desenvolvimento que transcorre de fato a redação, é nele que se 

argumenta em prol da defesa de um ponto de vista, seja ele negativo ou não. Nestes 
parágrafos, é necessário que o autor do texto tenha plena consciência do que 
escreve, do que propõe e defende, pois, mais adiante vamos estudar o que 
chamamos de coesão e coerência, e caso elas não existam ou se mostrem muito 
fracamente dentro do texto, haverá então prejuízos sérios na construção lógico-
semântica da redação, e sem essa relação intrínseca, não é possível entendimento 
pleno por parte do corretor. 

 
Já comentamos antes, que todo texto deve ser escrito para alguém, e isso é o 

que deve pautar a construção e encadeamento das ideias, assim como o uso de 
elementos coesivos para conectarem as palavras propriamente ditas, a fim de 
possibilitar a lógica e sentido do texto. 

 
Dentro destes parágrafos, devem ser defendidos, no sentido mais radical da 

palavra, os argumentos propostos na introdução, ou seja, desenvolve-los de modo a 
persuadir o interlocutor (corretor), fazendo-o acreditar então, que tudo o que escreve 
são verdades absolutas, cuja refutação não pode ser admitida. 

 
Quanto aos argumentos, é imprescindível que o autor saiba que há uma 

lógica aritmética na disposição dos argumentos, trocando em miúdos, para cada 
argumento exposto, é necessário um parágrafo de desenvolvimento a respeito do 
argumento, ou seja, se há três argumentos, é lógico então que se tenham três 
parágrafos concernentes a estes argumentos. 

 



 

CONCLUSÃO 
 
A conclusão é parte final do texto, é onde se amarram os pareceres, e se 

propõe medidas para que sejam sanadas total ou parcialmente as problemáticas 
pedidas no tema. 

Para tanto, precisamos saber que para concluir bem um texto do gênero 
dissertativo-argumentativo, se faz necessário à introdução de conjunções 
conclusivas (pois, portanto e etc.).  

A fim de que seu texto seja “amarrado” de modo a não precisar de mais 
explicações posteriores, num parágrafo seguinte por exemplo. 

 
 


