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Leia o texto seguinte e identifique as partes que compõe a estrutura do texto
dissertativo [TESE, ARGUMENTO, CONCLUSÃO].

“Desordem e progresso

É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz
respeito à preservação do meio ambiente. Apesar dos inúmeros desastres ecológicos
que ocorrem com demasiada frequência, a população continua “cega” e o pior é que
essa cegueira é por opção. (...)”

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativo-argumentativo.htm. Acesso em: 23 fev. 2019.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativo-argumentativo.htm
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“Desordem e progresso

É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz

respeito à preservação do meio ambiente. [TESE] Apesar dos inúmeros desastres ecológicos

que ocorrem com demasiada frequência, [ARGUMENTO] a população continua “cega” e o

pior é que essa cegueira é por opção. (...) [CONCLUSÃO] ”

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativo-argumentativo.htm. Acesso em: 23 fev. 2019.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativo-argumentativo.htm
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo [TEXTO DISSERTATIVO-ESTRUTURA – CONT.]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
 D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou

substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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VOCÊ SABE O QUE É ARGUMENTAR?

É defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim
dizemos que, no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu
produtor é a persuasão ou o convencimento.
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ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO

 INTRODUÇÃO: parte em que se apresenta O ASSUNTO a ser tratado e a TESE a ser

defendida acerca desse assunto.

 DESENVOLVIMENTO: é a argumentação propriamente dita, correspondendo aos

desdobramentos da tese apresentada. Esse é o coração do texto, por isso, comumente

se desdobra em mais de um parágrafo [2 em geral]. Cada argumentação em defesa da

tese geral do texto corresponde a um parágrafo normalmente.

 CONCLUSÃO: a parte final do texto em que se RETOMA [arremate das ideias

discutidas] A TESE CENTRAL, agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao

longo do texto .
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
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ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO
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ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO
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ESTRUTURA DO TEXTO DISSERTATIVO



11

TEXTO DISSERTATIVO - INTRODUÇÃO

Em meados do século XIX, a Biologia mostrou, com a Teoria da Evolução de

Charles Darwin, que apenas os seres mais adaptáveis podem sobreviver ás

vicissitudes da natureza. De maneira análoga, uma nação em busca do

desenvolvimento deve se adaptar e superar os desafios da contemporaneidade.

Dentre esses, destaca-se como um problema mundial a questão da obsolescência

programada, seja pela ausência de compreensão social sobre o fenômeno, seja pelo

acumulo progressivo de lixo eletrônico.
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TEXTO DISSERTATIVO - INTRODUÇÃO

Em meados do século XIX, a Biologia mostrou, com a Teoria da Evolução de

Charles Darwin, que apenas os seres mais adaptáveis podem sobreviver às

vicissitudes da natureza [CONTEXTUALIZAÇÃO] . De maneira análoga, uma nação

em busca do desenvolvimento deve se adaptar e superar os desafios da

contemporaneidade. [TESE] Dentre esses, destaca-se como um problema mundial a

questão da obsolescência programada, seja pela ausência de compreensão social

sobre o fenômeno [ARG. 1] , seja pelo acumulo progressivo de lixo eletrônico [ARG.

2] .



13

TEXTO DISSERTATIVO – DESENVOVIMENTO 1

É indubitável que a má utilização midiática esteja entre os impasses do

problema. De acordo com Durkheim, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de

pensar que determina as medidas que serão tomadas sobre um assunto. Portanto,

observa-se que, no Brasil, a ausência de meios que estabeleçam um maior debate

sobre a obsolescência planejada, gera uma alienação sobre o tema, haja vista que a

compreensão da sociedade em relação a uma problemática se faz essencial para que

seja estipulada uma solução [DESVOLVIMENTO DO ARGUMENTO 1].
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Outrossim, destaca-se o aumento de lixo eletrônico como impulsionador

do problema. Foi divulgado pela União Internacional de Telecomunicações (UIT),

que em 2016 foram geradas 44,7 milhões de toneladas desse lixo, sendo

estimado o crescimento desse dado em 17% até 2021. Dessa maneira, pode-se

relacionar que a visão pré-estabelecida de que um produto antigo seja obsoleto

gera a compra de um novo, e impulsiona o descarte de detritos eletrônicos

[DESVOLVIMENTO DO ARGUMENTO 2].

TEXTO DISSERTATIVO – DESENVOVIMENTO 2
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TEXTO DISSERTATIVO – CONCLUSÃO

Em síntese, é mister que o Estado tome as estratégias necessárias para alterar

esse cenário. Nesse sentido, urge que a UIT, juntamente com o Ministério da Cultura

[AGENTES], deve desenvolver palestras em escolas [AÇÃO], para alunos do Ensino

Médio [ALVO], por meio de entrevistas com especialistas no assunto [MEIO]. Tais

palestras devem ser webconferenciadas em redes sociais [COMO], com o objetivo de

trazer para mais pessoas, lucidez sobre a questão da obsolescência programada e as

consequências dela [FINALIDADE]. Somente assim, será possível combater a

problemática e, analogamente com Charles Darwin, solucionar uma vicissitude da

sociedade contemporânea [RETOMADA SINTÉTICA DA TESE E DOS ARGUMENTOS

PRINCIPAIS].



16

1.A dissertação é um __________ textual no qual se desenvolve ou se explica um
assunto. Tal definição subdivide-se, ainda, em dois: ______________ e
______________. No primeiro prevalece a apresentação de um (a) _________ ; no
segundo, a (o) __________________ almejando a persuasão do interlocutor.
A alternativa que completa adequadamente os espaços em branco da definição
acima é:

A. Tipo – expositivo – argumentativo – tese – ideia do autor.
B. Gênero – argumentativo – expositivo – tese – ideia do autor.
C. Gênero – expositivo – argumentativo – saber teórico – defesa de um ponto de
vista.
D. Tipo – argumentativo – expositivo – tese – defesa de um ponto de vista.
E. Tipo – expositivo – argumentativo – saber teórico – defesa de um
ponto de vista.

B


