
1.  DISSERTAÇÃO 

É um texto que se caracteriza pela defesa de uma idéia, de um ponto de vista. Ou então pelo 

questionamento  acerca de um determinado assunto. O autor do texto dissertativo trabalha 

com argumentos, com fatos,  com dados, que  utiliza para reforçar ou justificar o 

desenvolvimento de suas idéias. 

1.2  A estrutura da dissertação 

Para se obter uma exposição clara e ordenada, uma dissertação é geralmente dividida 

em três partes: introdução, desenvolvimento ou argumentação e conclusão. 

O primeiro passo, antes de começar, é reconhecer a diferença entre um tema e um 

título. O tema é o assunto  sobre o qual você irá escrever, ou seja, a idéia que será defendida 

ao longo de sua composição: Por outro lado o título é a expressão, geralmente curta, colocada 

no início do trabalho; ele é , na verdade, apenas uma vaga referência ao assunto que você 

abordará. Observe a diferença entre eles nos exemplos abaixo: 

TITULO:  

 O jovem e a política. 

TEMA:  

Ultimamente temos notado um enorme interresse dos jovens em participar da vida 

política desta nação. 

 

TITULO:  

 A cidade e seus problemas 

TEMA:  

A cidade de São Paulo enfrenta atualmente grandes problemas. 

 

TITULO:  

 As contradições na era da comunicação. 

TEMA:  

Vivemos a era da comunicação, o homem contemporâneo está cada vez mais só. 

 

1.3  Introdução 

 Na introdução você explicita o assunto que vai ser discutido com a apresentação de 

uma tese, de um ponto de vista que você irá defender. Essa tese, ou seja, argumentos, você 

obterá fazendo ao tema a pergunta POR QUÊ? E é  lógico  que essa resposta obtida é um 

argumento. O ideal, para que sua dissertação explore suficiente o assunto, é que você obtenha 

duas ou três respostas para as questões formuladas. 

 

 



ESQUEMA DA REDAÇÃO DISSERTATIVA 

 

TEMA:  

Chegando  ao terceiro milêneo, o homem ainda não conseguiu resolver graves 

problemas que  preocupam a todos. 

POR QUÊ? 

 
Existem populações  imersas em completa miséria 

A paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais, 

O meio ambiente encontra-se ameaçado por sérios  desequilíbrios ecológicos. 
 

 

 

 

Você já tem três argumentos para defender, organizando estas orações com coesão, ( 

para isso terá que  fazer usos de elementos conectivos) após repetir o tema, você terá o 

parágrafo introdutório, ou seja, a introdução do seu texto.Vejamos como ficará: 

 
Chegando  ao terceiro milêneo, o homem ainda não conseguiu resolver graves problemas 
que  preocupam a todos, pois existem populações imerças em completa miséria,  
      tema                                                                          argumento 1 
a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais, e , além do mais, o meio  
                                                         argumento 2 
ambiente encontra-se ameaçado por sérios  desequilíbrios ecológicos. 
                                  argumento 3 
 
 

Na itrodução os argumentos são apenas mencionados, cada argumento será 
desenvolvido nos  parágrafos seguintes, aí então você terá seu desenvolvimento ou 
argumentação.  

 
1.4  Desenvolvimento ou argumentação 

 É a parte em que você desenvolve seu ponto e vista. Para tanto, você deve 

argumentar, citar exemplos e fornecer dados. 

 Vamos, então, desenvolver os argumentos usado na introdução: 

desenvolvendo o 1º argumento: 

 

 Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas estão mal distribuídas, 

quer entre Estados,  quer entre  indivíduos. É o podemos observar, por exemplo,  ao 

encontrarmos legiões de famintos em pontos especifícos  da Terra. Nos países do terceiro 

mundo, sobretudo em certas regiões da África, vemos, com tristeza, a falência da 

solidariedade humana e da colaboração entre as nações.  

 



 
desenvolvendo o 2º argumento: 

 Além disso, nestas décadas, temos assistido, com certa preocupação, aos inúmeros 

conflitos  internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memórias a triste lembrança das 

guerras do Vietnã e da Coréia, as quais provocaram grandes extermínio. Em nossos, dias, 

testemunhamos conflitos na antiga Lugoslávia, em alguns países membros da Comunidade 

dos Estados Independentes, sem falar da Guerra do Golfo, que tanta  apreensão nos causou. 

 

desenvolvendo o 3º argumento: 

 Outra preoculpação constante é o desequilibrio ecológico, provocado pela ambição 

desmedida de  alguns, que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas do 

rios. Tais atitudes contribuem para  que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, 

acabe por se transformar em local inabitável. 

 

 
 

Como você pode perceber, convém, vez por outras, lançar mão de certos exemplos, 
como no  desenvolvimento do primeiro argumento, para comprovar suas afirmações. 

Note a presença da expressão “Além disso”, no início do desenvolvimento do segundo 
parágrafo, que  estabelece a ligação com o parágrafo anterior (é isso que chamados de 
coesão).  Ela deve ser colocada para  evidenciar o fato de que os parágrafos se relacionam 
entre sí. Assim como a expressão: “Outra preocupação constante”, tem o mesmo papel, 
estabelecer relações com o parágrafo anterior. 
 

1.5  Conclusão 

 

 É a parte em que você dá um desfecho com o desenvolvimento e com os argumentos 

apresentados. Em geral, retoma-se a idéia apresentada na introdução, agora com mais ênfase, 

de forma conclusiva.  

 

Vejamos então como fica nossa conclusão: 

 

 Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que o home está muito  
                       expresão inicial 
longe  de solucionar os graves problemas que afligem diretamente uma grande parcela 
                                                                                                                     reafirmação do tema 
 humanidade e indiretamente a  qualquer pessoa consciente e solidária. É o desejo de todos 
nós que algo seja feito no sentido de conter essas forças  ameaçadoras, para podermos 
suportar as adversidades e construir um mundo que, por ser justo e pacífico, será mais  
facilmente habitado pelas gerações vindouras. 
                                               observação final. 
 

Agora, reunimos todos os parágrafos escritos, temos a dissertação completa de título: 
 



 
1.6 Texto 
 

Terra: uma preocupação constante 
 
 

Chegando  ao terceiro milêneo, o homem ainda não conseguiu resolver graves 
problemas que  preocupam a todos, pois existem populações imerças em completa miséria,  
a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais, e , além do mais, o meio  
ambiente encontra-se ameaçado por sérios  desequilíbrios ecológicos. 
 

Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, estas estão mal distribuídas, quer 
entre Estados,  quer entre  indivíduos. É o que podemos observar, por exemplo,  ao 
encontrarmos legiões de famintos em pontos especifícos  da Terra. Nos países do terceiro 
mundo, sobretudo em certas regiões da África, vemos, com tristeza, a falência da solidariedade 
humana e da colaboração entre as nações. 

Além disso, nestas décadas, temos assistido, com certa preocupação, aos inúmeros 

conflitos  internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memórias a triste lembrança das 

guerras do Vietnã e da Coréia, as quais provocaram grandes extermínio. Em nossos, dias, 

testemunhamos conflitos na antiga Lugoslávia, em alguns países membros da Comunidade dos 

Estados Independentes, sem falar da Guerra do Golfo, que tanta  apreensão nos causou. 

Outra preoculpação constante é o desequilibrio ecológico, provocado pela ambição 

desmedida de  alguns, que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas do 

rios. Tais atitudes contribuem para  que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, 

acabe por se transformar em local inabitável. 

Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que o home está muito 
longe  de solucionar os graves problemas que afligem diretamente uma grande parcela da 
humanidade e indiretamente a  qualquer pessoa consciente e solidária. É o desejo de todos nós 
que algo seja feito no sentido de conter essas forças  ameaçadoras, para podermos suportar as 
adversidades e construir um mundo que, por ser justo e pacífico, será mais  facilmente 
habitado pelas gerações vindouras. 


