
CARACTERÍSTICAS  

E  

PROPÓSITOS 
COMUNICATIVOS 

Tipo textual: 
DISSERTATIVO 



Tipos textuais: relembre 

Um texto 
pode ser: 

NARRATIVO 
 
DESCRITIVO 
 
INJUNTIVO 
 
DIALOGAL 
 
DISSERTATIVO 

Expositivo 
 
Argumentativo 



Texto dissertativo 

EXPOSITIVO: 
Neste tipo textual, o autor concentra-se em um tema, 
descrevendo-o, conceituando-o e expondo o 
conhecimento que se tem . 
Não aparece nenhuma tese defendida; o objetivo é 
fazer com que o leitor considere as informações 
coerentes e não que concorde com elas. 
O autor realiza uma análise objetiva dos fatos. 



Gêneros do tipo dissertativo-expositivo 

Aula: o professor expõe um 
conteúdo, apresentando um saber 
teórico. Chama-se também de 
expositiva-dialogada, pois há uma 
interação entre o grupo.  
 
 
 

Resumo: é síntese de um texto que 
apresenta as informações mais 
relevantes, de modo que o leitor 
perceba o seu todo. 
 
 



Dicionário: é uma compilação do 
léxico de uma língua, incluindo 
informações históricas, culturais, 
semânticas e sintáticas da palavra. 
 
 
 
 
 

Wikipédia: é um projeto de 
enciclopédia multilíngue, baseado no 
modelo de escrita colaborativa e de 
software livre. 



EXEMPLO 

O telefone celular 
A história do celular é recente, mas remonta ao passado – e às telas de 
cinema. A mãe o telefone móvel é a austríaca Hedwig Kiesler (mais 
conhecida pelo nome artístico Hedy Lamaar), uma atriz de Hollywood 
que estrelou o clássico Sansão e Dalila (1949). Hedy tinha tudo para 
virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco 
nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma relação 
desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, 
durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos 
teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela 
ficou intrigada com isso, e teve a ideia: um sistema no qual duas pessoas 
podiam se comunicar mudando o canal, para que a conversa não fosse 
interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. 
 



Texto dissertativo 

ARGUMENTATIVO: 
 
O objetivo deste tipo textual é o de convencer o leitor a 
concordar com a ideia, tese ou ponto de vista 
defendido. Para tanto, o autor apresentará 
inicialmente uma tese e irá defendê-la com 
argumentos favoráveis a ela. O autor realiza uma 
análise subjetiva dos fatos, A FIM DE 
CORROBORAR SUA TESE. 

 



CORROBORAR 
v.t.d. Comprovar; confirmar a existência ou a 
verdade de; dar provas de: corroborar 
declarações alheias; dados que corroboram um 
estudo. 

  
v.t.d e v.pron. Fortalecer; obter força; tornar 
forte: este medicamento corrobora o sistema 
nervoso; corroborou-se com exercícios físicos 
 
 
 



Estrutura do texto dissertativo-argumentativo 

INTRODUÇÃO 

Apresentação geral do recorte temático [redes sociais –[ uso das redes 
sociais no brasil]. Convém apresentar a tese ou ponto de vista ou uma 
premissa, ou seja, pistas que conduzam o leitor a deduzir qual será a 
abordagem apresentada na tese. 

DESENVOLVIMENTO 

É corpo do texto dissertativo – no qual se apresentam fatos, exemplos, 
que constituem os argumentos do autor: com o objetivo de que o leitor 
se convença do ponto de vista. 

CONCLUSÃO 

No desfecho,  é retomada a tese e apresentada uma reflexão final. 



EXEMPLO 

Redes sociais: o uso exige cautela 
 
 Uma característica inerente às sociedades humanas 
é sempre buscar novas maneiras de se comunicar: cartas, 
telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários 
exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu 
com base nessa perspectiva. E, atualmente, o mais recente 
e talvez o mais fascinante desses meios, são as redes 
virtuais, consagradas pelo uso, que se tornam cada vez 
mais comuns. 
 Orkut, Twiter e Facebook são alguns exemplos das 
redes sociais (virtuais) mais acessadas do mundo e, 
convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha 
que não ter uma página nessas redes é praticamente como não 
estar integrado ao atual mundo globalizado. Através desse novo 
meio as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, 
compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos, como 
os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e, 
literalmente, se mostram para a sociedade. Nesse momento 
é que nos convém cautela e reflexão para saber até que 
ponto se expor nas redes sociais representa uma 
vantagem. 
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Tema geral: uso da 
tecnologia 

Recorte temático: 
uso de redes sociais 

Título resume o 
recorte temático e 
sinaliza a tese 
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Premissa da tese 

Apresentação da 
tese 

(i) Exemplos e fatos 



 Não saber os limites da nossa exposição nas redes 

virtuais pode nos custar caro e colocar em risco a integridade da 
nossa imagem perante a sociedade. Afinal, a partir do momento 
em que colocamos informações na rede, foge do nosso controle 
a consciência das dimensões de até onde elas podem chegar. 
Sendo assim, apresentar informações pessoais em tais redes 
pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis moralmente. 
 Percebemos, portanto, que o novo fenômeno das 
redes sociais se revela como uma eficiente e inovadora 
ferramenta de comunicação da sociedade, mas que traz seus 
riscos e revela sua faceta perversa àqueles que não bem 
distinguem os limites entre as esferas públicas e privadas 
“jogando” na rede informações que podem prejudicar sua 
própria reputação e se tornar objeto para denegrir a imagem de 
outros, o que, sem dúvidas, é um grande problema. 
 Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo 
virtual, os usuários da rede tenham plena consciência de que 
tornar pública determinadas informações requer cuidado e, 
acima de tudo, bom senso, para que nem a própria imagem, 
nem a do próximo possa ser prejudicada. Isso poderia ser feito 
pelos próprios governos de cada país, e pelas próprias 
comunidades virtuais através das redes sociais, afinal, se essas 
revelaram sua eficiência e sucesso como objeto da 
comunicação, serão, certamente, o melhor meio para alertar os 
usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados 
necessários para tal. 

 
 

 
Redação de Camila Pereira Zuconi, Viçosa (MG). Texto extraído do documento A Redação no ENEM 2012 – 
Guia do Participante disponível em http://www.inep.gov.br/. 
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Reflexão final/ 
Proposta de 
intervenção social 

Retomada da tese 

Argumento 

Argumento 

Desenvolvimento 
dos argumentos 



Gêneros do tipo dissertativo-argumentativo 

Redação de vestibular: texto desenvolvido por 
uma candidato, a partir de uma proposta de redação. 
 
 
 
 
 
. 
 

Veja um exemplo do 
vestibular 

Fuvest/2008 









Sermão: texto oral ou verbal que circula em 
espaços religiosos e se pretende moralizar a 
respeito de algum tema. 



Manifesto: texto que se faz uma crítica política, 
social, cultural ou econômica, direcionado a um 
destinatário. Texto de repúdio e/ou apelo.  



Carta-aberta: texto em que se destina a alguém 
alguma manifestação ou reivindicação de ordem 
pessoal ou coletiva. 
 



Artigo de opinião: semelhante à redação de vestibular. 
Texto que visa o convencimento do leitor. A diferença é que o 
autor deve se posicionar mais explicitamente e inclusive 
assinar o texto. São comuns os apelos ao leitor e o uso de 
imperativos. 

 
 
 



Resenha: Apresentação sucinta e apreciação 
crítica do conteúdo de um texto, ou seja, 
compreende o resumo e a opinião (comentário 
crítico). Pode ser à luz de uma teoria ou conceito. 



Editorial: Texto que 
apresenta a visão crítica 
ou ponto de vista de 
uma coletividade como, 
por exemplo, de um 
jornal, uma página do 
facebook, um blog, uma 
rádio, uma revista. O 
texto não é assinado e é 
publicado em um meio 
de comunicação 
próprio do grupo social. 
 
 


