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TEXTO ARGUMENTATIVO/DISSERTATIVO
Este tipo de texto consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações, à
medida que é dissertativo; bem como seu objetivo central reside na formação de opinião do leitor,
ou seja, caracteriza-se por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo
nesse sentido argumentativo.
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Título:
Introdução:
Desenvolvimento:
Conclusão:

TEMA DA REDAÇÃO:
A corrupção vem do egoísmo e da ganância das pessoas, é querer levar vantagem em
tudo, não se importando se irá prejudicar o próximo. O objetivo é "querer se dar bem". A
corrupção está enraizada na sociedade brasileira e enquanto esse tipo de atitude for considerada
normal e, enquanto isso for considerado normal, a situação do Brasil não irá melhorar.
QUESTÕES E TÓPICOS QUE PODEM SER ABORDADOS NA REDAÇÃO:
PROPOSTA DE TÍTULO: Corrupção, um problema cultural – Brasileiros, essencialmente
corruptos! – A corrupção de cada um de nós. – A corrupção na sociedade - etc.
1º PARÁGRAFO:
INTRUDUÇÃO: É um bom início de texto que desperta no leitor vontade de continuar a lê-lo. Na
introdução é que se define o que será dito, e é nessa parte que o escritor deve mostrar para o
leitor que seu texto merece atenção. Geralmente, são um resumo dos argumentos.
2º, 3º E 4º PARÁGRAFOS:
ARGUMENTOS: Formado pelos parágrafos que fundamentam a ideia. Normalmente, em cada
parágrafo, é apresentado e desenvolvido um argumento.
1) Explique porque a Corrupção é um dos maiores problemas do nosso país.
2) "As pessoas defendem o fim da corrupção, mas não se dão conta de que suas próprias
atitudes são corruptas", qual a sua opinião sobre as práticas de corrupção dos políticos e a
do dia a dia.
3) Porque dizer que a corrupção causa danos e mortes em nossa sociedade;
5º PARÁGRAFO:
CONCLUSÃO: Geralmente retoma a ideia principal, sintetizando as ideias gerais do texto ou
propondo soluções para o problema discutido.
O que pode ser feito para acabar ou diminuir com a corrupção do nosso país. (Corrupção
geral e a do dia a dia).
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