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RESUMO 

 

O texto Dissertativo-Argumentativo é um dos tipos de gêneros textuais, que 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. Dissertar é expor, explanar ou ainda explicar ideias. Na dissertação 

expressamos o que sabemos ou acreditamos saber a respeito de determinado assunto, que 

deve ser planejada, para que se obtenha um trabalho preciso e coerente. A concepção deste 

projeto visa instruir quanto à elaboração e produção de textos dissertativo-argumentativos, e 

tem como público alvo os estudantes de modo geral, mas principalmente os que se preparam 

para realização de provas de Vestibulares e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), pois 

esse gênero discursivo é a principal proposta dessas provas. Para a exímia produção de um 

texto dissertativo–argumentativo, o autor deve se inteirar acerca do assunto proposto, 

pesquisar, analisar os exemplos e acontecimentos que envolvem o tema, para conseguir 

argumentar. O objetivo principal do texto dissertativo-argumentativo é persuadir o seu leitor. 

Para isso o texto deve estar bem elaborado e seguir a estrutura necessária. As ideias devem 

estar bem definidas, bem organizadas, de forma a conceber a opinião do autor e então 

convencer o leitor. O Mini Curso a ser apresentado tem por objetivo instruir os participantes 

acerca das questões relacionados à produção de um texto dissertativo-argumentativo. O Mini 

Curso foi preparado a partir de pesquisa bibliográfica, que consiste no levantamento de 

referências teóricas já analisadas e publicadas a respeito do tema apresentado. 
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