
Aula 22/04 – 9º ano

O tipo dissertativo

A desmontagem e a montagem de 
um texto dissertativo



2ª Parte – Montagem de texto

Instruções:

1. Utilizar as informações desmontadas do texto “Há incerteza na mudança”;

2. Usar o modelo de redação abaixo:

A. 1º parágrafo (introdução) – reorganizar o tema/tese (1ª frase) + 1º argumento + 2º
argumento;

B. 2º (desenvolvimento 1) – reapresentar o argumento 1 (1ª frase) + recurso
argumentativo para comprovação do argumento (2ª frase) + comentário do
argumento;

C. 3º parágrafo (desenvolvimento 2) – reapresentar o argumento 2 (1ª frase) +
recurso argumentativo para comprovação do argumento (2ª frase) + comentário
do argumento (3ª frase);

D. 4º parágrafo (conclusão) – expressão inicial (portanto) + reafirmação do tema/tese
(1ª frase) + comentário final (2ª frase) + encerramento por síntese (3ª frase).



Tema e tese: A mudança no mundo é inquestionável, mas o progresso é duvidoso 
(Citação de Bertrand Russel)

Argumento 1: O universo possui um caráter tipicamente dinâmico, portanto mutável

Argumento 2: Não há como prever se as mudanças são benéficas ou não.

1º Parágrafo – Introdução

Não há como contestar que as mudanças do universo são

constantes, porém não há como garantir que elas sempre beneficiam

as pessoas. Essa ideia, em conformidade com o que afirmava o

filósofo Bertrand Russel, deve-se ao dinamismo do mundo. Por outro

lado, essas mesmas mudanças geram a instabilidade do progresso que

poderia advir desse sistema.



Reafirmação do argumento: O universo é dinâmico 

Recurso 1 (exemplo/fraco): As mudanças climáticas e os movimentos aparentes
dos astros criam dia e noite.

Recurso 2 (referência histórica/fraca): Impérios são criados, têm seu apogeu e
depois são destruídos.

Recurso 3 (exemplo/forte): Pela Teoria da Evolução da Espécie, de Charles Darwin,
os seres vivos sofrem mutação constante.

Recurso 4 (exemplo/fraco): Os minerais, sujeito à erosão, transformam-se em
outros materiais, o que também comprova as mudanças do universo.

Comentário do argumento: O dinamismo no universo acompanha o ser humano
de modo individual e social.

ARGUMENTO 1 – GARANTIA DO DINAMISMO DO UNIVERSO (2º §)



2º Parágrafo – Desenvolvimento 1

No desenvolvimento da humanidade, ficou clara a mudança pela

qual o mundo passa. Charles Darwin, em sua Teoria da Evolução,

atesta que as mudanças são inerentes ao universo, mas também

necessárias a sua sobrevivência. Não seria previsível, então, que um

Império Romano, ao nascer e crescer exageradamente, iria se

sucumbir um dia? Assim, é perceptível que o dinamismo do

“cosmos” tende a atingir do indivíduo a sua coletividade.



Reafirmação do argumento: O fato de as mudanças serem positivas é questionável 

Recurso 1 (citação/forte): O escritor Manuel Bonfim em seu livro associa progresso
a uma sociedade continuamente justa .

Recurso 2 (referência histórica/forte): A Revolução Industrial, de alto progresso,
gerou jornadas de trabalho exageradas por baixos salários.

Comentário do argumento: O aspecto positivo pode beneficiar apenas
determinados grupos.

ARGUMENTO 2– DÚVIDAS SOBRE O PROGRESSO DAS MUDANÇAS (3º §)



Reafirmação do argumento: Algumas mudanças podem ser positivas ou negativas 
dependendo do ponto de vista analisado. 

Recurso 1 (exemplo/forte): Pelo texto de Alanna Mitchell, o aumento da
temperatura de uma lagoa prejudica o equilíbrio dos animais do local.

Recurso 2 (exemplo/fraco): O aumento da temperatura em países frios pode
possibilitar uma melhoria na agricultura deles.

Comentário do argumento: Uma mesma transformação pode, ao mesmo tempo,
surtir efeitos positivos ou negativos.



Reafirmação do argumento: Algumas mudanças podem ser positivas ou negativas 
dependendo do ponto de vista analisado. (continuação)

Recurso 1 (exemplo/fraco): A instalação de uma usina termoelétrica pode gerar
malefícios, mas os que são gerados por toda atividade humana podem ser piores.

Recurso 2 (causa e efeito/médio): As ações humanas podem ser benéficas para
uns e maléficas para outros.

Comentário do argumento: O ser humano não tem a capacidade de avaliar o
impacto causado por sua atividade.



3º Parágrafo – Desenvolvimento 2

Se, por um lado as mudanças são garantidas, a possibilidade de

elas proporcionarem benefícios aos envolvidos é uma incógnita. A

Revolução Industrial, uma grande alteração nos modos de produção,

gerou benefícios a um pequeno grupo, porém multidões de pessoas

foram condenadas a um trabalho escravo. No texto “Bad Evolution”,

Alanna Mitchell mostra que o aumento da temperatura de uma lagoa

prejudica seu ecossistema; já essa alteração viabiliza a agricultura em

regiões frias e confirma a tese de que mudanças podem ser negativas

ou positivas, dependendo do ponto de vista.



Reafirmação da tese: a atualidade das palavras de Bertrand Russel “as mudanças 
são constantes, mas o progresso é questionável

Encerramento por síntese: Não há como saber se a sociedade humana vai
continuar mudando para seu benefício ou para seu malefício.

Citação final (forte): O progresso é apenas parte da natureza humana (Herbert
Spencer).

ARGUMENTO 2– DÚVIDAS SOBRE O PROGRESSO DAS MUDANÇAS (3º §)



4º Parágrafo – Conclusão

É evidente, portanto, que Bertrand Russel não estava errado em

sua citação “a mudança é indubitável, mas o progresso é uma questão

controversa”. Melhor mesmo é crer nas palavras de Herbert Spencer,

segundo o qual o progresso está intrínseco ao ser humano. Enfim,

sejam mudanças favoráveis à humanidade ou outras próprias do

dinamismo do universo, o fato que o ser humano vai enfrentá-las

constantemente em sua trajetória.



Há incerteza na mudança
Não há como contestar que as mudanças do universo são constantes, porém não há como garantir

que elas sempre beneficiam as pessoas. Essa ideia, em conformidade com o que afirmava o filósofo Bertrand
Russel, deve-se ao dinamismo do mundo. Por outro lado, essas mesmas mudanças geram a instabilidade do
progresso que poderia advir desse sistema.

No desenvolvimento da humanidade, ficou clara a mudança pela qual o mundo passa. Charles
Darwin, em sua Teoria da Evolução, atesta que as mudanças são inerentes ao universo, mas também
necessárias a sua sobrevivência. Não seria previsível, então, que um Império Romano, ao nascer e crescer
exageradamente, iria se sucumbir um dia? Assim, é perceptível que o dinamismo do “cosmos” tende a atingir
do indivíduo a sua coletividade.

Se, por um lado as mudanças são garantidas, a possibilidade de elas proporcionarem benefícios aos
envolvidos é uma incógnita. A Revolução Industrial, uma grande alteração nos modos de produção, gerou
benefícios a um pequeno grupo, porém multidões de pessoas foram condenadas a um trabalho escravo. No
texto “Bad Evolution”, Alanna Mitchell mostra que o aumento da temperatura de uma lagoa prejudica seu
ecossistema; já essa alteração viabiliza a agricultura em regiões frias e confirma a tese de que mudanças
podem ser negativas ou positivas, dependendo do ponto de vista.

É evidente, portanto, que Bertrand Russel não estava errado em sua citação “a mudança é
indubitável, mas o progresso é uma questão controversa”. Melhor mesmo é crer nas palavras de Herbert
Spencer, segundo o qual o progresso está intrínseco ao ser humano. Enfim, sejam mudanças favoráveis à
humanidade ou outras próprias do dinamismo do universo, o fato que o ser humano vai enfrentá-las
constantemente em sua trajetória.


