
Aula 20/04 – 9º ano

O tipo dissertativo

A desmontagem e a montagem de 
um texto dissertativo



1ª Parte – Desmontagem de texto

Instruções:

1. Ler o texto “Há incerteza na mudança” das páginas 190 e 192 – Livro:
Português – linguagens – Willian Cereja;

2. Desmontar o texto, da seguinte forma:

A. 1º Parágrafo (introdução) – isolar o tema e a tese; isolar os dois
argumentos (delimitações) usados;

B. 2º ao 5º parágrafos (desenvolvimento) – isolar o argumento
(delimitação) usado; isolar os recursos utilizados para comprovar o
argumento; isolar o comentário do argumento

C. 6º parágrafo (conclusão) – isolar a reafirmação da tese; isolar o
encerramento por síntese.



1º Parágrafo – Introdução

O filósofo Bertrand Russel, ao afirmar que “a mudança é indubitável”,

mas o progresso é uma questão controversa”, nos apresenta uma certeza e

uma dúvida. A certeza se refere ao caráter dinâmico do universo no qual

vivemos e a dúvida nos atinge quando questionamos se tal mudança será

benéfica ou não.

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.



2º Parágrafo – Desenvolvimento 1

Vivemos num universo dinâmico e as mudanças climáticas, junto aos

ciclos dos movimentos aparentes dos astros, criando dias e noites, talvez

sejam as provas mais evidentes disso. É interessante perceber como este

dinamismo permeia a vida do homem, não só individualmente, mas

também socialmente. Impérios são criados, conhecem seu apogeu e depois

são destruídos cedendo lugar a outros. As formas de vida também sofrem

alterações através do tempo (teoria da evolução das espécies, de Darwin) e

até mesmo os minerais, sujeitos à erosão e à ação oxidante da nossa

atmosfera, se transformam em outras substâncias.



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.



3º Parágrafo – Desenvolvimento 2

Correto está o filósofo, ao afirmar que “a mudança é indubitável”.

Porém a questão do progresso, ou seja, uma mudança positiva, deve ser

analisada com mais cuidado. A partir da definição de progresso como

mudança positiva, podemos nos perguntar “positiva sob qual ponto de

vista”. Manuel Bonfim, em seu texto “A América Latina: males de origem”,

associa o progresso a uma sociedade continuamente mais justa. Por outro

lado, a revolução industrial, período de significativo progresso tecnológico,

condenou mulheres e crianças a jornadas de trabalho desumanas, em troca

de salários miseráveis. O progresso, nesse caso, representa uma mudança

positiva apenas para o capitalista.



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.



4º Parágrafo – Desenvolvimento 3

Passando da sociologia para a ecologia, podemos perceber, pelo texto

“Bad Evolution” de Alamma Mitchell, como o equilíbrio entre as espécies

de uma lagoa pode ser alterado em função do aumento da temperatura.

Entretanto, um ligeiro aumento na temperatura média do planeta pode

reduzir o rigor do inverno em países “frios”, aumentando a capacidade de

produção agrícola desses países. Nesse caso o aumento da temperatura

média do planeta deve ser considerado uma mudança positiva ou negativa?



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

Recurso 1 (exemplo/forte): Pelo texto de Alamma 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.



5º Parágrafo – Desenvolvimento 4

Deve ficar claro que, muitas vezes, o ser humano não tem condições

de avaliar o impacto causado por suas atividades. Sabemos que a instalação

de uma usina termoelétrica provoca o aumento da acidez nas chuvas da

região onde se encontra, mas qual o impacto sobre o meio ambiente devido

a todas as outras atividades humanas? A aplicação de um determinado

projeto social pode melhorar a vida de algumas pessoas em detrimento de

outras. Como avaliar se isso é benéfico ou maléfico?



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.



6º Parágrafo – Conclusão

As palavras de Bertrand Russel, publicadas em 1959, continuam atuais

e talvez nunca percam a atualidade. Talvez a humanidade deva continuar

mudando sempre, sem nunca saber qual o próximo passo. Talvez estejamos

condenados a continuar mudando, sem saber se caminhamos em direção à

perpetuação da vida ou ao seu extermínio. Talvez Herbert Spencer esteja

certo... e o progresso seja apenas parte da natureza humana.

(Aldebaran L. do Prado Júnior. In: Vestibular Unicamp – Redações 2003: Editora 

da Unicamp, 2003, p. 51)



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).


