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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. 

1. Título: 
2. Introdução: 
3. Desenvolvimento:  
4. Conclusão:  
 

TEMA DA REDAÇÃO: 

A proposta de redação pede a produção de um texto dissertativo-argumentativo sobre o 
empoderamento feminino frente à igualdade de direitos, deveres e oportunidades entre homens e mulheres 
na sociedade contemporânea. 

QUESTÕES E TÓPICOS QUE PODEM SER ABORDADOS NA REDAÇÃO: 

PROPOSTA DE TÍTULO: Mulheres fortes e poderosas, Por uma igualdade de gênero, Feminismo: uma luta 
por justiça etc. 

1º PARÁGRAFO: 

1) 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 - O objetivo do 
movimento feminista é simples: alcançar uma sociedade em que homens e mulheres tenham direitos 
iguais, ou seja, sem hierarquia de gênero. Não há como negar que vivemos em um país machista, no 
qual as mulheres são oprimidas em todas as esferas sociais e estão em desvantagem em relação aos 
homens. 

ARGUMENTOS: Formado pelos parágrafos que fundamentam a ideia. Normalmente, em cada parágrafo, é 
apresentado e desenvolvido um argumento. 

2) A situação das mulheres durante a História e suas principais lutas pela igualdade de gênero. (enfatize 
as limitações das mulheres na História e suas conquistas, como o voto, Universidade, divórcio, Lei 
Maria da Penha, anticoncepcional, Lei do Feminicídio etc. (uso de fontes) 
 

3) Através de dados empíricos (fonte da internet), trace um panorama das desigualdades enfrentadas 
pelas mulheres atualmente. 

 
4) De maneira confidencial (sem nomes), escreva relatos pesquisados ou pessoais de injustiças e 

violências cometidos sobre mulheres da sua família. Como você analisa a criação recebida pelas 
mulheres da sua família. OBS: tudo o que será escrito, ficará estritamente entre você e seu professor. 
 

5) CONCLUSÃO: Geralmente retoma a ideia principal, sintetizando as ideias gerais do texto e propondo 
soluções para o problema discutido. Quais estratégias concretas podem ser implementadas para 
diminuir a desigualdade de gênero em nossa sociedade. 
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Redação 
• Expressões para iniciar introdução, desenvolvimento e conclusão de um texto 

 
Levantamento de frases-modelo para 

introdução de um texto 

► É de conhecimento geral que... 

► Todos sabem que, em nosso país, há 

tempos, observa-se… 

► Muito se tem discutido, recentemente, 

acerca de… 

► Muito se debate, hoje em dia… 

► É indiscutível que…/ inegável que… 

► Muito se discute a importância de… 

► Comenta-se, com frequência, a respeito 

de… 

 

Levantamento de frases-modelo para o 

desenvolvimento de um texto 

 

 Frases para parágrafos que explorem 

causas e consequências: 

► Ao se examinarem alguns… verifica-se 

que… 

►Pode-se mencionar, por exemplo…, 

►Em consequência disso, vê-se, a todo 

instante,… 

 

Frases para parágrafos que 

explorem prós e contras: 

 

►Alguns argumentam que/. Além 

disso/  Também é possível 

ponderar/considerar ….. 

► Outros, porém,… Há registros históricos 

de… que… 

 Frases para parágrafos que explorem 

trajetória histórica: 

► No século… / Em meados dos anos… 

Quando…, percebia-se que… 

► Atualmente, observa-se que… 

►Conectores para estabelecer a ligação 

entre os parágrafos.  

► Além disso… 

► Outro fator existente 

► Outra preocupação constante… 

► Ainda convém lembrar … 

► Por outro lado… 

► Porém, mas, contudo, todavia, no entanto, 

entretanto … 

 

Levantamento de frases-modelo para a 

conclusão de um texto 

► Em virtude dos fatos mencionados… 

► Por isso tudo… 

► Levando-se em consideração esses 

aspectos… 

► Dessa forma…  

Em vista dos argumentos apresentados… 

► Dado o exposto… 

► Portanto/Logo/ /Assim… 

► Em face aos dados apresentados… Em 

face a essa realidade... 

 Após a frase inicial, pode-se continuar a 

conclusão com as seguintes frases: 

► entende-se que 

► conclui-se que… 

► percebe-se que… 

► resta aos homens… 

► é imprescindível que todos se 

conscientizem, que se sensibilizem de que 

de… 

► só nos resta esperar que … 

► é preciso que… 

► é necessário que… 

► faz se necessário que… 
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