
BIBLIOTECA DA ESCOLA SECUNDÁRIA QUINTA DO MARQUÊS 
 

TEXTO ARGUMENTATIVO 
 

Como se constrói um texto argumentativo? 
 

Estrutura do texto/Progressão temática 
 
1º-Introdução - Parágrafo inicial no qual se apresenta a proposição (tese, convicção). Deve ser apresentada de 

modo afirmativo, assertivo, claro e bem definido, sem referir ainda quaisquer razões ou 
provas. 

2º-Desenvolvimento – Análise/explicitação da tese apresentada; apresentação dos argumentos e contra-
argumentos que provam a verdade da tese: factos, exemplos, testemunhos, dados 
estatísticos, estudos. 

3º -Conclusão - Parágrafo final, concluindo com uma síntese da demonstração feita no desenvolvimento. 
 
 

Escolha e ordenação dos argumentos /contra-argumentos 
Para uma correta construção argumentativa, é fundamental a escolha dos argumentos/contra-
argumentos que suportam ou contestam a demonstração da verdade da tese. Eles devem ser 
pertinentes e coerentes, apresentados de forma lógica e articulada. Assim, deve-se: 

 encontrar os argumentos adequados; 

 recorrer, sempre que possível e desejável, à exemplificação, à citação, à analogia, às 
relações causa/efeito; 

 organizar os argumentos por ordem crescente de importância, do menos para o mais 
importante, articulando, sempre que oportuno, com um ou outro contra-argumento para 
que a nossa tese possa ainda ser mais reforçada. 

 

Adequação do texto ao objetivo e ao destinatário 
A construção de um texto argumentativo deve ter em conta a sua finalidade e também o 
leitor/ouvinte ao qual se destina (para informar, convencer, emocionar). Deve, pois: 

 usar um registo de língua adequado à situação e ao destinatário; 

 utilizar referências de conteúdo/realidades que o destinatário domine, de forma a que este o 
possa interpretar corretamente e , deste modo, a sua tese ser entendida e até aceite. 

 

Articulação e progressão do discurso 
O texto deve apresentar-se como um todo coeso e articulado, estabelecendo-se relações lógicas 
entre as palavras, as frases, os períodos e os parágrafos. 
Regras fundamentais a seguir: 

 correcta estruturação e ordenação das frases 

 uso correto dos conectores do discurso * 

 uso de pronomes/sinónimos que evitam as repetições do nome 

 utilização de um vocabulário variado  
 
*A progressão e articulação do texto é conseguida sobretudo através do uso de conectores ou  
   articuladores do discurso que vão fazendo progredir o texto de uma forma coerente e articulada. 


