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O Texto Dissertativo: Características 
Gerais  
 

(...) O sermão há de ser duma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. 
 Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-
la para que se distinga, há de prová-la com a Escritura, há de declará-la com a razão, há de 
confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as 
circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem 
evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer às dificuldades, há de impugnar e refutar com 
toda a força de eloquência os argumentos contrários, e depois disto há de colher, há de apertar, há 
de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto, é falar 
de mais alto. Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas 
esses hão de nascer todos da mesma matéria, e continuar e acabar nela. 
 

Sermão da Sexagésima, Padre Antônio Vieira. 
 

 Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes 
sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, 
mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa havendo tantos nela que têm ofício de 
sal, qual será, ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque 
a terra se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores não pregam a verdadeira 
doutrina; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes 
dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores dizem uma coisa e fazem 
outra; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, 
que fazer o que dizem; ou é porque o sal não salga, e os pregadores se pregam a si, e não a Cristo; 
ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes em vez de servir a Cristo, servem os seus 
apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. 
 

Sermão de Santo Antônio, Padre Antônio Vieira. 
 
Texto 1: 
Tema: Os limites da liberdade de expressão no mundo contemporâneo 
 

Educar sem desarmar 
 

A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos 
Brizola e Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os 
encontros e chegaram à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais 
mostraram o quanto as palavras podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do 
povo, mas também aos dedos, às redes sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e 
local, é válido refletir: há mesmo limites na liberdade de expressão no mundo de hoje? 

Em primeiro lugar, para entender esse problema, é necessário analisar suas causas. 
Resultado de uma sociedade que dá espaço para a manifestação dos anônimos, o que se pensa 
tem sido refletido na fala sem qualquer edição, ou seja, o “pensar duas vezes antes de falar” já não 
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faz mais sentido. A Internet e as redes sociais têm alimentado o debate anônimo e, 
consequentemente, a manifestação de ideias sem enxergar o respeito ao próximo chegou aos 
debates. Um exemplo claro disso está nas próprias eleições presidenciais, quando amizades se 
desfizeram como resultado de opiniões divergentes. O problema, porém, não se resume só ao 
espaço virtual. 

Não se atendo à Internet, a opinião sem medições chegou às ruas. A campanha dos 
adesivos, dos debates em universidades, das manifestações e os atentados a jornais considerados 
desrespeitosos – e, com eles, uma chuva de mais opiniões e posições ofensivas – provaram que o 
respeito ao próximo já não é mais limite para a liberdade de expressão. Com isso, o posicionamento 
de grupos midiáticos se tornou mais firme – e reconhecível – e as divisões de ideias ficaram mais 
claras. Em um cenário de perda do respeito, é impossível não perceber que a liberdade de opinião, 
nos dias de hoje, se tornou uma arma. 

Diante de uma sociedade que atira no outro sem pensar nos efeitos desse tiro, é importante 
planejar soluções que busquem não desarmar – o que seria censura, ferindo os direitos de 
expressão –, mas educar, de forma que cada palavra seja consciente e busque um debate 
produtivo. Em um primeiro plano, as instituições de ensino, em parceria com as ONGs, podem 
ajudar nisso, promovendo palestras, discussões e até projetos que envolvam a questão da 
consciência na manifestação de ideias. Além disso, a mídia e o poder público, juntos, podem 
trabalhar a temática e suas consequências em novelas, programas de TV e campanhas 
publicitárias. Assim, poderemos, finalmente, educar sem precisar desarmar e evitar que debates 
como os de 1989 e 2014 se repitam no Brasil e no mundo. 
 
Texto 2:  
Tema: A família contemporânea e sua representação em questão no Brasil 
 

Duas mães, dois pais, meio-irmão, enteados, filhos legítimos e adotivos. Esses são só alguns 
dos possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só “papai, mamãe, 
titia” parecem ter ficado na letra dos Titãs. Entretanto, ainda há muito que se discutir para que, de 
fato, essa nova configuração seja reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. 

Apesar das visíveis mudanças, o conservadorismo ainda é latente na sociedade civil. Por 
trás do famoso discurso “respeito, mas não acho normal”, perpetua-se o preconceito. 
Recentemente, a Câmara dos Deputados ressuscitou um polêmico projeto denominado “Estatuto 
da Família”, que legitima apenas a união entre homem e mulher. Uma enquete do portal da Câmara 
mostrou que 53% das pessoas concordam com essa definição. Embora muito já se tenha 
conquistado, para uma parcela representativa da população, o modelo tradicional é o que 
representa a família brasileira. 

Essa visão engessada do modelo familiar colabora com o crescimento da intolerância. 
Crianças que têm famílias fora do “convencional” costumam sofrer com o preconceito. 
Frequentemente, são noticiados casos de agressões a filhos de casais gays. A história mais recente 
teve um final trágico: a morte de um menino de 14 anos, filho adotivo de um casal homoafetivo. Os 
adolescentes que o agrediram são o reflexo de uma sociedade que ainda não aceita o diferente e 
acha que preconceito é questão de opinião. 

Além disso, devem-se considerar, também, as demais estruturas familiares. Antigamente, a 
mulher divorciada estava fadada à solidão, pois não era aceita socialmente. Hoje, há inúmeros 
casos de mulheres que são chefes de família, solteiras e mães independentes. Apesar de sofrerem 
menos com o preconceito, elas ainda encaram desafios diários. No âmbito jurídico, muitas 
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conquistas já foram alcançadas, mas, culturalmente, ainda há um longo caminho a percorrer para 
que o patriarcalismo institucionalizado dê espaço à pluralidade da nova representação familiar. 

Por tudo isso, fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a 
representatividade da instituição familiar. A luta é pedagógica. Por isso, o debate precisa se 
estender aos mais variados ambientes sociais. A escola, enquanto instituição socializadora, é 
responsável por naturalizar essa nova face, promovendo o respeito e a integração. O governo, por 
sua vez, precisa criar meios eficazes de punição aos casos de intolerância. Enquanto essas novas 
configurações continuarem a ser ocultadas, nunca serão representadas. Porque família não é tudo 
igual, o que muda é muito mais que o endereço. 
 
Exercícios: 
 
1. (UERJ 2009 – 2º Exame de Qualificação)  
 

 
 
O texto combina subjetividade e argumentação. 
Essa combinação é confirmada pela presença de: 

a) relato pessoal e defesa de ponto de vista 
b) referência clássica e citação do passado 
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c) ênfase na atualidade e reflexão sobre o tema 
d) afirmação generalizante e comparação de idéias 

 
 
2. (UERJ 2016 – 1º Exame de Qualificação)   
 

 

Frei Betto inicia seu texto com uma citação do escritor uruguaio Eduardo Galeano, recorrendo a 
recurso comum de argumentação.  
Esse recurso constitui um argumento de:  

a) comparação 
b) causalidade 
c) contestação 
d) autoridade 
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Gabarito 
 
1. A 
2. D 

 
 


