
A dissertação e seus 
desdobramentos: 
comentários das redações 
salas 2 e 4



O que é texto dissertativo 
argumentativo?

✓Trata-se de expor uma ideia, um problema ou 
questionamento, desenvolver um raciocínio com base 
em argumentos e apresentar uma consideração final;
✓O redator se mune de técnicas de persuasão com o 
objetivo de convencer o leitor a partilhar de sua opinião 
ou mudar seu ponto de vista;
✓Não faça uma pergunta sem ao menos problematizá-
la: exemplos, retomada de conceitos ou histórica.



O que é texto dissertativo 
argumentativo?

✓ Pressupõe o uso da norma padrão da língua, sem 
gírias, expressões técnicas (jargões), expressões de 
grupos sociais. Espera-se um texto impessoal;
✓Ideias desenvolvidas de forma clara e objetiva e boa 
paragrafação. 



Pessoalidade X Objetividade  
✓ Evite o texto em primeira pessoa. É arriscado e indicado para 
outros tipos e  gêneros textuais;
✓Objetividade: O texto deve ser escrito em linguagem direta, 
evitando que a sequência seja desviada por considerações sem 
relevância;
✓Clareza: ideias devem ser apresentadas sem ambiguidades, 
verbosidade, repetições, detalhes prolixos (difíceis de entender);
✓Precisão: cada palavra deve traduzir integralmente o que se quer 
transmitir, evite: bem pouco, mais ou menos, prefira dados.
✓Simplicidade: utilize apenas as palavras necessárias, evite 
sinônimos pelo prazer da variedade; 



Estrutura do texto
Um texto dissertativo compreende em sua estrutura três partes:
✓Introdução: apresenta o tema e o posicionamento do autor, traz 
uma prévia dos argumentos que embasam a tese;
✓Desenvolvimento: análise crítica da ideia central, nos quais se 
expõe os juízos, raciocínios, exemplos, provas, fatos históricos e 
justificativas que defendam a ideia- núcleo proposta na introdução;
✓Conclusão:  parte final do texto, onde se condensa a essência do 
conteúdo, reafirma o posicionamento e lança-se uma perspectiva 
sobre o assunto.



Interpretação do tema  
✓Leia com atenção, se necessário, destaque aspectos que 
considere importante; Há alguma palavra de sentido 
desconhecido?
✓Procure saber por quais motivos ou variáveis aquele tema 
pode ser considerado um problema. Liste ou anote essas 
suposições;
✓O que representa as palavras metafóricas ou figurativas? 
✓Delimite o assunto para não ser superficial ou parecer uma 
costura de abordagens e mantenha uma postura crítica para 
avaliar os fatos. Evite ser trágico em relação ao tema, aposte na 
criticidade. 



Como organizar as ideias?  

✓A importância do rascunho como expositor de ideias;

✓Esquemas: Apresenta uma síntese das ideias organizada 

através de palavras-chaves, em torno das quais é possível 
adquirir conhecimentos e remeta a frases completas;
✓Destacar aquilo que é essencial, podem ser utilizados 
diversos símbolos, como letras, números, setas, círculos entre 
outros;
✓Releia o que escreveu: se encaixa com o tema proposto? As 
palavras transmitem o que quero dizer? Existem parágrafos 
grandes? Elimine as repetições: “é precário, de baixa qualidade 
esse método de ensino”



Maneiras de se organizar  
✓Leia toda a prova de redação e sublinhe o tema que é 
encontrado no comando, parte inicial da folha, após o verbo no 
imperativo ‘redija’.
✓Escolha um lugar onde você possa criar um esquema de 
texto. Copie neste lugar o tema com as exatas palavras-chave 
que você verificou no comando da prova;
✓Delimite a tese (fato-problema) relacionado ao tema. Planeje 
os argumentos, usando as perguntinhas que contribuem para 
isso: a quem se refere? Por que tal fato é verdade? Como ele 
acontece?



Maneiras de se organizar  

Método Cornell
Separe dois espaços da folha do caderno com uma linha 
vertical, formando uma margem menor, na esquerda, onde 
depois serão anotados os tópicos. Na direita, faça as anotações 
principais: complete o espaço com mais frases e outros 
“fragmentos” de informação. Na margem menor, separe 
palavras-chave para classificar os temas que foram abordados.
Deixe um terceiro espaço na parte inferior da folha e use-o 
para fazer um resumo e registrar qual é a relação entre os 
temas anotados naquela página.



Maneiras de organizar

Linhas gerais
✓A técnica usa traços e margens para organizar as anotações. 
A ideia mais geral começa logo à esquerda da página e grupos 
de informações mais específicas são posicionados por nível de 
importância à direita, em forma de lista.
Mapeamento
✓O formato desenvolve a compreensão do conteúdo e 
funciona como uma representação gráfica, ajuda a assimilar 
bem o assunto.



Palavrinhas para começar
Hoje em dia; No passado; Atualmente;Observando o cenário; Talvez 
seja difícil dizer o motivo pelo qual;Comenta-se, com frequência, a 
respeito de; Atualmente, observa-se que; Ao se examinarem alguns 
aspectos,verifica-se que; Convém lembrar;
É de fundamental importância; É indiscutível que…/ inegável que; 
Muito se discute a importância de; No século; É de conhecimento 
geral que; Levando-se em consideração os aspectos;Todos 
sabem/Poucos sabem; Muito se debate; Muitos duvidam; A história 
afirma; Pode-se afirmar que, em razão de…
Cogita-se, com muita frequência ; Dado o exposto da pesquisa tal; 
Ao contrário do que muitos acreditam; Ao analisar os fatos…



Acentuação



Pontuação

✓A vírgula separa 
orações e elementos 
listados em uma frase, 
indica uma pequena 
pausa. Deve ser usada 
com critério, para que 
possa auxiliar na 
compreensão do leitor. 



Clichê x Originalidade
✓Fuja do lugar comum,  frases feitas ou expressões 
cristalizadas: “a pureza das crianças”, “colocar tudo em pratos 
limpos”, “fechar com chave de ouro”, “na vida nada é  fácil”, “a 
sabedoria dos mais velhos”, “essa coisa de”, “entrar é fácil, difícil 
é sair” e a redação camicase. 
✓Panfletar e radicalizar: “devemos nos unir”! “Vamos reciclar o 
planeta” “ o aquecimento global está parecido com o inferno”
✓Despejar tudo o que sabe; parágrafos prolixos, curtos, 
fragmentação
✓Usar citações batidas, errar na grafia do nome do autor: “só 
sei que nada sei”, de Sócrates, por exemplo. 



Links importantes:

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-
cidadania/especiais/reforma-
ortografica/nova-ortografia-tem-baixa-
adesao-bcxqotzyz4u2u5sjh5djc4g9a/

http://www.miniweb.com.br/literatura/Artig
os/acordo_ortografico.pdf

https://geekiegames.geekie.com.br/blog/co
mo-fazer-uma-boa-redacao/

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/reforma-ortografica/nova-ortografia-tem-baixa-adesao-bcxqotzyz4u2u5sjh5djc4g9a/
http://www.miniweb.com.br/literatura/Artigos/acordo_ortografico.pdf
https://geekiegames.geekie.com.br/blog/como-fazer-uma-boa-redacao/


Obrigada pela atenção!!

Contato: 
brunarosa29santos@gmail.com


