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Introdução ao tipo dissertativo:

Proposta de Produção Textual:
orientações



Gatinhas e gatinhos, tudo bem? Eu 
sei que vocês estão mais do que 

preparados no texto dissertativo. 
Então vamos começar nossas 

produções textuais!



Leia o texto abaixo para auxílio à produção textual: 

A festa do iPod é um dos hits do momento entre os jovens espanhóis. Trata-se de
um encontro sem música ambiente, onde cada um leva seu aparelho, coloca os fones no
ouvido e ouve o que quer. Com pouca conversa, estão todos “juntos”, mas cada um
mergulhado em seu próprio mundo. Esse tipo de comportamento não está restrito ao
povo espanhol. Adolescentes reproduzem a cena em todos os continentes, preocupando
pais atônitos (com uma realidade muitas vezes desconhecida) e dividindo especialistas.
Há os que garantem que esses garotos estão se isolando, voltando-se cada vez mais para
si mesmos. Já outros defendem que, graças à tecnologia, esses mesmos adolescentes
estão mais inteligentes e bem informados. De toda forma, a única coisa de que se tem
certeza até agora, e é unanimidade entre as correntes de pensamento, é que os riscos e
os benefícios dessas práticas podem coexistir.

A chamada “geração tecnológica” (iGeneration) inspirou a professora Jean Twenge,
do Departamento de Psicologia da Universidade San Diego, a pesquisar mais de 1,3
milhão de jovens americanos. Segundo a professora, “Os jovens de hoje têm mais
liberdade e independência, mas estão mais ansiosos e solitários”. Para ela, “Eles são



multimídia e querem fazer tudo ao mesmo tempo e a tecnologia favorece esse 
imediatismo. Assim, quanto mais alternativas, maior a confusão”, completa o sociólogo 
e especialista em juventude e tecnologia, Antônio Flávio Testa, da Universidade de 
Brasília (UnB).

Segundo os estudiosos, o isolamento físico é o principal risco do vício tecnológico.
É o caso da jovem Sabrina Pinheiro, 18 anos, de São Paulo, que sai do cursinho todos os
dias às 12h30 e, ao chegar em casa, ingressa num universo paralelo.

Os tocadores de MP3 e iPods também podem funcionar como instrumento de
isolamento para muitos jovens. Thayssa Carvalho, 16 anos, do Rio de Janeiro, por
exemplo, sai sempre com os amigos, mas cada um leva o seu iPod para um encontro de
poucas palavras e muita música, tal qual os jovens espanhóis.

As conclusões de Twenge receberam críticas de outros analistas. “A tendência ao
isolamento é uma marca da personalidade de cada um, não de uma geração”, contesta o
psicólogo Kali Trzesniewski, especialista em autoestima pela Universidade de Standford
(EUA). “O comportamento dos jovens depende da educação que eles receberam. Mesmo



sem a tecnologia, existe o garoto que se isola da família porque prefere ler livros ou 
jogar bola”, complementa Testa. Mas todos os psicólogos concordam num ponto. Não 
adianta proibir o uso da internet, do iPod ou dos jogos eletrônicos. O fundamental é 
conscientizar a garotada sobre os limites do uso.

Carina Rabelo, Istoé, edição 2001, 12 de março de 2008.



Tema: O isolamento dos jovens provocado pelo uso exagerado da tecnologia.

Paráfrase do tema e tese
A utilização do aparato tecnológico tem produzido nos jovens um isolamento capaz

de efeitos os mais variados, os quais muitas vezes são irreversíveis.

1- Fatores que motivam o envolvimento do jovem 
com a tecnologia e favorecem o seu isolamento.

4- Consequências promovidas por essa atitude a 
médio e longo prazo.
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Confecção da introdução:
ESQUEMA

Apresentação do tema ou da tese (uma frase/período) + apresentação do 
argumento 1 (uma frase/período) + apresentação do argumento 2 (uma 

frase/período)

Vejam a introdução pronta:

Em plena geração tecnológica, a utilização desse aparato tem produzido
nos jovens um isolamento capaz de efeitos os mais variados, os quais muitas
vezes são irreversíveis. Isso se deve principalmente ao uso excessivo de aparelhos
eletrônicos e às maravilhas oferecidas pela rede, que seduzem seus usuários.
Assim, as consequências podem ser negativas, como baixo rendimento escolar e
as dificuldades de adaptação no ambiente social, que se projetam para a fase
adulta.



Confecção do desenvolvimento 1 (2º §)
ESQUEMA (SUGESTÃO)

Reapresentação do argumento1 (uma frase/período) + discussão em forma de 
exemplos (uma frase/período) + análise do argumento 1 (uma frase/período)

Vejam o desenvolvimento 1 (2º §) pronto:

O advento da internet propiciou uma dependência dos recursos
tecnológicos devido aos seus benefícios. Essa atitude gera inúmeras vantagens,
como a comunicação por redes sociais que aproxima pessoas e favorece o
conhecimento de outras tantas. Há também os jogos para entretenimento ou
mesmo as ferramentas de consulta de informações, o que faz com que esse
mecanismo se torne um vício, principalmente para a juventude.



Confecção do desenvolvimento 2 (3º §)
ESQUEMA (SUGESTÃO)

Reapresentação do argumento 2 (uma frase/período) + discussão em forma de 
exemplos e de estatísticas (uma  frase/período) + análise do argumento 2 (uma 

frase/período)

Vejam o desenvolvimento 2 (3º §) pronto :

Por outro lado, há os resultados negativos desse uso, uma vez que ele
favorece o consumismo e práticas inadequadas, as quais põem em risco seus
benefícios. Dessa forma, na escola, o uso de eletroeletrônicos favorece a “cola”,
além de impossibilitar um estudo regular, devido a uma utilização desregrada.
Além disso, muitos jovens perdem sua capacidade de interação, pois não é
incomum verem-se pessoas em ambientes sociais “teclando” em lugar de
exercitarem uma boa comunicação e entrosamento.



Confecção da conclusão (4º §)
ESQUEMA (SUGESTÃO)

Expressão inicial (PORTANTO) + reafirmação do tema e da tese (uma 
frase/período) + discussão final do tema e da tese(uma  frases/período) 

encerramento por meio de perspectiva (uma frase/período)

Vejam o desenvolvimento 2 (3º §) pronto :

Portanto, os resultados do uso desenfreado da internet não são desejáveis,
como um isolamento da realidade. Assim, não há a obrigatoriedade de
radicalismos como a eliminação dessa prática, mas sim, a interação com a
sociedade. Enfim, o importante é a união dessa atividade com outras do
cotidiano, para o cidadão ser formado de forma completa e eficiente.



Tecnologia x isolamento inconsequente
Em plena geração tecnológica, a utilização desse aparato tem produzido nos jovens um isolamento

capaz de efeitos os mais variados, os quais muitas vezes são irreversíveis. Isso se deve principalmente ao
uso excessivo de aparelhos eletrônicos e às maravilhas oferecidas pela rede, que seduzem seus usuários.
Assim, as consequências podem ser negativas, como baixo rendimento escolar e as dificuldades de
adaptação no ambiente social, que se projetam para a fase adulta.

O advento da internet propiciou uma dependência dos recursos tecnológicos devido aos seus
benefícios. Essa atitude gera inúmeras vantagens, como a comunicação por redes sociais que aproxima
pessoas e favorece o conhecimento de outras tantas. Há também os jogos para entretenimento ou mesmo
as ferramentas de consulta de informações, o que faz com que esse mecanismo se torne um vício,
principalmente para a juventude.

Por outro lado, há os resultados negativos desse uso, uma vez que ele favorece o consumismo e
práticas inadequadas, as quais põem em risco seus benefícios. Dessa forma, na escola, o uso de
eletroeletrônicos favorece a “cola”, além de impossibilitar um estudo regular, devido a uma utilização
desregrada. Além disso, muitos jovens perdem sua capacidade de interação, pois não é incomum verem-se
pessoas em ambientes sociais “teclando” em lugar de exercitarem uma boa comunicação e entrosamento.

Portanto, os resultados do uso desenfreado da internet não são desejáveis, como um isolamento da
realidade. Assim, não há a obrigatoriedade de radicalismos como a eliminação dessa prática, mas sim, a
interação com a sociedade. Enfim, o importante é a união dessa atividade com outras do cotidiano, para o
cidadão ser formado de forma completa e eficiente.



Proposta de redação
Tema: O isolamento dos jovens provocado pelo uso exagerado da tecnologia.
Orientações:
1- Copiar INTEGRALMENTE a introdução fornecida;
2- Elaborar o desenvolvimento, utilizando as duas delimitações fornecidas::
1ª delimitação: fatores que motivam o envolvimento do jovem com a tecnologia e favorecem o
seu isolamento;
2ª delimitação: consequências promovidas por essa atitude a médio e longo prazo.
3- Elaborar a conclusão, de acordo com o esquema:
Expressão inicial (PORTANTO) + retomada do tema e da tese (uma frase) + discussão final do
tema + encerramento em forma de síntese ou de perspectiva;
4- Atenção: a cópia de algum trecho do desenvolvimento ou da conclusão implicará a anulação
do trecho inteiro. Se a cópia ultrapassar 10 linhas, o texto todo será anulado, sem a
possibilidade de refazê-lo;
5- Forneça um título ao texto;
6- Faça entre 25 a 30 linhas;
7- Use a folha oficial e no local para gênero e tema coloque: dissertação sobre isolamento pela
tecnologia.


