
Aula 06/04 – 9º ano

Introdução ao tipo dissertativo:

Meus queridos alunos, vamos dar a continuidade a esse

nosso trabalho. Eu sei que vocês estão atarefados, mas

tenham a certeza de que a recompensa será formidável.

Nesse encontro vamos tratar do seguinte ponto:

Esquema prático do texto dissertativo expositivo e/ou 

argumentativo (Parte 1)



3ª parte:

Diferença entre tema e título

TEMA

• Antecede a escrita do texto;

• Enunciado completo: frase;

• Costuma ter verbo(s);

• Mais abrangente;

• Dá origem ao texto;

• É fornecido pelo examinador;

TÍTULO

• Sucede a escrita do texto;

• Não precisa ser enunciado completo;

• Não costuma ter verbo(s);

• Mais sintético;

• Provém do texto;

• É criado pelo autor do texto;



Exemplos:

Tema 1: O interesse do jovem em participar da vida política da nação

Título1: O jovem e a política

Tema 2: A cidade de São Paulo enfrenta inúmeros problemas

Título 2: A cidade e seus problemas

Tema 3: A necessidade de se preocupar com a Península Arábica, em virtude

da grande quantidade de petróleo dela proveniente

Título 3: A importância da Península Arábica

Tema 4: O isolamento humano na era da comunicação é um entrave à

modernidade

Título 4: As contradições da era da comunicação



Você sabe como fornecer títulos 
criativos? 



Sugestões:
Tema: O consumo excessivo de bebidas alcoólicas por parte de jovens e adolescentes no
século 21

1ª forma: título básico
O alcoolismo da juventude no século 21

2ª forma: título por contraste
Juventude do século 21 versus consumo de álcool

3ª forma: título por distribuição
Século 21: juventude e o álcool

4ª forma: título por pergunta
É normal o consumo alcoólico na juventude?

5ª forma: titulo misto
Alcoolismo na juventude: comportamento normal?



A- Produção da introdução

1. Leitura do tema e dos textos motivadores. Textos motivadores são aqueles fornecidos

para a criação de informações, para o embasamento teórico;

2. Criação de uma paráfrase do tema (texto expositivo) ou de uma tese (tese

argumentativo);

3. Elaboração de muito argumentos para escolha dos melhores por meio de perguntas

para o tema: por quê? / para que? /como? / onde? (BRAINSTORMING)

4. Escolha de dois ou três argumentos que serão desenvolvidos na introdução;

5. Produção da introdução, com o uso de dois períodos (mínimo) ou três períodos (o

ideal)

4ª parte:

Esquema básico da dissertação



MODELO:
Tema: Os problemas básicos que afligem a sociedade do século 21

Paráfrase do tema e tese
Nas duas primeiras décadas do século 21, o homem ainda não conseguiu resolver os
problemas que preocupam a todos e podem por em risco a vida do planeta.

1- Existem populações imersas em completa miséria.

2- A paz é interrompida por conflitos internacionais

3- O meio ambiente é ameaçado pelo desequilíbrio ecológico.

4- A poluição assola a sociedade, até  a área tecnológica.

P
o

r 
q

u
ê

?



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:

Nas duas primeiras décadas do século 21, o homem ainda não
conseguiu resolver os problemas que preocupam a todos e podem por em
risco a vida do planeta. Um dos principais motivos para essa questão é o
fato de existirem grandes populações imersas na mais profunda miséria.
Associado a isso, não é raro o mundo ver a paz interrompida por conflitos
internacionais, muitas vezes altamente destruidores.



TAREFINHA DE CASA!!!!!!!

Resolver em seu caderno as questões propostas e 
que estão disponibilizadas no site, com o título:

Atividades – aula de 06/04
Bom trabalho!!!

BRINCADEIRINHA


