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Algumas dicas sobre uma produção dissertativa 
 

1- Todo parágrafo dissertativo deve ter um mínimo de 02 (duas) 
frases para que ele seja considerado. O ideal é que cada parágrafo 
tenha três frases/períodos: tópico frasal (apresentação), 
argumentação, encerramento. As frases não devem ser muito 
curtas, nem muito longas, ou seja, períodos simples são 
desaconselhados e períodos compostos longos são proibidos. Um 
parágrafo dissertativo com uma única frase/período é 
totalmente condenado; 

2- As características básicas da dissertação são a objetividade, a 
clareza, a coesão (força textual) e a coerência. Por isso, nunca se 
deve exagerar no vocabulário, inverter demais as frases, transmitir 
ideias ou críticas exageradas, formar organizações “malucas” nas 
frases; 

3- A redação dissertativa expositiva pode ser feita em 3ª pessoa do 
singular (preferível) ou 1ª pessoa do plural (aceito). É importante 
que momentaneamente não seja utilizada a 1ª pessoa, nem do 
plural, nem do singular. É importante que não haja a mistura de 
pessoas gramaticais, ou seja, no início utilizar-se a 1ª pessoa 
(entendemos, nosso, nós), transpor-se para a 3ª pessoa (as 
pessoas, as civilizações, a sociedade, a educação brasileira) e no 
final se retornar à 1ª pessoa (compreendemos, vemos que, 
sabemos, nós, de nós, nossas); 

4- Numa dissertação expositiva não se deve utilizar expressões 
comuns que personalizam seu texto. Entre esses termos 
destacam-se: “na minha opinião”, “no meu modo de pensar”, “eu 
acho”,” não concordo”, “eu sei que”,” sou contra a ideia de que” e 
tantas outras desse gênero; 

5- A modalidade da língua a ser usada é a culta. Dessa forma, não 
são aceitas infrações de ortografia, crase, acentuação gráfica, 
concordância e regência. Releia seu texto após a escrita, a fim de 
que não sejam cometidas essas falhas; 

6- As marcas de oralidade, ou seja, expressões que são usadas na 
linguagem falada devem ser eliminadas na produção textual 
dissertativa. Eis algumas falhas mais comuns: a gente 
(equivalendo a nós), verbos levar e trazer (no sentido de gerar, 
ocasionar, acarretar), ditados populares, expressões figuradas, 
marcas de ironia ou crítica direta. Exemplos: deixar de lado, passar 
para trás, através de (o correto é “por meio de”) acima de tudo 
(usa-se “sobretudo”), virou e disse, quebrar a cara e outras mais. 
Um erro bastante grave cometido pela maioria dos candidatos é o 
uso do verbo “acabar” seguido de gerúndio (acaba fazendo, 
acabou gerando, acabará buscando), o que empobrece muito o 
texto, na verdade, o gerúndio só deve ser utilizado em locuções 
verbais (está fazendo, estavam trabalhando), desde que usados de 
modo regrado; 

7- Uma redação dissertativa possui o caráter de atualidade, por 
isso, abomina o uso de expressões temporais. Assim, são 
proibidos termos como: atualmente, hoje, nos dias atuais, 
recentemente. A expressão “hoje em dia”, além de incorrer no 
que já foi mencionado, ainda possui a agravante pelo fato de ser 
um clichê (termos gastos pelo uso) comum às dissertações. 
Qualquer indicação temporal no passado deve ser bem 
identificada; 

8- Deve ser evitado o uso de repetições de palavras. Para isso, usam-
se pronomes pessoais (ele, ela), pronomes possessivos (seu, sua), 
expressões sinônimas ou hiperônimos, ou seja, termos genéricos, 
como “esse produto”, “essa situação”, “esta pessoa”. Em 
repetições, palavras que dizem respeito à temática do texto 
podem ser um pouco mais usadas. 

9- Quanto à estética, pode-se usar a letra cursiva ou de imprensa 
(de forma) desde que legíveis. Aqueles que utilizam uma letra de 
imprensa, o ideal é que façam a distinção entre as maiúsculas e as 
minúsculas. No entanto, se legível, a letra não é tanto exigida 
quanto o conteúdo. Para os alunos que utilizam a letra cursiva, é 

abominado o uso de maiúscula no interior do texto, salvo nos 
casos autorizados: início de frase ou nome próprio; 

10- Ainda para efeitos de estética, a linha deve ser usada 
integralmente. Nesse caso, o espaço de parágrafo deve ter, no 
máximo, dois centímetros e as palavras devem estar rentes à 
margem da folha de redação. Não se pode esquecer que a 
separação silábica é obrigatória. Como dica, o hífen da separação 
silábica é posto na frente da palavra (-) e não é admitido o traço 
subscrito (_); 

 
Uma vez lidas as informações preliminares, leia os textos abaixo e 
produza um texto de acordo com as informações solicitadas. 
 

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. 
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Proposta de Redação: 
Faça sua redação dissertativo-expositiva atendendo ao tema abaixo: 

O isolamento dos jovens provocado pelo uso exagerado da 
tecnologia. 

 
Atenda às seguintes orientações: 
1- Faça um esquema a fim de que seu texto tenha um processo 

textual introdutório. Como nesse primeiro momento a produção 
textual será orientada, você seguirá a paráfrase do tema e tese 
fornecidas abaixo: 
A utilização do aparato tecnológico tem produzido nos jovens um 

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

2- Num segundo momento, indique as delimitações que você irá 
utilizar ao longo do texto. Nessa produção, você terá as 
delimitações indicadas. Veja: 
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- Agora, com o auxílio do professor, elabore a introdução textual, a 
fim de que isso possa auxiliá-lo nessa primeira produção. Veja, 
nesse momento, você deverá copiar o primeiro parágrafo, da 
maneira que foi proposto, o que já facilitará seu trabalho. 
Observe: 
Introdução (1º parágrafo): contextualização do tema + 
apresentação da tese (1º período) / apresentação da 1ª 
delimitação (2º período) / apresentação da 2ª delimitação (3º 
período) 
Veja a introdução que será utilizada por você: 
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. 

4- Feita a introdução, você deverá confeccionar o desenvolvimento 
de seu texto em dois parágrafos, nos quais você ampliará as ideias 
da introdução, fará exemplificação e exporá opiniões que 
comprovem sua tese. Para tanto, você seguirá o restante do 
esquema abaixo: 
Desenvolvimento 1 (2º parágrafo): apresentação da 
delimitação/argumento 1 (1º período) / desenvolvimento da 
delimitação (2º e/ou 3º períodos); 
Desenvolvimento 2 (3º parágrafo): apresentação da 
delimitação/argumento 2 (1º período) / desenvolvimento da 
delimitação (2º e/ou 3º períodos). 

5- Finalmente, você produzirá sua conclusão, obedecendo ao 
restante do esquema: 
Conclusão (4º parágrafo): expressão inicial + reafirmação do tema 
(1º período) / retomada geral do tema e encerramento de forma 
positiva (2º e/ou 3º períodos) 

6- Dê um título a seu texto; 
7- Faça entre 25 a 30 linhas.  

 
Bom trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora veja um modelo de texto completo, do qual você deverá utilizar 
integralmente apenas a introdução. O restante do texto apresentado 
aqui serve apenas como exemplo, para auxiliá-lo. Dessa forma, se 
houver cópia de fragmentos do texto, eles serão anulados parcial ou 
integralmente. 

 
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. 
 


