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PROFESSOR LÉLIO – 9º ANO 
 

 

Leia com atenção a teoria das páginas 43 a 48 e proposta de redação das páginas 49 e 50 do livro “Produção de 
Textos” e produzir um texto dissertativo, de acordo com as orientações abaixo: 
 

1- O tema proposto fala sobre a “violência contra a mulher”. Nesse sentido você desenvolverá esse tema, com 
atendimento ao esquema proposto: 

A- Escolher dois argumentos / delimitações que serão trabalhados(as) ao longo do texto; 

B- Nesse texto, obrigatoriamente, será executado um modelo de dissertação argumentativa, a fim de que 
você possa tomar contato com “esquemas” bastante utilizados em textos de concurso, o que facilitará 
bastante esse seu trabalho. Veja: 

Introdução: 

Compreender TEMA é, para as democracias neoliberais, desatar os nós das injustiças sociais que afetam a 
sociedade brasileira. Mesmo que a Constituição Cidadã de 1988 procure garantir equidade de direitos, as 
fissuras são visíveis, herança de CONTEXTO. Nessa dinâmica, cabe a análise de duas direções: 
ARGUMENTO (TÓPICO) 1 e ARGUMENTO (TÓPICO) 2. 

 

Conclusão: 

Portanto, como alerta Martin Luther King, nada é mais perigoso do que a ignorância sincera. Isso posto, os 
primeiros passos para dissolver problemas referentes a TEMA passam por PROPOSTA DE SOLUÇÃO. 
Assim, a distopia de um Brasil para pouco pode ser convertida na realidade de um Brasil para todos. 

 

Observação: nesse esquema, a introdução e a conclusão serão preenchidas apenas nos locais em que 
houver a informação em negrito. 

C- O desenvolvimento será elaborado de acordo com os dois argumentos mencionados na introdução. Para 
tanto, você deverá utilizar as informações dos textos motivadores, das páginas 49 e 50 (Livro: Produção 
de Textos), bem como procurar outras ideias que possam amparar seus argumentos: dados estatísticos, 
exemplos de fatos de ciência pública, frases e teorias de autores, exemplos de filmes, livros, poemas e 
outras informações a seguir. Atenção: nas aulas dos dias 11/05 e 13/05 Serão fornecidas informações 
para que vocês possam utilizar como recursos argumentativos. A não utilização de recursos 
argumentativos em seu texto incorrerá em penalização grave. 

 

2- O texto deverá ser feito em 3ª pessoa do singular; 

3- O uso de expressões de elementos coesivos é obrigatório, conforme mencionado no texto anterior; 

4- Não produza seu texto sem antes assistir às aulas dos dias 11 e 13/05; 

5- Devem ser feitas entre 25 e 30 linhas; 

6- Forneça um título ao seu texto. 

 


