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Introdução ao tipo dissertativo:

Dicas fundamentais para um bom 
texto dissertativo



Professor, você tem a certeza de que 
fazer uma dissertação é fácil? 

Acredito que ainda encontrarei 
dificuldades!



Nesse momento, vamos insistir em algumas dicas 
essenciais para um bom texto argumentativo. Seu 

trabalho será seguir ao pé da letra essas informações! Em 
pouco tempo, você estará preparado para um concurso 

externo, como vestibular e Enem! 
Eu confio em vocês exageradamente!!!!  



1ª DICA:

Todo parágrafo dissertativo deve ter um mínimo de 02 (duas) frases
para que ele seja considerado.

• Ideal por parágrafo: três frases/períodos: tópico frasal (apresentação),
argumentação/desenvolvimento, 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.



2ª DICA:

As características básicas da dissertação são a objetividade, a clareza,
a coesão (ligação das orações, das frases/períodos) e a coerência
(lógica interna e externa).

• Não se deve exagerar no vocabulário;

• Frases muito invertidas são desaconselhadas;

• Não é viável transmitir ideias ou críticas exageradas;

• Não se deve formar organizações “malucas” nas frases;

• Evitar as repetições é fundamental.



3ª DICA:

A redação dissertativa expositiva pode ser feita em 3ª pessoa do
singular (preferível). É importante que momentaneamente não seja
utilizada a 1ª pessoa, nem do plural, nem do singular.

• O uso da 3ª pessoa garante a objetividade do texto;

• A mistura de pessoas gramaticais é grave: 1ª pessoa (entendemos,
nosso país, nós) com 3ª pessoa (levam, a sociedade, o país);

• Para se obter a 3ª pessoa, pode-se usar a voz passiva sintética
(percebe-se, nota-se) ou expressões comuns (é notório que, é fácil
perceber, a sociedade entende que).



4ª DICA:

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.



5ª DICA:

A modalidade da língua a ser usada é a culta.
• Não são aceitas infrações de ortografia, crase, acentuação gráfica,

concordância e regência;

• A linguagem usada nas redes sociais não deve ser usada na
dissertação: gírias, encurtamento de palavras, mistura de idiomas,
etc;

• Releia seu texto após a escrita, a fim de que não sejam cometidas
essas falhas.



6ª DICA:

As marcas de oralidade, expressões usadas na linguagem falada,
devem ser eliminadas na produção textual dissertativa.

• 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 de expressões figuradas: 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.

• Erro bastante grave: mau uso do gerúndio (1º- “acabar”/”vir” +
gerúndio – Ex.: acaba fazendo, vem gerando; 2º- futuro + gerúndio-
Ex. estaremos levando, estará fazendo; 3º- gerúndio com função de
consequência – Ex.: A população está isolada, diminuindo o risco da
pandemia.).



7ª DICA:

Uma redação dissertativa possui o caráter de atualidade, por isso,
abomina o uso de expressões temporais.

• São proibidos termos como: atualmente, hoje, nos dias atuais,
recentemente; salvo se confrontarem com um passado;

• A expressão “hoje em dia”, além de incorrer no que já foi
mencionado, ainda possui a agravante pelo fato de ser um clichê
(termo gasto pelo uso) comum às dissertações.

• Qualquer indicação temporal no passado deve ser especificada (Ex.:
no passado, antigamente, outrora – FALHOS / Na primeira metade do
século 19 – ADEQUADO).



8ª DICA:

Deve ser evitado o uso de repetições de palavras.

• O ideal é que haja um mínimo de 5 linhas entre uma palavra e outra
igual;

• Consideram-se repetições palavras da mesma família: desenvolver,
subdesenvolvimento, desenvolvido;

• Os sinônimos são termos bem aceitos;

• Em segundo lugar, devem-se usar pronomes: pronomes pessoais (ele,
ela, o a, lhe, me, nos), pronomes possessivos (seu, sua);

• Os hiperônimos, ou seja, termos genéricos, são bem valiosos: o país,
esse produto, essa situação, esta pessoa, o animal;

• Em repetições, palavras que dizem respeito à temática do texto podem
ser um pouco mais usadas.



9ª DICA:

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;

• 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;

• Não há “minha letra”, portanto não se deve inventar: “a” sem perna,
“t” sem corte, “ç” sem cedilha, “i” e “j” sem pingo ou com bola; etc.



10ª DICA:

Ainda para efeitos de estética, a linha deve ser usada integralmente.

• O recuo de parágrafo deve ter, no máximo, dois centímetros;

• 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 (_).


