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GÊNERO TEXTUAL: RECEITA, BILHETE E DISSERTAÇÃO

CONTEÚDO: REVISÃO

DESCRITOR(ES):
D6- Identificar o tema de um texto.
D8 - Estabelecer relação entre a tese e os
argumentos oferecidos para sustentá-la.

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.



Um texto não é um mero aglomerado de frases ou parágrafos
avulsos.

Um bom texto constitui-se de uma sequência de ideias
argumentativas e harmonizadas entre si destinadas a um interlocutor
real ou virtual.
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• desenvolver-se em torno de um assunto;

• sucederem-se as ideias em ordem sequente e lógica, completando e
enriquecendo a ideia-núcleo expressa na tese;

• não haver redundância nem pormenores desnecessários.
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 Vocabulário preciso e coerente às ideias expostas.

 O aprimoramento da linguagem é fundamental para adequar ideias e palavras.

 É obrigatório o uso da língua padrão culta.

 São inimigos da clareza:

Letra ilegível;

Ideias desordenadas;

Períodos longos;

Vocabulário rebuscado e impreciso;

Períodos incompletos ou mal redigidos.
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Exame e discussão crítica do assunto, por meio de argumentos convincentes,
gerados pelo acervo de conhecimentos pessoais.

É um processo de análise e síntese.

6



Consiste em apresentar os aspectos, fatos ou opiniões de modo pessoal,
sem imitação de processos ou particularidades alheias.

Na originalidade, está a criatividade.

Pode revelar-se tanto nas ideias como nas expressões.

Ideias originais são ideias próprias.
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Argumentar é convencer ou tentar convencer alguém a respeito da
veracidade das ideias que estamos veiculados.

É o procedimento usado para convencer o leitor de que nossa posição
é a correta e para leva-lo a dar sua adesão às teses defendidas pelo
texto.
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Revisando os critérios para uma 
boa argumentação

1º - é preciso ter bem claro o que queremos dizer – delimitar bem o assunto;

2º - formular ideias – também claras – sobre o assunto delimitado;

3º - estruturar essas ideias com frases bem formuladas;

4° - tentar provar cada ideia – argumento – por meio da evidência do raciocínio
e das provas.
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Dicas Finais

• Estar bem informado sobre questões da atualidade;

• ler com atenção as informações e os textos de apoio;

• fazer um rascunho para organizar as ideias e o plano textual;

• escrever com letra legível no padrão formal da língua;

• procurar compor a redação no máximo em uma hora.
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PAINEL DE QUATRO TEXTOS QUE
SERVIRÃO DE BASE PARA QUE
VOCÊ MONTE O SEU PLANO
[ESQUEMA] TEXTUAL.

NENHUM DESSES TEXTOS
PODE SER COPIADO!!!

IMPORTANTE
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C1

C4 C3

C5
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TEXTO NOTA 1000

“Black Mirror” é uma série americana que retrata a influência da
tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus
episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá
eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons
que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias
atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações
de acordo com a atividade “online” do cidadão. Por isso, torna-se
necessário o debate acerca da manipulação comportamental do
usuário pelo controle de dados na internet.

REPERTÓRIO (cinema 
– séries)

TESE
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Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de
comunicação ocorre de maneira, cada vez mais, precoce.
Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016,
apenas 35% dos entrevistados, que apresentavam idade
igual ou superior a 10 anos, nunca haviam utilizado a
internet. Isso acontece porque desde cedo a criança tem
contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da
disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza
cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um
perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e
produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o
uso da internet torna-se uma imposição viciosa para
relações socioeconômicas.

ARGUMENTO 1

DADO 
CONCRETO

CAUSA

CONSEQUÊNCIA

ARGUMENTO DE 
AUTORIDADE
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Em segundo lugar, o ser humano perde sua
capacidade de escolha. Conforme o conceito de
“Mortificação do Eu”, do sociólogo Erving Goffman, é
possível entender o que ocorre na internet que induz o
indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito
afirma que, por influência de fatores coercitivos, o
cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a
uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o
usuário, sem perceber, é induzido a entrar em
determinados sites devido a um “bombardeio” de
propagandas que aparece em seu dispositivo
conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade
de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual.

ARGUMENTO 2

REPERTÓRIO 
(SOCIOLOGIA)

CAUSA

CONSEQUÊNCIA

DADOS 
CONCRETOS
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Com o intuito de amenizar essa problemática, o
Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse
assédio comercial realizado por empresas privadas, por
meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de
acabar com essa imposição midiática. As escolas, em
parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre
esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no
estudantil,por intermédio de palestrantes, com a
participação de psicólogos e especialistas, que debatam
acerca de como agir “online”, com o objetivo de desenvolver,
desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu
favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará
realidade.

AGENTE 1

MEIO 1

AÇÃO 1

EFEITO 1

AGENTE 2

AÇÃO 2

MEIO 2

EFEITO 2
Proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada, à discussão
desenvolvida no texto e fundamentada nos direitos humanos.

D
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