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Leia o texto seguinte sugira um TÍTULO coerente para ele.

É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz
respeito à preservação do meio ambiente. Apesar dos inúmeros desastres ecológicos
que ocorrem com demasiada frequência, a população continua “cega” e o pior é que
essa cegueira é por opção. (...)”

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativo-argumentativo.htm.
Acesso em: 3 abr. 2020.

SUGESTÃO DE TÍTULO: Respeito ao ambiente, respeito à vida

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativo-argumentativo.htm
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo [TEXTO DISSERTATIVO - PARÁGRAFO]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides explanando sobre os tipos

e a composição dos parágrafos dissertativos
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D6 - Identificar o tema de um texto.
 D7 - Identificar a tese de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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TEXTO DISSERTATIVO - TÍTULO

É uma vaga referência ao assunto abordado; normalmente é
colocado no início do texto. Um bom título apresenta as seguintes
características:

 sucinto;
 claro, direto e objetivo;
 originalidade.

OBSERVAÇÃO: A redação ENEM não exige o TÍTULO.
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TEXTO DISSERTATIVO - TÍTULO

1) O TÍTULO É A SÍNTESE DO TEMA

Dica: Algumas pessoas preferem fazer o título antes do texto, para servir como guia.
Mas nem sempre isso dá certo: pode ser que, ao longo do texto, você acabe mudando
o foco e o título perca um pouco do sentido. Para evitar que isso aconteça, uma
sugestão é fazer o título sempre depois que o texto estiver pronto. Assim, você pode
se basear nele para definir exatamente qual frase encaixa mais com o que você
escreveu.

Se o nome de um livro ou de um filme deve entregar um pouco do que será
tratado naquela obra, com o título da redação é a mesma coisa: ele deve
sintetizar o que o leitor vai encontrar ao longo do texto. Além disso, um título
bem trabalhado pode fazer o corretor notar que você entendeu perfeitamente a
proposta. Por isso, use a simplicidade e faça um título em que o tema fique claro.
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2) NADA DE FRASES LONGAS

Primeira regra para fazer um bom título: ele deve ser curto! Procure usar no mínimo
três palavras, e evite que o tamanho da frase seja maior do que metade da linha.

3) O VERBO É OPCIONAL

Lembrete: Jamais use o tema dado pela banca como título. O tema é o assunto
estipulado pela banca sobre o qual você vai escrever; o título é a frase para encabeçar o
seu texto, que você mesmo deve criar. Fique atento, copiar qualquer parte da proposta
de redação pode provocar a anulação do texto!

O título não precisa ser, necessariamente, uma oração completa com sujeito e predicado,
como “O desmatamento é o pior crime contra a natureza”. Pode, também, ser uma expressão
sem verbo, como “O problema da reforma agrária”. Mas usar a expressão, apesar de resolver o
problema do título longo, pode ser perigoso: é preciso que ela consiga sintetizar o tema, mesmo
sem o verbo. Na dúvida, aposte no que parecer mais fácil na hora.
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4) APOSTE NA SUA CRIATIVIDADE

Dica: fuja de lugares-comuns, chavões, frases prontas e gírias. Usar da criatividade
é o oposto disso.

É importante que o título deixe claro o que você vai abordar, mas usar da
criatividade pode deixá-lo muito mais interessante para a banca corretora. Nada
impede que você use figuras de linguagem ou mesmo uma citação (entre aspas,
sempre) no título. Mas lembre-se que a simplicidade é fundamental: tentar rebuscar
demais pode dificultar o entendimento da frase.
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5) PONTO FINAL, LETRAS MAIÚSCULAS, LINHA EM BRANCO

– Pode usar ponto no fim da frase?

O título normalmente não tem ponto, mas, se for uma oração, você pode usar o ponto

final. Se for uma expressão sem verbo, não.

– Devo usar letra maiúscula em todas as palavras?

Não. Escreva o título como se estivesse escrevendo uma frase normal, usando a maiúscula

apenas em palavras que a exijam, como nomes próprios.

– Devo pular uma linha depois do título?

Depende. Pular a linha deixa o texto esteticamente melhor – mais bonito, digamos. Mas

não é obrigatório, especialmente se o limite de linhas for pequeno.

Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br. Acesso em: 15 maio 2020.

https://guiadoestudante.abril.com.br/
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INFORMAÇÕES
RELEVANTES

A eficácia do texto dependerá da forma
pela qual as ideias serão nele
apresentadas ao longo do discurso.

Nesse contexto, torna-se relevante a
ORDENAÇÃO DOS PARÁGRAFOS, que
permite que o pensamento seja
distribuído de forma lógica e precisa,
com vistas a uma efetiva interação
(compreensão) entre os interlocutores.

TEXTO DISSERTATIVO - PARÁGRAFO
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ESTRUTURA DO 
PARÁGRAFO

INTRODUÇÃO ou TÓPICO FRASAL - apresentação
da ideia principal, de modo sintético, definida
pelos objetivos aos quais o emissor se propõe.

DESENVOLVIMENTO - ampliação do tópico frasal,
atribuído pelas ideias secundárias, reconhecidas
na exposição dos argumentos com vistas a
reforçar e conferir credibilidade aos argumentos.

TEXTO DISSERTATIVO

CONCLUSÃO - retomada da ideia central
associando-a às ideias do desenvolvimento,
procurando arrematá-los de forma plausível,
muitas vezes com soluções para os problemas
apresentados.
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“Nesse contexto, é um grave erro a liberação da maconha. Provocará de
imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que
ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de
viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda. Enfim, viveremos o
caos.”

CORAZZA, Alberto. Isto É (adaptado).

EXEMPLO DE UM PARÁGRAFO E DE SUAS DIVISÕES

ELEMENTO RELACIONADOR (recurso coesivo) : Nesse contexto.
TÓPICO FRASAL: é um grave erro a liberação da maconha.
DESENVOLVIMENTO: Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado
perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas
instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à
demanda.
CONCLUSÃO: Enfim, viveremos o caos.
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ORDENAÇÃO

COERÊNCIA – trata-se da continuidade de sentidos
(sequência lógica) que se percebe no texto como
resultado da conexão de conceitos entre os elementos
nele presentes. Ela resulta uma soma dois
importantes fatores:
a) conhecimento linguístico;
b) conhecimento de mundo (ou do fato).

COESÃO - é um conjunto amplo de mecanismos
linguísticos [conjunções, preposições, advérbios,
relações lexicais etc.] usados para o estabelecimento
de relações de sentido entre as partes de um texto
verbal. A falta de coesão entre uma ideia e outra pode
impedir que as frases se transformem em um texto;
seriam então fragmentos sem nexos, um amontoado
de frases.

PARÁGRAFO DISSERTATIVO
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EXEMPLO DE UM BOM PARÁGRAFO DISSERTATIVO

“A fala é um ato individual de vontade e inteligência, no qual
convém distinguir: primeiro, as combinações pelas quais o falante realiza
o código da língua no propósito de exprimir seu pensamento pessoal;
segundo, o mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar essas
combinações”
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EXEMPLO DE UM PARÁGRAFO COM PROBLEMAS 
ESTRUTURAIS

“A língua é uma instituição social, pertence a todos os indivíduos
da mesma comunidade, é dever de todos garantir a soberania da
nação...”

SUGESTÃO DE REESCRITURA: “A língua é uma instituição social, uma vez
que pertence a todos os indivíduos da mesma comunidade; logo, é
dever de todos garantir a soberania da nação...”

O uso dos conectores lógicos uma vez que [causa] e logo [conclusão] permite ao
leitor perceber a conexão entre os sentidos por meio das ideias que eles passam.
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“Política e politicalha não se confundem, não se parecem, não se

relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam

mutualmente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios

definidos, regras morais, leis escritas, ou tradições respeitáveis. A politicalha é

a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política

uma função, ou o conjunto das funções do organismo nacional: é o exercício

normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma.

A politicalha, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos

negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política

é a

higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos

povos de moralidade estragada.”

Rui Barbosa.
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D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

QUESTÃO 1 - O tópico frasal deste parágrafo é:

A. A política é a higiene dos países moralmente sadios.

B. Constitui a política uma função.

C. Política e politicalha não se confundem.

D. A politicalha, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e

viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis.

E. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutualmente.

C
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2. Censura moralista

Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se esta crise, por
exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de
familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos
municípios, do preço dos livros em livrarias, num nunca acabar de problemas e de
carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez
não seja exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as
pesquisas tradicionais não levam em conta. E, também de um tempo para cá, políticas
educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura.

LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 2013 (fragmento).
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2. [ENEM] Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se
frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora

A.ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura.

B.critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de

bibliotecas.

C.rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise com a

leitura.

D.questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas

acadêmicas.

E.atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de

qualidade.

D
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TEXTO DESCRITIVO

 Características, estrutura e elementos composicionais

das sequências descritivas;

 Descrição objetiva e subjetiva;

 compor parágrafos dissertativos.


