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Redação: orientações básicas para produção de um texto dissertativo 

 

1. Tema: o tema exige uma tese? Como verificar isso? Afinal, o que é uma tese? 

Tese é o que se deseja provar, defender; é o ponto de vista que se assume diante de uma discussão; é um 
posicionamento em relação ao que se discute. 

 Redija uma dissertação argumentativa ... 

 Redija um texto em que você expresse seu ponto de vista, seu posicionamento, seu juízo de valor ... 

 Quando o tema é formulado como pergunta, exige-se uma resposta.  

Observação: Em todos esses casos, o texto deverá apresentar tese. 

 

2. A tese de um texto pode estar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão ou diluída no texto. O mais usual é 

que esteja na introdução. 

 

3. Estrutura 

 O texto dissertativo deve ter, no mínimo, quatro parágrafos. O texto que tem apenas um parágrafo de 

desenvolvimento indica, em princípio, ter uma falha: ou análise é simplista (desenvolveu apenas uma ideia), ou a 

divisão paragráfica está falha. Para evitar esse problema, pode-se estruturar o texto antes de o escrever. 

 Evite construir parágrafos com apenas um período, sobretudo do desenvolvimento. 

 Evite elaborar períodos muito longos. Isso, normalmente, compromete a clareza. 

 

4. Linguagem 

 Utilize o registro culto da língua (índice de conhecimento). Evite expressões coloquiais, marcas de oralidade e 

gírias, por exemplo. 

 Evite usar a 1ª pessoa do singular ou a 1ª pessoa do plural que expresse uma visão particularizante. 

 Evite repetição vocabular desnecessária (problema de coesão textual). Use sinônimos e pronomes a fim de atenuar 

a repetição. 

 Evite, sempre que possível, o emprego do gerúndio e atente à ocorrência repetida de “que”. 

 Não dialogue com o leitor (interlocução). Isso é próprio, por exemplo, de carta. 

 

5. Argumentação 

 Procure apresentar ilustrações (dados, exemplos) a fim de confirmar uma ideia ou mesmo como suporte para 

desenvolvimento de uma análise. A ilustração é índice de conhecimento. 

 Explore, se o tema permitir, a relação de causa/ efeito na discussão. Isso enriquece a análise. 

 Evite generalizações. Isso, quase sempre, indica uma visão simplista da realidade, dos problemas analisados. 

Exemplos: 1. Todos os brasileiros agem como se fossem especialistas em tudo. 2. Os homens sempre agirão para 

defender, primeiro, seus interesses, mesmo que prejudique os outros.  

 

 

 

REDAÇÃO  
Escolher um item. 


