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Tema 1 – Redação 

Pré-Vestibular 
 

 

PROF. LÉLIO 

 

Algumas dicas sobre uma produção dissertativa 

 

1.  Todo parágrafo dissertativo deve ter um mínimo de 02 

(duas) frases para que ele seja considerado. O ideal é que cada 

parágrafo tenha três frases/períodos: tópico frasal 

(apresentação), argumentação, 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; 

2.  As características básicas da dissertação são a 

objetividade, a clareza, a coesão (força textual) e a coerência. 
Por isso, nunca se deve exagerar no vocabulário, inverter demais 

as frases, transmitir ideias ou críticas exageradas, formar 

organizações “malucas” nas frases; 

3.  A redação dissertativa expositiva pode ser feita em 3ª 

pessoa do singular (preferível) ou 1ª pessoa do plural (aceito). 

É importante que momentanamente não seja utilizada a 1ª 

pessoa do singular. É importante que não haja a mistura de 

pessoas gramaticais, ou seja, no início utilizar-se a 1ª pessoa 

(entendemos, nosso, nós), transpor-se para a 3ª pessoa (as 

pessoas, as civilizações, a sociedade, a educação brasileira) e no 

final se retornar à 1ª pessoa (compreendemos, vemos que, 

sabemos, nós, de nós, nossas); 

4.  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; 

5. A modalidade da língua a ser usada é a culta. Dessa forma, não 

são aceitas infrações de ortografia, crase, acentuação gráfica, 

concordância e regência. Releia seu texto após a escrita, a fim de 

que não sejam cometidas essas falhas; 

6.  As marcas de oralidade, ou seja, expressões que são usadas 

na linguagem falada devem ser eliminadas na produção textual 

dissertativa. Eis algumas 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: 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. Um 

erro bastante grave cometido pela maioria dos candidatos é o uso 

do verbo “acabar” seguido de gerúndio (acaba fazendo, acabou 

gerando, acabará buscando), o que empobrece muito o texto; 

7.  Uma redação dissertativa possui o caráter de atualidade, por 

isso, abomina o uso de expressões temporais. Assim, são proibidos 

termos como: atualmente, hoje, nos dias atuais, recentemente. A 

expressão “hoje em dia”, além de incorrer no que já foi mencionado, 

ainda possui a agravante pelo fato de ser um clichê (termos gastos 

pelo uso) comum às dissertações. Qualquer indicação temporal no 

passado deve ser bem identificada; 

8.  Deve ser evitado o uso de repetições de palavras. Para isso, 

usam-se pronomes pessoais (ele, ela), pronomes possessivos 

(seu, sua), expressões sinônimas ou hiperônimos e hipônimos. 

Em repetições, palavras que dizem respeito à temática do texto 

podem ser um pouco mais usadas. 

9.  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. No entanto, 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; 

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

integralmente. Nesse caso, o parágrafo deve ter em torno de dois 

a três centímetros e 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 (_). 

 

 A partir das informações acima e da leitura dos textos 

abaixo, faça sua produção textual, conforme as orientações. 

 

Texto 1 

Surto de febre amarela é tragédia anunciada, diz historiador 
 Na virada do século 19 para o 20, as cidades do Brasil sofriam 

com problemas de saneamento básico e recorrentes epidemias. Na 

época, o sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu erradicar a doença, 

que volta a assombrar o país. 

 

Há mais de cem anos, o sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu, 

numa campanha até então inédita, acabar com focos do 

mosquito Aedes aegypti e erradicar as recorrentes epidemias de febre 

amarela nas grandes cidades do país – isso numa época em que não 

havia vacina contra a doença. 

Agora, no entanto, a enfermidade ameaça voltar aos centros 

urbanos, com a confirmação de 47 casos entre os 272 suspeitos, e 

25 mortes em Minas Gerais; e a luta contra o mosquito – que também 

transmite os vírus da dengue, da chicungunya e do zika – parece 

perdida. 

Por que um problema resolvido há mais de um século volta a 

assombrar a população? Para o historiador Marcos Cueto, da Casa de 

Oswaldo Cruz, trata-se de um retrocesso e também de uma tragédia 

anunciada. "Na história das epidemias do século 21, muitas vezes a 

dengue antecede a febre amarela. Mas aqui as lições da História não 

são levadas em conta", afirma o especialista, que é também editor 

científico da revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 

Na virada do século 19 para o 20, as condições de saneamento 

nos principais centros urbanos do país eram insalubres. Mesmo na antiga 

capital, o Rio de Janeiro, o problema era grave e responsável, diretamente, 

pelas recorrentes epidemias de febre amarela. A situação era tão séria que 

muitos navios estrangeiros evitavam aportar por aqui em determinadas 

épocas do ano – o que trazia consequências econômicas. 

Rodrigues Alves assumiu a Presidência da República em 

1902 disposto a dar um basta àquela situação. Logo no ano seguinte, 

Oswaldo Cruz foi chamado a assumir a diretoria-geral de Saúde 

Pública – um cargo similar ao de ministro da Saúde – com a espinhosa 

missão de acabar com a febre amarela. 

O médico criou o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela, 

que logo colocou nas ruas as chamadas brigadas de mata-mosquitos 

– grupos de agentes sanitários cujo objetivo era eliminar os focos de 

mosquito a qualquer custo. O modelo de ação era truculento, com os 

agentes de saúde percorrendo todas as casas e destruindo todos os 

locais de desova do mosquito transmissor. Mas surtiu efeito: em 1907, 

a epidemia foi considerada erradicada. E desde 1942 não há registros 

de transmissão de febre amarela nos centros urbanos. 

"No Brasil e em muitos países da América do Sul este era um 

problema considerado controlado; restrito a regiões amazônicas", 

afirma Cueto. "Desde o fim dos anos 20, praticamente não houve 

nenhum surto epidêmico nas cidades. E desde 1937 existe uma vacina". 

Para Cueto, no entanto, de lá para cá, predominou no país uma 

atitude passiva e tolerante com o mosquito transmissor da febre. "Os 

controles foram ficando cada vez mais relaxados [e por essa mesma 

razão houve um aumento da dengue e do zika]. Não houve uma 

política de vacinação entre a população urbana e o número de 

moradores das cidades só aumentou", explica o especialista. 

As cidades cresceram de forma desordenada, e as áreas mais 

pobres e sem saneamento são os maiores focos de proliferação do 

mosquito. No caso de novos surtos da doença, são justamente as parcelas 

menos favorecidas da população que mais sofrerão com o problema. 

Para Cueto, medidas individuais para controle de larvas – 

como apregoa hoje o governo – não são suficientes. "Temos que 

resolver os problemas de água, moradia e pobreza que fazem com que 

existam muitos reservatórios nas favelas", diz o especialista. "E além 
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disso, temos que resolver o problema da criminalidade nas favelas, 

que impede o trabalho de sanitaristas no controle dos reservatórios e 

na educação higiênica." 

Para o historiador, Oswaldo Cruz é um exemplo de liderança 

a ser seguido, embora não represente mais um modelo. "Agora 

existem novos desafios, temos problemas novos, precisamos de 

respostas mais complexas", afirma. "Precisamos resolver a questão da 

pobreza urbana e fazer com que a vacina seja acessível para todos." 
Disponível em: http://www.dw.com/pt-br/surto-de-febre-amarela-%C3%A9-

trag%C3%A9dia-anunciada-diz-historiador/a-37209686 Acesso em 29/01/2018 

 

Texto 02 

Entenda porque doenças controladas e erradicadas voltam a aparecer 

Falta de saneamento básico, vai e vem de pessoas entre países, 

fatores ambientais e mutações genéticas de vírus e bactérias são 

algumas causas 

 

Você já ouviu falar em doenças reemergentes? Você pode até 

não conhecer o termo, mas com certeza sabe quais são algumas delas. O 

nome define doenças, para controladas e até erradicadas que voltam a 

aparecer em surtos ou epidemias, como a dengue, o sarampo, a coqueluche 

e a tuberculose. E não é simples saber porque elas voltam. 

Existem vários fatores que podem contribuir para o 

reaparecimento de doenças. Em regiões onde não há saneamento básico, 

por exemplo, o problema está nos hospedeiros onde vírus e bactérias 

procriam. Já em países que recebem refugiados, é preciso um controle de 

epidemia, porque não há como saber quem foi ou não vacinado em seu 

país de origem. O vai e vem de pessoas entre países também é um jeito 

dessas doenças cruzarem fronteiras. E há ainda fatores ambientais. 

— O exemplo que dou são as grandes obras. Por exemplo, 

quando se criou Itaipu aumentou o número de casos de malária no Sul do 

Brasil, porque se criou um lago artificial. Houve um desequilíbrio 

ecológico — explica Flávio Rocha, pesquisador da Fiocruz. 

Para entender porque essas doenças voltam, pesquisadores da 

Fundação Oswaldo Cruz analisam vírus e bactérias para acompanhar as 

mutações destes microrganismos e, assim, adequar o sistema de vacinação, 

modificando, quando preciso, doses e frequência de retorno que o 

indivíduo precisa ao longo da vida. 

— Nosso esforço é de fazer com que aquelas infecções que já 

podem ser controladas, porque existe vacina, sejam controladas. E para 

aquelas que ainda não existem vacinas, vacinas venham a ser 

desenvolvidas — define Ana Carolina Vicente, pesquisadora da Fiocruz, 

Mas a participação da população também é muito importante no 

combate a estas doenças. É preciso estar com a carteira de vacinação em 

dia, e combater o ambiente propício ao desenvolvimento de vetores e 

hospedeiros, que transportam vírus e bactérias, como, por exemplo, o 

mosquito Aedes aegypt que transmite a dengue. 
19/12/2015 

Disponível em: http://redeglobo.globo.com/como-sera/noticia/2015/12/entenda-porque-

doencas-controladas-e-erradicadas-voltam-aparecer.html Acesso em 29/01/2018 

  

 

Texto 03 

 
Disponível em: http://www.projetomemoria.art.br/OswaldoCruz/indice/fotos.html 

Acesso em 29/01/2018 
 

PROPOSTAS DE REDAÇÃO 

PROPOSTA A (UnB e outros vestibulares) 

Após a leitura dos textos e com suas informações de vida, elabore 

uma dissertação argumentativa com o tema abaixo: 

A volta das doenças erradicadas no Brasil 

 

 Orientações: 

 

1.  Você deverá compor um texto na modalidade 

argumentativa, portanto apresentará sua tese, ou seja, sua opinião 

lógica e não óbvia.  

2. É importante lembrar que, para que haja um texto argumentativo, 

você deverá interpor em todo parágrafo uma ideia opinativa 

(opinião ou tese) e deverá defendê-la com argumentos; 

3. Utilize a 3ª pessoa do singular ao longo do texto e evite 

mistura com 1ª pessoa do singular ou do plural; 

4. Faça um esquema a fim de que seu texto tenha um processo 

textual introdutório. Num primeiro momento, você deverá ter 

uma tese a ser defendida. 

5. Num segundo momento, indique as delimitações / argumentos 

que você irá utilizar ao longo do texto: 

 1ª delimitação 

 2ª delimitação 
6. Agora, elabore a introdução textual: 

7. Introdução (1º parágrafo): contextualização do tema + 

apresentação da tese (1º período) / apresentação da 1ª 

delimitação (2º período) / apresentação da 2ª delimitação (3º 

período) 

8. Feita a introdução, você deverá confeccionar o desenvolvimento 

de seu texto em dois parágrafos, nos quais você ampliará as 

ideias da introdução, fará exemplificação e exporá opiniões que 

comprovem sua tese. Para tanto, você seguirá o restante do 

esquema abaixo: 

 Desenvolvimento 1 (2º parágrafo): apresentação da 

delimitação/argumento 1 (1º período) / desenvolvimento da 

delimitação (2º e/ou 3º períodos); 

 Desenvolvimento 2 (3º parágrafo): apresentação  da 

delimitação/argumento 2 (1º período) / desenvolvimento da 

delimitação (2º e/ou 3º períodos). 

9. Finalmente, você produzirá sua conclusão, obedecendo ao 

restante do esquema: 

 Conclusão (4º parágrafo): expressão inicial + reafirmação do 

tema (1º período) / retomada geral do tema e encerramento de 

forma positiva (2º e/ou 3º períodos) 

10. Escreva entre 25 a 30 linhas e, em caso de letras confusas, seja o 

mais legível possível; 

11. Dê um título a sua redação; 

Bom trabalho! 

 

PROPOSTA B (Enem) 

 A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “a situação das epidemias reemergentes e 

a necessidade de sua erradicação definitiva”, apresentando 

proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, 

organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos 

para defesa de seu ponto de vista. 

 

Orientações: 

 

1. Faça o texto em 3ª pessoa do singular e em norma culta; 

2. Problematize sobre o tema em todos os parágrafos; 

3. Ofereça propostas para a solução do problema; 

4. Desenvolva uma argumentação coerente e fundamentada; 

5. Faça o mínimo de 25 e o máximo de 30 linhas. 
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