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REDAÇÃO PARA CONCURSOS 

 

PROPOSTA/ TEMA/TESE 

– PROPOSTA: é formada por um assunto, sobre o qual se apresenta uma coletânea 

de textos. Essa pode ser composta de textos visuais ou verbais. 

– TEMA: é o recorte operado sobre o assunto. Comumente as propostas já trazem o 

tema especificado, é a partir dele que você produzirá seu texto. ATENÇÃO: a partir do 
tema, não dos textos- base. Observe o tema trazido na proposta anterior: 
–  
– Com base nas ideias presentes nos textos acima, redija uma dissertação 
sobre o tema: 
–           O trabalho infantil na realidade brasileira. 

 

– TESE: é o posicionamento do autor frente ao tema. A tese é obtida através da 

reflexão e do questionamento acerca da proposta, dos textos- base. Para a formatação da 

tese deve se seguir alguns procedimentos: 

 

TIPOS DE TEXTO 

 Há vários tipos de texto, porém vamos estudar apenas o dissertativo-argumentativo. 

 

Dissertativo 

 A Dissertação é o ato de desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. A 

missão do texto dissertativo é informar, transmitir um conhecimento. Ele não deve ser 

persuasivo, se isso ocorrer, o texto passa a ser dissertativo-argumentativo. 

 

Argumentativo 

 Tem como objetivo persuadir alguém sobre nossas ideias, deve ser claro, objetivo, 

conexo e coeso. O texto deve sem impessoal, não se usa primeira pessoa. 

 

DISSERTAÇÃO/ARGUMENTAÇÃO 

 – “Ninguém é capaz de escrever bem, se não sabe bem sobre o que vai escrever.” 

(Mattoso Câmara Jr.) 

 – É importantíssimo estar bem informado: revistas, jornais, internet, livros... (buscar 

várias fontes de informação). Discutir os temas com os amigos, família para verificar o 

ponto de vista de outras pessoas, para assim desenvolver um senso crítico. 

 – Até os grandes escritores buscavam referências para escrever. Camões pediu 

ajuda às ninfas do Tejo, Drummond escreveu que tinha uma pedra no meio do caminho  
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se referindo a Bilac que havia feito referência a Dante. Portanto não existe quem escreva 

sem conhecimento. 

 “Redação é conversa. E como toda conversa, deve mostrar um ponto de vista.” 

 A dissertação/argumentação tem como objetivos: 

I. Expor um assunto, esclarecendo as verdades que o envolvem, discutindo a 

problemática que nele reside;  

II. Defender princípios, tomando decisões;  

III. Analisar objetivamente um assunto através da sequencia lógica de ideias;  

IV. Apresentar opiniões sobre um determinado assunto;  

V. Apresentar opiniões positivas e negativas, provando suas opiniões, citando fatos, 

razões, justificativas. 

 Sendo a dissertação/argumentação uma série concatenada de ideias, opiniões ou 

juízos, ela sempre será uma tomada de posição frente a um determinado assunto - 

queiramos ou não. Procurando convencer o leitor de alguma coisa, explicar a ele o nosso 

ponto de vista a respeito de um assunto, ou simplesmente interpretar um ideia, estaremos 

sempre explanando as nossas opiniões, retratando os nossos conhecimentos, revelando 

a nossa intimidade. É por esse motivo que se pode, em menor ou maior grau, mediar a 

cultura (vivência, leitura, inteligência...) de uma pessoa através da dissertação. 

  A dissertação revela quem somos, o que sentimos, o que pensamos. Nesse ponto, 

tenha o máximo de cuidado com o extremismo. Temos liberdade total de expor nossas 

opiniões numa dissertação e o examinador salvo raras exceções - sabe respeitá-las. Tudo 

o que expusermos, todavia, principalmente no campo político e religioso, deve ser 

acompanhado de argumentações e provas fundamentais. 

 

O TEXTO PASSO A PASSO 

 Como é feito? 

 – Propõe-se um tema. 

 – Elabora-se  as ideias básicas. 

 – Planeja-se. 

 – Disserta-se. 

  

Peguemos um tema, por exemplo, a “Violência”. 

 Primeiro deve-se fazer um levantamento das ideias: 

 • Generalização da violência. 
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 • Revolta contra o sistema. 

 • Violência gerando violência. 

 • Necessidade de uma válvula de escape para o grande ódio encontrado na 

sociedade. 

 • Diferentes formas de violência. 

 • Autodestruição do homem através da violência. 

 Tendo essas ideias, lança-se mão delas, porque assim não se corre o risco de fugir 

do tema. 

 

Planejando o texto: 

 • O que vamos colocar como instrumento inspirador de meu texto?  

A violência é um acontecimento  histórico e cultural. 

 Exemplo: “A violência é o resultado típico da extrapolação de valores. Onde há 

riqueza exagerada, há pobreza exagerada, isto é, miséria. Onde há autoridade exagerada, 

nasce a liberdade exagerada. Onde uns têm riqueza e poder em excesso, surge, 

fatalmente, o instinto de honestidade natural a essa extra limitação.” 

 Localizemos a frase guia (tópico frasal): “A violência é o resultado típico da 

extrapolação de valores.” 

 Verifiquemos que ela problematiza a questão temática, ela é o roteiro para o texto, 

todo o texto deve ser elaborado em torno desse tópico frasal. 

 

ESTRUTURA  DISSERTATIVA-ARGUMENTATIVA 

 Dissertação argumentativa é o texto em que predomina a defesa de uma tese 

sobre um determinado assunto. 

 Este tipo de estrutura dá sentido ao texto, pois você apresenta seu texto em 

momentos, preparando o leitor aos poucos. 

 A estrutura dissertativa se divide em três partes: 

 Introdução, desenvolvimento e conclusão, vamos a elas: 

– Introdução: 

 Nela, você se coloca em relação ao texto, apresenta o ponto de vista, é o roteiro do 

seu texto dissertativo. Deve ser clara e objetiva. Deve-se pensar antes sobre que aspecto 

do tema proposto você vai desenvolver, elabora-se um parágrafo introdutório de 4 a 6 

linhas. 

 Tópico frasal – É a frase que problematiza a questão, é a síntese do que se vai 

dissertar. 
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 É importante que a construção do parágrafo introdutório siga o que propõe o texto 

temático. 

 Lembre-se, em um parágrafo padrão – Desenvolve-se uma ideia central, a qual se 

agregam outras secundárias ligadas pelo sentido. Constitui-se por um ou mais períodos 

que devem ser interligados. O parágrafo padrão deve ter sempre os seus elementos bem 

definidos. 

 

ALGUMAS FORMAS DE SE INICIAR UMA DISSERTAÇÃO/ARGUMENTAÇÃO 

 1. Apresentando diretamente seu ponto de vista, colocando seus argumentos 

desde o início: 

 “A convivência com um dependente de álcool ou drogas, além de todos os seus 

reveses, também pode se tornar um vício poderoso, uma doença. Mães, mulheres e 

irmãos de dependentes costumam assumir para si a tarefa de consertar “a ovelha negra” 

da família. Quando dão por si, passaram a viver em função do problema alheio. Ora se 

comportam como salvadores, ora assumem o papel de vítima, ora cooperam e alimentam 

ainda mais o vício.” 

 2. Fazendo uma indagação sobre o tema, questionando-o: 

 “Será que existem fatos (não preconceitos) a confirmarem a inépcia (incapacidade) 

ou mesmo a inferioridade de certas raças, estacionadas durante o processo evolutivo, a 

meio caminho entre o animal e o homem? São perguntas, não afirmações. Mas, por que 

admitiríamos, no plano individual, a existência de gênios e retardados e tememos fazê-lo 

no plano racial?” (Emir Calluf, Gazeta do Povo) 

 3. Uma definição do tema a ser questionado: 

 “A gíria é um patrimônio comum, é um instrumento de comunicação que parece 

imprescindível, sobretudo, para a juventude. Até mesmo as gerações que a condenavam 

acabaram por assimilar algumas expressões de maior ocorrência.” (Thaís Montenegro 

Chinellato) 

 4. Uma análise do tema, um esquema de suas partes ( que, geralmente, serão 

questionadas uma a uma no desenvolvimento da redação): 

 “O espírito humano é por natureza curioso, reflexivo. O mundo que o instiga a 

pensar deve também instigá-lo a desafiar, criticar e questionar as ideias que a coletividade 

e a sua cultura oferecem. Trabalhamos ideias quando escrevemos.” (Wendel Johnson) 

 5. Usando dados da História: 

 “Desde que aprendeu a manejar o fogo e a roda, o homem passou a gerar uma 

força produtiva, a qual desencadeou as invenções, as conquistas e o progresso. Mas 
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essa produtividade prejudicou o relacionamento entre os povos, assim como entre patrão 

e empregado, no domínio pela tecnologia e na exploração da mão de obra.” 

 6. Expondo o ponto de vista oposto com o fim de combatê-lo durante o 

desenvolvimento: 

 “Na medida em que a caça é proibida no Brasil, não se pode admitir a existência de 

uma Associação Brasileira de Caça nem de lojas de caça e pesca. Um novo capítulo da 

Constituição brasileira proíbe essas atividades. Caça não é esporte, porque esporte 

pressupõe igualdade de condições entre os contendores, um conhecimento prévio, de 

ambas as partes, das regras do jogo, e a existência de um juiz que faça cumprir essas 

regras.” (Cacilda Lanuza) 

 7. Com dados estatísticos: 

 “A cada ano que passa, mil crianças morrem por dia debaixo do céu brasileiro. 

Morrem de doenças para as quais a medicina criou uma infinidade de nomes, todos 

sinônimos de um só mal: fome, subnutrição.” (Eric Nepomuceno) 

 8. Alguns fatos representativos: 

 “Que países em guerra ou vítimas de catástrofes tenham conhecido e ainda 

conheçam a fome, é compreensível, ainda que não se explique. Que países vítimas de 

clima ingrato e solo ainda mais ingrato tenham que dosar a ração alimentar, entende-se...” 

(Marilda Prates) 

 9. Uma pequena narrativa: 

 “Dentro de uma ambulância, um paciente está em estado grave. Perto dele, um 

médico jovem, com pouca experiência nesse tipo de atendimento, tenta dar os primeiros 

socorros. Mas a situação se complica. Neste momento, muito longe daquele local, entra 

na operação de socorro um outro médico, profissional bem mais experiente, capaz de 

comandar com tranquilidade uma situação como essa. Ele está no hospital para onde o 

paciente está sendo levado. Esse médico também vê, por uma tela de televisão, o próprio 

paciente. É como se ele estivesse lá. Situações como essa, que a princípio parecem ser 

privilégio do futuro, poderão ocorrer mais breve do que se imagina.” (Cilene Pereira, IstoÉ) 

- Desenvolvimento: 

 

  Após introduzir o tema, é hora de debatê-lo apresentando argumentos que 

convençam. O desenvolvimento é o momento em que se explica, justifica, desdobra, 

esclarece e comprova o que foi dito na introdução. 

   Não tente demonstrar um conhecimento que não tem, não enrole, pense sempre 

que qualidade é importante e não quantidade. 
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  É onde o argumento se legitima, onde entram as confirmações de ideias através 

de raciocínios lógicos e exemplificações para uma maior credibilidade de tese. Esta parte 

deve ter de 2 a 3 parágrafos. 

  Se necessário, procure um fato-exemplo que sirva para reforçar sua opinião. Use 

sua memória visual, algo que ouviu, que leu, algum fato político, econômico, social, 

histórico. Esse fato-exemplo dá força à nossa argumentação, encorpa o texto, dá uma 

marca.   

  Para não se perder, você pode também enumerar os tópicos principais de seu 

texto antes de iniciar o desenvolvimento. 

  Nos parágrafos do desenvolvimento também devem aparecer as justificativas, que 

trazem explicações e exemplificações de como a ideia central se desenvolve. Também 

devem estar presentes em sua redação, os ganchos semânticos, que estabelecem a 

correlação entre os parágrafos seguintes.     

 

ARGUMENTAÇÃO: 

– Argumentar é defender com lógica um ponto de vista. 

– O argumento deve ser convincente, bem elaborado, com comprovações, deve-se 

ser claro e objetivo. Repetições não são bem vindas, não se “enche linguiça”. Evite 

períodos longos, pois você pode se perder em meio às suas próprias argumentações, 

além de poder deixar seu texto cansativo. 

 Quando uma mulher pergunta para o seu amado se ele a ama. O que ele deve responder? 

“Eu a amo porque você tem os cabelos negros tem os olhos castanhos.” Isso não é um 

bom argumento é muito vazio, há muitas mulheres com cabelos negros, portanto o motivo 

para ele a amar é pouco, o argumento é fraco. Agora se ele responder que a ama porque 

ela é uma pessoa especial, muito inteligente, companheira, que sente um desejo imenso 

de permanecer ao lado dela, que ela é uma motivação para vencer os momentos difíceis... 

Aí sim, se tem uma boa argumentação. 

– Observemos o trecho: “O país passa por sérios problemas econômicos, o trabalhador não 

consegue comprar roupas novas.” Que trabalhador? Que tipo de roupas? Existem vários 

tipos de trabalhadores, desde o que ganha um salário mínimo até o que ganha milhares 

de reais, assim como existem roupas de diferentes preços. Portanto este argumento não 

é adequado. 
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- Conclusão: 
 

 A redação é lida como um todo, portanto todas as partes são importantes, não 

existe uma mais importante que a outra. Deve-se pensar que o corretor só vai dar o 

conceito de sua redação após terminar a leitura desta. Portanto não existe texto bem 

escrito sem uma boa introdução, sem um bom desenvolvimento e sem uma boa 

conclusão. Deve-se fechar a redação com “chave de ouro”. 

 Sabemos que nos impressiona mais um filme que começa mais ou menos e 

termina brilhantemente do que o contrário. 

 A conclusão deve ser feita em apenas um parágrafo (nunca mais do que isso) e ter 

entre 4 e 8 linhas. 

 O maior problema quando se chega à conclusão é o que colocar nesta, já  que se 

gastou toda a sua criatividade e argumentação no desenvolvimento. 

 Deve-se preparar o leitor para o encerramento do texto, o leitor deve perceber que 

o texto está acabando. É claro que visualmente ele sabe que o texto está acabando, mas 

você deve prepará-lo para isso. 

 O ato de convencer através de seu texto se evidencia na conclusão, para isso você 

deve iniciar o parágrafo final com um conectivo de caráter conclusivo. Deve-se dar uma 

ideia de conclusão, para isso pode-se usar conectivos como: portanto, então, dessa forma, 

desse modo, nessa perspectiva. Essas palavras dão tom de encerramento ao seu texto. 

Quando o leitor iniciar esse parágrafo, ele tem certeza, não apenas visual, que seu texto 

está chegando ao fim. 

 Depois de iniciar seu parágrafo com um conectivo de conclusão, você deve pensar 

em ratificar a sua tese, esclarecer o seu ponto de vista. Ratificar = corroborar, confirmar, 

reafirmar. Lembremos que a sua tese se iniciou já na introdução, é nela que você indicou 

o caminho que o seu texto iria percorrer. Então para concluir, você pega o que colocou na 

introdução e usa novamente na conclusão, claro que usando palavras diferentes. Deve 

ser feita uma paráfrase do que foi proposto na introdução, esta paráfrase vai ocupar no 

máximo duas linhas. Pense no texto como um círculo, você deve iniciar e terminar no 

mesmo ponto. Assim seu texto ficará bem amarrado e redondo. Parafrasear não significa 

simplesmente substituir palavras por sinônimos, 

 Outra função da conclusão é criar “certo” impacto no leitor. Na redação, a ideia de 

que a primeira impressão é a que fica é equivocada, a impressão que fica é a última. O 

texto dissertativo pode ser comparado a um filme. Todos preferem um bom final. 

 Lembre-se sempre que na conclusão não se devem introduzir informações novas, 
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se ainda há  informações a serem discutidas, é porque ainda não é o momento de se 

iniciar a sua conclusão. 

 A conclusão do último parágrafo deve ser a conclusão de todo o texto e não 

apenas desse parágrafo. 

 Vale lembrar que a conclusão é o momento final do texto, é aqui que termino meu 

texto, mas como  meu texto deve ser bem planejado, você já deve saber como seu texto 

será concluído quando o iniciar. 

 Há três tipos de conclusão: 

– CONCLUSÃO RESUMO: É a maneira mais comum de concluir o texto. Nesta 

forma de conclusão, pega-se os aspectos abordados no desenvolvimento, resumem-se e 

reforça-se a tese. 

– CONCLUSÃO PROPOSTA: Nesse tipo de conclusão, apontam-se soluções para o 

problema colocado, é uma conclusão que procura saídas, aponta medidas que possam 

ser tomadas. 

– CONCLUSÃO SURPRESA: É a conclusão que possibilita uma maior liberdade de 

criação, inclusive um final poético. É um tipo de conclusão que surpreende o leitor e 

revela um alto grau de conhecimento e elaboração. Deve-se lembrar que embora haja 

liberdade, não se deve fugir da norma culta padrão de linguagem, nem fugir da 

argumentação/dissertação. Cuidado, pois é o tipo de conclusão mais difícil de  fazer. Aqui 

é 8 ou 80. Se errar, o resultado será péssimo. 

 

COESÃO E COERÊNCIA 

 

 Para que se consiga redigir um bom texto, é necessário: 

– Prática: praticar é fundamental, deve-se criar o hábito de se escrever com 

frequência. 

– Conhecimento: ter conhecimento prévio do assunto que será abordado é 

fundamental para um bom texto, não se escreve bem sobre o que não se conhece. 

– Técnicas: Conhecimento é fundamental, mas não é tudo, precisa-se de técnicas 

que possibilitem a passagem de forma correta das informações para o papel. 

 Já falamos que o texto deve ser claro, objetivo e interessante. A estética de seu 

trabalho também é muito importante. Fazendo parte dessa estética, encontramos 

elementos que participam da construção textual. Dois dos mais importantes elementos 

são a coesão e a coerência. 

 COESÃO: A coesão faz com que seu texto tenha uma ligação harmoniosa. Ela 
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ajusta o texto. A coesão ajuda a manter a relação entre o texto. Também garante a 

conectividade dentro do texto. 

 A coesão pode se dar muitas vezes de modo implícito, baseado em conhecimentos 

anteriores. Para se obtê-la podem ser empregados também: substituições, associações, 

pronomes, conjunções, numerais, elipses... 

  

 COERÊNCIA: É a lógica interna dentro do texto. Um texto com coerência é o que 

mantém o assunto intacto, sem distorções. A coerência facilita a compreensão do texto. 

Um texto incoerente é aquele que apresenta carência de sentido ou o que apresenta seus 

argumentos de forma contraditória. Muitas vezes o problema da incoerência vem do mau 

uso dos elementos de coesão textual.   

 “O enunciado não se constrói com um amontoado de palavras e orações. Elas se 

organizam segundo princípios gerais de dependência e independência sintática e 

semântica, recobertos por unidades melódicas e rítmicas que sedimentam estes 

princípios”. (Evanildo Bechara) 

 

 “Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, 

porque  consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém o ministro da Agricultura 

considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de Reforma 

Agrária pretende assentar milhares de sem-terra.” 

 As palavras em destaque ligam as partes do texto, portanto, podemos afirmar que 

elas são responsáveis pela sua coesão. 

Alguns tipos de coesão: 

Palavras e expressões de transição. 

Vejamos algumas palavras e expressões de transição e seus respectivos sentidos: 

- inicialmente (começo, introdução) 

- primeiramente (começo, introdução) 

- primeiramente (começo, introdução) 

- antes de tudo (começo, introdução) 

- desde já (começo, introdução) 

- além disso (continuação) 

- do mesmo modo (continuação) 

- acresce que (continuação) 

- ainda por cima (continuação) 

- bem como (continuação) 

- outrossim (continuação) 

- enfim (conclusão) 

- dessa forma (conclusão) 

- em suma (conclusão) 

- nesse sentido (conclusão) 
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- portanto (conclusão) 

- afinal (conclusão) 

- logo após (tempo) 

- ocasionalmente (tempo) 

- posteriormente (tempo) 

- atualmente (tempo) 

- enquanto isso (tempo) 

- imediatamente (tempo) 

- não raro (tempo) 

- concomitantemente (tempo) 

- igualmente (semelhança, conformidade) 

- segundo (semelhança, conformidade) 

- conforme (semelhança, conformidade) 

- assim também (semelhança, conformidade) 

- de acordo com (semelhança, conformidade) 

- daí (causa e consequência) 

- por isso (causa e consequência) 

- de fato (causa e consequência) 

- em virtude de (causa e consequência) 

- assim (causa e consequência) 

- naturalmente (causa e consequência) 

- então (exemplificação, esclarecimento) 

- por exemplo (exemplificação, esclarecimento) 

- isto é (exemplificação, esclarecimento) 

- a saber (exemplificação, esclarecimento) 

- em outras palavras (exemplificação, esclarecimento) 

- ou seja (exemplificação, esclarecimento) 

- quer dizer (exemplificação, esclarecimento) 

- rigorosamente falando (exemplificação, esclarecimento). 

 

Coesão por referência 

- pronomes pessoais: eu, tu, ele, me, te, os... 

- pronomes possessivos: meu, teu, seu, nosso... 

- pronomes demonstrativos: este, esse, aquele... 

- pronomes indefinidos: algum, nenhum, todo... 

- pronomes relativos: que, o qual, onde... 

- advérbios de lugar: aqui, aí, lá... 

 

Coesão por substituição 

Machado de Assis é o principal escritor brasileiro e o livro Dom Casmurro é a principal 

obra do Bruxo de Cosme Velho. 

Curitiba é uma linda cidade. A capital do Paraná é um exemplo de como os homens e a 

natureza podem conviver em perfeita harmonia. 
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Bento XVI visitou Cuba na última semana. Sua Santidade pode passear tranquilamente 

por Havana. 

 

 
 

EXERCÍCIOS 
 

1 – No texto abaixo, observa-se um problema de coesão textual. Identifique-o, explique e 
conserte o problema. 
 “Joana conversava com Paula quando Sônia chegou. Aí, ela contou que está 
interessada em João.” 
 
 
 
 
 
2 – Devido ao incorreto de recursos coesivos, o trecho, a seguir, apresenta problemas de 
clareza textual. Reescreva-o de forma que o texto fique claro. 
 “O governo de muitos países tem decidido liberar a maconha para uso doméstico. A 
Inglaterra faz vistas grossas ao consumo da erva. Ela deixará, a partir de agora, de 
efetuar prisões por seu porte para consumo próprio. Ela segue a tendência europeia de 
maior tolerância com os usuários de drogas leves.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – As questões seguintes apresentam problemas de coesão por causa do uso incorreto 
do conectivo. Procure descobrir a razão dessa impropriedade de uso e corrija o erro. 
 
a) Em São Paulo já não chove há mais de dois meses, apesar de que já se pense em 
racionamento de água e energia elétrica. 
 
 
 
 
b) As pessoas caminham pelas ruas, despreocupadas, como se não existisse perigo 
algum, mas o policial continua folgadamente tomando o seu café no bar. 
 
 
 
 
c) Talvez seja adiado o jogo entre Fluminense e Botafogo, pois o gramado do Maracanã 
não é dos piores. 
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EVITANDO ALGUNS PROBLEMAS 
 
 

AMBIGUIDADE 

 Ambiguidade é a duplicidade de sentido, seja de uma palavra ou de uma expressão. 

Fica a dúvida sobre o que exatamente o texto quer dizer. Ocorre geralmente nos 

seguintes casos: 

 Má colocação do advérbio. 

 “Jovens que recebem maior atenção dos pais frequentemente são mais educados.” 

 Jovens são mais educados porque recebem frequentemente maior atenção dos 

pais? 

 Jovens são frequentemente mais educados porque recebem maior atenção dos 

pais? 

 Eliminando a ambiguidade: 

 “Jovens que recebem frequentemente maior atenção dos pais são mais educados.” 

ou “Jovens que recebem maior atenção dos pais são frequentemente mais educados.” 

 

FALTA DE CLAREZA 

 É comum ouvirmos alguém dizer: “Esse texto está confuso.” “Falta clareza ao 

texto.” 

 É horrível quando lemos algo e não conseguimos entender. Os argumentos se 

misturam; novas ideias surgem a cada momento sem que as anteriores tenham sido 

dissertadas; parágrafos parecem nunca ter fim; a leitura fica amarrada. 

 Um texto claro é aquele em que há transmissão de todo o conteúdo ao interlocutor. 

É aquele em que toda a mensagem é passada, em que nada fica obscuro. Textos mais 

concisos, ou seja, objetivos, geralmente possuem mais clareza. 

 Para se eliminar a falta de clareza em um texto, de estruturar bem seus 

pensamentos, uma das formas mais indicadas é: analisar bem o tema sugerido e buscar 

na memória o conhecimento que se tem sobre ele. Depois, deve-se refletir sobre o que 

vai ser escrito e como fazê-lo, só então se pega o rascunho e se vai ao texto. Antes, 

porém, é necessário que se delimite o tema, por exemplo; tema geral: Violência; tema 

específico: Violência no campo. 

 Quando se restringe um tema, restringe-se também o que se vai escrever. 

Restringir um tema não significa deixar seu texto pequeno, mas sim objetivo. Lembre-se 

que em um tema muito abrangente a chance de se perder é muito maior; já em um tema 

específico é mais fácil de trabalhar  melhor seu texto, colocar informações mais precisas, 
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dissertar melhor. 

 Jamais escreva uma redação sem antes rascunhá-la. Erros acontecem, mas 

devem ficar no rascunho. 

 Algumas dicas para deixar seu texto mais claro: 

– Não utilize períodos longos, pois estes tendem a ficarem mais confusos. A chance 

de se perder e criar ambiguidade são muito menores em períodos curtos. 

– Jamais tente demonstrar conhecimento que não possui. Não utilize palavras que 

não conhece. Com o uso destas, o risco de seu texto ganhar outro significado é muito 

maior. Use palavras simples e precisas. Também não coloque informações das quais não 

tem certeza, não tente iludir o corretor com falsos conhecimentos. 

– Muito cuidado com a ambiguidade. Muitas vezes ao se escrever não se percebe 

que a frase ficou ambígua, por isso é necessário que se releia o texto. 

– Evite a redundância: repetição desnecessárias  de termos. 

– A coesão é importantíssima para que seu texto fique claro, pois o texto deve ser 

lido como um todo. Suas partes devem estar interligadas, deve haver relação entre 

orações, períodos, parágrafos. Fale de um assunto e só depois parta para outro. Um dos 

indícios de que falta coesão a um texto é o uso excessivo de vírgulas. Não se deve 

passar suas ideias para o texto assim que elas forem aparecendo. Elas devem ser 

organizadas, encaixadas. Lembre-se que seu cérebro é muito rápido, desta forma as 

ideias muitas vezes surgem de forma muito mais rápida do que se pode escrever. 

– Concentração é fundamental, assim como ler cada parágrafo antes de partir para o 

parágrafo seguinte. 

 

Trinta dicas infalíveis para escrever bem 

 
1. Deve-se evitar ao máx. a utiliz. de abrev. etc. 
 
2. É desnecessário empregar estilo de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática 
advém de esmero excessivo que raia o exibicionismo narcisístico. 
 
3. Anule aliterações altamente abusivas. 
 
4. não esqueça as maiúsculas no início das frases. 
 
5. Evite lugares-comuns como o diabo foge da cruz. 
 
6. O uso de parênteses (mesmo quando for relevante) é desnecessário. 
 
7. Estrangeirismos estão out; palavras de origem portuguesa estão in. 
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8. Evite o emprego de gíria, mesmo que pareça nice, sacou?? ...então valeu! 
 
9. “Porra”, palavras de baixo calão podem transformar seu texto numa “merda”. 
 
10. Nunca generalize: generalizar é um erro em todas as situações. 
 
11. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A 
repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto em que a 
palavra se encontra repetida. 
 
12. Não abuse das citações. Como costuma dizer um amigo meu: “Quem cita os outros 
não tem ideias próprias”. 
 
13. Frases incompletas podem causar 
 
14. Não seja redundante, não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes; isto é, 
basta mencionar cada argumento uma só vez, ou, por outras palavras, não repita a 
mesma ideia várias vezes. 
 
15. Seja mais ou menos específico. 
 
16. Frases com apenas uma palavra? Jamais! 
 
17. A voz passiva deve ser evitada. 
 
18. Utilize a pontuação corretamente especialmente o ponto e a vírgula pois a frase 
poderá ficar sem sentido será que ninguém mais sabe utilizar o ponto de interrogação 
 
19. Quem precisa de perguntas retóricas? 
 
20. Conforme recomenda a A.F.O.G, nunca use siglas desconhecidas. 
 
21. Exagerar é cem milhões de vezes pior do que a moderação. 
 
22. Evite mesóclises. Repita comigo: “mesóclises: evitá-las-ei!” 
 
23. Analogias na escrita são tão úteis quanto chifres numa galinha. 
 
24. Não abuse das exclamações! Nunca!!! O texto fica horrível!!!!! 
 
25. Evite frases exageradamente longas pois estas dificultam a compreensão das ideias 
nelas contidas e, por conterem mais que uma ideia central, o que nem sempre torna o seu 
conteúdo acessível, forçam, dessa forma, o pobre leitor a separá-la nos seus diversos 
componentes de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de 
contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de 
frases mais curtas. 
 
26. Cuidado com a hortografia, para não estrupar a língúa portuguêza. 
 
27. Seja incisivo e coerente; ou não... 
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28. Não fique escrevendo (nem falando) no gerúndio. Você vai estar deixando seu texto 
pobre e estar causando ambiguidade, com certeza você vai estar deixando o conteúdo 
esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E 
como você vai estar lendo este texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção 
e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando 
em não estar falando dessa maneira irritante. 
 
29. Outra barbaridade que tu deves evitar chê, é usar muitas expressões que acabem por 
denunciar a região onde tu moras... nada de mandar esse trem... vixi... entendeu, bichinho? 
 
30. Não permita que seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém irá aguentar, já 

que é insuportável o mesmo final escutar, o tempo todo sem parar. 

 

 

PROPOSTA 1 
Leia o editorial abaixo procurando apreender o tema nele desenvolvido. 
Em seguida, elabore uma dissertação argumentativa com no mínimo 15 e o máximo 20 
linhas, na qual você exporá, de modo claro e coerente, suas ideias acerca desse tema. 
A boliviana Idalena Furtado vive há cinco anos no Brasil e, como tantos outros imigrantes 
sul-americanos, veio trabalhar numa confecção de roupas no bairro paulistano do Bom 
Retiro. 
Seu relato, publicado nesta Folha, descreve condições análogas às de uma situação de 
trabalho escravo. Trabalhava 15 horas por dia. Comia sobre a máquina de costura e 
dormia em um cômodo,“todo mundo amontoado”. 
Aliciados em seus países de origem, bolivianos, peruanos e paraguaios se juntam a 
trabalhadores brasileiros para viver em oficinas clandestinas, sem direito a férias e a um 
dia de descanso semanal, enredados numa espiral de dívidas e degradação. O ambiente 
de clausura em que trabalham não poderia oferecer maior contraste com o das lojas de 
grife para as quais fornecem seus produtos. 
Vistorias do Ministério do Trabalho responsabilizaram algumas marcas conceituadas por 
compactuar com o abuso. Nas oficinas que confeccionam roupas para suas lojas, 
verificou-se um regime de hiperexploração do trabalho: funcionários das empresas 
clandestinas tinham, por exemplo, de pedir autorização para deixar o local onde 
costuravam e viviam. 
Relatos das condições nas chamadas “sweatshops” (oficinas-suadouro), em especial nos 
países em desenvolvimento, renderam publicidade negativa a marcas de artigos 
esportivos, brinquedos e roupas que, para uma sociedade ofuscada pelo brilho do 
consumo, parecem assim ainda associadas a prazer, desejo e sedução. 
O consumidor raras vezes tem acesso à realidade que pode ocultar-se sob a aparência 
reluzente. A inclinação para o “consumo consciente” – trate-se de móveis de madeira 
certificada, empresas com responsabilidade social ou selos atestando compromisso 
contra o trabalho infantil – é algo relativamente recente no Brasil. Depende, para 
fortalecer-se, do empuxo de fiscalização do Estado, que revela o avesso de algumas 
grifes. Ciente de fatos assim, o consumidor também se torna responsável, como pagante, 
pela degradação de seres humanos. 
(Adaptado: Folha de S. Paulo. A2 opinião, sábado, 20 de agosto de 2011) 
 
 
 
 



 

Professores: Márcia Fontanella profemarcia1970@gmail.com   

                     Sidclei Nagasawa sidcleinagasawa@hotmail.com 

PROPOSTA 2 
 

PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

TRECHO 1 
O lixo mudou muito... 

 Até a metade do século 20 o lixo não significava um problema. A maior parte dele 
era formada por materiais orgânicos, como restos de frutas e verduras, assim como de 
animais, e tudo isso é degradável pela ação da natureza. O lixo era menor e facilmente 
transformado pelo próprio Meio Ambiente em nutrientes para o solo. 
Muitas pessoas tinham o hábito de ter em suas casas uma horta ou uma criação de 
galinhas e outros animais domésticos, a quem elas davam seus restos de comida. O que 
restava era enterrado, retornando ao solo. Portanto, tudo ia muito bem. O pouco que 
sobrava era recolhido e a natureza fazia sua parte. Entretanto, com o passar dos anos, o 
modo de vida dos habitantes do planeta foi mudando. A maioria mudou-se das áreas 
rurais para as cidades. As cidades foram crescendo, reduzindo o espaço de moradia e o 
tempo disponível dos cidadãos. O resultado é que passou a fazer parte da vida cotidiana 
a compra de alimentos e outros produtos embalados, prontos para o consumo. Parecia 
que era a solução perfeita. Chegaram os supermercados, as comidas prontas, o leite 
longa vida, os vegetais já lavados.... ótimo! 
 Mas tudo isso passou a significar também montanhas e montanhas de embalagens, 
sacos plásticos, caixas, isopor, sacolas, sacolinhas, latas disso e daquilo.... E o que é pior: 
são materiais que a natureza custa muito - quando consegue! - degradar e incorporar 
novamente ao ciclo da vida. 
 Felizmente, grande parte desses materiais pode ser reaproveitada ou reciclada, 
evitando o acúmulo de lixo no solo de nossas cidades e reduzindo o desperdício de 
recursos naturais. 
 Mas esse movimento está apenas começando. É necessária a colaboração de 
todos para que esse problema seja amenizado. 
Disponível em: http://www.institutogea.org.br/oproblemadolixo.html. 
 
 
TRECHO 2 

Os Problemas Provocados pelo Lixo 
 Um dos principais problemas encontrados nas cidades, especialmente nas grandes 
é o lixo sólido, resultado de uma sociedade que a cada dia consome mais. 
Esse processo decorre da acumulação dos dejetos que nem sempre possui um lugar e 
um tratamento adequado. Isso tende a aumentar, uma vez que a população aumenta e 
gera elevação no consumo, e consumo significa lixo. 
 Para ter uma noção mais ampla do problema tomemos a cidade de São Paulo 
como exemplo, em média cada pessoa produz diariamente entre 800 g a 1 kg de lixo 
diariamente, ou de 4 a 6 litros de dejetos, por dia são gerados 15.000 toneladas de lixo, 
isso corresponde a 3.750 caminhões carregados diariamente. Em um ano esses 
caminhões enfileirados cobririam o trajeto entre a cidade de São Paulo e Nova Iorque, ida 
e volta. 
 A questão do lixo está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento que 
vivemos, vinculada ao incentivo do consumo, pois muitas vezes adquirimos coisas que 
não são necessárias, e tudo que consumimos produzem impactos. Há aproximadamente 
40 anos a quantidade de lixo gerada era muito inferior à atual, hoje a população aumentou, 
a globalização se encontra em um estágio avançado, além disso, as inovações 

http://www.institutogea.org.br/oproblemadolixo.html
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tecnológicas no seguimento dos meios de comunicação (rádio, televisão, internet, celular 
etc.) facilitaram a dispersão de mercadorias em nível mundial. 
 Antes do processo da Primeira Revolução Industrial o lixo produzido nas 
residências era composto basicamente de matéria orgânica, dessa forma era fácil eliminá-
los, bastava enterrar, além disso, as cidades eram menores e o número da população 
restrita. 
 Mais tarde com o crescimento em escala mundial da industrialização, acelerado 
aumento da população e dos centros urbanos, que ocorreu principalmente na segunda 
metade do século XX, desencadeou um aumento significativo na quantidade de lixo e 
variedades em suas composições. Atualmente quando compramos algo no supermercado 
o lixo não é apenas gerado pelo produto em si, pois existe a etapa de produção (cultivo, 
extração de minérios, transporte, energia) e depois para o consumidor final tem a sacola e 
o cupom fiscal. 
 Nas cidades que contam com serviços de coleta do lixo esse é armazenado em 
dois tipos de “depósitos”: os lixões nos quais os dejetos ficam expostos a céu aberto e os 
aterros sanitários onde o lixo é enterrado e compactado. 
 Os lugares que abrigam os depósitos de lixo geralmente estão localizados em 
áreas afastadas das partes centrais do município. 
 É comum em bairros não assistidos pelo serviço de coleta de lixo que o depósito 
dos lixos seja em locais impróprios, como encostas, rios e córregos. 
 A população desses bairros negligencia os sérios danos que tais ações podem 
causar à biodiversidade e ao homem, diante disso destaca-se: dispersão de insetos e 
pequenos animais (moscas, baratas, ratos), hospedeiros de doenças como dengue, 
leptospirose e a peste bubônica. O lixo acumulado produz um líquido denominado de 
chorume, esse possui coloração escura com cheiro desagradável, a substância gerada 
atinge as águas subterrâneas (aquífero, lençol freático), além disso, existe a 
contaminação dos solos e das pessoas que mantêm contato com os detritos, 
deslizamentos de encostas, assoreamento de mananciais, enchentes e estrago na 
paisagem. 
 Os lixões retratam além dos problemas ambientais os sociais, a parcela da 
sociedade excluída que busca nesses locais materiais para vender (papéis, plásticos, 
latas entre outros), às vezes as pessoas buscam também alimentos, ou melhor, restos 
para o seu consumo, muitas vezes estragados e contaminados, demonstrando o ápice da 
degradação humana. 
Por Eduardo De Freitas 
Disponível em: http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/os-problemas-provocados-
pelo-lixo.html. 
 
Com base nos textos dados, redija um texto dissertativo-argumentativo respondendo à 
pergunta: Há solução para o problema do lixo? 
 Apresente argumentos relevantes e coerentes, que justifiquem seu ponto de vista. 
 Mínimo de 15 linhas e máximo de 20 linhas. 
 
PROPOSTA  3 
SER INTELIGENTE SAIU DE MODA 
par “Nada mais brega do que bancar o inteligente”, afirmam, sem nenhuma vergonha, 
muitos estudantes ingleses a seus boquiabertos professores. Diante do fato, alguns dos 
mais brilhantes catedráticos decidiram se reunir na tentativa de explicar o fenômeno. 
Resultado? Se ainda não foi banido pelos professores, o adjetivo clever (inteligente) está 
muito perto disso. Decidiu-se inclusive que, daqui por diante, será preciso tomar cuidado 
antes de chamar de inteligentes os melhores alunos. Porque, segundo uma pesquisa, são 
exatamente os melhores da turma os que mais correm risco de cair na prática do bullying 

http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/os-problemas-provocados-pelo-lixo.html
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/os-problemas-provocados-pelo-lixo.html


 

Professores: Márcia Fontanella profemarcia1970@gmail.com   

                     Sidclei Nagasawa sidcleinagasawa@hotmail.com 

(assédio físico ou psicológico aos colegas) para tentar se livrar da pecha de chatos. Os 
professores estão convencidos de que os estudantes, após serem definidos como 
“inteligentes”, se sentem de algum modo marcados. E por isso reagem adversamente. 
Provas disso? Em numerosos casos, muitos deles se recusam inclusive a retirar os 
prêmios escolares que ganharam por medo de serem ridicularizados pelos colegas. 
par Existe, no entanto, um outro aspecto mais sociológico, ligado ao desenvolvimento de 
uma sociedade tipicamente consumista que se agarra aos “mitos” do espetáculo e das 
celebridades do momento. Ou seja, não mais os grandes escritores e compositores, os 
cientistas e filósofos, não mais os grandes empreendedores constituem os padrões de 
sucesso e de afirmação social a serem perseguidos. A culpa deve ser atribuída, sobretudo, 
aos atuais modelos e cânones de celebridade que contribuem para bloquear os jovens, 
afastando-os do sucesso acadêmico. Cita-se, por exemplo, um self-made-man como Alan 
Sugar, popularmente conhecido como “Barão Sugar”, empresário britânico, 
conhecidíssimo personagem da mídia e consultor político. Nascido de família humilde, ele 
é hoje dono de uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão. A exemplo de outros homens e 
mulheres de sucesso contemporâneos, Sugar não costuma ler livros e gosta de se 
vangloriar das notas baixas que alcançou na escola. Não menos deprimente foi o 
panorama desenhado por Ann Nuckley, administradora escolar em Southwark, bairro no 
sul de Londres. Segundo ela, os estudantes preferem adotar como modelo as 
celebridades do momento que transitam pelas revistas de fofoca social ou as que 
analisam nos mínimos detalhes a gloriosa existência do último garotão que, da noite para 
o dia, saiu do anonimato para a luz do estrelato 
graças a um papel na novela da televisão. 
(Adaptado de: PELLEGRINI, L. Ser inteligente saiu de moda. Revista Planeta, ed. 47, p. 
34-35, out. 2010.) 
 
 
Com base na reportagem, redija um texto dissertativo-argumentativo, indicando as razões 
dessa perigosa inversão de valores que caracteriza nosso momento histórico, no qual os 
grandes são esquecidos e desprezados e os medíocres são elevados ao olimpo dos 
deuses de curta duração. 
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Nome: 

PROPOSTA  

TÍTULO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


