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Estrutura para escrever uma redação ou texto dissertativo-argumentativo:
TEMA (É informado no caderno de provas do vestibular ou ENEM.)

TÍTULO (Não pode ser escrito com as mesmas palavras do tema.
Escolher o título por último, após finalizar a sua redação.)
INTRODUÇÃO: Fazem parte do parágrafo da introdução:
a) Apresentação do tema;
b) Tese – Afirmação, pergunta ou situação-problema.
Fazem parte da tese palavras-chave que informam os
argumentos (A1 , A2, ...) para debate da sua tese.
Iniciar cada parágrafo do Desenvolvimento com uma
oração que inclua uma das palavras-chave
mencionadas na tese.
c) Contextualização do tema e da tese: Delimitar o tema ou o
localizar no tempo, situação ou espaço. É parte da pergunta,
afirmação ou situação-problema que forma a tese.
DESENVOVIMENTO: Parágrafos para debater a tese e o tema.
Parágrafo 1 – É iniciado com uma oração principal que inclui a
palavra-chave, ou sinônima, do argumento 1 (A1) da tese,
mais as informações, exemplos, detalhes, pesquisas,
acontecimentos, reflexões, etc, além de uma palavra de
conexão para o parágrafo 2.
Parágrafo 2 - É iniciado com uma oração principal que inclui a
palavra-chave, ou sinônima, do argumento 2 (A2) da tese,
mais as informações, exemplos, detalhes, pesquisas,
acontecimentos, reflexões, etc, além de uma palavra de
conexão para outro parágrafo, se houver, ou para a o
parágrafo da conclusão.
CONCLUSÃO: Parágrafo para sugerir proposta e solução para a tese.
Inicia com palavras que informam que este é o parágrafo que
finaliza a redação, seguida da retomada da tese, da sugestão
de proposta ou solução para a tese, dos benefícios e
contextualização (quem, como, onde é possível colocar em
prática a proposta, solução ou resposta.)
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por meio da formulação da uma tese que nós poderemos defender. A tese também representa a
problematização e a contextualização do tema e do assunto.
A problematização e a contextualização do assunto e do tema por meio da tese cria a
oportunidade de trazer para o desenvolvimento da redação os conhecimentos que aprendemos
ao longo de nossas vidas, o nosso ponto de vista, a nossa visão de mundo. Ao fazer esta
aproximação, fica fácil escrever o desenvolvimento da redação, pois temos a nossa disposição
acontecimentos, argumentos, citações, condições sociais, contra-argumentos, crenças,
demonstrações, explicações, exemplos, fatos, hipóteses, inferências, interpretações,
justificativas, legislação, pesquisas, pontos de vista, posicionamentos no tempo e no espaço,
relações, seleções, situações, testes, e outros.
O desenvolvimento da redação pode ser escrito num único parágrafo separado. Dependendo dos
argumentos, ideias e situações que você pretende utilizar para escrever a redação, para um
entendimento mais detalhado, separe a parte do desenvolvimento da redação em parágrafos
menores, conforme o tipo de argumento ou conforme a ideia de cada argumento. Esta
preocupação você deve materializar no momento da releitura da redação. Fundamental criar elos
ou palavras âncora, entre um parágrafo e outro, a fim de identificar continuidade com o
parágrafo anterior e o posterior. Isso também ajuda na criação de coerência e a manter o foco no
assunto, tema e tese da redação. A redação do Enem exige o texto dissertativo-argumentativo e
o desenvolvimento é a parte onde ele mais é solicitado.
Exercícios
A seguir apresento exercícios que estudantes podem repetir à exaustão.
Ofereço o serviço de correção com orientação para uma redação completa na compra da
Unid009 – Revisão e Correção de Redação com orientação
a) Treinar a formulação de teses e a respectiva proposta solução a partir de vários temas e
assuntos.
b) Treinar a construção e busca de argumentos para defender a tese formulada e justificar a
proposta solução.
c) Treinar a escrita de redações completas seguindo as recomendações desta unidade de
aprendizagem.

Visite e conheça as nossas Unidades de aprendizagem de redação:
Conexões do texto dissertativo-argumentativo (Brinde)
Comece a estudar hoje mesmo (Brinde)
Unid001 - Ideias e Conhecimentos
Unid002 - Simplicidade e Conexão
Unid003 - Organização e Integração
Unid004 - Temas e Teses
Unid005 - Introdução
Unid006 - Desenvolvimento
Unid007 - Conclusão
Unid008 - Título
Unid009 - Correção de redação com orientação
Unid010 - Aula para Dúvidas
Unid011 - Revisão ortográfica
Unid012 - Curso Completo
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