
A redação 
Instruções para aprimorar a sua 

redação 



Leia a proposta com atenção 

 Orientações sobre o número de linhas; 

 Gênero solicitado; 

 Leia as instruções, textos de apoio, referências bibliográficas e observe as 

imagens com atenção; 

 Muitos candidatos perdem pontos por não ter lido a proposta 

adequadamente. NÃO SÃO RAROS OS CASOS DE ALUNOS QUE FOGEM 

DO TEMA; 

 Também é ruim o candidato repetir informações já dadas nos textos-base 

ou apresenta-las de forma desencontrada – o que pode ser visto, pela 

banca corretora, como incapacidade de intepretação textual ou mesmo 

descaso. 



Construa sua tese 

 A construção da tese é PEÇA-CHAVE -  você deve escolher qual aspecto 

quer abordar, formular sua hipótese e os argumentos que usará. ESSA 

ESCOLHA É O QUE CHAMAMOS DE RECORTE TEXTUAL. Esse recorte é que o 

difenciará dos demais candidatos.  

 Como encontrar sua tese? Pense no que mais lhe chama atenção no 

tema sobre o fato proposto, assim, você terá maior capacidade de 

argumentar.  

 

 



Organize suas ideias  

 Depois de escolher sua tese e o recorte textual, é hora de organizar o seu 

texto. Lembre-se que não existe uma forma única e consagrada de 

preparar uma redação. 

 Veja algumas dicas de organização de ideias: 

 ESQUEMATIZAR; 

 ESCREVER AS IDEIAS EM FRASES; 

 FAZER UM PRÉ-RASCUNHO. 



Selecione os argumentos  

 Com a tese definida, pense na argumentação. 

 Cuidado: um número reduzido de argumentos bem embasados é uma tática 
mais adequada que despejar um monte deles apenas superficialmente; 

 FAÇA ESCOLHAS: selecione dois ou três argumentos e trabalhe cada um 
individualmente em parágrafos. Assim, você pode desenvolvê-los, 
contextualizá-los com o tema e utilizá-los para defender sua tese; 

 Os argumentos têm que ser coerentes entre si e levar o leitor a um raciocínio 
lógico e coeso. 

 JAMAIS SE ESQUEÇA do peso da argumentação em cada parágrafo: para não 
perder a unidade textual, tente manter um padrão na extensão do texto e, 
também, no valor de cada argumento que apresenta. Ou seja, evite 
concentrar a discussão em um parágrafo e deixar o outro como mero 
coadjuvante. 



Estruture seu texto 

 É importante relembrar que a redação é composta de tese, argumentos, 

exemplos ou conclusões, porém é necessário que os elementos formem 

um conjunto. 

 Boas ideias apenas não garantes o êxito de uma redação é preciso saber 

estruturá-las de modo coerente, para persuadir o leitor. 

 Estrutura básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 INTRODUÇÃO: aqui deve haver a sua tese (recorte textual). Introduzir não 

significa simplesmente iniciar o texto mas inserir ideias, torná-las parte da 

composição. A introdução deve ser direta e não faça rodeios. É 

importante que, logo o começo, o leitor já entenda alinha de raciocínio 

do texto. 



 DENSEVOLVIMENTO:  é o que sustentará seu texto. A tese foi apresentada, 

agora é hora de ratificá-la, defendendo essas ideias de forma consistente 

e, se possível, provando-as. Embora essa parte do texto seja muito 

importante, não precisa ser complicada. Deve ser clara o suficiente para 

que o leitor compreenda. Dica: reserve um parágrafo para cada 

argumento.  

 CONCLUSÃO: você deve retomar as ideias e conjugar com os argumentos 

as justificam, para confirmar a tese e encerrar o debate. O leitor deve ter a 

sensação de que tudo foi exposto, ainda que o tema convide a outras 

reflexões. Por isso, não convém que a conclusão traga novas 

argumentações ou deixe a tese em aberto.  



Revise sua redação 
 Reveja a linguagem; 

 Elimine repetições; 

 Atenção para o excesso de “que”; 

 Analise seus argumentos; 

 Procure manter um olhar crítico sobre o que escreveu e corrigir 

eventuais problemas. 

 LEMBRE-SE: VOCÊ SERÁ AVALIADO PELO QUE ESCREVEU, NÃO 

PELO QUE PENSOU EM ESCREVER!  

  



“Não devemos postergar. 

Organização, planejamento, 

estratégia e foco são 

essenciais!” 
 


