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O Planejamento do Texto 
A monitoria desta semana vai tratar de um assunto muito importante, o planejamento do texto. 
Muitos alunos acreditam que perdem um precioso tempo fazendo o rascunho da redação. A 
primeira ideia que devemos desconstruir é: não fazemos rascunho, mas sim planejamento. A 
segunda, talvez a mais difícil de acreditar, diz o seguinte: não se perde tempo planejando um 
texto, na verdade faz-se um investimento.  
 
 
Nesse sentido, é fundamental, antes de tudo, que tenhamos em mente as etapas básicas e 
primordiais para que se faça um bom planejamento do texto: 
 

1. Interpretação do tema; 
 
É um dos momentos mais importantes do planejamento. É nele que você deve saber 
identificar as principais palavras-chave e os limitadores da frase tema, para que não haja 
nenhuma confusão a ponto de provocar tangenciamento ou fuga ao tema. Além disso, 
fazer uma interpretação impecável  contribui para o pontapé inicial naqueles que têm 
dificuldade em saber como começar. 

 
2. Listagem de ideias, exemplos, referências e argumentos (brainstormig); 

 
Nessa segunda etapa, você deve fazer uma lista de tudo que vier à sua mente em relação 
ao tema que está sendo tratado; seria como uma espécie de desabafo: escreva ideias, 
exemplos, causas, consequências, soluções, referências, argumentos, fatos, cenas, etc. 
Você pode fazer isso sem medo, já que vale tanto ideias geniais, como risíveis e de senso 
comum. Isso acontece, pois só na próxima etapa, haverá uma seleção mais rigorosa 
daquilo que realmente é importante ser utilizado em seu texto. 
 

3. Seleção e organização das ideias; 
 
Depois do brainstormig, é preciso selecionar as ideias mais relevantes e descartar aquelas 
mais fracas. Depois disso, você deve organizá-las com muito bom senso de modo com que 
elas se liguem, ou seja, tenham relação/ diálogo umas com as outras. Assim, você terá, por 
exemplo: um argumento forte e uma citação que cabe mencionar junto ao argumento. Esse 
tipo de organização traz mais profundidade, lógica e força ao seu argumento.  
 
 

4. Produção de um “roteiro”; 
 
Somente após todas essas etapas concluídas, você poderá fazer o “roteiro” do seu texto. 
Se no passo 3 você precisa unir os tópicos selecionados que têm mais afinidade e  que 
podem ser utilizados num mesmo parágrafo; agora, você irá moldar o que vai abordar 
sobre esses tópicos, definindo assim, a organização de todo o seu texto. 
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Bom, para provar que o planejamento é uma etapa importantíssima e facilitadora da construção 
de ideias, vamos analisar o tema abaixo e fazer o nosso roteiro. Aproveitando, vou lançar um 
desafio: depois de feito o planejamento, escreva a redação e envie para o site. Tenho certeza de 
que você não terá dificuldades em montá-la!  
 

 Leia, cuidadosamente, os textos a seguir como material de reflexão para o seu próprio 
texto: 
 
TEXTO I  
O que explica o sucesso de vendas de um produto? Seria o preço? A eficiência? praticidade? 
Sim, seria tudo isso. Agora, o que explica o sucesso de um produto cujo preço, eficiência e 
praticidade são muito parecidos com os da concorrência? Bom, neste caso, talvez a propaganda 
seja uma boa resposta. A propaganda ajuda uma marca a ser mais admirada, mais desejada e, 
consequentemente, mais consumida que seus concorrentes. Se você procurar saber quais são as 
marcas mais lembradas pelos consumidores brasileiros – segundo o ranking Top of Mind –, vai 
perceber que são as mesmas que investem consistentemente em propaganda. [...] A propaganda  
criativa  é discutida nas rodas de amigos, vira bordão, entra para a cultura popular.  
Propaganda. Faz diferença.  
Fonte: Abap / AbaRevista veja Rio. 14/04/2010. 
 
TEXTO II 
A propaganda gera necessidades de compra? Ou ela apenas influencia necessidades já 
existentes em nós? Para que a gente entenda o porquê de a sociedade atual se voltar tanto para 
o consumo, precisamos olhar um pouco para trás. 
Até o início do século XX, a relação entre consumidor e produto era apenas funcional. As pessoas 
compravam baseando-se apenas na função que aquele objeto desempenhava, de modo a suprir 
alguma de suas necessidades. 
         Com os avanços tecnológicos, a produção industrial começou a crescer e não mais se 
limitou a produzir as demandas do consumidor. Como vocês sabem, quando a oferta é grande e a 
procura é pequena, o preço cai. E o meio mais eficaz encontrado para escoar essa produção se 
chama propaganda! 
         As agências de propaganda se posicionaram, a partir de então, de modo a atender essa 
necessidade da sociedade, divulgando os diferenciais de cada produto com cada vez mais 
criatividade e de uma forma interessante para seduzir o consumidor. [...] Os objetos de consumo 
passaram a ser comprados não mais pela sua funcionalidade, mas pelo que representam, ou 
seja, seu aspecto simbólico. A sensação de satisfação passa a ser priorizada, deixando função e 
necessidade em segundo plano. 
(Adaptado do blog: http://atocriativo.blogspot.com/2008/02/propaganda-e-consumo.html) 
 

 

TEXTO III 

http://atocriativo.blogspot.com/2008/02/propaganda-e-consumo.html


 
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de Apoio para Monitoria 

Redação 
Monitoras: Débora Bianco e Stephanie Rodrigues 

22,23/09/2014 

 

  
 

 Redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: O papel da publicidade 
na sociedade de consumo 


