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Como FazEr uma Boa rEdação 

Para se fazer uma boa redação, é preciso, antes de tudo, esquecer 
o medo e o mito de que apenas algumas pessoas conseguem 
escrever. Com algumas técnicas e disciplina, qualquer pessoa 
pode ter sucesso em redações de concursos.

Muitos detalhes que passam despercebidos pelo aluno são, 
na verdade, essenciais para quem está corrigindo as redações. 
Esses corretores não esperam um texto inovador, e sim um 
texto que tenha organização, coerência e que seja fiel ao tema 
proposto. 
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Como Estruturar sEu tExto

Como já foi dito, escreva suas ideias de forma simples no 
papel. Depois disso, é hora de estruturá-lo. Uma redação do 
tipo dissertativo-argumentativo constitui-se de três partes: 
Introdução, Desenvolvimento e Conclusão.
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introdução

A introdução é, para muitos, a parte mais difícil de uma redação. É nela que se deve colocar o assunto de que se vai falar. É nela que se 
encontra o “problema” que deve ser solucionado durante a argumentação. Geralmente, uma boa introdução apresenta um parágrafo 
com duas ou três frases, pois é um parágrafo básico. De posse do tema, é preciso responder à seguinte pergunta: “O que eu penso 
sobre isso?”. A partir daí, podem ser anotadas as ideias principais, mesmo que seja aleatoriamente, para desenvolvê-las depois.

A introdução deve “fisgar” o leitor, dando credibilidade para o texto, e deve estar organizada, coerente. É por meio da introdução que o 
leitor fica sabendo qual é o tema da redação. Não se deve ser vago, subjetivo. Na introdução também está a tese.  A tese representa o 
ponto de vista do autor sobre o assunto a ser discutido. Ela deve indicar a problematização que se fará a respeito do tema. Esquecer-se 
de explicitar a tese em uma redação é considerado erro grave e compromete significativamente a nota.

Nessa parte do texto, constituída de 5 a 6 linhas, aproximadamente, as ideias ainda não devem ser desenvolvidas. Deve-se evitar o 
parágrafo frasal, que é aquele composto de um período apenas. Esse tópico é muito importante, pois todo o texto gira em torno da 
introdução. O importante é ser direto, sem ficar “dando voltas” no assunto. Se o tema for, por exemplo, tecnologia, não se deve começar 
falando sobre flores. 

O desenvolvimento será escrito com base no que já foi explicitado na introdução, para que não haja fuga ao tema. Já na introdução, o 
corretor percebe se o texto do candidato contempla ou não o tema. Portanto, é importante que se faça uma introdução curta, simples 
e objetiva, mencionando-se sempre algo que se saberá argumentar.

Resumindo, na introdução, deve estar explícito o que se entendeu do tema e afirmar alguma coisa sobre ele. Pode haver discordância 
ou não desse tema. Esta primeira parte da introdução é chamada de tese. Além disso, deve-se explicar como o tema abordado será 
desenvolvido. 
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dEsEnvolvimEnto
 

Agora é a hora de partir para o desenvolvimento! Ele tem a missão de provar aquilo que se escreveu na introdução.

Podem ser usadas as seguintes perguntas para se escrever o desenvolvimento: “Como posso provar isso?”; “ Quais as causas disso?”; “ 
Quais as consequências disso?”; “Como isso acontece?”; “ De que forma posso realizar isso?”.

O desenvolvimento pode conter dois a quatro parágrafos, e é nele que se deve argumentar, ou seja, buscar elementos para desenvolver 
a ideia que foi colocada na introdução. No desenvolvimento, podemos usar estimativas, dados, citações, experiências. Ele é considerado 
o centro das atenções em uma redação. Essa parte da redação é a que mais possui critérios de avaliação. O desenvolvimento não é 
uma continuidade da introdução, pois estas são partes independentes. Ao começar um desenvolvimento é como se estivesse iniciando 
o texto novamente; porém, lançando mão de argumentos.

Outra coisa importante no desenvolvimento é a ligação entre as frases. Não se pode nunca compor um desenvolvimento cheio de 
frases soltas, como se fosse uma receita de bolo. Dessa forma, o texto não flui, não fica prazeroso de se ler. É preciso que haja uma 
conexão entre as frases, e para isso, deve-se fazer uso das conjunções, que vão ajudar a manter o texto compactado. 

Veja a diferença entre os textos:

Acordei. Estava chovendo. 
Precisava sair. Tomei café. Usei 
o carro. Fiz o trajeto. Encontrei 

amigos.

Acordei, mas estava chovendo. Como 
precisava sair, tomei café. Então, usei 

o carro, fiz o trajeto e finalmente 
encontrei os amigos.
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No desenvolvimento, cada ideia que foi usada na introdução é explicada. Se houver mais de uma ideia, cada uma deve ser desenvolvida 
em parágrafos diferentes. Estruturando assim, e usando elementos para defender seu ponto de vista, certamente uma boa redação 
será feita. Uma boa redação deve ter argumentações bem organizadas. 

Há várias estratégias que podem ser usadas ao se desenvolver um argumento. Podemos fazê-lo por meio da enumeração, do confronto, 
da exemplificação, ou, ainda, por meio da indicação das causas, dos efeitos, dos motivos e das conseqüências.

No desenvolvimento, deve ser explicado tudo o que foi dito na introdução, detalhadamente. Porém, não se deve ir além daquilo que 
foi colocado na introdução. Os parágrafos devem ter tamanhos semelhantes. O desenvolvimento deverá ocupar, aproximadamente, 
60% do texto da redação.  É dele que virá a maior parte da nota da redação.  Então, é bom caprichar!

Importante: Nunca deixe 
frases soltas, como se 

surgissem do nada.
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ConClusão

Digamos que a conclusão é o fechamento do texto. Ela é composta 
de apenas um parágrafo, contendo duas a quatro frases. Nela, 
podem ser colocadas duas “soluções” informando ao leitor 
quem faz a ação (agente), como faz e para quem faz. Nessa 
fase, o leitor vai conhecer de maneira explícita o pensamento 
do autor. A conclusão deve conter os fatos indicados no texto 
e apontar uma solução ou proposta de intervenção para os 
problemas apontados na argumentação.

A conclusão deve ser uma síntese do problema abordado, 
mas com considerações que expressam o resultado do que foi 
pensado ao longo do texto. Ao fazê-la, é recomendável evitar 
expressões como “em resumo”, “terminando” ou “concluindo”. 
Também não se devem acrescentar novas informações que 
necessitam de desenvolvimento.
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Resumindo, ao finalizar o texto, isto poderá ser feito por meio de:
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Perspectiva, ou seja, possíveis soluções para os desafios propostos no 
desenvolvimento do texto devem ser apresentadas. Essas soluções devem 
parecer viáveis. 

Retomada de tese que é exposta no parágrafo de introdução e desenvolvida 
no texto. Na conclusão, pode-se retomá-la. 

Oração coordenada conclusiva (logo, por isso, portanto...) para expor 
soluções para as ideias contidas no corpo do texto. 
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