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1

FOQUE NO OBJETIVO.
Não basta ter claro o assunto sobre o qual você vai
escrever: fixe um objetivo para o seu texto.
Vamos supor que você tenha de escrever sobre
crises ambientais no mundo contemporâneo.
Esse é um tema bastante atual, que pode ser
abordado com diversos enfoques:
• demonstrar os fatores que geram crises
ambientais;
• refletir sobre possíveis impactos de crises
ambientais na qualidade de vida;
• discutir a importância de leis claras para o
bem do meio ambiente.
Para cada um desses objetivos, é necessário
selecionar ideias diferentes, certo? E todas devem
se inserir na delimitação que eles impõem.
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ATENTE PARA A CONFIGURAÇÃO
DO GÊNERO TEXTUAL.
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Todo texto é escrito na forma de um gênero
textual: cartas, anúncios publicitários, poemas,
notícias de jornal, artigos de opinião, listas de
supermercados, comentários em redes sociais,
entre outros. E cada um desses gêneros tem
uma forma já consolidada socialmente de
esquematizar a mensagem.
Uma dissertação argumentativa para o Vestibular
ou para o ENEM, por exemplo, deve conter a
introdução, com o assunto do texto e a opinião
defendida; o desenvolvimento, com argumentos
e aspectos em favor dessa opinião; a conclusão,
com comentários que confirmam as ideias
apresentadas no desenvolvimento. Na conclusão,
também é possível apresentar uma solução para
possíveis problemas levantados ao longo da
redação ou, ainda, uma expectativa para o futuro,
tendo-se em vista o assunto abordado.
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ESCREVA SOMENTE O NECESSÁRIO.
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Depois de definir o objetivo e de assegurar-se das
exigências estruturais do gênero a ser produzido, é
hora de pensar em ideias e argumentos que orientem
o desenvolvimento do texto.
Construa inicialmente uma (ou mais de uma)
ideia-núcleo, que servirá de norte para a
organização textual:
• O que você precisa informar ao leitor?
A resposta para essa pergunta é a ideia-núcleo, ou
seja, é aquilo que não pode deixar de ser transmitido
no texto. As outras ideias devem se organizar em
torno dela.
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DESTAQUE O QUE É RELEVANTE.
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A organização textual em torno da ideia-núcleo
não deve ser aleatória. Em um bom texto,
as informações têm uma função específica:
fundamentar a opinião defendida; esclarecer algo
contemplado anteriormente; exemplificar um
aspecto mencionado, entre outras possibilidades.
Evite informações desnecessárias, que em nada
auxiliam na assimilação da mensagem.
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GARANTA A PROGRESSÃO
DAS IDEIAS.
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Fuja do raciocínio redundante: certifique-se de
que seu texto não aborda ideias que se repetem o
tempo todo com palavras diferentes.
Garanta que seu texto tenha informatividade. Para
tanto, apresente novos aspectos sobre o assunto
discutido, à medida que o desenvolve.
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MIRE NO LEITOR.
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Projete o possível perfil do leitor: quem vai ler
o seu texto? O que você sabe sobre ele? Com
base nessa projeção, realize as escolhas mais
adequadas para obter adesão ao que você
escreve. Para convencer o seu público, é preciso
prever suas expectativas e sua opinião sobre o
assunto a ser abordado.
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NÃO DESCUIDE DA COESÃO.
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Seu texto deve ser coeso, com ideias bem
articuladas. Muitas vezes, a incompreensão
textual é causada pelo mau uso de conectivos e
pela justaposição de ideias pouco desenvolvidas.
Então, cheque se os conectivos utilizados
dão conta de exprimir o sentido desejado
na articulação das ideias. E observe se as
informações apresentadas foram suficientemente
desenvolvidas, se permitem ao leitor acompanhar
sua linha de raciocínio.
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NÃO DESCUIDE DA COERÊNCIA.

8

Não são apenas as ideias, em trechos específicos
do texto, que devem ser bem articuladas: todas as
suas partes devem se encadear em uma relação
de continuidade, no intuito de garantir o seu
sentido global. Tome cuidado para não apresentar
ideias contraditórias.
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9

ATENTE PARA A LINGUAGEM
ADEQUADA, COM CORREÇÃO
GRAMATICAL.
A situação comunicativa que envolve uma
redação para o Vestibular ou para o ENEM
é formal, por isso não descuide da correção
gramatical e atente para escolha do vocabulário,
que deve ser formal. Erros de concordância,
acentuação, pontuação ou, ainda, uso de gírias
e outros termos informais podem comprometer
a sua imagem diante do leitor e afetar a
credibilidade de seu texto.
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LEIA MUITO!
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A leitura é a base do bom escritor, pois amplia
seu repertório para uma argumentação eficiente
e promove a criatividade. Não adianta apenas
dominar as técnicas de redação e gramática se
você não tem algo consistente a dizer sobre o
assunto abordado.
Lembre-se de que bons argumentos não brotam
do chão. Criatividade também não. Então, nada
de preguiça: leia revistas semanais, jornais diários,
romances, livros de filosofia, entre outros!
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FINALIZANDO...
Os textos que escrevemos não servem apenas para expressar nossos
pensamentos e não são somente um conjunto de sinais linguísticos,
que se combinam de acordo com regras gramaticais. Mais do
que isso, são lugares de interação humana, em que o sentido de
uma mensagem só se concretiza nas relações estabelecidas entre
autor e leitor. Assim, todas as escolhas que fazemos na hora de
escrever devem ser realizadas com base na projeção das possíveis
expectativas do leitor diante do assunto abordado.
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