
ENCCEJA 
 

 

Redação 1 
 

 

Desenvolvimento 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

O desenvolvimento constitui a maior parte do texto dissertativo, além de ser nele que a introdução 

será expandida. Sua função principal consiste em defender o ponto de vista de quem escreve, explicitado ou 

sugerido no primeiro parágrafo do texto. É nessa parte da redação que surgem os principais recursos 

argumentativos  justamente aqueles que vão ser responsáveis pelo convencimento do leitor. 

 

Definição de parágrafo e parágrafo-padrão 
 

O parágrafo por ser conceituado pela unidade de texto que desenvolve uma  e apenas uma  ideia 

principal articulando-a ao todo.  

 

Em outras palavras, o parágrafo de desenvolvimento jamais poderá desenvolver duas ideias 

principais. Cada uma dessas ideias, separadamente, deverá estar contida em um único parágrafo.  Além disso, 

a organização da unidade de texto será constituída, também, por um início, meio e fim.  

 

Além disso, deve-se considerar também a estrutura interna de um parágrafo-padrão de 

desenvolvimento. Nesse sentido, podemos afirmar que três partes são inerentes a um bom parágrafo: o 

tópico-frasal  um período que contém a síntese do argumento do parágrafo, a explicação sobre a ideia que 

será desenvolvida e a ampliação  estratégias para desenvolver o tópico-frasal. 

 

Estratégias de ampliação do tópico-frasal 
 

• Exemplificação: Utilização de exemplos para ilustrar o argumento.  

• Dados estatísticos: Pesquisas e dados para comprovar a sua opinião.  

• Referências culturais: Apresentação de argumento de autoridade - utilizado quando recorremos a 

opinião de um especialista em determinada área para justificar uma afirmação; utilização de obras 

literárias, filmes ou músicas; além de informações históricas, geográficas e filosóficas.  

 

Coesão e coerência  
 

A coesão e a coerência estão intimamente ligadas. Se a segunda é responsável pela parte do 

conteúdo, pode-se dizer que à primeira cabe a responsabilidade sobre o plano formal do texto. Em uma 

análise superficial, ser coerente signific sem dúvida alguma, é impossível um 

texto produzir sentido sem que haja algum tipo de ligação entre suas partes. É aí que entra o conjunto de 

mecanismos conhecido como recursos de coesão.  

 

Os recursos de coesão são inúmeros: pronomes, advérbios, sinônimos, epítetos, metonímias, frases 

de apoio, termos-síntese, entre outros, contribuem para um melhor entendimento do texto. No futuro, uma 

aula específica trará maiores esclarecimentos e considerações sobre tais mecanismos. 

 

 


