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RESUMO   
 

 

Ao nos depararmos com a frase-tema de uma proposta de redação bate uma dúvida do que deve ser 

feito e por onde devemos começar, mas o primeiro passo para qualquer produção textual é na verdade uma 

etapa pré-textual de planejamento e organização das ideias. Essa parte serve para conseguirmos visualizar 

todas as informações presentes tanto na coletânea fornecida pela banca examinadora quanto acessar nosso 

repertório sociocultural. A partir dessa etapa pré-textual é que podemos efetivamente começar a escrever 

um texto. Vamos ver essas estratégias? 

Estratégias de planejamento  

1- Interpretação da proposta (tema e textos motivadores).  

Em primeiro lugar, é necessário analisar a frase-tema. A partir dessa análise e destaque das palavras 

chaves que compõem o tema é possível começar a delimitar o caminho que será percorrido. É nessa fase 

que devemos levar em consideração a distinção entre tema e assunto. Lembre-se o assunto é uma referência 

genérica ou um fato específico enquanto o tema é a delimitação ou recorte de um assunto.  

Mesmo que o ideal seja evitar a utilização de informações presentes na coletânea, é necessário que 

seja feita a leitura dos textos escolhidos para podermos tanto entender o caminho que a banca sugere que 

seja abordado quanto podermos relacionar os textos lidos com informações do nosso conhecimento de 

mundo. A leitura é apenas um início para começarmos a pensar na seleção de ideias a serem utilizadas e 

evitarmos fugir do tema.  

2- Listagem de ideias (brainstorm). 

O momento mais importante de uma redação não é efetivamente a escrita do texto, mas sim a seleção 

de ideias que serão desenvolvidas ao longo dele. Após a leitura do tema e da coletânea, algumas informações 

e referências vão aparecer na sua memória e elas devem ser anotadas em forma de tópico para que você 

possa utiliza-las posteriormente. Anote exemplos, referências, analogias, argumentos de autoridades, 

citações, tudo que você possa se lembrar acerca do tema. No momento em que as ideias ficam mais visíveis, 

é possível começar a pensar em como elas vão ser encadeadas ao longo do texto.  

3- Seleção e organização de ideias. 

Após as ideias estarem mais visuais, é possível começar e organizar a estrutura do seu texto. 

Estabeleça qual é a sua opinião sobre o tema (tese) e a partir de quais ideias é possível criar argumentos para 

convencer o leitor do seu texto sobre seu ponto de vista.  

4- Produção do roteiro.  

Depois de selecionar e organizar suas ideias comece o roteiro do seu texto. Mesmo que as ideias já 

estejam organizadas, elas devem ser dividas em uma estrutura de introdução, de desenvolvimentos e de 

conclusão. Na introdução, deve-se apresentar a contextualização da proposta de tema e a apresentação da 

tese. No desenvolvimento, a apresentação dos argumentos sobre a tese e na conclusão, a retomada da tese 

e apresentação de uma solução sobre o problema.  

 


