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PRODUÇÃO DO TEXTO

O primeiro passo consiste em compreender a

proposta de redação e aplicar conceitos das várias

áreas de conhecimento para desenvolver o tema,

dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-

argumentativo em prosa.



- Leia com atenção a proposta de redação e os textos

motivadores, para compreender bem o que está sendo solicitado.

- Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos

motivadores, porque foram apresentadas apenas para despertar

uma reflexão sobre o tema e não para limitar sua criatividade.

- Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se de que

eles foram apresentados apenas para despertar seus

conhecimentos sobre o tema.



- Reflita sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo,

qual será seu ponto de vista e como defendê-lo.

- Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema,

procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-

las no desenvolvimento do seu texto.

- Utilize informações de várias áreas do conhecimento,

demonstrando que você está atualizado em relação ao que

acontece no mundo.



- Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando

cuidado para não se afastar de seu foco. Esse é um dos

principais problemas identificados nas redações. Nesse caso,

duas situações podem ocorrer: fuga total ao tema ou fuga

parcial ao tema.

- Examine, com atenção, a introdução e a conclusão para ver se

há coerência entre o início e o fim.



PRODUÇÃO DO TEXTO

O segundo passo consiste em selecionar,

relacionar, organizar e interpretar informações, fatos,

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista

defendido como tese. É preciso elaborar um texto que

apresente, claramente, uma ideia a ser defendida e

argumentos que justifiquem a posição assumida em

relação à temática da proposta de redação.



Esse passo refere-se à coerência do texto, à

inteligibilidade das ideias apresentadas.

A inteligibilidade de sua redação depende de

relação de sentido entre as partes do texto, da

precisão vocabular e da seleção de argumentos.

É necessário que o texto apresente progressão

temática adequada ao desenvolvimento do tema,

revelando que a redação foi planejada.



As ideias desenvolvidas são pouco a pouco

apresentadas, em uma ordem lógica.

Observa-se, assim, o encadeamento das ideias,

de modo que cada parágrafo apresenta informações

novas, coerentes com o que foi apresentado

anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos.



As informações do texto têm de refletir a realidade que

cerca o autor e o leitor, garantindo a construção do sentido,

pois há adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real.

Assim o leitor processa o texto e reflete a respeito das

ideias nele contidas, podendo, em resposta, reagir de maneiras

diversas: aceitar, recusar, questionar, até mesmo mudar seu

comportamento em face das ideias do autor, compartilhando

ou não de sua opinião.

É o objetivo do texto dissertativo-argumentativo.



PRODUÇÃO DO TEXTO

O terceiro passo da produção textual é a apresentação de

proposta de intervenção para o problema abordado. A redação,

além de apresentar uma tese sobre o tema, apoiada em

argumentos consistentes, deve oferecer uma proposta de

intervenção na vida social.

A proposta de intervenção precisa ser detalhada; deve

conter, portanto, a exposição da intervenção sugerida e o

detalhamento dos meios para realizá-la.



Dois pontos fundamentais da proposta de intervenção

- O que fazer? Quem fará? Como fazer? Qual o efeito

produzido?

- Respeitar os direitos humanos, não romper com valores

como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade

cultural.


