Redação: Desenvolvimento




A tese já foi decidida e apontada na introdução
Agora fazemos o desenvolvimento = “corpo da redação”
No desenvolvimento sempre levar em conta o posicionamento apontado na
tese

Um ótimo desenvolvimento se baseia em 4 coisas:





Clareza das ideias
Coerência entre os parágrafos
Manutenção da tese
Justificativa ( motivos do posicionamento)

SEMPRE
Separe suas ideias por tópicos (itens) sobre aquilo que será possível e coerente
usar nos argumentos
Separe suas ideias pensando: Vou conseguir explica-las? Vou conseguir
desenvolvê-las?

o que sempre deve ser feito




Progressão temática (início, meio e fim)
Elementos de coesão (termos que ligam as frases e períodos)
Outro item válido, mas que não é obrigatório é citar exemplos, frases de
autoridades, letras de música, pensamento conhecido e etc. Dentro desses
exemplos, não use frases prontas.

Lembrem-se de que frases de efeito e exemplos auxiliam o leitor a ver seu
argumento e até concordar com seu texto.
Levantar hipóteses e chegar a conclusões é muito eficiente.
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Procure fugir ao senso comum.
Ex: Se a redação for sobre o distanciamento do jovem em relação à política: O
jovem se distanciou da política devidos aos altos índices de corrupção. (isso todo
mundo diz)

CONTRAPONTO
Cuidado! Quando o usar o contraste (oposição de ideias) sempre escolha um lado
para se posicionar.
EX: Enquanto a busca por uma vida saudável leva milhares de pessoas a utilizar
novas formas de suplementação, o exagero nos cuidados com o corpo passaram a
ser motivo de preocupação médica.

CAUSA (motivo) X CONSEQUÊNCIA (efeito/resultado) = afirmar algo e explicar o
motivo e no que isso resultou

Exemplo: Devido ao uso abusivo de suplementos, muitos jovens que almejavam o
corpo perfeito, hoje se deparam com sérios problemas de saúde. A quantidade de
substancias ingeridas por homens e mulheres fugiu de tal maneira ao controle dos
órgãos competentes que os riscos à saúde só aumentaram nos últimos anos.

Bom, estas dicas servem perfeitamente para vocês construírem e desenvolverem
uma REDAÇÃO NOTA 1000.
Bons estudos!
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