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O Título da Redação



Dicas para criar o seu título 



1. O título deve ser um resumo do tema: 
O título deve resumir o tema da redação sem entregar demais 
o seu conteúdo, caso contrário, toda a curiosidade do leitor irá 
por água abaixo. Nele, o leitor deve encontrar pistas sobre o 
assunto que será abordado, por isso, evite títulos rebuscados, 
opte pela simplicidade. Um bom título pode também mostrar 
para o corretor que você entendeu a proposta de maneira 
adequada. 



2. Evite frases longas: 
Um bom título deve ser curto, por isso, nada de frases longas! 
Períodos longos contrariam a ideia da objetividade, por isso,  
o título não deve ultrapassar uma linha. Claro que essa é uma 
recomendação, existem exceções, mas na maioria das vezes, 
a dica funciona bem. 



3. O verbo no título não é obrigatório:
A regra é a seguinte: se apesar da ausência do verbo, seu 
título consegue sintetizar o tema, não há problema nenhum 
em usar expressões (frases sem verbos). O título não 
precisa ser composto, necessariamente, por uma oração 
completa, isto é, com sujeito e predicado. Aposte na 
criatividade e decida o que for melhor para o seu texto. 



4. Seja criativo:
Se você quer chamar a atenção do leitor, não tenha dúvidas 
de que a criatividade deve ser colocada em prática. Para 
isso, você pode usar figuras de l inguagem e a 
intertextualidade, isto é, estabelecer um diálogo com livros 
que leu, filmes a que assistiu, músicas que ouviu etc. Além 
disso, você também pode fazer citações na hora de compor 
o título, lembrando-se sempre de colocá-las entre aspas. 
Todavia, vale ressaltar que ser criativo não tem nada a ver 
com rebuscamento linguístico, cuidado!



     
5. Ponto final, letras maiúsculas, linha em branco: 
Pode parecer curioso, mas essas são dúvidas recorrentes na 
hora de escrever o texto. Sobre o ponto final, você deverá 
colocá-lo quando no seu título constar um verbo. Se não for 
uma oração, você não deve pontuá-lo, simples assim. Sobre o 
emprego de letras maiúsculas, esqueça, você não está 
escrevendo em latim, por isso, escreva normalmente, deixe a 
letra maiúscula apenas para os casos em que ela é obrigatória. 
Por último, a famigerada linha em branco. Pular uma linha ou 
não pular uma linha depois do título? A resposta é: depende. É 
uma questão de estética e organização do texto, já que pular 
uma linha pode deixá-lo mais apresentável. Se o limite de 
linhas for pequeno, evite esse recurso.



… mais uma observação: 

Sobre o ponto final, você deverá colocá-lo quando no seu 
título constar um verbo. Se não for uma oração, você não 
deve pontuá-lo, simples assim.

Sobre esta orientação…



Atenção!

Se o seu título contiver pontuação interna (vírgula ou dois 
pontos por exemplo), mesmo sem verbo, ele deverá ser 
finalizado pelo ponto final. Exemplos: 

Título- Brasil, terra de ninguém. 
Título- Automedicação: um perigo desconhecido.



Então, capriche no seu título 
quando ele for obrigatório!



Ele poderá adiantar para seu corretor 
que você compreendeu o tema 

 e/ou 
 já poderá garantir um DOC em sua 

redação.



Mas tem uma coisa:

Se não achar isso simples, se considerar que 
vai levar muito tempo, se não quiser se 
preocupar com o título, mas não desejar 

prejudicar sua nota por causa dele, 
simplesmente, parafraseie o tema de sua 

redação.



Exemplo



TEMA: Como manter a humanidade diante das 
exigências individuais?



TEMA: Como manter a humanidade diante das 
exigências individuais? 

TÍTULO: A manutenção da humanidade em um 
mundo individualista



Introdução 



A grande escritora Hannah Arendt, que viveu 
durante a Segunda Guerra Mundial, afirma, em 
algumas de suas obras, que a “banalização do 
mal” é um grave problema que afeta o mundo. 
Esse pensamento, embora tenha sido desenvolvido 
há anos, persiste nos dias atuais. A trivialização 
das maldades que prejudica a humanidade, como 
a pobreza extrema, fome e a violência, 
infelizmente, continua vívida. Nesse contexto, é 
válido analisar que a supervalorização das 
exigências individuais, ou seja, o individualismo 
doentio, afeta os direitos humanos das classes 
socioeconomicamente desfavorecidas.



Desenvolvimento 1



Primeiramente, o individualismo exagerado é 
um complexo impasse que se intensificou após 
a “Segunda Revolução Industrial”, instante em 
que o “capitalismo selvagem” ganhou ainda 
mais força. Nesse momento, o acúmulo e a 
posse de r iquezas mater ia is , para o 
autobenefício, tornaram-se “valores” muito 
mais prestigiados do que a empatia, o respeito, 
a solidariedade e outros princípios que tornam 
a humanidade mais igualitária, coletiva e 
harmônica. Essa triste verdade prova que a 
supervalorização das exigências individuais 
prejudica, diretamente, a manutenção de um 
mundo mais humano.



Desenvolvimento 2



Em consequência disso, a posse de riquezas nas 
mãos de poucos provocou uma intensificação das 
desigualdades socioeconômicas entre as classes. 
Esse problema afetou o acesso dos mais pobres aos 
seus direitos humanos essenciais previstos na 
Constituição Cidadã de 1988. Tal absurdo ocorreu, 
p o i s , c o m o a v a n ç o d o c a p i t a l i s m o e , 
consequentemente, da supervalorização das 
exigências individuais, infelizmente, apenas pessoas 
com um ótimo poder aquisitivo eram e, até hoje, são 
capazes de usufruir de uma boa educação, 
assistência médico-hospitalar, moradia e lazer. Fato 
preocupante, já que comprova o quanto o 
individualismo afeta a humanidade, pois segrega e, 
até mesmo, tira as condições básicas da parcela 
carente da sociedade.



Conclusão



Portanto, sabendo disso, é de extrema 
importância que os grupos sociais mais ricos 
realizem uma autoanálise de seus atos e hábitos 
individualistas para, com isso, lutar, junto à 
parcela socioeconomicamente desfavorecida, por 
um mundo mais humano. Segundo o pensador 
Bet inho, somente o reconhecimento , a 
conscientização das desigualdades sociais e a 
mobilização coletiva são capazes de trazer, aos 
poucos, a humanidade para a sociedade. Com 
essa consciência coletiva, o individualismo 
doentio será combatido e as exigências 
individuais serão devidamente controladas, 
garantindo, desse modo, a manutenção da 
humanidade.



Uma sugestão:

Você pode colocar como título algo bem 
parecido com o tema em seu rascunho e, 

depois de escrever o texto todo, pode ver se 
alguma passagem da introdução ou da 

conclusão servem de inspiração para um título 
completamente autoral.



Exemplo 1



TEMA 
Voto: direito ou dever do cidadão?



TEMA 
Voto: direito ou dever do cidadão? 

TÍTULO: A importância da participação política 
consciente













Exercício  

Que títulos você daria aos temas 
a seguir?



1- Amor incondicional 
2- O descaso com os animais 

3- Os prejuízos do plástico  
4- Combate ao racismo 
5- O Brasil envelhece. 

6- Impactos da Pirataria 


