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Desenvolvimento da Redação 



Nossas Aulas  
(para você não perder a sequência)



1- Variedades Linguísticas 
2- Figuras de Linguagem- Parte 1 
3- Figuras de Linguagem- Parte 2 
4- Introdução da Redação  
5- Como se formam as palavras - Parte 1 
6- Como formam as palavras - Parte 2 
7- Zoom de Resolução  
8- Desenvolvimento da Redação 



Desenvolvimento da Redação 



O que tem que ter no Desenvolvimento



Vamos ver uma técnica prática de 
desenvolvimento de uma tese



O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO 

ESTRUTURA

Comentário
Argumentação 

Técnica 

Exposição Geral
Exposição Específica 



Vou explicar cada um desses passos, 
mas antes…



Tema

As causas da violência contra os animais



Vejamos uma introdução

Os animais têm seus direitos previstos na 
Constituição, na lei 9.605, e garanti-los deve ser  
responsabilidade da sociedade e do Estado. 
Entretanto, são frequentes os episódios de maus 
tratos contra esses seres indefesos e há duas  
principais causas para tais absurdos: o frequente 
abandono por parte dos tutores e a omissão das 
esferas competentes.



Vamos relembrar os elementos da  
Introdução ?



Os animais têm seus direitos previstos na 
Constituição, na lei 9.605, e garanti-los deve ser  
responsabilidade da sociedade e do Estado. 
Entretanto, são frequentes os episódios de maus 
tratos contra esses seres indefesos e há duas  
principais causas para tais absurdos: o frequente 
abandono por parte dos tutores e a omissão das 
esferas competentes.

As causas da violência contra os animais

Compreensão do Tema



Os animais têm seus direitos previstos na 
Constituição, na lei 9.605, e garanti-los deve ser  
responsabilidade da sociedade e do Estado. 
Entretanto, são frequentes os episódios de maus 
tratos contra esses seres indefesos e há duas  
principais causas para tais absurdos: o frequente 
abandono por parte dos tutores e a omissão das 
esferas competentes.

Repertório (DOC)



Os animais têm seus direitos previstos na 
Constituição, na lei 9.605, e garanti-los deve ser  
responsabilidade da sociedade e do Estado. 
Entretanto, são frequentes os episódios de maus 
tratos contra esses seres indefesos e há duas  
principais causas para tais absurdos: o frequente 
abandono por parte dos tutores e a omissão das 
esferas competentes.

Teses



Agora vejamos como desenvolver as teses



O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO 

ESTRUTURA

Comentário
Argumentação 

Técnica 

Exposição Geral
Exposição Específica 



Desenvolvimento 1 (D1)

1-  Exposição Geral: inicie apresentando a 
relação da TESE 1 com o TEMA



Desenvolvimento 1 (D1)

1-  Exposição Geral: inicie apresentando a 
relação da TESE 1 com o TEMA  
2- Exposição Específica: escolha um DOC 
para ilustrar sua tese 

Essa é a parte EXPOSITIVA de seu 
desenvolvimento. Lembre-se de que o 
gênero de seu texto é o dissertativo-
argumentativo.



Desenvolvimento 1 (D1)

1-  Exposição Geral: inicie apresentando a 
relação da TESE 1 com o TEMA  
2- Exposição Específica: escolha um DOC 
para ilustrar sua tese 
3- Comentário: comente o seu DOC ou a 
parte expositiva, essa é sua opinião.



Desenvolvimento 1 (D1)

1-  Exposição Geral: inicie apresentando a 
relação da TESE 1 com o TEMA  
2- Exposição Específica: escolha um DOC 
para ilustrar sua tese 
3- Comentário: comente o seu DOC ou a 
parte expositiva, essa é sua opinião 
4- Argumentação Técnica



Desenvolvimento 1 (D1)

4- Argumentação Técnica  

A AT é uma estrutura simples e objetiva 
que tem como finalidade destacar a parte 
argumentativa de seu parágrafo. Use 
verbos como: PROVAR, COMPROVAR, 
CONFIRMAR, RATIFICAR, EVIDENCIAR.



Vejamos os desenvolvimentos das teses



Tese 1

Os animais têm seus direitos previstos na 
Constituição, na lei 9.605, e garanti-los deve ser  
responsabilidade da sociedade e do Estado. 
Entretanto, são frequentes os episódios de maus 
tratos contra esses seres indefesos e há duas  
principais causas para tais absurdos: o frequente 
abandono por parte dos tutores e a omissão das 
esferas competentes.



Tema

Tese 1

O frequente abandono por parte dos tutores

As causas da violência contra os animais



Desenvolvimento 1 (D1)
De início, é comum e triste ver inúmeras pessoas 
desistirem de cuidar dos animais comprados ou adotados, 
abandonando-os à própria sorte, nas ruas, pelos motivos 
mais fúteis . Os bichinhos não são descartáveis e fazer 
isso é crime segundo uma nova Lei Federal que aumentou 
a pena de detenção para até cinco anos. Mas, apesar da 
legislação, inúmeros animais morrem rapidamente, nas 
vias públicas , em razão de não saberem como sobreviver 
já que eram domésticos. Tal absurda situação evidencia a 
v i o l ê n c i a c o n t r a o s a n i m a i s d e c o r r e n t e d a 
irresponsabilidade de desumanos tutores . 



Desenvolvimento 1 (D1)

1-  TESE 1 <—> TEMA

De início, é comum e triste ver inúmeras pessoas 
desistirem de cuidar dos animais comprados ou 
adotados, abandonando-os à própria sorte, nas ruas, 
pelos motivos mais fúteis .

Exposição Geral



2- DOC

De início, é comum e triste ver inúmeras pessoas desistirem de 
cuidar dos animais comprados ou adotados, abandonando-os à 
própria sorte, nas ruas, pelos motivos mais fúteis . Os bichinhos 
não são descartáveis e fazer isso é crime segundo uma nova 
Lei Federal que aumentou a pena de detenção para até cinco 
anos. Mas, apesar da legislação, inúmeros animais morrem 
rapidamente, nas vias públicas , em razão de não saberem 
como sobreviver já que eram domésticos.

Exposição Específica 



3- Comentário 

De início, é comum e triste ver inúmeras pessoas desistirem 
de cuidar dos animais comprados ou adotados, abandonando-
os à própria sorte, nas ruas, pelos motivos mais fúteis . Os 
bichinhos não são descartáveis e fazer isso é crime segundo 
uma nova Lei Federal que aumentou a pena de detenção para 
até cinco anos. Mas, apesar da legislação, inúmeros animais 
morrem rapidamente, nas vias públicas , em razão de não 
saberem como sobreviver já que eram domésticos. Tal 
absurda situação…



4- AT
De início, é comum e triste ver inúmeras pessoas 
desistirem de cuidar dos animais comprados ou adotados, 
abandonando-os à própria sorte, nas ruas, pelos motivos 
mais fúteis . Os bichinhos não são descartáveis e fazer 
isso é crime segundo uma nova Lei Federal que aumentou 
a pena de detenção para até cinco anos. Mas, apesar da 
legislação, inúmeros animais morrem rapidamente, nas 
vias públicas , em razão de não saberem como sobreviver 
já que eram domésticos. Tal absurda situação evidencia a 
v iolência contra os animais decorrente da 
irresponsabilidade de desumanos tutores . 



Tese 2

Os animais têm seus direitos previstos na 
Constituição, na lei 9.605, e garanti-los deve ser  
responsabilidade da sociedade e do Estado. 
Entretanto, são frequentes os episódios de maus 
tratos contra esses seres indefesos e há duas  
principais causas para tais absurdos: o frequente 
abandono por parte dos tutores e a omissão das 
esferas competentes.



Tema

Tese 2

A omissão das esferas competentes

As causas da violência contra os animais



Desenvolvimento 2 (D2)
Além disso, há uma certa conivência de quem deveria 
garantir proteção aos animais. Na segunda metade da 
década de noventa, houve clamor popular contra a 
festividade denominada Farra do Boi, comum na região 
Sul, em que o referido animal era perseguido e caçado. 
Foi solicitado que o Estado de Santa Catarina fosse 
condenado a proibir a prática e argumentou-se que os 
animais eram submetidos à crueldade. Em defesa, foi 
indicado que a festividade tinha significado cultural e que 
o Estado coibia abusos, o que descaradamente era 
mentira já que incontáveis bois morriam e muitos 
terminavam mutilados ou feridos. Ainda hoje, ignorar o 
sofrimento animal ocorre, comprovando a omissão dos 
poderes públicos.



Desenvolvimento 2 (D2)
Além disso, há uma certa conivência de quem deveria 
garantir proteção aos animais. Na segunda metade da 
década de noventa, houve clamor popular contra a 
festividade denominada Farra do Boi, comum na região 
Sul, em que o referido animal era perseguido e caçado. 
Foi solicitado que o Estado de Santa Catarina fosse 
condenado a proibir a prática e argumentou-se que os 
animais eram submetidos à crueldade. Em defesa, foi 
indicado que a festividade tinha significado cultural e que 
o Estado coibia abusos, o que descaradamente era 
mentira já que incontáveis bois morriam e muitos 
terminavam mutilados ou feridos. Ainda hoje, ignorar o 
sofrimento animal ocorre, comprovando a omissão dos 
poderes públicos.



Desenvolvimento 2 (D2)
Além disso, há uma certa conivência de quem deveria 
garantir proteção aos animais. Na segunda metade da 
década de noventa, houve clamor popular contra a 
festividade denominada Farra do Boi, comum na região 
Sul, em que o referido animal era perseguido e caçado. 
Foi solicitado que o Estado de Santa Catarina fosse 
condenado a proibir a prática e argumentou-se que os 
animais eram submetidos à crueldade. Em defesa, foi 
indicado que a festividade tinha significado cultural e que 
o Estado coibia abusos, o que descaradamente era 
mentira já que incontáveis bois morriam e muitos 
terminavam mutilados ou feridos. Ainda hoje, ignorar o 
sofrimento animal ocorre, comprovando a omissão dos 
poderes públicos.



Desenvolvimento 2 (D2)
Além disso, há uma certa conivência de quem deveria 
garantir proteção aos animais. Na segunda metade da 
década de noventa, houve clamor popular contra a 
festividade denominada Farra do Boi, comum na região 
Sul, em que o referido animal era perseguido e caçado. 
Foi solicitado que o Estado de Santa Catarina fosse 
condenado a proibir a prática e argumentou-se que os 
animais eram submetidos à crueldade. Em defesa, foi 
indicado que a festividade tinha significado cultural e que 
o Estado coibia abusos, o que descaradamente era 
mentira já que incontáveis bois morriam e muitos 
terminavam mutilados ou feridos. Ainda hoje, ignorar o 
sofrimento animal ocorre, comprovando a omissão dos 
poderes públicos.



Vejamos Novamente a Estrutura do Desenvolvimento 

1-  Exposição Geral: TESE 1 <—> TEMA 
2- Exposição Específica: DOC 
3- Comentário  
4- Argumentação Técnica 



Desenvolvimento 1 (D1)

1- De início, é comum ver que TESE 1 >>>> TEMA. 
2- Exemplo disso >>>> DOC.  
3- Tal citação/situação/realidade/dado/comparação é 
ADJETIVO,  
4- COMPROVANDO/PROVANDO/CONFIRMANDO/
EVIDENCIANDO/RATIFICANDO que TESE 1 >>>> 
TEMA



Desenvolvimento 2 (D2)

1- Além disso, outro fator agravante é TESE 2. 
2- A título de ilustração FILME/SÉRIE/PESQUISA/
DADOS/MÚSICA/PALAVRAS (DOC)...  
3- Tal citação/situação/realidade/dado/comparação é 
ADJETIVO.  
4- Isso COMPROVA/PROVA/CONFIRMA/EVIDENCIA/
RATIFICA que TESE 2 >>>> TEMA



O trabalho infantil ainda é uma realidade no Brasil.
28/4/22



Vejamos uma introdução

Na música Pivete, Chico Buarque escreveu: “no 
sinal fechado, ele vende chiclete, capricha na 
flanela e se chama Pelé”. Embora escrita em 1978, 
essa é ainda a realidade de muitas crianças 
brasileiras, exploradas pelo trabalho infantil. Esse 
grave problema social é causado principalmente …



Assista





Em 2015, uma campanha denunciou 
o trabalho infantil em anúncios de 
moda. 
N a s f o t o s , c r i a n ç a s s u r g e m 
escondidas nos detalhes de roupas 
de grife. 
A ação foi feita para a Fundação 
Abrinq/Save The Children. 






