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A conclusão da redação 
O que tem que ter na conclusão



Elaborar proposta de intervenção para o 
problema abordado, respeitando os 

direitos humanos.

Competência 5:



1- Articulador conclusivo

2- Retomada das teses (ou “Sabendo disso”)

3- Proposta de intervenção completa com 
detalhamento: Agente, Ação, Meio, 
Objetivo 

Conclusão Perfeita

4- DOC

5- Fechamento com o TEMA



O trabalho infantil ainda é uma realidade 
no Brasil.



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 
pela exploração de pais, que forçam seus filhos a 
atividades muitas vezes perigosas e extenuantes.



Vejamos o desenvolvimento de uma tese



De início, é comum ver - forçados por pais e responsáveis 
que ficam nas esquinas ou que chegam ao final do dia 
para recolher o dinheiro ganho - crianças e adolescentes, 
nas ruas dos grandes centros urbanos do país,  vendendo 
balas, doces, panos de pratos e limpando carros. Estima-
se que, no Brasil, quase 2,5 milhões de crianças estejam 
exercendo atividades assim. Isso é preocupante já que os 
menores estão sujeitos a uma série de riscos: sofrer 
acidentes, como atropelamentos, violência de todo 
tipo, abuso sexual e uso de drogas. Essa realidade 
dramática e cotidiana comprova a existência do trabalho 
infantil incentivado por quem deveria proteger o menor, 
seus familiares.

Desenvolvimento 



Como concluir essa redação?



1- Articulador conclusivo

2- Retomada das teses (ou “Sabendo 
disso”)

3- Solução para a tese completa: 
 Agente, Ação, Meio, Objetivo 

Conclusão Perfeita

4- DOC

5- Fechamento com o TEMA



Portanto, já que parte significativa do trabalho infantil, 
nos grandes centros urbanos, deve-se à exploração de 
pais e responsáveis, é preciso que o Ministério da 
Cidadania, por meio de assistentes sociais e 
orientadores socioeducativos, aborde e  encaminhe os 
menores aos serviços de proteção, além de, quando 
possível, dialogar com o adulto explorador e inseri-lo em 
programas assistenciais   quando a motivação for 
extrema vulnerabilidade econômica. Dessa forma, os 
números persistentes e assustadores do trabalho infantil 
começarão a cair.

1- Articulador conclusivo
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2- Retomada da Tese



Portanto, já que parte significativa do trabalho infantil, 
nos grandes centros urbanos, deve-se à exploração de 
pais e responsáveis, é preciso que o Ministério da 
Cidadania, por meio de assistentes sociais e 
orientadores socioeducativos, aborde e  encaminhe os 
menores aos serviços de proteção, além de, quando 
possível, dialogar com o adulto explorador e inseri-lo em 
programas assistenciais   quando a motivação for 
extrema vulnerabilidade econômica. Dessa forma, os 
números persistentes e assustadores do trabalho infantil 
começarão a cair.

3- Solução para a tese

Agente



Portanto, já que parte significativa do trabalho infantil, 
nos grandes centros urbanos, deve-se à exploração de 
pais e responsáveis, é preciso que o Ministério da 
Cidadania, por meio de assistentes sociais e 
orientadores socioeducativos, aborde e  encaminhe os 
menores aos serviços de proteção, além de, quando 
possível, dialogar com o adulto explorador e inseri-
lo em programas assistenciais   quando a motivação 
for extrema vulnerabilidade econômica. Dessa forma, os 
números persistentes e assustadores do trabalho infantil 
começarão a cair.

3- Solução para a tese

Ação 



Portanto, já que parte significativa do trabalho infantil, 
nos grandes centros urbanos, deve-se à exploração de 
pais e responsáveis, é preciso que o Ministério da 
Cidadania, por meio de assistentes sociais e 
orientadores socioeducativos, aborde e  encaminhe 
os menores aos serviços de proteção, além de, quando 
possível, dialogar com o adulto explorador e inseri-lo em 
programas assistenciais   quando a motivação for 
extrema vulnerabilidade econômica. Dessa forma, os 
números persistentes e assustadores do trabalho infantil 
começarão a cair.

3- Solução para a tese

Meio



Portanto, já que parte significativa do trabalho infantil, 
nos grandes centros urbanos, deve-se à exploração de 
pais e responsáveis, é preciso que o Ministério da 
Cidadania, por meio de assistentes sociais e 
orientadores socioeducativos, aborde e  encaminhe os 
menores aos serviços de proteção, além de, quando 
possível, dialogar com o adulto explorador e inseri-lo em 
programas assistenciais   quando a motivação for 
extrema vulnerabilidade econômica. Dessa forma, os 
números persistentes e assustadores do trabalho infantil 
começarão a cair.

3- Solução para a tese

Detalhadamento



Portanto, já que parte significativa do trabalho infantil, 
nos grandes centros urbanos, deve-se à exploração de 
pais e responsáveis, é preciso que o Ministério da 
Cidadania, por meio de assistentes sociais e 
orientadores socioeducativos, aborde e  encaminhe os 
menores aos serviços de proteção, além de, quando 
possível, dialogar com o adulto explorador e inseri-lo em 
programas assistenciais   quando a motivação for 
extrema vulnerabilidade econômica. Dessa forma, os 
números persistentes e assustadores do trabalho 
infantil começarão a cair.

5- Fechamento com o TEMA



Falhas Comuns na Conclusão 



Vídeo Globo





Falhas Mais Comuns



1- Clichês de abertura 
2- Não retomar as teses 
3- Solução desconectada do desenvolvimento  
4- Solução utópica 
5- Solução incompleta  
6- Elemento falho (agente vago, inadequado 
ou inexistente, ação “viajada”) 
7- Conclusão sem DOC



Conclusão Nota Mil





Sabendo disso, portanto, as Secretarias de 
Segurança Pública necessitam, através de ações 
com a Polícia Civil, criar um eficiente programa de 
combate à violência urbana, contendo canais de 
denúncia e agentes especializados, a fim de, 
novamente, tornar as ruas amigáveis à instalação 
de complexos de exibição. O Ministério da 
Economia deve, por fim, estimular pequenos 
empreendedores desse mercado, por meio de 
empréstimos e de incentivos fiscais, visando ampliar 
o parque exibidor, promover a concorrência e, 
assim, abaixar os preços dos ingressos. Dessa 
forma, busca-se democratizar o acesso ao cinema e 
superar as desigualdades retratadas no movimento 
marginal.
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