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“Escrever é preciso, 
planejar também é 

preciso”.

MÉTODO PROJETO DE TEXTO



 A elaboração de um PROJETO DE TEXTO é fundamental 
para redigir um texto dissertativo-argumentativo de 
acordo com as competências exigidas pelo ENEM; 

Essa metodologia consiste em seguir alguns passos 
(elaborados a partir da análise de textos nota mil 
divulgados pelo INEP) que possibilitam a redação de um 
texto nota máxima. Um projeto de texto é avaliado pela 
competência 3 (0 a 200 pontos).

MÉTODO PROJETO DE TEXTO



 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TEXTO

Leitura atenta (marcação das palavras-
chave) da PROPOSTA, dos TEXTOS 
MOTIVADORES.

CORRELAÇÃO entre TEXTOS MOTIVADORES 
e  “TEMA”.

Elaboração do PROJETO DE TEXTO;

1º 
PASSO

2º 
PASSO

3º 
PASSO



A partir da leitura dos textos dos textos motivadores e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em 
norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “Desafios 
para garantir a vacinação dos brasileiros no século XXI” 
apresentando proposta de intervenção que respeite os 
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de um 
ponto de vista. 

EXEMPLO DE PROJETO DE TEXTO



 Segundo a Cartilha do Participante - a Redação no Enem 2019, TESE é a 
opinião do autor do texto acerca do tema proposto;

 Exemplo de TESES UNIVERSAIS (podem ser usadas para defender o ponto de 
vista sobre vários temas) :

 políticas públicas pouco eficazes;
 ínfimos projetos pedagógicos;
 formação histórica do povo brasileiro;
 falta de informação acerca do assunto;
 falta de investimento em...;
 influência midiática ...

4º PASSO: ELABORAÇÃO DA TESE



       A introdução é a primeira parte de um texto 
dissertativo-argumentativo. Trata-se de um 
parágrafo curto, de apresentação, no qual são 
elencados: o entendimento do tema, a tese 
(ponto de vista) e uma contextualização por meio 
de um repertório sociocultural produtivo.

5º PASSO: ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO



REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO
(Literatura, História, Filosofia, Sociologia, Constituição, série...)

+ 
CONECTIVO

 + 
TEMA (BRASIL) 

+ 
CONECTIVO 

+ 
TESE 

5º PASSO: ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO



    A Constituição Federal de 1988 reconhece a saúde como 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais a redução do risco de doença. Entretanto, são 
muitos os desafios enfrentados para garantir a vacinação da 
sociedade brasileira. Nesse contexto, são inúmeros os fatores 
que contribuem para a problemática apresentada, entre eles, 
políticas públicas pouco eficazes e falta de informação acerca 
do assunto.

5º PASSO: ELABORAÇÃO DA INTRODUÇÃO



Os parágrafos de desenvolvimento têm como 
função comprovar a tese. Geralmente ele é 
composto por dois parágrafos um para cada 
tese. São utilizadas estratégias argumentativas 
como justificativas para a opinião.

6º PASSO: ELABORAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO



CONECTIVO + RETOMADA DA TESE
+

CONECTIVO
+

     COMPROVAÇÃO DA TESE (ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS:  exemplo de 
conhecimento público, dado estatístico,  pesquisa, alusão histórica, filosofia, 
sociologia, comparação, depoimento de especialista no assunto...) 

+
CONECTIVO

+
CONCLUSÃO DO PARÁGRAFO (Indicativo de proposta)

6º PASSO: ELABORAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO



 O parágrafo de conclusão é destinado para a 
apresentação das propostas de intervenção (medidas 
para minimizar os problemas apresentados, 
principalmente na TESE ). Para que a proposta seja 
considerada completa, são necessários alguns 
elementos : agente, ação, modo de execução da 
ação, finalidade e detalhamento de umas das partes 
anteriores. 

7º PASSO : ELABORAÇÃO DA CONCLUSÃO



Conectivo + REAFIRMAÇÃO DA TESE (facultativa)
+

Conectivo
+

 PROPOSTA ( s ) DE INTERVENÇÃO 
+

Conectivo
+ 

FINALIZAÇÃO*
* FINALIZAÇÃO é a retomada de um repertório apresentado no texto.

7º PASSO : ELABORAÇÃO DA CONCLUSÃO



8º PASSO: ELABORAÇÃO DO RASCUNHO;

9º PASSO: CORREÇÃO DO RASCUNHO;

10º PASSO: TRANSCRIÇÃO DA FOLHA DO RASCUNHO 
PARA A DEFINITIVA.

PROJETO DE TEXTO 



@professorapatricialima

COMO PRODUZIR BONS TEXTOS



Formada em Letras Português/ 
UFPI; 

Bacharel em Psicologia /FSA;
 18 anos de experiência como 

professora e coordenadora na área 
de linguagem, leitura e produção 
de texto em escolas particulares de 
Teresina;

Professora de redação do Canal 
Educação – Seduc;

Professora do Curso de Redação 
Professor Clemilson.

Patrícia Lima
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