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Curso de Redação para Concursos e ENEM 

  
 

Aula 00 – Introdução ao Curso 

 
 

Olá, estudante. 
 
 
Sejamos realistas!  
É muito comum um aluno estudar a matéria “redação” durante anos, muitos anos e continuar tendo as 
mesmas dificuldades de sempre. Que se repetem. O aluno estuda a teoria, o aluno entende tudo que o 
professor explicou em vídeo ou em aula presencial... Sim, a teoria de redação não é muito difícil. E por que, na 
hora da prática, tudo se complica? Por que é tão complicado transportar as ideias que estão claras na sua 
mente para o papel?  
A resposta para estas indagações é complexa. Neste curso, vamos mostrar os porquês de cada um destes 
problemas por que todo candidato passa. Vamos descrever o “fenômeno da escrita” e mostrar como é possível 
escrever textos excelentes, usando a Metodologia lógica Gramatical. 
 
Esta primeira aula escrita é a mais importante do nosso curso. Use-a como um manual, faça consultas 
constantes.  
 
 
 
A proposta é bem simples:  
 
 
 
Esqueça tudo que já estudou de redação e comecemos do ZERO, como se fosse a primeira vez que estuda 
redação e produção de textos. Todo seu conhecimento adquirido não será jogado fora, pelo contrário, será 
usado no momento oportuno, acelerando seu aprendizado. Mas para iniciar nosso curso, sugerimos que deixe 
de lado todos os macetes, todas as estruturas estudadas e comece tudo novamente. 
 
 
 
Seja bem vindo ao Curso Lógica Gramatical – Produção de textos. 
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As 3 REGRAS de nossa METODOLOGIA Lógica Gramatical.  
(Estude bastante estas regras. Faça delas sua segunda natureza. Elas serão nossas principais ferramentas) 
 
1. Estude primeiro em material ESCRITO.  
Aprende-se a escrever “lendo e escrevendo” e não “vendo e ouvindo”. Você deve entender a teoria através de 
leituras e treinamentos escritos. Estas atividades ativam as regiões cerebrais certas, que serão utilizadas no dia 
da sua prova. De nada adianta você entender “vendo e ouvindo”, se não é assim que vai realizar sua prova. 
Deixe vídeos e slides para usar como reforço, ou os evite. É imprescindível que você esteja confortável com o 
hábito da leitura e da escrita, por isso: Estude 90% “lendo e escrevendo”.  
Lembre-se: Ouvir e ver produz uma sensação de entendimento que não é o mesmo usado para escrever um 
texto. Talvez por isso você entenda o que seu professor ensina, mas na hora de produzir o texto, vem o tal 
“branco”! 
 
 
2. Aprender Redação é um Processo. 
Não. Você não aprenderá a escrever do dia para a noite. Há um processo natural tanto para a concepção de 
uma ideia, quanto para transportar esta ideia para o papel, tornando esta ideia entendível por quem ler seu 
texto. Muito parecido com o ato de desenhar.  
Imagine mentalmente um castelo. Veja em sua imaginação os detalhes, cores, torres, portas, contornos, 
ornamentos etc. Esta sua ideia mental (uma imagem) é só sua, segundo sua percepção e compreensão daquilo 
que observa mentalmente. Agora tente fazer outra pessoa “ver” esta mesma imagem? Você é capaz de 
desenhar com a mesma riqueza de detalhes e exatidão? Você terá condições de fazer alguém ter a mesma ideia 
mental que a sua? É preciso técnica para isso. 
Assim, para escrever (transportar a ideia mental para o papel) é preciso técnica.  
Portanto, não acelere seu aprendizado. Siga nosso roteiro fielmente e encontrará seu próprio tempo de estudo. 
Estude passo a passo, aula a aula. Esqueça toda a teoria que aprendeu anteriormente e reinicie o processo. 
Você perceberá que aprenderá de maneira sólida e será muito mais rápido que todo o tempo que você já usou. 
 
 
3. Treinamento Constante 
Treinar, treinar e treinar. 
Temos pouco tempo até o dia da prova. A equação é bem simples: precisamos acelerar o processo de 
aprendizagem entre a teoria e a prática. Em nosso curso, oferecemos uma sequência de atividades que 
potencializarão os resultados. 
Após leitura e estudo do material em PDF e tendo assistido ao vídeo ou slide, o aluno é direcionado a 
treinamentos específicos: 
 
A. Treinamentos Online  
Testes objetivos sobre teoria e conceitos abordados na produção de uma redação, incluindo conceitos 
gramaticais. Estes testes são automáticos e fornecem gabarito comentado. 
 
B. Exercícios Propostos 
Bateria de exercícios de produção de textos para serem realizados até a aula seguinte. 
 
C. Temas de Redação 
Toda semana, o aluno é direciona a um banco de temas para produzir durante a semana de estudos. As 
correções podem ser corrigidas mensalmente (Pacote Básico), Quinzenalmente (Pacote Avançado) ou 
Semanalmente (Pacote Master) ou em correções avulsas.  
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Aula 00 – Introdução ao Curso 

 
Vamos iniciar nossa jornada de estudos. Nesta Aula 00 faremos um passeio pelo fenômeno da escrita. Não 
busque um roteiro ou um padrão... Vamos observar o texto livremente. 
 
Suponha que seja proposto um tema (Aborto na Adolescência) e que você precise escrever uma redação de 30 
linhas. 
 
Parece algo fácil. Parece que já sabemos exatamente o que fazer. Sabemos o que é introdução, 
desenvolvimento e conclusão. Sabemos que uma redação é impessoal, deve conter exemplos categóricos.  
Já estudamos isso dezenas de vezes! Talvez por uns 5, 10 anos? 
Sabemos que é necessário haver coesão, coerência, contextualização... Ainda tem a pontuação, concordância, 
regência, foco narrativo! Ah, e também a acentuação, tópico frasal, delimitação do tema... Sabemos tudo isso. 
 
Mas talvez saibamos tudo isso isoladamente.  
Mas... e quando se junta tudo isso? 
Na tensão da prova... Tendo que fazer tudo ao mesmo tempo, pensar, criar o texto, fazer rascunho... 
 
Bem, talvez o ato de redigir uma redação não seja algo tão fácil assim. Talvez tenhamos estudado por 5, 10 
anos de forma errada! Talvez haja um mecanismo mais eficiente do que usar fórmulas prontas que nunca se 
adaptam perfeitamente... 
Será que é possível estar preocupado com acentuação, pontuação e regência e ainda fazer “coesão entre 
parágrafos”? Estamos usando os mecanismos de forma eficiente? 
São perguntas que precisamos nos fazer. 
 
Onde está o erro? Por que estudo há tanto tempo e ainda tenho dificuldades em produzir um excelente texto? 
Por que tudo é tão claro dentro da minha cabeça, mas não consigo passar para o papel? Por que, dias depois de 
escrever, quando releio um texto meu, vejo claramente que não está bom? Por que não consegui perceber isso 
enquanto escrevia? 
 
A resposta é sempre a mesma. Você está estudando pelo caminho inverso: da parte para o todo, do particular 
para o geral... De dentro para fora! Vamos aprender neste curso a estudar de forma lógica: da superfície ao 
centro! 
 
Observe: 
 

Você     Mensagem (texto)     Leitor 
 
Você deve se preocupar com o que o LEITOR sentirá ao ler o seu texto. 
Coloque-se no lugar do LEITOR. Seja ele.  
Critique-se como seu leitor vai criticá-lo. O ato de LER é uma crítica! 
 
Vamos à prática... 
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Leia o texto em voz alta, e faça uma imagem mental (visual) da pessoa citada. 
 
 

Tereza era linda, tinha cabelos encantadores e uma pele incomum. 
 

Que ideia mental de TEREZA este texto provoca em você? 
 
 
 
 
 
Agora leia o texto seguinte da mesma forma, e visualize a pessoa citada. 
 
 

Maria era morena, tinha cabelos negros e uma pele esbranquiçada. 
 

Que ideia mental de Maria este texto provoca em você? 
 
 
Perceba: 
 
No texto 1, sua “imagem mental” não foi precisa, houve dificuldade em conceber Tereza visualmente. Então 
seu cérebro buscou conceitos similares “pessoais”: o que pra mim é encantador? Como eu defino o que é 
“lindo”... Perceba que é um texto subjetivo. 
 
Já no texto 2, você conseguiu rapidamente visualizar Maria. Note que sua imagem mental de Maria será muito 
parecida com a de qualquer leitor! Porque é um texto objetivo: morena é morena. Esbranquiçado é 
esbranquiçado pra todo mundo! Perceba como temos um texto objetivo. 
 
É este o assunto desta aula 00. 

Como se sente o leitor ao ler o seu texto? 
O que você provoca nele? 

O que ele entende daquilo que lê? 
 
 

Ao estudar redação, a maioria dos alunos se concentra seus estudos no que ele quer transmitir, mas a grande 
questão é: como o corretor da prova entenderá aquilo que você escreveu! 
 

O FOCO É O LEITOR 
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Leia em voz alta o texto seguinte e perceba o que você sente em relação à pessoa citada: 
 

Maria era uma mulher leal, justa, digna. Mas era uma mulher dura, ríspida, agressiva! 
 
Que achou de Maria? Que tipo de simpatia ou antipatia ela causou em você? 
 
 
 
Agora faça o mesmo com a pessoa seguinte: 
 

Júlia era uma mulher agressiva, ríspida, dura. Mas era uma mulher digna, justa, leal! 
 
O que você sentiu agora? 
 
Notou como seu juízo de valor mudou?  
 
Percebeu que é possível, usando as mesmas palavras, provocar efeitos diferentes em seu leitor? 
 
É bem simples. Eu preciso saber primeiro o que eu quero, pra depois usar a técnica certa para atingir o efeito 
desejado! 
Se eu quero que meu leitor sinta empatia, eu uso um texto como o texto 2 (Júlia), se eu quero que meu leitor 
sinta antipatia, eu uso o texto 1 (Maria). 
Assim: posso provocar o que quiser no meu leitor.  
Porque escrever é fazer o outro sentir aquilo que eu sinto. 
 
Vamos ver outras características muito importantes presentes num texto e que precisam ser explorados. 
 
Aos poucos, iremos nos familiarizar com este método. Uma dica importante é que você sempre leia os textos 
em voz alta. 
 
Mas porque se deve ler as frases em voz alta? 
 
Toda pessoa, ao ler um texto qualquer, produz uma voz mental que define o ritmo de sua leitura. 
Você deve estar atento a isso. Precisa ler seus textos em voz alta, para ter a mesma sensação do leitor! 
Lembre-se de que estamos apenas fazendo um passeio sobre o ato de escrever. Vamos ver cada uma destas 
técnicas de forma minuciosa ao longo do curso. Mas agora é preciso que você tenha uma ideia do TODO, do 
que é o texto, seja ele uma redação ou um poema... 
Vamos aprender a nos comunicar escrevendo. Vamos perceber como é possível provocar sensações com o uso 
certo das palavras, de frases precisas. Vamos aprender sobre coesão e coerência de forma natural. 
 
Vamos lá? 
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Entendendo a Redação 
 
Produza um texto com 25 a 30 linhas... 
 
Você lê isso pela milésima vez e nem dá mais importância...  
Sim são 25 a 30 linhas, já sei! 
Mas você sabe o que realmente isso significa? 
 
Raciocinemos: 
 
Tema: Gravidez na Adolescência! 
 
O que é? O que muda em cada cultura? Saúde, direito à vida, idade inadequada... Temos centenas de 
possibilidades de análise: religião, moral, ética... Quais consequências? E os direitos da mulher?  
 
Conclusão:  
Temos um tema tão amplo que daria para escrever algumas enciclopédias! Temos milhares de informações. 
 

Mas precisamos escrever tudo isso usando 30 linhas... 
 

Precisamos escolher as informações certas (dentro deste universo gigantesco) e escrever usando APENAS 30 
linhas!  
Já pararam pra pensar no que realmente significa escrever um texto abrangente em APENAS 30 linhas? 
Percebem o valor da concisão, da precisão vocabular, da síntese?  
Entendem que qualquer excesso é punível?  
Qualquer informação “a mais” é um erro gravíssimo!  
 

Numa redação, o “EXCESSO” é um pecado mortal! 
 
 
 
Recapitulando o que vimos nesta aula: 
 
- Um texto pequeno para se dizer grandes coisas. Uma síntese. 
 
- Um texto impessoal, para que a maioria entenda da mesma forma. 
 
- Um texto que deve provocar no LEITOR algo específico! Portanto, o foco é o leitor. 
 
 
O que fazer agora? 
 
Nesta aula de apresentação, será solicitado que produza um texto (Na parte de Exercícios do Site) e nos envie 
para correção. Esta correção inicial tem como objetivo um mapeamento de seu texto, seus principais erros e 
dificuldades, para que seu professor online tenha uma percepção exata de sua atual situação. A correção será 
enviada ao seu e-mail. 
 

Dirija-se ao SITE e continue a Aula 00. 
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