


Escolha das ESTRATÉGIAS mais adequadas para
COMPROVAÇÃO de sua TESE.

CONECTIVO + RETOMADA DA TESE 

+ 

COMPROVAÇÃO DA TESE POR MEIO DE ESTRATÉGIA(S) 
ARGUMENTATIVA(S)

*REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO

+ 

CONCLUSÃO ( FACULTATIVA )

18



causas e consequências;

aspectos favoráveis e contrários.

enumeração de dados-pesquisas;

comparação;

exemplo de conhecimento público;

alusão histórica;

depoimentos de pessoas especializadas no assunto.
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Tema: A crise no sistema carcerário brasileiro.
Em primeira análise, o filósofo Michel Foucault, em sua

obra “Vigiar e Punir”, comprova a necessidade de um sistema
penal que oferte, aos seus prisioneiros, boas condições para
uma ressocialização. Porém, devido à crise atual nas
penitenciárias brasileiras, pode-se afirmar que o pensamento
do filósofo não é levado em consideração. Isso ocorre, entre
muitos fatores, por causa da leniência (lentidão) do sistema
judiciário e da superlotação das casas de detenção.
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CONECTIVO + REAFIRMAÇÃO DA TESE*

+ 

APRESENTAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S) DE INTERVENÇÃO 

+ 

FINALIZAÇÃO*

*FACULTATIVO
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No último parágrafo do texto, deve-se REAFIRMAR a TESE
e, além disso, apresentar PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO.
Tais propostas devem ter relação com as informações
apresentadas nos parágrafos de desenvolvimento. Elas
devem ser explicitadas, ou seja, com detalhamento dos
meios para a sua realização
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Propostas de intervenção :

• O QUÊ ?

• COMO ?

• QUEM ?

• QUAL A FINALIDADE ?
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Apresente, preferencialmente, DUAS ( UMA PARA
CADA TESE ) propostas compostas por AGENTES
DIVERSIFICADOS e BEM DETALHADOS (governo federal
aliado às esferas estadual e municipal – ministérios –
secretarias – mídia – ONGs – centros comunitários –
igreja - escola – família ( agente coadjuvante) - o alvo da
situação-problema – PPPs (Parcerias Público-Privadas)...
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- DETALHE os MEIOS de execução de cada proposta. O seu
texto será avaliado, portanto, com base na COMPOSIÇÃO e
no DETALHAMENTO da proposta que você apresentar;

- FINALIZAÇÃO : é apenas uma forma de manter o projeto de
texto, ou seja, retomar o repertório utilizado no texto.
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Tema : Crise hídrica no Brasil.
Portanto, medidas mais eficazes precisam ser efetivadas no

Brasil. Para tanto, o Governo Federal ( agente ), por meio da parceria
( como ) entre Ministério do Meio Ambiente e empresas privadas (
agentes ), deve ampliar os reservatórios de água que
abastecem,principalmente, as médias e grandes cidades ( o que \
meio \ detalhamento ), a fim de evitar as constantes crises hídricas
urbanas( finalidade). Ademais, o Ministério da Educação ( agente )
deve implantar, desde as séries iniciais, a disciplina “educação
ambiental” ( o que \ meio \ detalhamento ) com o propósito de
orientar não somente os alunos, mas também, a família deles sobre o
melhor manejo hídrico no cotidiano( finalidade ). A partir disso, a
água voltará a ser considerada um bem essencial para a vida.
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