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• Estrutura do texto dissertativo-argumentativo
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A INTRODUÇÃO

- O QUE É? É o primeiro espaço de apresentação das nossas ideias. 

- QUAL É A FUNÇÃO? É com ela que mostramos aos nossos leitores a interpretação 
que fizemos do tema e as relações que estabelecemos e nos fizeram defender 
determinado ponto de vista.

- QUANTAS LINHAS DEVE TER? não existe um número EXATO de linhas para a 
introdução, desde que você saiba que é nessa parte que você vai apresentar o tema 
e a sua percepção do tema ao leitor. Para a redação do ENEM é recomendado o uso 
de 5 a 7 linhas. 

- COMO DEVE SER A LINGUAGEM? Sempre usar o nível formal da linguagem; colocar-
se em 3ª pessoa do singular (impessoalidade) e ser o mais que puder objetivo em 
suas colocações.
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VAMOS CONHECER ALGUNS TIPOS DE INTRODUÇÃO

A fim de facilitar a produção de uma boa introdução, vamos conhecer algumas 
possibilidades de iniciar um texto dissertativo-argumentativo:

1. CITAÇÃO : Segundo Greta Thunberg “Estamos no início de uma extinção em massa”.
2. DEFINIÇÃO: Bulimia é um transtorno alimentar.
3. EXEMPLIFICAÇÃO: Os dados mundiais da OMS mostram que 47,9% dos países 

possuem taxa de suicídio.
4. ALUSÃO HISTÓRICA: Os índios que habitavam o Brasil quando foram responsáveis por 

transmitir muitos dos hábitos de higiene que ainda permeiam a cultura nacional. Todos 
se depilavam, cortavam e lavavam os cabelos.

5. AFIRMATIVA: A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência 
no Brasil. 

6. COMPARAÇÃO: O Brasil é o pior país da América do Sul em termos de oportunidades e 
desenvolvimento para meninas.
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1. Citação
Esse recurso consiste em fazer referência a ideias de outros autores a fim de que o seu ponto 
de vista seja fortalecido, sua opinião será destaque mesmo quando você desconstruir a 
opinião do autor citado, uma vez que terás mostrado conhecimento crítico aos leitores.

Se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você pode usá-la como 
gancho para começar o seu texto.

Veja um exemplo do tema “Desafios da educação no Brasil do século XXI”:

“O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que “se a educação sozinha não 
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. Analisando o pensamento e 
relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais 
atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a 
promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser 
mais justa, igualitária e humanizada.”
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2. Definição
Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do 
tema, ou seja, explicar o assunto. Podemos definir algo de diversas formas: 
dicionário, definição histórica, definição teórica e definição própria (que consiste em 
definir algo a partir de sua visão de mundo, suas experiências).

Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema “Sedentarismo: o grande 
mal do século?”

“Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu 
cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas 
cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau 
hábito. (…)”
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3. Exemplificação
Esse recurso pode ser desenvolvido de duas formas: dados estatísticos e relatos de 
acontecimentos de conhecimento geral (fatos divulgados pelas mídias). Você pode 
também utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema.

Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema “Sedentarismo: o grande 
mal do século?”

“Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado 
garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar 
pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o 
Poder Público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a 
saúde de milhares de cidadãos do país.”
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4. Alusão histórica

Introduzir um texto por alusão histórica é recortar um fato, um período histórico, um 
hábito antigo a fim de comparar com o presente. Essa comparação evidenciará uma 
permanência, ou não, de determinada situação e isso será base para a 
problematização do que o tema apresentou para discussão.

Esse tipo de introdução permite que o autor apresente domínio de uma área de 
conhecimento de relevância, a história, o que contribui para o objetivo final de um 
texto dissertativo-argumentativo: defesa de um ponto de vista.

O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um 
bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar 
credibilidade à sua argumentação.
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Veja um exemplo de introdução para o tema “Caminhos para combater a 
intolerância religiosa no Brasil”:

“A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da 
humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os Tribunais do Santo Ofício – 
também chamados de Inquisição – julgavam e condenavam as pessoas que 
não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, 
tem-se, atualmente, um contexto análogo a essa situação: ainda persistem 
os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. 
Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa, no 
Brasil, é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo 
Estado.”
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5. Afirmativa

Nesse modelo, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no 
início. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada.

O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, com uma afirmação crítica. 

Confira esta introdução para o tema “A persistência da violência contra a 
mulher”:

“O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao 
analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres mesmo depois das 
recentes medidas legais. (…)”
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6. Comparativa

Neste modelo de introdução para redação você pode comparar o tema com algo 
semelhante ou oposto ao que se discute.

O próximo exemplo é do tema “O histórico desafio de valorizar o professor”:

“Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom 
exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera 
bons frutos. Em contrapartida, no Brasil a realidade tem sido bem distinta. O 
baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos 
profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos 
governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro.”
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LER E PRATICAR REDAÇÃO É O CAMINHO DE APRENDER
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COMO EXEMPLO VAMOS TRABALHAR UM TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 
SOBRE O SEGUINTE TEMA:
 “Os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia”

TÍTULO: O isolamento social e os desafios durante o enfrentamento ao Coronavírus

INTRODUÇÃO: A introdução é composta pela apresentação do tema, os problemas 
relacionados a ele e a tese que se pretende defender. 

É necessário entender que o país atravessa uma grave crise provocada pelo 
Coronavírus (Covid-19), que provocou uma situação de emergência sanitária e crise na 
economia mundial. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou como 
pandemia, pois já levou milhares de pessoas à morte, e bilhões de pessoas ao 
isolamento social em diversos países do mundo. Portanto, é um desafio muito sério a 
ser enfrentado.



15

DESENVOLVIMENTO: Seleção de informações a respeito do tema; argumentos que sustentam a tese.

Na Itália o número de pessoas mortos ultrapassou o da China, que foi o epicentro da pandemia, 
e evidências mostram que isso ocorreu porque o governo italiano não fez o Isolamento social no 
momento adequado, ou seja, subestimaram a grave crise provocada pela pandemia do Covid-19, o 
que levou milhares de italianos à morte.

O melhor exemplo foi dado pela Coreia do Sul, onde fizeram o isolamento antes da pandemia se 
alastrar, e os resultados alcançados foram excelentes, o que reforçou a tese de que fazer o 
isolamento é o mais correto, porque comprovadamente ajuda a salvar vidas e esse deve ser o 
primeiro desafio.

O segundo desafio é criar uma rede de assistência social para garantir os direitos básicos da 
população de baixa renda, dos autônomos, trabalhadores informais e dos trabalhadores que 
poderão ter seus contratos suspensos, e de todos os que estão desempregados, para que essas 
pessoas possam alimentar-se, ter acesso ao atendimento de saúde, higienizar-se, ter acesso 
contínuo aos serviços de fornecimento de água, energia e gás.

O terceiro desafio inclui os Governos Federal, Estaduais e Municipais, que devem criar um 
programa de recuperação da economia com financiamento público e, envolvendo as empresas, os 
comerciantes, também geradores de emprego e renda.
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CONCLUSÃO/PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: retomada do tema, apresentação da 
proposta de intervenção e a reafirmação da tese.

Para superar esta grave crise devemos somar esforços, independentemente de 
posicionamentos ideológicos, político-partidários ou religiosos. Somente assim 
construiremos uma solução diante de um problema que é mundial, e que os governos 
ainda estão aprendendo como enfrentá-lo.
Uma possibilidade que já discutem é a quarentena vertical, na qual apenas os grupos de 
riscos ficarão em casa. São discussões a serem feitas, mas ouvindo antes os especialistas e 
profissionais da saúde para que se garanta o controle sanitário.
A única certeza no momento é que devemos priorizar vidas e agir com responsabilidade 
social, fazendo o devido planejamento para recuperar a economia. Entendo que apenas 
dessa forma iremos atravessar esta grave crise.
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LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE TEXTO DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO

https://
exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-dissert
acao.htm

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-dissertacao.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-dissertacao.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-dissertacao.htm


• TIPOS DE DESENVOLVIMENTO
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