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TIPOS DE INTRODUÇÃO 
NO TEXTO 

DISSERATIVO-
ARGUMENTATIVO
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traz ao leitor o tema a ser discutido;

precisa ser direta, simples e objetiva;

provoca no leitor o primeiro impacto;

antecipa a temática do texto;

só deve ser feita após estar concluído o “PLANO
TEXTUAL”.
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1.ROTEIRO: APRESENTA-SE AO LEITOR O ROTEIRO DE 
DISCUSSÃO QUE SERÁ SEGUIDO DURANTE O 
DESENVOLVIMENTO. 

Uma possível introdução desse tipo seria:

“A língua é um dos principais instrumentos que sustentam a vida em
sociedade, já que é responsável pela comunicação e interação entre os
indivíduos. No entanto, ela também pode atuar de maneira negativa, sendo
uma das ferramentas de segregação social. O preconceito linguístico, no
Brasil, é muito evidente e, por isso, é preciso entender que há diversas
variantes na língua, e uma não deveria ser mais prestigiada em relação às
demais.”
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PONTOS POSITIVOS:

Por funcionar como um resumo da redação, a INTRODUÇÃO facilita
o desenvolvimento.

Após ter sido feito o plano textual, o ROTEIRO torna-se fácil de
fazer.
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PONTOS PERIGOSOS:

O ROTEIRO pode tirar do leitor a surpresa em descobrir, durante a leitura
do texto, um argumento inesperado.

Quando mal feito, pode tornar o texto repetitivo. Por isso é importante
desenvolver os argumentos de maneira criativa.

Cuidado: O principal defeito em uma redação que utiliza este
tipo de introdução é seguir outro roteiro que não o nela
citado.
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2. (HIPO)TESE: A TESE traz o ponto de vista a ser defendido, ou
seja, pretende provar algo durante o desenvolvimento. Na conclusão
a tese será retomada - E NÃO COPIADA!

Exemplo:

“A língua é um dos principais instrumentos que sustentam a vida em
sociedade, já que é responsável pela comunicação e interação entre os
indivíduos. No entanto, ela também pode atuar de maneira
negativa, sendo uma das ferramentas de segregação social.”

TESE – PONTO DE VISTA A SER DEFENDIDO
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PONTOS POSITIVOS:

Assim como na Introdução roteiro, após ter sido feito o plano
textual, essa forma de Introdução torna-se fácil de fazer.
Uma vez bem feita, produz no leitor uma sensação de
surpresa logo no início. Caberá ao desenvolvimento dar
sustentação ao que foi afirmado na TESE.
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PONTOS PERIGOSOS:

Uma introdução com tese ‘lugar comum’ acaba com qualquer
expectativa do leitor. Se descuidada, pode tornar a CONCLUSÃO
igual à INTRODUÇÃO.

Cuidado: O principal risco desse tipo de introdução é
não ser capaz de realmente comprovar a tese
apresentada.
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