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TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO

 TIPOS DE INTRODUÇÃO
- Introdução 
- Desenvolvimento
- Conclusão 

DESCRITORES
D6 – Identificar o tema de um texto.
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para 
sustentá-la.
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A introdução da redação do Enem, geralmente, está dividida em duas partes:
CONTEXTUALIZAÇÃO e TESE.

Viver é necessário, o necessário também é contextualizar...

A contextualização é onde se apresenta o tema ao leitor.

É possível começar definindo os conceitos principais, fazendo um percurso
histórico, fazendo alusão a algum acontecimento recente.
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Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não

poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na

contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém há grandes dificuldades

para garantir aos deficientes – em especial os surdos – o acesso à educação,

devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado

à questão.
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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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 Texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo.

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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