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 TEMPO DE AULA: 90min

 ACOLHIMENTO

 CONTEÚDO: TIPOS DE INTRODUÇÃO

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES

 ATIVIDADE PARA CLASSE: LEITURA DE REDAÇÃO



NA AULA ANTERIOR

• 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 permite fazer referência a ideias de outros autores a fim de que o seu ponto de
vista seja fortalecido.
Se você conhece uma citação relevante e relacionada ao tema, 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”.
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2. Definição
Outra forma de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar
o assunto. Essa definição pode ser de dicionário, histórica, teórica ou própria.

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
O exemplo é um tipo de argumento bem convincente, pois traz situações reais aos fatos
defendidos, aumentando a credibilidade de sua opinião. Afinal, não é convincente provar
que você está correto usando exemplos reais? Nesse tipo de introdução, o texto é iniciado
com algum dado estatístico, com uma notícia ou lei, ou ainda com algum conhecimento
de mundo (repertório) que esteja relacionado à questão proposta.

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..”


