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ACOLHIDA DOS ALUNOS;

 RECAPITULAÇÃO DO CONTEÚDO ANTERIOR;

 COMPETÊNCIA II;

 APLICAÇÃO DE TAREFA PARA CASA.



TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 
TESE

Existem várias maneiras de elaborar uma tese, ou seja, um
ponto de vista, porém uma das formas mais fáceis e, também,
mais usadas em textos que atingem a nota mil no Enem é a
apresentação de duas causas para o problema apresentado no
tema.

Tema : Democratização do acesso ao cinema no Brasil.

Tese : Nem todos os brasileiros têm acesso aos cinemas e isso
ocorre devido a muitos fatores, entre eles, a centralização das
salas e o elevado valor dos ingressos.
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TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO 
TESE : O ponto de vista, o opinião sobre o tema deve ser apresentada
logo no primeiro parágrafo do texto, ou seja, na introdução. Veja no
exemplo abaixo.

Tema : Desafios para combater os maus-tratos aos animais no Brasil.

A Canção Infantil “Atirei o pau no gato”, apesar de aparentar
inocência, na verdade, induz indiretamente a criança a maltratar os
animais uma vez que tal letra mostra uma situação de violência (Atirar o
pau no gato), enquanto o ser humano (dona Xica) ri da circunstância.
Fora do universo musical, os maus-tratos aos animais são recorrentes na
sociedade brasileira e isso ocorre por muitos fatores, entre eles, a
formação histórica do povo brasileiro e a falta de aplicação das leis de
proteção aos bichos.
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DESAFIO
1. Agora chegou a sua vez de praticar. Para cada tema apresentado abaixo,

elabore uma tese.

a) O excesso de consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens brasileiros.

b) O aumento da violência nas escolas brasileiras.
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DESAFIO
1. Agora chegou a sua vez de praticar. Para cada tema apresentado abaixo,

elabore uma tese.

a) O excesso de consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens brasileiros.

Sugestão de resposta :

O consumo de bebidas alcoólicas ocorre pelos jovens brasileiros devido a
muitos fatores, entre eles, a influência da mídia ( TESE 01 ) e da família
(TESE 02 ).

b) O aumento da violência nas escolas brasileiras.

Sugestão de resposta :

O índice de violência nas escolas aumenta devido a muitos fatores, entre
eles, a prática de bullying e a falta de projetos pedagógicos para resolver
esse preocupante problema brasileiro.
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MACROESTRUTURA
O texto dissertativo-argumentativo é dividido em três partes fundamentais :

INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO e CONCLUSÃO.

 O primeiro parágrafo é denominado de INTRODUÇÃO, pois nele é
apresentado o ENTENDIMENTO DO TEMA e a TESE. A apresentação dessas
duas partes é avaliada na competência II ( 0 a 200 pontos );

 Trata-se de um parágrafo curto, em média, possui seis, sete linhas, no
máximo e, quatro linhas, no mínimo;

 Nesta parte da redação, é preciso apresentar uma CONTEXTUALIZAÇÃO, por
meio de REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL.
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EXEMPLO DE INTRODUÇÃO – ESTILO ENEM
REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL PRODUTIVO

( Literatura, História, Filosofia, Sociologia, Série, Filme...)

+ 

Conectivo

+ 

ENTENDIMENTO DO TEMA ( REFERÊNCIA AO BRASIL )

+

Conectivo

+

TESE ( OPINIÃO SOBRE O TEMA)
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 Atividade complementar ( resolução de exercício ).
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01. Existem várias formas de começar um texto dissertativo-argumentativo,
porém uma das mais eficazes é o parágrafo formado por : contextualização (
repertório ), entendimento do tema e tese ( nesta ordem ). Nos parágrafos de
introdução abaixo, encontre as partes que compõem a introdução.

a) Tema : Crise da água na atual sociedade brasileira

Para o filósofo Thales de Mileto, a água era considerada a essência de todas as
coisas, o “arché”. No entanto, na atualidade, apesar da importância para a
sobrevivência humana, esse recurso não é tão valorizado quanto no período pré-
socrático. O Brasil, embora seja o país detentor de maior potencial de recurso
hídrico do planeta, está em crise devido, principalmente, à negligência estatal e ao
descaso da população para com o consumo desse bem natural

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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b) Tema : A relação entre a responsabilidade social e os resíduos sólidos no 
Brasil 

O poema “O Bicho”, de Manuel Bandeira, retrata de maneira metafórica a
relação do homem com o lixo. Apesar de ter sido escrito no século XX, pode-se
perceber que os descartes ainda são um grave problema a ser resolvido.
Muitos são os fatores que contribuem para a falta de responsabilidade social
quanto a problemática dos rejeitos na atual sociedade brasileira, entre eles, a
falta de efetivação das leis que regem a política de resíduos sólidos no país,
assim como o consumo exacerbado e a necessidade de maior investimento
em educação ambiental.
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C) Tema : Caminhos para o combate à proliferação de contaminados pelos
vírus da Aids no Brasil

Na obra Depois daquela viagem, da jornalista Valéria Piassa Polizzi, é
narrada uma autobiografia sobre como a autora foi contaminada, na década
de 80, aos 16 anos, pelo vírus HIV, e as implicações ocasionadas pela doença.
Atualmente , o enredo pode contribuir para compreender os desafios
enfrentados para concretizar o combate à proliferação de contaminados pela
Aids na atual sociedade brasileira . Nesse contexto, são inúmeros os fatores
que contribuem para a problemática apresentada, entre eles, políticas
públicas pouco eficazes e falta de informação acerca do assunto.


