
A Introdução da Redação  
Parte 4



Como Inserir DOC na Introdução 



Vídeo Globo 
Repertório  

O que zera a Redação 





Competência 2: 
Compreender a proposta de redação e aplicar 
conceitos das várias áreas de conhecimento 
para desenvolver o tema, dentro dos limites 
estruturais do texto dissertativo-argumentativo 
em prosa.



O que é o repertório sociocultural? 

O repertório sociocultural nada mais é do que seus 
conhecimentos, referências e visão de mundo 
adquiridos por meio de diversos campos do 
conhecimento e experiências de vida. 



Utilize o repertório sociocultural nas três 
partes da redação 

 dissertativa-argumentativa:



• Introdução - De preferência, na primeira 
frase da introdução ou logo na seguinte. 
É a chamada “estratégia de abertura”; 

• Desenvolvimento- No embasamento das 
t e s e s ( n o s e g u n d o p a s s o , q u e 
chamamos de Específico); 

• Conclusão: Na proposta de intervenção 
ou na retomada do DOC da Introdução, o 
que chamamos de “estratégia de 
fechamento”.



Na aula passada, vimos o que você 
poderia fazer para ampliar o seu repertório 

sociocultural. 
Você tem colocado alguma dica em 

prática?



E se nada - nadinha - passar pela minha 
cabeça que eu possa usar como DOC na 

Introdução??? 



Para os preocupados que essa situação 
aconteça, vamos buscar pensamentos e 
citações de autores e direitos garantidos 
pela Constituição que apontem caminhos 
para a harmonia social. Afinal, na imensa 
maioria dos casos, o problema do tema 

quebra a harmonia da sociedade,  
não é verdade?



Opção 1 
“Usando” Betinho



Quem é Betinho?

Herbert José de Sousa, conhecido como 
Betinho, (Bocaiúva, 3 de novembro de 1935 — 
Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1997) foi um 
sociólogo e ativista dos direitos humanos 
brasileiros. Concebeu e dedicou-se ao projeto 
Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e 
pela Vida.







O falecido sociólogo Betinho afirmava que o 
Brasil só alcançará /harmonia-segurança-
equilíbrio-democracia-justiça social-equidade-
liberdade/ com /a participação cidadã-o 
enfrentamento da sociedade civil/, entretanto 
isso não vai acontecer em relação à-ao TEMA 
se suas principais causas não forem combatidas: 
TESE 1 e TESE.

Exemplo:



Colocando em prática...



Banalizar a morte é banalizar a vida.



O falecido sociólogo Betinho afirmava que o 
Brasil só alcançará a segurança social com a 
participação cidadã, entretanto isso não vai 
acontecer se a vida continuar a ser banalizada 
por uma parte significativa da população 
durante a pandemia da Covid-19. Os principais 
responsáveis são  TESE 1 e TESE e precisam 
urgentemente ser combatidos.

Exemplo:



Dica Especial!



Se quiser garantir o DOC da Introdução na 
conclusão, não deixe de retomá-lo no último 
parágrafo,  já garantindo repertório para o seu 
fechamento. Algo assim: 

Portanto, sabendo disso, medidas são 
necessárias para garantir que o Brasil do 
sociólogo Betinho seja uma realidade. Para 
isso, é necessário que a sociedade civil...

Dica Especial!



Vamos pegar outro tema… 
Violência contra a mulher 

ou contra os idosos, ou contra os 
indígenas…



O sociólogo Betinho, falecido em 1997, 
afirmava que o Brasil só alcançará a justiça 
social com o enfrentamento da sociedade civil, 
entretanto isso não vai acontecer se a violência 
contra as mulheres/idosos/indígenas continuar a 
apresentar números tão assustadores. Isso 
decorre principalmente da/do TESE 1 e da/do 
TESE 2 e precisa urgentemente ser combatido 
por todos.

Exemplo:



Opção 2 
“Usando” a Constituição 



O que é a Constituição? 

A Constituição é a lei máxima de um país, que traça 
os parâmetros do sistema jurídico e define os 
princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Ou 
seja, ela organiza e sistematiza um conjunto de 
preceitos, normas, prioridades e preferências que a 
sociedade acordou. É na Constituição que estão 
previstos direitos como vida, liberdade, propriedade, 
igualdade, saúde, educação, moradia, entre vários 
outros. 





O Artigo 5º da Constituição Federal (CF) de 1988 conta 
com 78 incisos que determinam quais são nossos 
direitos fundamentais, como a Igualdade de Gênero, a 
Liberdade de Manifestação do Pensamento e a 
Liberdade de Locomoção, que têm como objetivo 
assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os 
cidadãos de nosso País.

https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/




A Constituição de 1988, em seu artigo sexto/
quinto, assegura, entre diversos direitos, a 
garantia à-ao TEMA, entretanto a realidade tem 
se apresentado adversa principalmente em razão 
da/do TESE 1 e da/do TESE.

Exemplo:



Colocando em prática...



Saúde do trabalhador: prevenção e 
diminuição dos riscos e doenças 
relacionados ao ambiente de trabalho.



A Constituição de 1988, em seu artigo sexto, 
assegura, entre diversos direitos, a garantia à 
segurança e à saúde do trabalhador, entretanto a 
realidade tem se apresentado adversa em 
relação à prevenção e diminuição de riscos em 
muitos ambientes profissionais. Isso tem 
ocorrido principalmente em razão da/do TESE 1 
e da/do TESE 2.

Exemplo:



Dica Especial!



Se quiser garantir o DOC da Introdução na 
conclusão, não deixe de retomá-lo no último 
parágrafo,  já garantindo repertório para o seu 
fechamento. Algo assim: 

Portanto, já que os principais responsáveis 
são Tese 1 e Tese 2, é preciso garantir ações 
práticas para o combate à/ao TEMA como 
determina o artigo sexto da Constituição do 
Brasil. É necessário, então, …

Dica Especial!




