
A Introdução da Redação  
Parte 1



O que tem que ter no primeiro parágrafo 





Vamos dar 
atenção à



Competência II:  
Compreensão da proposta de redação e aplicação 
das várias áreas do conhecimento para desenvolver o 
tema dentro do gênero dissertativo-argumentativo. 

A introdução é o primeiro momento que o candidato 
tem para demonstrar sua compreensão a respeito da 
proposta de redação 



A mais importante recomendação 
de todas para uma boa redação no 

Enem: leia a proposta com atenção.



Vejamos um Vídeo.

O tema tem alguma "pegadinha”?





No vídeo, dois temas foram destacados:

1- Trote, brincadeira de mau gosto.

2- Escassez hídrica no Brasil: quais são 
as causas dessa mazela?



Atenção:

Plural X Singular

E X OU



Observem estes temas:

Intolerância racial: causas e consequências.

Alcoolismo na juventude: um problema 
familiar ou midiático?



Então, você já sabe: 
 para a Compreensão da Proposta, você 

terá que ficar atento às pegadinhas!



Exemplo para Análise 



Tema 
Desafios para incluir o diferente no 

ambiente escolar 



Há, indiscutivelmente, grandes desafios para 
incluir o diferente no ambiente escolar, em 
especial aquele que sofre com transtornos 
mentais. Isso decorre devido a dois fatores: a 
superproteção familiar e a desatenção da escola 
em garantir a segurança nas relações sociais 
entre essas pessoas especiais e as neurotípicas.



Há, indiscutivelmente, grandes desafios para 
incluir o diferente no ambiente escolar, em 
especial aquele que sofre com transtornos 
mentais. Isso decorre devido a dois fatores: a 
superproteção familiar e a desatenção da escola 
em garantir a segurança nas relações sociais 
entre essas pessoas especiais e as neurotípicas.

Compreensão da Proposta



Há, indiscutivelmente, grandes desafios para 
incluir o diferente no ambiente escolar, em 
especial aquele que sofre com transtornos 
mentais. Isso decorre devido a dois fatores: a 
superproteção familiar e a desatenção da escola 
em garantir a segurança nas relações sociais 
entre essas pessoas especiais e as neurotípicas.

Tese dupla



Há, indiscutivelmente, grandes desafios para 
incluir o diferente no ambiente escolar, em 
especial aquele que sofre com transtornos 
mentais. Isso decorre devido a dois fatores: a 
superproteção familiar e a desatenção da escola 
em garantir a segurança nas relações sociais 
entre essas pessoas especiais e as neurotípicas.

Não tem DOC

Teses expositivas



Acrescentando DOC...
Atypical, minissérie da Netflix, mostra os 
obstáculos de um jovem autista, Sam, para 
lidar com as exigências da escola e da família 
em relação a sua liberdade. Essa produção, 
embora ficcional, reflete perfeitamente os 
desafios atuais de incluir o diferente no ambiente 
escolar devido a dois fatores: a superproteção 
familiar e a desatenção da escola em garantir a 
segurança nas relações sociais entre essas 
pessoas especiais e as neurotípicas.



Deixando as teses argumentativas...
Atypical, minissérie da Netflix, mostra os 
obstáculos de um jovem autista, Sam, para lidar 
com as exigências da escola e da família em 
relação a sua liberdade. Essa produção, embora 
ficcional, reflete perfeitamente os desafios atuais 
de incluir o diferente no ambiente escolar devido 
a dois principais fatores: a superproteção 
familiar e a desatenção da escola em garantir a 
segurança nas relações sociais entre essas 
pessoas especiais e as neurotípicas.



Introdução Excelente



Atypical, minissérie da Netflix, mostra os 
obstáculos de um jovem autista, Sam, para lidar 
com as exigências da escola e da família em 
relação a sua liberdade. Essa produção, embora 
ficcional, reflete perfeitamente os desafios atuais 
de incluir o diferente no ambiente escolar devido 
a dois principais fatores: a superproteção 
familiar e a desatenção da escola em garantir a 
segurança nas relações sociais entre essas 
pessoas especiais e as neurotípicas.



Falhas Comuns 



Introdução que não apresenta a 
compreensão da proposta



Introdução sem Teses



Introdução sem DOC



Introdução com Elementos que 
Não Serão Desenvolvidos



Elementos essenciais para uma 
introdução perfeita: 

Compreensão do Tema 
DOC de pano de fundo 

Tese dupla argumentativa 


