
A Introdução da Redação  
Parte 2



O que tem que ter no primeiro parágrafo 



“E se eu não souber como começar?”



Introdução 



Sobre a Compreensão da Proposta, 
vimos que você terá que ficar atento às 

pegadinhas!



Vídeo Globo 2021 comentando pegadinhas e como 
compreender os temas dos Enens anteriores



Vídeo 1



Competência II:  
Compreensão da proposta de redação e 
a p l i c a ç ã o d a s v á r i a s á r e a s d o 
conhecimento para desenvolver o tema 
d e n t r o d o g ê n e r o d i s s e r t a t i v o -
argumentativo.



Ainda sobre a Compreensão da Proposta, um bom 
jeito de começar o seu texto é se perguntando 

mentalmente: 

O que eu acho (e o que eu sei) sobre o 
problema (tema)?
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O que eu acho?
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O que eu sei?



Tema: Pobreza no Brasil

O que eu sei?



Hoje vamos dar 
atenção à 

Tese ArgumentaKva



Falhas Comuns na Introdução

1- Ausência de Tese
2- Tese Expositiva



Falhas Comuns na Introdução

1- Ausência de Tese



Tema: Tráfico de Drogas



Fazendo fronteira com países como Colômbia, 
Peru e Bolívia e com seu amplo litoral portuário, 
o Brasil é facilmente identificado como um país 
estratégico ao tráfico internacional de drogas. 
A lém de serv i r de passagem para o 
contrabando para os mais diversos lugares do 
globo, somos também o destino final de grande 
parte desses carregamentos.

Tema: Tráfico de Drogas



Falhas Comuns na Introdução

2- Tese Expositiva





Tema: Tráfico de Drogas

Com o passar dos anos, o tráfico de drogas 
vem crescendo bastante no Brasil e destruindo 
a vida de milhares de jovens. Nesse sentido, 
cabe analisar os motivos desse rápido 
crescimento: a falta de ocupação da mente 
dos jovens que aumenta as chances do uso de 
drogas e a fraca fiscalização da polícia contra 
o tráfico. 
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Há tese?

A violência urbana tomou conta de todas as 
cidades brasileiras, de modo que andar à noite, 
pelas ruas, no nosso país, tornou-se algo 
extremamente perigoso e desafiador. Somente 
no Brasil, há mais assaltos do que em todos os 
países que compõem a União Europeia. 



Há tese?

Sabe-se que, se tratando de violência urbana, o 
Brasil é um dos campeões do ranking quantitativo. 
Vivemos numa nação em que andar com os 
celulares à mostra nas ruas virou cena de cinema. 
É importantíssimo considerar, nesse contexto, a 
culpabilidade única que recai sobre a falta de 
projetos políticos que cumpram o papel da 
segurança social.



Há tese?



E os outros parágrafos? Como 
estruturar? Falaremos detalhadamente 
sobre isso ao longo das aulas, mas vou 

mostrar um outro video de 2021que 
adianta a estrutura geral da redação 

pra relembrarmos juntos



Vídeo 2



ENTÃO...

Não se esqueça!!!



ELEMENTOS DA INTRODUÇÃO

1- Apresentação do TEMA
É preciso que o leitor saiba a temática do 
texto.

COMO?
O que eu acho 
(e o que eu sei) 

sobre o problema 
(tema)?
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ELEMENTOS DA INTRODUÇÃO

2- Exposição da TESE
Antes de terminar a Introdução, sinalize o 
que será defendido pelo seu texto.

COMO? Quais os culpados?
Quais as causas?
Quais os impactos?


