
O primeiro parágrafo dissertativo- Introdução

A partir da introdução o leitor deve se sentir estimulado a ler o texto e ficar 

ciente do assunto que nele será tratado, como já diz o ditado “a primeira impressão é a 

que fica”, em um texto, dissertativo ou não a regra de começar bem também vale. 

Ao ler a introdução o leitor deve ainda, ter ideia da dimensão do problema, não 

há limite do número de linhas para uma tese introdutória, mas ela deve ater-se à 

apresentação do tema com seu enfoque, também chamado ideia núcleo.

Técnicas para o parágrafo introdutório

Afinal, o que significa começar bem um texto? E como fazê-lo?

Significa, em primeiro lugar, usar a introdução para realmente apresentar o tema, 

ou seja, ser breve e ir direto ao ponto. Optar por vocabulário simples e claro também é 

uma forma de ser elegante com o leitor.

Há várias maneiras de se iniciar um texto: citação, dados retrospectivos, dados 

estatísticos, etc.

Veja alguns exemplos de como iniciar a sua redação:

Citação: Ex.: “A partir das palavras de Paulo freire podemos afirmar que “se a 

educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. ...

Dados retrospectivos: Ex.: As primeiras manifestações de comunicação humana, nas 

eras mais primitivas, foram traduzidas por sons que expressavam dor, alegria, espanto. 

Mais tarde...

Cena descritiva: Ex.: Edifícios altíssimos e cinzentos cobrem a metrópole. Cinza 

também são as nuvens que quase diariamente cobrem o céu e despeja uma torrente que 

logo traz o caos à cidade. Uma insuportável sinfonia de buzinas inunda o ar. É mais um 

dia em São Paulo.



Pergunta: Ex.: Será o futebol brasileiro realmente o melhor do mundo, se os melhores 

jogadores do país não disputam os campeonatos locais, pois partem para os clubes 

europeus assim que possível?

Dado geográfico precisando de um fato: Ex.: Em Criciúma; no Sul de Santa Catarina, 

oito mil homens vivem uma aventura todos os dias. A aventura do carvão. São os 

mineiros, homens que quase nunca vêem o Sol.

Dados estatísticos: Ex.: Numa típica cidade brasileira, que tenha, digamos, ... 

habitantes, cerca de ... não possuem o ensino médio completo, o que denota o 

desprestígio do ensino perante a classe dirigente.

Narrativa: Ex.: Em abril de 1964 foi deposto o presidente João Goulart e dado início à 

ditadura militar que governou o país durante mais de vinte anos.

Frase declarativa: Ex.: Diante da complexidade da realidade atual, o artista sente-se 

muitas vezes incapaz de conseguir captá-la.

Ideias contrastantes: Ex.: Enquanto nos restaurantes caros pessoas de classes altas 

gastam valores altíssimos em refeições que seguem cozinhas renomadas, moradores de 

rua morrem de fome no Brasil todos os dias. 

Seja qual for o recurso usado na Introdução da dissertação, o importante é que 

apareça o tema e o seu ponto de vista.

Redações nota 1000 do ano de 2019

Vamos ver dois exemplos de introdução retirados de redações do ano de 2019 

que foram avaliadas com nota 1000, vale dizer que o tema do ENEM 2019 era a 

democratização do acesso ao cinema do Brasil. Leia:

Autora: Amanda Rocha

"A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no 

período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens 

que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro 

contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas 



ainda é "feudalizado", já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. 

Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas 

economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos, vendidos 

com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram 

importantes simbologias de poder. ”

Observe que a autora utilizou de dados retrospectivos para iniciar o seu 

parágrafo, repare ainda que ela deixou claro o tema da sua redação e logo após mostrou 

qual o problema a ser discutido e o ponto de vista a ser defendido.

Autora: Juliana Souza 

“ Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a 

realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais 

para a promoção do bem-estar do homem moderno. No entanto, ao se observar o caráter 

excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que essa imprescindibilidade não 

tem sido considerada no país. Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência 

governamental e a escassa abordagem do problema agravam essa situação. ”

Repare que a autora começa o parágrafo introdutório com uma citação e logo já 

deixa claro o tema e quais os problemas em torno do mesmo.

Exemplos disponíveis em: 

https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2020/06/03/enem-leia-10-redacoes-

nota-mil-em-2019-e-veja-dicas-de-candidatos-para-fazer-um-bom-texto.ghtml Acesso 

em: 14/07/2020

https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2020/06/03/enem-leia-10-redacoes-nota-mil-em-2019-e-veja-dicas-de-candidatos-para-fazer-um-bom-texto.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2020/06/03/enem-leia-10-redacoes-nota-mil-em-2019-e-veja-dicas-de-candidatos-para-fazer-um-bom-texto.ghtml

