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Elaboração de Teses e Estratégias de 
Introdução 
 
Com certeza, as diferentes formas de iniciar um texto são tão numerosas quanto as diferentes 
formas de pensar. Ainda assim, existem inúmeras fórmulas à sua disposição, sem que se possa 
apontar uma ou outra como “melhor” ou “superior”. 
 
Sabemos que um dos grandes desafios do aluno é iniciar o texto. Dar o primeiro passo para 
elaborar uma redação é, também, selecionar uma forma adequada de apresentar sua produção a 
um leitor, seduzindo-o para as demais partes da dissertação. 
 
Por isso, ainda que o Enem não o exija, recomendamos que se busque um título para o texto. 
Evite, no entanto, fórmulas desgastadas, como: 
 
Utilização de “X” ou “versus” Ex.: Sonho X Realidade 

 

Perguntas excludentes Ex.: Educação: direito ou privilégio? 

 

“Slogans” publicitários Ex.: Brasil, país de todos 

 

Repetição do tema Ex.: Injustiça no sistema penal (Tema: a injustiça do sistema penal 

brasileiro) 

 

Termos muito genéricos Ex.: Violência 

 
Um bom título é curto, resume o texto e atrai o leitor. Por isso, é mais seguro selecioná-lo após o 
texto pronto. Lembre-se, também, de que o título não conta para que se atinja o número mínimo 
de linhas exigido. 
 
No seu primeiro parágrafo, é fundamental estar presente a sua tese, sua posição acerca da 
situação-problema oferecida como tema da prova. Lembramos que nem sempre o problema a ser 
discutido estará explícito. Pense, por exemplo, no tema da prova de 2005: “O trabalho infantil na 
realidade brasileira”. Nele, não se encontra, à primeira vista, uma situação-problema, o que induz 
o candidato menos preparado a simplesmente expor essa questão social, e não a debatê-la, 
como é exigido pela banca. É preciso problematizar a questão, pensando, por exemplo, em algo 
como, “a desumanização representada pelo trabalho infantil na realidade brasileira”. Dessa forma, 
mostra-se ao leitor que o tema foi perfeitamente compreendido e que vai se desenvolver um 
posicionamento acerca dele. 
 
Para inserirmos essa tese, é fundamental contextualizarmos o problema. Existem várias técnicas 
à disposição. Abaixo, exemplificamos algumas, sempre ressaltando que elas não são únicas ou 
obrigatórias.  
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Tema: A nova face da família na sociedade atual 
Tese: Embora passe por mudanças, a família é sempre importante para a formação do indivíduo 
 
 

a) Referência Filosófica/Histórica  
John Locke acreditava que a família era a base de sustentação do Estado. Hoje talvez seja 
difícil compreender como os tantos modelos familiares existentes podem ser o sustentáculo da 
sociedade. Porém, mesmo com tantas mudanças, a instituição familiar é sempre fundamental 
para a formação do indivíduo, dando-lhe suas primeiras noções de convívio social e cidadania. 

 
b) Dados Estatísticos 
A cada ano são divulgados pelo IBGE novos dados sobre as várias faces da família brasileira. 
Aumenta o número de mulheres que chefiam a casa, muitos filhos crescem com pais 
divorciados, jovens engravidam sem planejamento, mães e pais solteiros já são comuns. 
Diante de um cenário tão diverso, é difícil encontrar uma única definição de família, mas, não 
importa em que modelo, ela é sempre importante para a formação do indivíduo. 

 
c) Base Histórica 
A visão tradicional de família consolidou-se no século XIX, sendo uma instituição burguesa 
responsável por garantir a vida privada e secreta de seus componentes. Hoje, já não são 
necessárias regras e classificações para se definir a esfera familiar, pois um único modelo já 
não é possível. Diante das inúmeras maneiras como se formam as famílias atuais, o essencial 
é lembrar que, não importa em que modelo, nelas é que se inicia a formação de cada cidadão. 

 
d) Questionamento 
Com as inúmeras transformações pelas quais o mundo passou ao longo de sua história, a 
família e a sua constituição não poderiam ficar impunes. Os modelos novos foram um choque 
para as gerações mais antigas, mas permitiram aos mais novos uma maior possibilidade de 
escolha. Entretanto, muitos ainda guardam a dúvida: será que, tendo em vista a formação do 
ser humano, tal pluralidade é positiva? 

 
e) Flashes 
Pais. Avós. Tios. Primos. Irmãos. Nem toda família tem a mesma estrutura. As inúmeras 
transformações da sociedade levaram ao surgimento de novos modelos que muitas vezes são 
questionados por serem diferentes do tradicional. Responsável pelo início da formação de 
cada indivíduo, a esfera familiar deve prezar pelo carinho, pela tolerância e pela cidadania, 
não importando a sua formação. 

 
f) Tradicional 
Assim como qualquer instituição, a família passou por inúmeras transformações. Enquanto 
alguns acham que a rapidez das mudanças trará graves consequências, há quem acredita que 
a pluralidade ajudará na convivência com os diferentes e na solidariedade. É inquestionável, 
contudo, que é na esfera familiar que se inicia a formação do ser humano como cidadão, e 
desta responsabilidade nenhuma família pode fugir. 
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Exercícios 

 
1. Observe a introdução abaixo, redigida para o seguinte tema: “O mito do herói brasileiro: a 
marca da nossa história ou os passos do nosso atraso?”. 
 

O que não falta na história do Brasil são heróis: Cabral, o que descobriu; Martim Afonso, o 
que colonizou; Anchieta, o que catequizou; Paes Leme, o que desbravou; Calabar, o que traiu; 
Tiradentes, o que antecipou; D. Pedro I, o que gritou; D. Pedro II, o que dançou; princesa Isabel, a 
que libertou; Caxias, o que espadou; Deodoro, o que proclamou; Oswaldo Cruz, o que saneou; 
Santos Dumont, o que voou; Bilac, o que obrigou; Getúlio, o que se matou; Pelé, o que marcou; e 
Roberta Close, a que mudou. Para cada herói uma marca: os passos de nosso atraso. 

 
a) Identifique a estratégia utilizada como recurso criativo no parágrafo acima e comente a sua 
eficácia dentro de um texto dissertativo-argumentativo. 
b) Analise e diga se a apresentação da tese na introdução acima é clara. 
c) Elabore um parágrafo de introdução, com cerca de 5 linhas, para o tema em questão no qual 
seja utilizada como estratégia a contextualização histórica. 
 
 
2. Observe a introdução e a conclusão abaixo, desenvolvidas sobre o mesmo tema: 
 
Introdução: 

As mudanças sociais implicam transformações de valores e de comportamentos nos 
indivíduos como um todo. As guerras humanas sejam elas objetivas ou subjetivas, pessoais ou 
interpessoais, vêm alimentando curativos cada vez mais aprimorados nos feridos sociais. 
Atualmente, sabe-se que a indústria farmacêutica apresenta um arsenal de armas para combater 
doenças capazes de superar a indústria de material bélico nacional. Diante disso, pode-se afirmar 
que o surgimento de tantas novas doenças e de tantos medicamentos equivalentes às mesmas é 
um reflexo de uma sociedade bombardeada e com uma enfraquecida frente de batalha. 

 
Conclusão: 

É a sociedade, portanto, que afirma constantemente a necessidade de lutar ou de pedir paz 
diante dos conflitos e mazelas cotidianos. O grande desenvolvimento da indústria farmacêutica é 
um mero mecanismo de defesa para as barbáries que geram os novos males do século, tais 
como a depressão e a síndrome do pânico. No entanto, a sociedade não pode ser a única 
responsável. Os médicos precisam alertar a população com relação a possíveis bombardeios 
gerados por perigos ocultos em cada remédio. Embora a medicina desenvolva sua linha de 
ataque perante os males sociais, ela não pode ser responsável por financiar a guerra e a 
explosão de novas doenças. O ataque precisa estar acompanhado do desejo de rendição 
pacífica. 

 
a) Sabe-se que uma das funções da introdução é apresentar o tema e também o posicionamento 
diante dele. Além disso, reconhece-se também que a conclusão costuma retomar a apresentação 
e o posicionamento defendido. Diante disso, indique um possível tema para esse texto e a tese 
defendida. Em seguida, produza mais uma nova tese para o mesmo tema. 
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b) Identifique o recurso criativo utilizado nos parágrafos e indique como ele poderia contribuir para 
o texto como um todo. 
c) De acordo com o que se espera em uma redação estilo ENEM, indique se a proposta de 
intervenção apresentada na conclusão é eficaz. 
d) Levando em consideração as informações contidas no parágrafo de introdução e de conclusão, 
indique, em forma de tópico frasal, dois possíveis argumentos a serem apresentados no 
desenvolvimento do texto. 
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Análise de Redação 

 
Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa 
sobre o tema AJUDA HUMANITÁRIA, apresentando proposta de conscientização social que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

 
 

Texto 1:  
Comitê de Ajuda Humanitária da UEPB treina voluntários para atuar junto às vítimas de 

Palmares  
 
Na manhã desta quinta-feira, cerca de 50 pessoas, entre alunos e professores da 

Universidade Estadual da Paraíba, participaram do 1º Treinamento de Equipe Multidisciplinar para 
Atuação em Situação de Emergência, oferecido pelo Comitê de Ajuda Humanitária, Social e da 
Saúde, criado recentemente pela Instituição.  

 A primeira atividade da equipe terá início já neste domingo, data em que viajarão para a 
cidade de Palmares (AL), onde permanecerão por uma semana para oferecer apoio humanitário 
aos moradores daquela localidade, uma das tantas atingidas pelas chuvas e enchentes que 
assolaram os Estados de Pernambuco e Alagoas nas últimas semanas. 
Disponível em: http://www.uepb.edu.br. Acesso em: 23 ago. 2010 (adaptado). 

 
Texto 2:  

TERREMOTO NO HAITI: Redes Sociais da Internet foram o principal meio de comunicação 
 
Durante todo o dia de ontem, a Internet foi o principal meio usado pelo Haiti para se 

comunicar com o mundo. Mensagens ao exterior foram encaminhadas por estrangeiros no país e 
por moradores locais. Apesar da instabilidade na rede – os sistemas de luz e telefone também 
estavam intermitentes –, os sites de relacionamento foram usados para acalmar familiares e 
clamar por auxílio internacional. 

 No Brasil, usuários do Twitter divulgavam a ação da ONG Viva Rio, que abriu uma conta 
para receber doações aos desabrigados no Haiti. (OT, com Agência Estado) 
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br. Acesso em: 30 abr. 2010. 

 
 Texto 3: 

 
Disponível em: http://gcmandretavares.blogspot.com. Acesso em: 23 ago. 2010. 
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Auxílio edificado 

 
A ajuda humanitária caracteriza-se como uma assistência, majoritariamente material, para 

fins humanitários. O principal objetivo dessa é salvar vidas, aliviar o sofrimento e manter a 
dignidade humana, principalmente em meio a desastres naturais. Contudo, é fundamental pensar 
que esse auxílio não deve ser restrito aos momentos de catástrofe. 

Sob esse viés, em uma sociedade como a do século XXI, em que as discrepâncias sociais 
são acentuadas, promover o auxílio somente em momentos de emergência é contribuir para as 
diferenças. Nesse sentido, os diferentes tipos de ajuda contínua são fundamentais para o 
fortalecimento dos alicerces que fazem parte de uma construção – fundamentada mais do que por 
estruturas físicas – caracterizada por vigas que erguem e sustentam o ser humano: a educação, a 
alimentação e a saúde. Desse modo, deve-se auxiliar o outro não só por ajudar, mas também por 
contribuir para que esse se sinta parte de um todo não marginalizado cujos pilares encontram-se 
firmes. 

O exercício da cidadania não é somente um direito, mas um dever da sociedade, uma vez 
que é necessário que se promova a integração. Assim, “ só a participação social é capaz de 
mudar o país”, como já fora dito por Herbert de Souza. Mais do que uma transformação nacional, 
é por meio da efetiva participação que o mundo pode ser modificado e, sob o mesmo raciocínio, 
ignorar uma pequena possibilidade de contribuição, possibilita concordar com a estagnação da 
situação atual. 

O auxílio humanitário, portanto, não pode ser limitado a momentos de calamidade, mas deve 
ser pressuposto da integração social. É preciso, então, um forte investimento em projetos locais 
que estimulem a solidariedade entre micro grupos de convívio e que envolvam atitudes globais. 
Dessa forma, a ajuda humanitária não se restringirá aos momentos de catástrofes e proporcionará 
interação entre os indivíduos, cujo resultado é uma construção fundamentada, resistente a abalos. 
 

 
 


