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Introdução na Dissertação 

 
Resumo 

 

A estrutura da dissertação: Introdução 

Para desenvolver a dissertação, gênero comumente pedido pelos vestibulares, é necessário analisar e 

compreender a importância de cada parágrafo. Nesse material, veremos a definição de introdução, de modo 

a atribuir suas funções e estratégias de melhoria. 

 

Em primeiro lugar, é importante definir o termo “introdução”. De acordo com a sua etimologia, “intro” significa 

“dentro”, enquanto “dução” pode significar “levar” ou “conduzir”. Assim, é possível perceber o papel desse 

parágrafo: conduzir alguém (o leitor/corretor, neste caso) para dentro das ideias do seu texto. Dessa maneira, 

vejamos suas principais funções e características: 

 
 

Funções da introdução 

1) Contextualizar a proposta do tema: é necessário trazer para o leitor a indicação de relevância do tema, 

sobretudo a atualidade da proposta. 

 
2) Abordagem: após a contextualização temática, deve-se apresentar o posicionamento sobre o tema, ou 

também conhecida como tese. Isso será demonstrado pela necessidade de evidenciar os pontos de 

importância do tema, com base nos textos de apoio; além disso, faz parte do gênero em questão argumentar 

sobre um ponto de vista. 

 

 
Estratégias para a contextualização 

Há diversas maneiras de apresentar o tema para o leitor, de modo a interligar essa ideia com o seu ponto de 

vista/opinião sobre o que se pede. Vejamos as principais formas de demonstrar essa demonstração: 

 
1) Base histórica: Trata-se de apresentar uma referência histórica para relacionar com a abordagem da 

tese. Exemplo: 

 
Tema: A consciência política do brasileiro. 
Durante mais de duas décadas, desde o golpe militar de 64 até a eleição de Fernando Collor de Mello como 

Presidente da República no fim dos anos 80, o brasileiro manteve-se distante das urnas. Não é difícil imaginar 

que, nesse contexto de afastamento eleitoral, a maior parte da população também tenha acabado por distanciar-

se da própria política. Hoje, o que vemos é uma população descrente e desinteressada, que vota mais por receio 

das punições do que por dever cívico consciente e direito cidadão. 

 

Tema: A intolerância no mundo contemporâneo. 

Onze de setembro de 2001. Nesse dia, o mundo parava – completamente atônito – em frente à tela da televisão. 

As torres gêmeas caíam e, com elas, simplesmente desmoronava a sensação de segurança que certos grupos 

e países possuíam. Contudo, uma nova grande realidade emergia juntamente com a ameaça terrorista: a questão 

da intolerância no mundo contemporâneo e as formas de se combater, em todos os níveis, esse mal. 
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2) Caso concreto: Algo da atualidade e evidente, que discuta sobre a realidade e a problemática vigente. 

Exemplo: 

 
Tema: A prática de bullying nas escolas do Brasil do século XXI 

É evidente que a prática do bullying não é uma temática recente no contexto global. Na atualidade brasileira 

esse tipo de agressão também é presente, sendo uma questão problemática governamental a partir de 2016, 

ano em que a prevenção e combate ao bullying se tornaram lei. Entretanto, ainda são vistos, de modo 

frequente, casos desse tipo de ação nas instituições de ensino brasileiras, acentuando a urgência do debate. 

Assim, faz-se necessário evidenciar as motivações da prática, assim como conscientizar a população, seja 

no ambiente familiar ou escolar, de uma luta recente para o cenário nacional. 

 
 
3) Flashes: São termos curtos, ou “spots de luz”, que irão enfatizar o tema a ser discutido e opinado 

posteriormente. Ex: 

 
Tema: Como o brasileiro deve lidar com um país em crise? 

Crise econômica. Crise política. Crise ambiental. Crise de valores. Até mesmo crise de energia…. De modo 
recorrente, é nesse contexto de crise em que vive (sobrevive?) o brasileiro contemporâneo. Para lidar com essa 
situação, diversas medidas são – ou deveriam ser – tomadas, desde o investimento em educação, passando 
pelo combate aos corruptos até a atenção à Floresta Amazônica. Somente desse modo se pode evitar a saída 
derradeira: a porta do avião. 

 
 
4) Dados estatísticos: Refere-se a captação de dados estatísticos que envolvem o tema para previamente já 

realizar o encaminhamento opinativo do texto. Exemplo: 

 
Tema: Analfabetismo funcional no Brasil. 

Pesquisas revelam que cerca de setenta por cento dos brasileiros enquadra-se, com maior ou menor grau de 

intensidade, em um dos maiores problemas educacionais de nosso país: o analfabetismo funcional. Essa 

disfunção ocorre quando a pessoa lê e escreve, mas não é capaz de entender aquilo que foi lido. Sem dúvida, 

tal malefício traz diversos prejuízos ao indivíduo e à sociedade, devendo ser combatido em sua raiz mais 

profunda – a educação de base. 

 
 
5) Sugestão/citação cultural: Ocorre por meio da apresentação de traços culturais ligados ao tema, que 

podem fazer parte da gama artística, seja com filmes, literatura, jogos, etc. Exemplo: 

 
Tema: A transgressão às leis no contexto contemporâneo. 
Segundo o filósofo grego Aristóteles, “a lei é a razão livre da paixão”. A julgar pelo panorama atual, esse precioso 

ensinamento vem sendo constantemente desvirtuado. Para muitos, a paixão – como sinônimo de interesses e 

desejos pessoais – revela-se elemento inerente à observância de uma lei, e, o que é pior, pode ser o pretexto 

necessário para que esta não seja sequer cumprida. 
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6) Conceituação: É a definição temática, ou seja, é o ato de conceituar o termo ou palavra chave do tema, 

levando a demonstração do ponto de vista. Exemplo: 

 
Tema: A importância da família 

Em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. No contexto contemporâneo, a 

condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, seja a escola, seja o meio 

social, seja a índole de cada um. No entanto, tudo indica que um fator é mais essencial que todos os outros: 

a presença da família. 

 
 

Estratégias para a abordagem 

Como vimos anteriormente, para a contextualização há diversas maneiras de interagir com o tema. Agora, 

veremos formas de apresentar a abordagem, de modo coerente com o já mencionado no texto. 

 
Tese: Ideia central do texto, a partir da qual derivam os argumentos. É a forma de evidenciar a sua abordagem 

por meio da introdução, e pode ser construída de duas maneiras: 

 
1) Tese analítica: Análise mais extensa daquilo que será abordado. Em outras palavras, é uma forma de 

citação genérica dos argumentos. Exemplo: 

 
Atualmente, os brasileiros parecem ter que se conformar com uma triste realidade no momento em que ligam a 
tevê ou lêem os jornais: o grande número de crimes cometidos com a manipulação de armas de fogo. No intuito 
de dificultar essa prática, o governo criou um projeto de lei que prevê grandes restrições à comercialização 
desses armamentos em nosso país. Nessa perspectiva, aspectos comerciais, sociais e, principalmente, 
humanos devem ser avaliados para que se chegue a uma conclusão minimamente polêmica sobre a questão. 

 
 
2) Tese sintética: síntese e sugestão por meio da palavra-chave do tema. Ou seja, é uma afirmação (também 

podendo ser uma pergunta retórica) mais elaborada e menos explícita sobre o ponto de visa, uma vez que 

será aprofundado no desenvolvimento. 

 
Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da maioridade 

penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente associação de 

menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se consuma com a 

prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, estudiosos e entidades 

internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. Nesse sentido, convém 

analisar dados que deixem de lado a emoção e levem em consideração a razão, necessária em uma decisão 

importante como essa. 

 
Como pudemos ver, essas são formas de auxiliar a produção escrita do primeiro parágrafo de dissertação. 

Entretanto, é importante ressaltar que as outras partes do texto também demandam estudo e prática para 

atingir a nota máxima nos vestibulares. 
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Exercícios 
 

1. Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda:  

Em ‘’A literatura e a formação do homem’’, o sociólogo e professor Antônio Cândido fala sobre a função 

humanizadora da literatura considerando as suas três funções: a psicológica, a formativa de tipo 

educacional e a de conhecimento de mundo e de ser. Nesse sentido, ela é indispensável a quem quer que 

seja, pois contribui não somente com o enriquecimento intelectual e cultural, mas também desenvolve o 

senso crítico e amplia a visão de sociedade.  

 

2. Sobre qual tema a introdução fala?  

3. Que trecho apresenta a contextualização do tema?  

4. Que trecho mostra o posicionamento do texto?  
 

Leia a introdução a seguir, sobre o tema "A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no 

século XXI":  
Em sua obra “A casa e a rua”, Roberto DaMatta revisita a ideia do homem cordial ao mostrar que, na teoria, o 

ambiente privado é o lugar do uso da emoção acima da razão, enquanto, no meio público, a moral, as leis 

coletivas regem o indivíduo. É possível, por meio de sua produção, discutir a cordialidade brasileira e seus 

efeitos hoje.  

 

5. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções da introdução?  

 

6. Identifique a estratégia de contextualização utilizada no trecho.  
 

 

Leia o parágrafo a seguir:  

No drama “Preciosa”, que se passa em 1987, a personagem Claireece comprova que, há 29 anos, os Estados Unidos 

já discutiam o tão perigoso bullying. Violentada pelo pai e negligenciada pela mãe, a menina de 16 anos, já com um 

filho, ainda precisava lidar com os duros deboches em sala de aula, alimentando o seu isolamento e, 

consequentemente, o distanciamento do aprendizado escolar. No Brasil, a realidade não é diferente; porém, a 

verdadeira preocupação só chegou às instituições de ensino em 2016, ano em que a prevenção e o combate à 

prática virou lei no país. Isso confirma que, diferentemente da situação norte-americana, a luta aqui é recente e 

precisa ser valorizada, tanto no ambiente escolar quanto no familiar.  

7. Identifique, no parágrafo, a contextualização e a estratégia apresentadas pelo autor.  

8. Sabendo como se constrói uma tese, mostre que trecho define o posicionamento do texto e que  
estratégia foi utilizada na sua formulação.  

  

9. Que outra estratégia poderia ter sido utilizada nessa mesma temática?  
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Analise o parágrafo para resolver as questões 9 a 11:  

Na obra “Dom Quixote”, do escritor Miguel de Cervantes, o personagem Alonso Quijano cultivava o prazer pela leitura 

e explorava sua inclinação imaginária ao projetar seus sonhos, temores e emoções para o mundo fictício. Assim 

como ocorre com Alonso, as crianças também usufruem da fantasia e, a partir dela, criam novas visões e 

questionamentos; neste contexto, a literatura contribui na construção da formação infantil. No entanto, um 

empecilho ao desenvolvimento dos pequenos é que nem sempre há o estímulo à leitura, ficando clara a necessidade 

de alterações.  

10. Sabendo que a introdução é exemplar, identifique elementos que a tornaram um parágrafo nota mil.  

11. Identifique outras duas estratégias de contextualização que poderiam ser utilizadas em um tema sobre  "a 

importância da literatura na formação da criança".  

12. Suponha que você, aluno, tenha decidido defender a ideia de que a literatura, hoje, tem sido muito valorizada 

nas escolas e, consequentemente, entre as crianças. Formule uma tese com esse posicionamento.  

 

 

Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede.  

No ano de 2010 elegeu-se como líder maior da nação brasileira a presidenta Dilma Rousseff. A faixa presidencial 

que ela ostenta desde então, representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - algo impensável há 

décadas atrás. Com isso, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir vergonhosa estatística: 

índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa prática hedionda é o primeiro 

passo para reverter este triste quadro.  

 

13. Identifique a tese presente no fragmento acima.  

14. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas 

estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a 

modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma 

avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor.  

15. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil.  
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Gabarito 
 

1. O tema fala sobre o papel da literatura na nossa formação, hoje.  

2. De "Em 'A literatura'" até "e de ser".  

3. De "Nesse sentido" até "de sociedade".  

4. Não. Apesar de apresentar uma contextualização, não há posicionamento claro. É, portanto, expositivo.  

5. A contextualização é cultural, uma vez que usa a obra de Roberto Da Matta na apresentação do tema.  

6. A contextualização termina em "lei no país" e tem como estratégia a utilização de um filme, sendo,  portanto, 

reconhecida como cultural.  

7. A tese, a partir de "isso confirma", tem construção de maneira analítica, visto que apresenta, na sua formulação, 

os dois argumentos a serem defendidos no desenvolvimento: o que de (1) a escola e (2) a família têm papel na 

resolução do problema.  

8. O aluno poderia apresentar uma análise histórica da ideia de bullying nas escolas, comparando a sua presença 

nesse meio ontem e hoje.  

9. Além do cuidado gramatical, o parágrafo apresenta uma contextualização muito interessante, levando 

em consideração a história e os desafios de Dom Quixote, além de uma tese bem construída e clara.  

10. Dados sobre o hábito de leitura entre as crianças poderiam ser interessantes na contextualização. Além disso, 

o aluno poderia criar uma comparação entre a forma como a leitura é levada em consideração aqui, no Brasil, 

e fora do país (e os resultados disso).  

11. Um exemplo de tese seria: Percebe-se, então, que, já muito valorizada na escola e entre as crianças, a literatura 

só tem a acrescentar na vida daqueles que têm o hábito de conviver com ela.  

12. O trecho que apresenta a opinião do autor é “o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de 

produzir vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino.”  

13. Há problemas de escolha vocabular (elegeu-se, em vez de foi eleita), redundância (há anos atrás), uso errado 

do pronome demonstrativo (este, em vez de esse) e outros.  

14. No ano de 2011, tomou posse como líder maior da nação brasileira a candidata Dilma Rousseff. A faixa 

presidencial que ela ostenta desde então representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - algo 

impensável décadas atrás. Contudo, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir vergonhosa 

estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa prática hedionda 

é o primeiro passo para reverter esse triste quadro.  
 


