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Introdução 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

A palavra introdução é formada pelo prefixo intro (que significa dentro) e pelo verbo latino ducere 

(que significa levar, transportar, conduzir). Logo, pode-se inferir que a introdução é a parte principal de um 

texto, pois é a partir dela que o leitor vai ser conduzido para o seu interior. Por isso, essa parte do texto é tão 

importante e possui duas funções: contextualizar as informações do tema, ou seja, situar o leitor sobre a 

importância e a relevância daquela discussão temática e apresentar a tese, o seu ponto de vista sobre a 

abordagem escolhida pela banca.  

 

Funções da introdução 
 

A introdução possui duas funções: a contextualização e a tese. A contextualização do tema é muito 

importante, pois apresenta a relevância daquela discussão.  A partir dessa parte, o autor do texto revela para 

a banca ter compreendido integralmente a proposta. É nessa parte também que deve ser evidenciado 

algumas palavras-chave do tema, por exemplo, o espaço de discussão de tema e o tempo abordado, por 

exemplo, no Brasil, no cenário contemporâneo brasileiro, etc. Além disso, a tese é ideia central do texto que 

guiará a argumentação. Uma tese bem estruturada garante maior ligação entre as partes do texto, facilitando 

o entendimento do leitor.  

 

Estratégias de contextualização  
 

• Frase genérica 

Tema: Analfabetismo funcional no Brasil. 

Quando se analisa o analfabetismo funcional no Brasil, é possível notar que pesquisas revelam que cerca de 

setenta por cento dos brasileiros enquadram-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. 

 

• Base histórica 

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.  

 

• Context  

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... 

Infelizmente, 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.  
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• Caso concreto 

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. 

 

Estratégias para a tese  

 

A tese é responsável por apresentar a opinião central do texto. Isso, de certa forma, já justifica a sua presença 

na introdução, que deve levar o leitor para dentro da redação. Se pudéssemos reduzir o texto a um único 

período, sobraria a sua essência, a sua ideia principal, ou seja, a tese. 

 

• Analítica: É a citação simplificada dos argumentos. 

• Sintética: Apresentação compacta do ponto de vista geral sobre o tema.  

 

Erros comuns na introdução 
 

Por fim, cabe destacar algumas estratégias que o aluno deve evitar para não cometer erros comuns na 

de tese, pois se não há um posicionamento definido da opinião do autor, não há como produzir um texto 

dissertativo-argumentativo.  

 

 


