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Redação: Introdução 

 Leitura da proposta= essencial 
 Título + introdução: o que fazer? 
 Na prova do Enem, o título não é obrigatório. Caso o candidato faça um título, 

não será contabilizado na nota. 

 

Passos certos para acentuar a introdução 

1º)  Ler  a proposta; 

2º) Retirar a ideia central – transformar em uma pergunta. 

Exemplo -  (ENEM 2013) “ A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o 
tema “Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil”, apresentando proposta de 
intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.”  PERGUNTA: 
Quais os efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil? 

3º) Pensar em possibilidades para uma TESE a partir da proposta = delimitação 
do tema. 

Por exemplo, se o tema for educação, delimitar em que aspecto da educação o 
texto será focado. 

OBS: o texto precisa ser ORGANIZADO e DELIMITADO antes de ir para o papel. 

 

4º) Após delimitar o foco do tema, pensa-se na TESE. 

Lembrem-se de que: 

 proposta= problema 
 tese= opinião / posicionamento (sobre o problema) 
 tese= deve estar na introdução 
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Exemplo:  

Redação de Juan Costa da Costa, tenho 16 anos, de Belém do Pará 

Muito se discute acerca dos limites que devem ser impostos à publicidade e 
propaganda no Brasil - sobretudo em relação ao público infantil. Com o advento 
do meio técnico-científico informacional, as crianças são inseridas de maneira 
cada vez mais precoce ao consumismo imposto por uma economia capitalista 
globalizada - a qual preconiza flexibilidade de produção, adequando-se às mais 
diversas demandas. Faz-se necessário, portanto, uma preparação específica 
voltada para esse jovem público, a fim de tornar tal transição saudável e gerar 
futuros consumidores conscientes. 

Veja que a parte destacada é uma afirmação, uma opinião do candidato sobre o 
tema proposto que foi PUBLICIDADE INFANTIL. 

 

TESE= afirmação ou pergunta retórica (que a reposta está implícita, não precisa 
ser respondida) 

 

Procure usar VERBOS DE LIGAÇÃO + ADJETIVOS na tese 

Procure usar ADVÉRBIOS, pois indicam claramente um posicionamento. 

 

Exemplo:     Infelizmente não há limites para a propaganda infantil hoje. 
(ADVÉRBIO) 

É essencial uma política que proíba determinadas propagandas que influenciam 
as crianças. (VERBO DE LIGAÇÃO + ADJETIVO) 
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