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APRENDA COMO FAZER UMA
INTRODUÇÃO



COMO FAZER UMA INTRODUÇÃO

Tenha em mente o seguinte:

1) Todo o texto gira em torno da introdução que você elaborou; é nessa 
introdução que vamos dizer do que o texto vai falar.
2) O tamanho ideal de uma introdução é de 2 ou 3 frases.
3) Em cada parágrafo posterior do desenvolvimento, devem ser defen-
didas as frases elaboradas na introdução. 

 Vamos explicar isso com um exemplo para ficar mais claro. Di-
gamos que a introdução de uma redação sobre “Tigres” fosse:

“Tigres são agressivos. Porém, nada impede que sejam domesticados”.
 
 O primeiro parágrafo do desenvolvimento dessa redação teria 
que explicar o motivo dos tigres serem agressivos, e o segundo pa-
rágrafo explicaria como é possível domesticar um tigre. Note que a 
primeira frase da introdução seria explicada no primeiro parágrafo 
do desenvolvimento e a segunda frase seria explicada no segundo 
parágrafo.
 Seguindo essa sugestão, garantimos nota no critério “Organici-
dade”. Esse critério é utilizado por todos os corretores de redações, 
pois mede o quão organizado é o seu texto. Se você cuidar para que 
cada frase da introdução seja explorada em um parágrafo, seu texto 
terá uma estrutura bem lógica e organizada.
 Muito bem, agora que já aprendemos os 3 pontos básicos para 
criar uma introdução, podemos ver que é muito importante ser ob-
jetivo na introdução, sem enrolar.
 É bom ser direto ao ponto, sem dar voltas e voltas. Se o tema 
é sobre melancia, não comece falando sobre beterraba. Precisamos 
ser fiéis ao tema, isso é bastante avaliado. 
 Como já comentamos que o desenvolvimento irá ser criado a 
partir do que você disse na introdução, é preciso construir uma in-
trodução bem focada no assunto do tema. É fácil de perceber se o 
texto vai ser fiel ou não lendo a introdução do candidato. 



COMO FAZER UMA INTRODUÇÃO COMO FAZER UMA INTRODUÇÃO

EXEMPLO DE UMA BOA INTRODUÇÃO

Vamos mostrar na prática então como se faz uma introdução. 

 Digamos que o tema seja “O chocolate no mundo moderno”. 
Apenas relembrando, a introdução pode ser desenvolvida a partir da 
seguinte pergunta sobre o tema: “o que eu penso sobre isso?”. Então, 
vamos respondê-la:
 Eu penso que chocolate faz bem à humanidade. Só que não dá 
pra exagerar, pois pode acabar sendo prejudicial. Já que é isso o que 
eu penso sobre chocolate, minha introdução pode ser assim: 

“Chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo 
em excesso pode trazer prejuízos“.

 E está pronto. Se você perceber, ela está bem abrangente, mesmo 
sendo curta. Isso é o ideal. O próximo passo é começar o desenvolvi-
mento, então no 1º parágrafo a gente diria por que chocolate é bom; 
e no 2º parágrafo diríamos por que não podemos comer chocolate em 
excesso.
 Repare que, por enquanto, na introdução, apenas afirmamos que 
chocolate faz bem. Ainda não convencemos ninguém disso. E como 
convencer? Essa é justamente a tarefa do desenvolvimento. Vamos fa-
lar dele depois com detalhes, apenas lembre da grande diferença que 
existe entre introdução e desenvolvimento.
 A introdução serve para apresentar o assunto que você vai abor-
dar. O desenvolvimento serve para explicar as afirmações que você fez 
na introdução. Isso vai ficar ainda mais claro no próximo exemplo.



EXEMPLO DE UMA INTRODUÇÃO RUIM

COMO FAZER UMA INTRODUÇÃO

 Considerando o tema anterior sobre chocolate, digamos que um 
aluno tivesse elaborado essa introdução:

“Chocolate faz bem à humanidade, pois traz uma sensação de bem-estar. Porém, 
apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos, como o 

ganho de peso e a diabetes”.

 Apesar de estar bem escrita, essa introdução é péssima, pois 
misturou desenvolvimento com introdução (em vez de somente apre-
sentar o assunto, essa introdução explicou e argumentou, o que é 
tarefa do desenvolvimento).
 Para ser coerente, esse aluno agora precisaria explicar no desen-
volvimento o motivo do chocolate trazer uma sensação de bem-es-
tar, o motivo dele favorecer o ganho de peso e o motivo dele causar 
a diabetes. A menos que o aluno esteja muito bem informado sobre o 
assunto (ou melhor, seja um especialista na área), podemos conside-
rar que ele não vai conseguir cumprir essa missão.
 O que aconteceria na prática é que esse assunto de diabetes, 
por exemplo, provavelmente nunca mais seria mencionado no texto, 
e isso seria um grande equívoco. Afinal, por que você apresentaria seu 
texto com algo que não vai falar? É como dizer: “Tomates são azuis” 
e depois falar sobre molho de tomate, salada de tomate, sem nunca 
mais tocar no assunto de tomates azuis. Alguém iria dizer: “Você não 
me convenceu que tomates são azuis!”.
 Então a dica é simples: não dificulte a sua vida! Faça uma intro-
dução simples, curta e objetiva, mencionando algo que você sabe 
abordar e desenvolver depois. Introdução não é lugar para argumen-
tação, é para apresentação.



COMO FAZER UMA INTRODUÇÃO

CAUSANDO UMA BOA IMPRESSÃO

 Além de ter o poder de definir a organização do texto, a introdu-
ção pode causar uma primeira boa impressão. Se ela estiver concisa, 
clara e organizada, o avaliador já vai ver seu texto com outros olhos, 
pois vai pensar que você sabe o que está fazendo, que não apenas 
pegou um lápis e saiu riscando loucamente no papel.
 Então concentre-se nisso e passe a olhar a introdução de um 
jeito diferente; entenda o motivo dela existir e e cumpra com seu pa-
pel, como ensinamos aqui. Esse tipo de detalhe faz toda a diferença 
na sua nota final. Segredos como esse são o que fazem um texto tirar 
uma excelente nota, mesmo sem ser um artigo extraordinário.
 É possível pegar um texto simples, sem nada de excepcional, e 
fazê-lo tirar uma ótima nota, simplesmente por ser construído nos 
padrões certos. A maioria das pessoas não faz isso. Como vimos na-
quele exemplo, a introdução da grande maioria acaba explicando a 
si mesma, misturando desenvolvimento com introdução. Depois não 
aborda os assuntos que mencionou, não organiza o texto conforme a 
introdução foi construída.
 É comum ver os candidatos se queixando que sua nota foi baixa, 
e não é por acaso! Lembre-se: 

Existem muitos critérios de correção em uma redação. A boa notícia é 
que a maioria deles são simples de se obter, basta que você os conheça.
 
 Agora você já aprendeu como fazer uma boa introdução. É im-
portante que pratique muito e, se possível, corrija a redação de um 
amigo. Isso vai te ajudar ainda mais! 



COMO FAZER UM
DESENVOLVIMENTO



O QUE O DESENVOLVIMENTO NÃO DEVE CONTER

COMO FAZER UM DESENVOLVIMENTO

 O desenvolvimento não pode ser uma continuidade da intro-
dução. Esses dois têm uma relação íntima, mas independente. Como 
assim? Isso significa que, ao começar o desenvolvimento, é como se 
estivéssemos começando o texto novamente. Nunca devemos inici-
á-lo com os termos:

 Por causa disso…
 Com isso…
 Baseado nisso… 

        Dessa maneira...
 Dessa maneira… 
 
 
 
 
 
 Podemos fazer um teste simples para ver se o desenvolvimento 
está sendo uma continuidade da introdução. É o seguinte: se cortás-
semos a introdução fora, o texto ficaria sem sentido? Se a resposta 
for sim, fizemos uma dependência entre eles. Vamos ver isso com 
um exemplo. Digamos que a introdução do capítulo anterior conti-
nuasse com um desenvolvimento:

TEMA: O Chocolate no Mundo Moderno
“Chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, seu consumo 

em excesso pode trazer prejuízos.” 

(introdução)

FAÇA O TESTE



COMO FAZER UM DESENVOLVIMENTO

“Considerando isso, é importante estar atento às quantidades consumidas de choco-
late. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dado que os 

benefícios do cacau são contrabalançados com os malefícios do açúcar.”
 (desenvolvimento)

 Experimente ler somente o desenvolvimento separado da intro-
dução. Repare que o texto ficou completamente sem sentido. O leitor 
que pegasse essa “redação” ficaria pensando “considerando isso o 
quê?”. Então esse teste acabou de revelar que esse desenvolvimento 
foi mal construído.
 Agora observe o que aconteceria se apenas retirássemos fora o 
“Considerando isso” do desenvolvimento, sem alterar mais nada no 
texto:

“Chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu con-
sumo em excesso pode trazer prejuízos. É importante estar atento às quantidades 
consumidas de chocolate. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre 

nutricionistas, dado que os benefícios do cacau são contrabalançados com os malefí-
cios do açúcar”.

Bem melhor, não? Se fizéssemos aquele teste agora, ficaria claro que 
o texto poderia começar com o desenvolvimento sem problemas. Isso 
é um sinal de que o parágrafo do desenvolvimento consegue sobre-
viver sozinho.



COMO FAZER UM DESENVOLVIMENTO

 Esse exemplo foi útil porque muitas pessoas não conseguem 
começar um desenvolvimento sem usar esses termos: “Considerando 
isso”, “A partir disso”, etc. Então, se esse é o seu caso, comece seu de-
senvolvimento normalmente e risque fora esses termos depois que 
tiver terminado. Você vai ver que eles não vão fazer nenhuma falta.

 Agora que já aprendemos que o desenvolvimento precisa “so-
breviver sozinho”, precisamos ter uma atenção especial em uma coisa: 
a chamada “ligação entre as frases”.
 Você sabe qual é a diferença entre um texto e uma receita de 
bolo? Uma receita é cheia de frases soltas, enquanto que um texto 
apresenta uma conexão entre elas. E o que precisamos fazer para 
evitar que nossa redação pareça uma receita? Utilizar os chamados 
nexos oracionais. Eles são as conjunções (mas, porém, portanto, etc.). 
Essas conjunções vão nos ajudar a manter o texto bem compactado. 
Repare nesse exemplo:

“Estava frio. Levantei cedo. Precisava ir para a aula. Foi um esforço. Valeu a pena. Fi-
nalmente aprendi a matéria.”

Vamos estabelecer uma conexão entre as frases:

APRENDA A CORTAR O QUE NÃO INTERESSA

CRIANDO UM TEXTO BEM CONECTADO



“Apesar de estar frio, levantei cedo, pois precisava ir para a aula. Isso foi um esforço, 
mas valeu a pena, já que finalmente aprendi a matéria.”

 Agora já está parecendo mais um texto, concorda? Cuide para 
nunca deixar uma frase solta, dando a impressão de ter surgido do 
nada.
 Esse aspecto parece bem básico, mas é essencial. Faz parte dos 
detalhes que muita gente até sabe, mas não coloca em prática. Nos-
so objetivo aqui é nunca esquecer essas coisas “básicas”, pois elas 
são uma espécie de fundamento em que temos que nos apoiar. Ler 
isso tudo várias vezes é bom para gravar, para que se torne algo au-
tomático nas nossas escritas.

 Mostraremos um exemplo de desenvolvimento agora para você 
ver isso tudo que foi ensinado nesse capítulo na prática. A introdução 
está no primeiro bloco/parágrafo, e o desenvolvimento está dividido 
em 3 parágrafos. Não colocamos aqui a conclusão, pois ainda não 
entramos nesse assunto. Vamos abordar apenas o desenvolvimento, 
sua construção e a argumentação utilizada:

TEMA: A Presença da Agressividade no Comportamento Humano

 Presente nos mais diversos campos de ação, a agressividade acompanha os 
passos do homem desde a sua existência, influenciando, diretamente, os seus atos. 
Esse comportamento, manifestando-se de várias maneiras, continua questionável, 
uma vez que suas consequências não agradam a todos.

 A humanidade primitiva conseguiu se desenvolver à medida que o seu domí-
nio sobre os instrumentos de combate aumentava. A sobrevivência do mais forte, 
ainda hoje, é uma realidade que define o destino da vida, fruto da competitividade 
que – aliás – sempre existiu. As atitudes agressivas, que garantiram a permanência 
da espécie humana, são utilizadas, atualmente, por pessoas que querem superar seus 
adversários a qualquer custo. Nicolau Maquiavel, com sua teoria, influenciou reinos 
e países a conseguirem o progresso. Evidentemente, existem controvérsias quanto a 
essa ideologia, dita por muitos como antiética, que – inclusive – é ensinada em cursos 
como os de administração de empresas, por exemplo. 

EXEMPLO DE UM BOM DESENVOLVIMENTO

COMO FAZER UM DESENVOLVIMENTO



  Entende-se por agressividade qualquer ação que pretende danificar 
algo ou alguém. É compreensível, portanto, que a ela sejam atribuídas característi-
cas negativas (solução imoral, recurso deplorável). Esse comportamento precisa ser 
evitado para que se obtenha uma personalidade pacífica e cortês (ideal para um 
relacionamento). Na política, por exemplo, é constante a violência verbal, às vezes 
também física, dos candidatos ao governo, fato que faz a população ter uma aver-
são a essas atitudes, consideradas falta de controle emocional de quem as pratica. 
Segundo estudiosos, o que ocasiona esse procedimento de “ataque” é a inconformi-
dade com a situação. Intrigante, porém, é o fato de um comportamento hostil como 
esse ter o poder de fazer alguém atingir o sucesso. Afinal, ele é ruim até que ponto?
 Em âmbito competitivo, agressividade é sinônimo de determinação, que 
ajuda as pessoas a alcançarem seus objetivos. As constantes manifestações com 
as quais o homem convive contribuem para a reprodução desse comportamento 
quando se toma como exemplo o retrospecto dos bem-sucedidos para trabalhar 
em uma empresa é preciso ter atitude, o que explica o fato de empresários contra-
tarem indivíduos de caráter ofensivo quanto a negócios e comércios em geral. Em 
uma partida de xadrez, o jogador mais agressivo geralmente vence, pois obriga o 
adversário a permanecer na defensiva, restringindo – cada vez mais –  as jogadas 
do oponente e posicionando-se para dar o esperado xeque-mate. Isso tudo prova 
que ambição e coragem de atacar são importantes, e talvez até essenciais, para a 
realização de metas e a superação de desafios.
 
 Antes de tudo, repare o desenvolvimento não começou com 
“Por causa disso”, “Com isso”, etc. Já ensinamos o porquê disso. 
Olhando para a estrutura, a primeira frase da introdução foi in-
teiramente explorada no primeiro parágrafo do desenvolvimen-
to. Foi dito que a agressividade acompanha os passos do homem 
desde a sua existência, influenciando seus atos. Nesse parágra-
fo, o autor falou sobre a agressividade do homem primitivo, a so-
brevivência do mais forte e depois trouxe exemplos mais recen-
tes (o ensino do pensamento de Maquiavel nas universidades).  
 Além de ter explorado corretamente a primeira frase da intro-
dução nesse parágrafo, o autor usou argumentos fortes e convin-
centes, o que é muito importante em um texto dissertativo argu-
mentativo. A segunda frase da introdução foi desenvolvida em dois 
parágrafos. Foi dito na introdução que a agressividade se manifesta 
de várias maneiras, continua questionável e suas consequências 
não agradam a todos.

COMO FAZER UM DESENVOLVIMENTO



 Sobre as “várias manifestações da agressividade”, o autor provou 
isso mostrando a ação da agressividade nos relacionamentos e na po-
lítica; e, no terceiro parágrafo, mencionando sua ação nos negócios e 
no xadrez.
 Sobre “não agradar a todos”, o autor explicou o motivo disso 
logo no início do segundo parágrafo. E sobre “ser questionável” o au-
tor mostrou (no terceiro parágrafo) os benefícios que a agressividade 
pode trazer.
 Além de ter uma estrutura muito boa, ficou claro que esse texto 
está muito bem argumentado. É exatamente isso que os corretores 
querem: argumentações organizadas e estruturadas. Construir isso 
sem erros de português faz sua redação ser uma forte concorrente a 
tirar nota máxima.

COMO FAZER UM DESENVOLVIMENTO



COMO FAZER UMA
CONCLUSÃO



 A conclusão, ao contrário do que muitos pensam, não é lugar de 
simplesmente repetir o que já foi dito. Ela precisa ser um fechamento 
que acrescenta algo ao texto. Pode ser uma retomada da discussão, 
mas de uma forma inovadora, que não se limita a repetições. Pode 
também ser usada para fazer advertências, uma análise crítica do 
tema discutido ou, até mesmo, fazer sugestões, caso o tema trate de 
um problema social, por exemplo.

 Uma coisa precisa ser lembrada sempre: conclusão não é lugar 
para novos argumentos. Muito cuidado com isso! Os argumentos 
devem estar no desenvolvimento.
 Outro erro muito comum é utilizar a conclusão para fazer res-
salvas. Uma ressalva que não foi abordada durante o texto não pode 
aparecer na conclusão, pois ela seria um argumento novo. Se você 
quiser fazer alguma ressalva em um raciocínio, faça a ressalva no pró-
prio desenvolvimento, utilizando os argumentos corretos. 
 Uma conclusão não pode trazer surpresas para o leitor. A con-
clusão serve apenas para fazer um fechamento sobre tudo, uma lição 
que pode ser tirada sobre o assunto que você já defendeu. E é justa-
mente nesse aspecto que ela traz algo novo ao texto. Vamos mostrar 
um exemplo para ficar mais claro:

 Observe a redação abaixo. Repare que a conclusão, nesse caso, 
deu uma sugestão sobre o que deve ser feito. Leia o texto com cal-
ma, o tema dessa redação era: “A amizade vivenciada de formas dife-
rentes pelo homem”. O último parágrafo (conclusão) está grifado em 
verde.

O QUE A CONCLUSÃO NÃO DEVE CONTER

COMO FAZER UMA CONCLUSÃO

EXEMPLO DE UMA BOA CONCLUSÃO



 “O homem vem modificando a sua concepção sobre amizade com o passar do 
tempo, o que lhe permite experimentá-la de formas diferenciadas. Isso pode ser per-
cebido ao se comparar as amizades vividas no passado, em menor número, mais pro-
fundas e duradouras, com as de hoje, em profusão, superficiais e meteóricas.

 Não é preciso voltar muito no tempo para se ver como os relacionamentos eram 
tratados sob um ponto de vista bem distante do de hoje. Amigos eram pessoas em 
quem se podia confiar cegamente, para quem todos os segredos podiam ser contados, 
sem medo de se ter a confiança traída. A relação de amizade era estabelecida somen-
te com aqueles com os quais se tinha uma convivência longa, motivo pelo qual ela 
era quase um laço de parentesco e, por isso, normalmente durava por muito tempo, 
quando não pela vida toda. Assim, até que alguém fosse considerado realmente um 
amigo, havia um período ao longo do qual a confiança e a admiração eram conquis-
tados mutuamente.

 Os casos de amizades verdadeiras estão em número reduzido atualmente. Com 
o passar do tempo, as relações, de um modo geral, passaram a sofrer modificações, 
por causa das próprias circunstâncias a que a sociedade veio sendo submetida. Essa 
realidade trouxe características novas inclusive para um dos sentimentos mais no-
bres do homem. Parece que as pessoas perderam muito da sua capacidade de dis-
cernimento quanto ao verdadeiro valor de uma amizade. Tanto é, que qualquer um 
que se conheça em meio a uma festa de fim de semana já é chamado de amigo no dia 
seguinte. Redes sociais como o Facebook, que simbolizam união, na verdade confe-
rem desleixo sobre o que chama-mos de amigo. Entre dezenas de contatos, quantos 
são plenamente confiáveis? Infelizmente, em alguns casos, inovações tecnológicas 
cooperam com a perda de significado de palavras valiosas. 

 Progredir e inovar estão, constantemente, no pensamento do cidadão moder-
no. Mais importante do que isso, porém, seria o homem reavaliar todos os seus valo-
res, a fim de devolver à amizade o lugar que ela deve ocupar no âmbito das relações 
humanas.”

 Observe como essa conclusão fez um fechamento para o texto, 
mas não apenas repetindo algo que já foi dito. Uma ideia nova foi co-
locada, manifestando um pensamento que já foi defendido no texto: 
a ideia de que a amizade é importante demais para ser banalizada. 
Esse é um exemplo de uma boa conclusão.
 

COMO FAZER UMA CONCLUSÃO



 

Podemos resumir tudo o que foi ensinado nesse capítulo destacan-
do a importância que há no desenvolvimento (e sua argumentação) 
na formação da conclusão. É dele que vai partir o raciocínio que vai 
formar a conclusão. 
Quando você for concluir seu texto, responda pelo menos uma des-
sas perguntas sobre sua redação:

– Que lição pode ser tirada disso?
– Como resumir a solução para esse problema?
– O que merece ser destacado nesse raciocínio?

Elabore sua conclusão respondendo essas perguntas em relação ao 
seu texto e você terá uma boa conclusão.

COMO CONCLUIR UM TEXTO

COMO FAZER UMA CONCLUSÃO
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ARGUMENTOS



TIPOS DE ARGUMENTOS

ARGUMENTO DE AUTORIDADE

 A ideia se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode 
ser um especialista no assunto ou dados de instituição de pesquisa, 
uma frase dita por alguém, líder ou político, algum artista famoso ou 
algum pensador, enfim, uma autoridade no assunto abordado. A cita-
ção pode auxiliar e deixar consistente a tese. Não se esqueça de que 
a frase citada deve vir entre aspas. Veja:

“O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vis-
tos antes. ‘Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça’ - a famosa frase-conceito do 
diretor Glauber Rocha – virou uma fórmula eficiente para explicar os R$ 130 milhões 
que o cinema brasileiro faturou no ano passado”.

(Adaptado de Época, 14/04/2004)

ARGUMENTO DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA

 Para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de 
causa (os motivos, os porquês) e de conseqüência (os efeitos, a de-
corrência). Observe:

“Ao se desesperar em um congestionamento em São Paulo, daqueles em que o auto-
móvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por 
trás de sua irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. 
São Paulo só chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu, no 
início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de 
veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento – o que leva técnicos a 
preverem como inevitável a implantação de perigos”.

(Adaptado de Folha de S. Paulo. 01/10/2000)



TIPOS DE ARGUMENTOS

 A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato (real 
ou fictício). Esse recurso argumentativo é amplamente usado quan-
do a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimentos 
com mais dados concretos. Veja o texto a seguir:
 
“A condescendência com que os brasileiros têm convivido com a corrupção não é 
propriamente algo que fale bem de nosso caráter. Conviver e condescender com a 
corrupção não é, contudo, praticá-la, como queria um líder empresarial que assegu-
rava sermos todos corruptos. Somos mesmo? Um rápido olhar sobre nossas práticas 
cotidianas registra a amplitude e a profundidade da corrupção, em várias intensida-
des. 
 Há a pequena corrupção, cotidiana e muito difundida. É, por exemplo, a da 
secretária da repartição pública que engorda seu salário datilografando trabalhos 
“para fora”, utilizando máquina, papel e tempo que deveriam servir à instituição. Os 
chefes justificam esses pequenos desvios com a alegação de que os salários públicos 
são baixos. Assim, estabelece-se um pacto: o chefe não luta por melhores salários de 
seus funcionários, enquanto estes, por sua vez, não “funcionam”. O outro exemplo 
é o do policial que entra na padaria do bairro em que faz ronda e toma de graça um 
café com coxinha. Em troca, garante proteção extra ao estabelecimento comercial, o 
que inclui, eventualmente, a liquidação física de algum ladrão pé-de-chinelo”.

(Jaime Pinksky/Luzia Nagib Eluf. Brasileiro(a) é Assim Mesmo, Ed.Contexto) 
 
 
 
 

 Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concre-
tas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações con-
cretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos 
ou falsos ou fatos notórios (de domínio público).
Veja como se processa:

ARGUMENTO DE EXEMPLIFICAÇÃO E ILUSTRAÇÃO

ARGUMENTO DE PROVA CONCRETA



TIPOS DE ARGUMENTOS

“São expedientes bem eficientes, pois, diante de fatos, não há o que questionar... No 
caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. De 
acordo com os mais recentes dados divulgados pelo IBGE, sua taxa mais que dobrou 
ao longo dos últimos 20 anos, tendo chegado à absurda cifra anual de 27 por mil ha-
bitantes. Entre homens jovens (de 15 a 24 anos), o índice sobe a incríveis 95,6 por mil 
habitantes”.

 (Folha de S. Paulo. 14/04/2004)

 É o argumento que pressupõe que se deve tratar algo de manei-
ra igual, situações iguais. As citações de jurisprudência são os exem-
plos mais claros do argumento por analogia, que é bastante útil por-
que o juiz será, de algum modo, influenciado a decidir de acordo com 
o que já se decidiu, em situações anteriores. Veja um exemplo desse 
argumento:

“Em relação à violência dos dias atuais, o Brasil age semelhante a uma noiva abando-
nada no altar: perdida, sem saber para aonde ir, de onde veio e nem para onde quer 
chegar. E a questão que fica é se essa noiva largada, que são todos os brasileiros, en-
contrará novamente um parceiro, ou seja, uma nova saída para o problema”.

ARGUMENTO POR ANALOGIA

ARGUMENTO DE SENSO COMUM

 É o argumento que traz uma afirmação que representa consenso 
geral, incontestável. São mais utilizados quando se quer defender um 
ponto de vista, uma opinião, um argumento que é massificado; nin-
guém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente.
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Redação Enem nota 1000 – Ano 2015 – Veja!
A – Candidata Isadora Peter Furtado 

(17 anos, Pelotas – RS. Ela estudou no grupo de alunos do professor Luís Fernando Gallo). O 
tema da Redação Enem 2015 foi ‘A persistência da violência contra a mulher na sociedade 
brasileira’.  Veja o texto dissertativo argumentativo que ganhou a nota máxima:

 A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 
é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que, 
diariamente, mulheres são vítimas desta questão. Neste sentido, dois 
aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespei-
to às leis.  Segundo a História, a mulher sempre foi vista como inferior e 
submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exer-
cer direitos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas pró-
prias roupas muito tempo depois do gênero oposto.
 Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as 
mulheres corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico-cul-
tural. Nesse ínterim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos a 
ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de for-
ma implícita, à primeira vista.
 Conforme previsto pela Constituição Brasileira, todos são iguais 
perante à lei, independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia 
salarial, aquela que prevê mesmo salário para mesma função, também 
garantidas por lei. No entanto, o que se observa em diversas partes do 
país,  é a gritante diferença  entre os salários de homens e mulheres, 
principalmente se estas forem negras. Esse fato causa extrema decep-
ção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras e sem ter a 
quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para corrigir 
a problemática.
 Diante dos argumentos supracitados, é dever do Estado proteger 
as mulheres da violência, tanto física quanto moral, criando campanhas 
de combate à violência, além de impor leis mais rígidas e punições mais 
severas para aqueles que não as cumprem. Some-se a isso investimentos 
em educação, valorizando e capacitando os professores, no intuito de 
formar cidadãos comprometidos em garantir o bem-estar da sociedade 
como um todo.

REDAÇÕES NOTA 1000



REDAÇÕES NOTA 1000

B – Candidata Mariana Moura Goes 

(17 anos, Fortaleza (CE), aluna do colégio Ari de Sá). O tema da Redação Enem 2015 foi 
‘A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira’.  Veja o texto disser-
tativo argumentativo que ganhou a nota máxima:

 A mulher vem, ao longo dos séculos XX e XXI, adquirindo valiosas 
conquistas, como o direito de votar e ser votada. Entretanto, a violência 
contra este gênero parece não findar, mesmo com a existência de dis-
positivos legais que protegem a mulher. A diminuição dos índices deste 
tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais ci-
tados passarem a ser realmente eficazes e o machismo for efetivamente 
combatido, desafios esses que precisam ser encarados tanto pelo Esta-
do quanto pela sociedade civil.
 A Lei Maria da Penha e a Leio do Feminicídio, por exemplo, são 
dispositivos legais que protegem a mulher. Entretanto, estes costumam 
ser ineficazes, visto que a população não possui esclarecimentos sobre 
eles. Dessa forma, muitas mulheres são violentadas diariamente e não 
denunciam por não terem conhecimento sobre as ditas leis e os agres-
sores, por sua vez, persistem provocando violências físicas, psicológicas, 
morais, etc., por, às vezes, não saberem que podem ser seriamente pu-
nidos por suas ações.
 Somado a isso, o machismo existente na sociedade brasileira con-
tribui decisivamente para essa persistência. Na sociedade de caráter 
patriarcal em que vivemos é passado, ao longo das gerações, valores 
que propagam a ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem. 
Essa ideia é reforçada pela mídia ao apresentar, por exemplo, a mulher 
com enorme necessidade de casar, e, quando consegue, ela deve ser 
grata ao homem, submetendo-se, dessa forma, às suas vontades. Com 
isso, muitos homens crescem com essa mentalidade, submetendo as-
sim, suas esposas aos mais diversos tipos de violência.
 Visto isso, faz-se necessária a reversão de tal contexto. Para isso, 
é preciso que o Poder Público promova palestras em locais públicos nas 
cidades brasileiras a fim de esclarecer a população sobre os dispositivos 
legais existentes que protegem a mulher, aumentando, desse modo, o 
número de denúncias. Aliado a isso, é preciso que as escolas, junto com



a equipe de psicólogos, promovam campanhas, palestras, peças teatrais, 
etc. , que desestimulem o machismo entre crianças e adolescentes para 
que, a longo prazo, o machismo na sociedade brasileira seja findado. 
Somado a isso, a população pode pressionar a mídia através das redes 
sociais, por exemplo, para que ela passe a propagar a equidade entre gê-
neros e pare de disseminar o machismo na sociedade.

REDAÇÕES NOTA 1000

C – Redação Enem 2015 Nota 1000
Aluna: Amanda Carvalho Maia Castro (fonte: www.g1.com)

 A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos 
significativos nas últimas décadas. De acordo com o Mapa da Violência 
de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no 
período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca 
de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psi-
cológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste 
por ter raízes históricas e ideológicas.
 O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da socie-
dade patriarcal. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma es-
pécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando 
a célebre frase de Simone de Beavouir “Não se nasce mulher, torna-se 
mulher”, a cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino 
tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente 
de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Des-
sa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturali-
zados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do 
patriarcado. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é 
dificultada pelos traços culturais existentes, e, assim, a liberdade para o 
ato é aumentada.
 Além disso, já o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso 
ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em de-
trimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as 
mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o 
homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a 
serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na 



qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constan-
te ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou 
companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a 
mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidên-
cia.
 Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas 
brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. 
Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem 
de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a 
objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas gover-
namentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, 
é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar 
a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. 
Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma 
utopia para o Brasil.

REDAÇÕES NOTA 1000

D – Redação Enem 2015 Nota 1000:
Aluna: Cecília Maria Lima Leite (fonte: www.g1.com)
Violação à dignidade feminina

 Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi 
subjugado aos interesses masculinos e tal paradigma só começou a ser 
contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Be-
auvoir como expoente. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que 
se refere aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemá-
tica persistente no Brasil, uma vez que ela se dá- na maioria das vezes- 
no ambiente doméstico. Essa situação dificulta as denúncias contra os 
agressores, pois muitas mulheres temem expor questões que acreditam 
ser de ordem particular.
 Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina 
ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de traba-
lho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma lógica 
sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de um pai, 
irmão, marido ou filho; condição de parentesco essa que desencoraja a 
vítima a prestar queixas, visto que há um vínculo institucional e afetivo 
que ela teme romper.



 Outrossim, é válido salientar que a violência de gênero está pre-
sente em todas as camadas sociais, camuflada em pequenos hábitos co-
tidianos. Ela se revela não apenas na brutalidade dos assassinatos, mas 
também nos atos de misoginia e ridicularização da figura feminina em 
ditos populares, piadas ou músicas. Essa é a opressão simbólica da qual 
trata o sociólogo Pierre Bordieu: a violação aos Direitos Humanos não 
consiste somente no embate físico, o desrespeito está –sobretudo- na 
perpetuação de preconceitos que atentam contra a dignidade da pessoa 
humana ou de um grupo social.
 Destarte, é fato que o Brasil encontra-se alguns passos à frente de 
outros países o combate à violência contra a mulher, por ter promulgado 
a Lei Maria da Penha. Entretanto, é necessário que o Governo reforce o 
atendimento às vítimas, criando mais delegacias especializadas, em tur-
nos de 24 horas, para o registro de queixas. Por outro lado, uma inicia-
tiva plausível a ser tomada pelo Congresso Nacional é a tipificação do 
feminicídio como crime de ódio e hediondo, no intuito de endurecer as 
penas para os condenados e assim coibir mais violações. É fundamental 
que o Poder Público e a sociedade – por meio de denúncias – combatam 
praticas machistas e a execrável prática do feminicídio.
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