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Competência 2: A Introdução Dissertativa









Perguntas que ajudam  
a montar a sua tese: 



ANTES

Tese Tese Tese

Pergunte ao Tema







Infelizmente a lei da Ficha Limpa não livrará o Brasil 
da corrupção. E há dois grandes culpados por essa 
incapacidade: as brechas ardilosas que a própria lei 
permite e a banalização da corrupção por parte 
significativa da sociedade.



Vamos ver mais um forma de 
apresentar a tese



Argumento e Contra-Argumento

A corrupção  é nociva em qualquer país, mas, aqui no Brasil, ela ganha 
patamares surpreendentes. O desvio do dinheiro público por políticos 
desonestos é responsável pelo sucateamento da educação, da saúde e 
da segurança. Nesse cenário, a Lei da Ficha Limpa surge trazendo 
alguma esperança para o combate a esse grave mal também mundial. 
Mas, refletindo sobre os pequenos atos corruptos do cotidiano do 
cidadão brasileiro, será que a corrupção aqui acabará sendo domada 
apenas pela Lei da Ficha Limpa?



Vejamos essa forma de apresentar a 
tese com outro tema.



Argumento e Contra-Argumento



Argumento e Contra-Argumento



Vamos ver outra forma de apresentar 
a tese



Apresentar o Tema com Comparação 
ou Oposição e montar a Tese 



Apresentar o Tema com Comparação 
ou Oposição e montar a Tese 



De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos 
pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, 
tablets e recursos de última geração. É este o paradoxo que vive 
hoje a educação no Brasil. E isso ocorre devido à falta de incentivo 
midiático e de correto investimento do governo.

Apresentar o Tema com Comparação 
ou Oposição e montar a Tese 



De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos 
pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, 
tablets e recursos de última geração. É este o paradoxo que vive 
hoje a educação no Brasil. E isso ocorre devido à falta de 
incentivo midiático e de correto investimento do governo.

Apresentar o Tema com Comparação 
ou Oposição e montar a Tese 



4- Como era visto o/a __TEMA__no passado e como isso se reflete no presente?

Apresentar o Tema com Comparação 
ou Oposição e montar a Tese 





Tema

1- Não demonstrar compreensão da proposta 
(cair nas “pegadinhas”)

2- Não problematizar o tema

3/9 - Competência 2: Pegadinhas nos Temas



1- Introdução sem tese
2- Tese única 
3- Tese expositiva
4- Ordem das teses (falha de progressão)
5- Tese equivocada ou falha
6- Fuga à tese
7- Tese que não será desenvolvida



Há Tese?

A lei da Ficha Limpa pode, sim, livrar o país da 
corrupção, e esse é um meio muito importante. Essa lei 
foi criada em 2010 e, até hoje, é pauta de âmbito 
nacional principalmente em anos de eleições. A lei visa 
estabelecer hipóteses de inelegibilidade, com o objetivo 
de barrar a candidatura a cargos eletivos de candidatos 
que não tivessem os requisitos morais necessários ao 
exercício do mandato político.



1- Introdução sem tese
A lei Ficha Limpa pode, sim, livrar o país da corrupção, e esse é um 
meio muito importante. Essa lei foi criada em 2010 e, até hoje, é 
pauta de âmbito nacional principalmente em anos de eleições. A lei 
visa estabelecer hipóteses de inelegibilidade, com o objetivo de 
barrar a candidatura a cargos eletivos de candidatos que não 
tivessem os requisitos morais necessários ao exercício do 
mandato político.



Há Tese?

Parece ser um consenso das pessoas que pedem por 
honestidade, pois não é à toa que conseguiram 1,3 
milhão de assinaturas para entrar em votação o 
projeto de lei Ficha Limpa. Essa lei traz uma 
convergência de ideias para favorecer a população, 
que vão desde a característica de honestidade que 
deverá estar presente nos polít icos, até a 
desmotivação da corrupção deles. 



Há Tese?

A sociedade parece não suportar mais os prejuízos 
decorrentes de tanta corrupção. Não é de 
surpreender que 1,3 milhão de assinaturas 
permitiram fazer entrar em votação o projeto de lei 
Ficha Limpa, que para muitos é o remédio que vai 
curar o país de sua principal mazela. E isso só será 
possível se for combatido o seu principal culpado: a 
desumanidade.



5- Tese equivocada ou falha

Temos tese sim, mas também temos 
alguns problemas.

2- Tese única



Veja se melhorou?

A sociedade parece não suportar mais os prejuízos 
decorrentes de tanta corrupção. Não é de 
surpreender que 1,3 milhão de assinaturas 
permitiram fazer entrar em votação o projeto de lei 
Ficha Limpa, que para muitos é o remédio que vai 
curar o país de sua principal mazela. E isso só será 
possível se forem combatidos os seus principais 
culpados:  a desonestidade e a impunidade.



4- Ordem das teses (falha de progressão)







Introdução 
NÃO ESQUEÇA!!!

1- Posicione o tema, deixando claro para o 
corretor que você compreendeu a proposta; 

2- Apresente a tese argumentativa.



Introdução 
Na Prática 

(Com o Tema da Semana)



Sim, eu sei!!!

1-  O recorte é diferente; 
2- Você pode usar as informações adquiridas 

e até os textos de apoio como DOC; 
3- Esta é uma ótima oportunidade de 

melhorar a redação anterior.

 Esse foi o segundo tema deste ano. Mas...

Sim, vale reescrever, mas observe se você  
tem que ajustar a compreensão da proposta.



Sistema Penitenciário Brasileiro

O número de detentos no país dobrou em 10 
anos e o que era um caos ficou ainda pior, 
exigindo soluções emergenciais. São várias 
as causas do precário sistema penitenciário 
brasileiro, mas duas são as mais relevantes: 
...



Sistema Penitenciário Brasileiro
São inúmeros os erros do sistema prisional 
brasileiro, responsáveis pela piora da crise 
penitenciária que, nos últimos anos, foi 
agravada por rebeliões que terminaram em 
decapitações e chacinas. Só surgirão 
soluções se forem combatidos os principais 
agravantes: ...



Sistema Penitenciário Brasileiro

O Brasil possui a quarta maior população 
prisional do mundo e nunca se mostrou 
eficiente para buscar soluções e atingir o 
objetivo da detenção: a ressocialização dos 
reclusos. Isso acontece, principalmente, em 
razão de...



Vamos ver um vídeo de 2 minutos 
com informações importantes para 

essa urgente reflexão.



Agora veja a proposta da semana no 
Banco de Temas.

Boa redação!
🤓


