
Introdução
Há tese? 

Sabe-se que, se tratando de violência urbana, o 
Brasil é um dos campeões do ranking quantitativo. 
Vivemos numa nação em que andar com os celulares 
à mostra nas ruas virou cena de cinema. É 
importantíssimo considerar, nesse contexto, a 
culpabilidade única que recai sobre a falta de 
projetos políticos que cumpram o papel da segurança 
social.



Introdução

ELEMENTOS DA INTRODUÇÃO 

1- Apresentação do TEMA 
É preciso que o leitor saiba a temática do texto. 

2- Exposição da TESE 
Antes de terminar a Introdução, sinalize o que será defendido pelo seu 
texto. 



Tipos de Introdução
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Não é incomum lermos notícias acerca da precariedade do 
sistema carcerário brasileiro. De fato, o Brasil tem deixado 
muito a desejar no quesito ressocialização de infratores. 
Considerando que a Suécia fecha, anualmente, em média, 
dois presídios por falta de detentos, que práticas o país 
europeu adota que podem servir de exemplo para o nosso 
país, a fim de que nossas prisões cumpram com seu papel 
ressocializador?
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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.
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DICAS PARA ELABORAÇÃO DE 
SUA TESE 
Página 180 



Página 180 



Perguntas que ajudam  
a montar a sua tese: 

Página 180 



EXPOSIÇÃO DA TESE

1- Que fatores sociais podem ser causadores (do tema)? 

O Brasil luta, todos os dias, contra a falta de mobilidade urbana, que fadiga 
praticamente todos os cidadãos que precisam se locomover pelas grandes 
cidades do nosso país. É inegável, nesse contexto, que todos nós estamos 
suscetíveis a passar horas presos em engarrafamentos quilométricos na Avenida 
Paulista, por exemplo, o que nos faz pensar que sejam as mais relevantes estas 
duas causas para o problema: estrutura urbana precária e sistema público de 
transporte desolador.
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2- Quem são, na sociedade, os verdadeiros culpados (do tema)? 

Ver crianças trabalhando, em semáforos, em algumas cidades brasileiras, não é 
algo difícil atualmente. Difícil é encontrar alguém que não tente fazer com que 
não compremos a bala do menor, alegando que isso é ser cúmplice do trabalho 
infantil. No entanto, quando o tema é a exploração das nossas crianças, ainda 
tremendamente existente no Brasil, não podemos negar que o maior “comparsa” 
dessa mazela é o governo, ineficiente em oferecer medidas educacionais 
democráticas, bem como em fiscalizar empresas que, no nosso território, ainda 
escravizam os menores, que deviam estar na escola. 



EXPOSIÇÃO DA TESE

3- Há relação entre o Brasil e ________ no que tange à/ao ___TEMA___? Quais? 



4- Como era visto o/a __TEMA__no passado e como isso se reflete no presente?
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5-  Muitos acreditam que (argumento 1) justifica (o tema), mas, na verdade, 
será que o (contra-argumento 2) não  é mais adequado em se tratando dessa 
problemática? 

O sistema carcerário, no Brasil, é lamentavelmente uma vergonha para o nosso 
país. Celas superlotadas, presos revezando a hora de dormir, alimentação 
precária são apenas algumas atrocidades pelas quais os detentos passam dentro 
das cadeias brasileiras. Nesse cenário, é comum ouvirmos pessoas alegando que 
o problema-chave das prisões, aqui, é a superlotação. Mas, analisando as 
práticas punitivas, que, muitas vezes, vão de encontro ao real propósito do 
cárcere público, será que o número de pessoas numa cela é o fator mais 
agravante do fracasso que são nossas cadeias?



Introdução 
NÃO ESQUEÇA!!!

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

proposta; 

2- Apresente a tese argumentativa.


