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Introdução ao tipo dissertativo:

ESQUEMA BÁSICO DA DISSERTAÇÃO
CONTINUAÇÃO



E aí, galerinha! Acredito que vocês já 
estejam se especializando no texto 

dissertativo, não é? Antes de 
prosseguirmos, vamos rever como se 

produz uma introdução eficiente. 
Vamos lá!



Tema: Os problemas básicos que afligem a sociedade do século 21

Paráfrase do tema e tese
Nas duas primeiras décadas do século 21, o homem ainda não conseguiu resolver os
problemas que preocupam a todos e podem por em risco a vida do planeta.

1- Existem populações imersas em completa miséria.

2- A paz é interrompida por conflitos internacionais

3- O meio ambiente é ameaçado pelo desequilíbrio ecológico.

4- A poluição assola a sociedade, até  a área tecnológica.
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Confecção da introdução (1º §)
ESQUEMA

Apresentação do tema ou da tese (uma frase/período) + apresentação do 
argumento 1 (uma frase/período) + apresentação do argumento 2 (uma 

frase/período)

Vejam a introdução pronta:

Nas duas primeiras décadas do século 21, o homem ainda não
conseguiu resolver os problemas que preocupam a todos e podem por em
risco a vida do planeta. Um dos principais motivos para essa questão é o
fato de existirem grandes populações imersas na mais profunda miséria.
Associado a isso, não é raro o mundo ver a paz interrompida por conflitos
internacionais, muitas vezes altamente destruidores.



Agora podemos prosseguir com a 
produção do desenvolvimento. 

Espero que todos estejam sendo 
bem sucedidos!



B- Produção do desenvolvimento

1. Escolhidos os dois argumentos para produção da introdução, para cada um deles será

feito um parágrafo no desenvolvimento;

2. A primeira frase (ou período) de cada parágrafo do desenvolvimento representará a

uma retomada do argumento mencionado na introdução, com outras palavras;

3. A segunda frase (ou período) de cada parágrafo do desenvolvimento representará

uma discussão desse argumento, com exemplos, dados estatísticos, referência a

filmes ou livros, teses das mais variadas áreas do conhecimento, frases ou ideias de

cientista, filósofos, historiadores, fatos da História ou da atualidade, desde que de

ciência pública;

4. A terceira frase (ou período) de cada parágrafo do desenvolvimento representará o

encerramento desse argumento, com uma análise do foi mencionado;

5. Caso os período sejam grandes, eles poderão ser distribuídos em quatro frases.



Confecção do desenvolvimento 1 (2º §)
ESQUEMA (SUGESTÃO)

Reapresentação do argumento1 (uma frase/período) + discussão em forma de 
exemplos e de estatísticas (duas  frases/períodos) + análise do argumento 1 (uma 

frase/período)

Vejam o desenvolvimento 1 (2º §) pronto:

Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, ainda que
mal distribuídas entre Estados ou entre indivíduos, há legiões de famintos
em vários pontos da Terra. Assim, nos país subdesenvolvidos, sobretudo em
certas regiões da África, pode-se falar de falência da solidariedade humana.
No caso do Brasil, segundo a ONU, mais de cinco milhões de pessoas
passam fome e não veem mecanismos para eliminá-la. Com base nisso, é
fácil entender que a problemática mundial possui raízes fortes, logo
combatê-la é uma forma de proteger a vida humana.



Confecção do desenvolvimento 2 (3º §)
ESQUEMA (SUGESTÃO)

Reapresentação do argumento 2 (uma frase/período) + discussão em forma de 
exemplos e de estatísticas (uma  frase/período) + análise do argumento 2 (uma 

frase/período)

Vejam o desenvolvimento 2 (3º §) pronto :

Associado a isso, desde a segunda metade do século 19, o planeta
assiste a inúmeros conflitos internacionais que se sucedem. Muitas pessoas
trazem na memória a triste lembrança da Guerra do Vietnã, a qual
provocou grande extermínio, visto que houve mais de um milhão de
mortos, ainda segundo a ONU. Ademais, lutas armadas na Iugoslávia, nos
países membros da Comunidade dos Estados Independentes, no Irã e em
outros locais do globo trazem à tona a preocupação com o fato de que
talvez a paz mundial seja inatingível.



C- Produção da conclusão

1. Inicialmente, é viável a adoção de uma palavra de conclusão e a mais aceita é

“PORTANTO”;

2. Em seguida, na primeira frase, á a necessidade de retomada do tema e da tese

mencionados na introdução;

3. Como num primeiro momento não há preocupação com o texto Enem, em um

segundo período é bom que se faça uma discussão final do tema e da tese;

4. Por fim, pode haver dois tipos de encerramento da conclusão:

A. Fornecimento de perspectivas (positivas) sobre a questão discutida na tese. Essa

forma de encerramento é própria de temas que “levantam” problemas;

B. Síntese do que foi mencionado na introdução e trabalhado no desenvolvimento



Confecção da conclusão (4º §)
ESQUEMA (SUGESTÃO)

Expressão inicial (PORTANTO) + reafirmação do tema e da tese (uma 
frase/período) + discussão final do tema e da tese(uma  frases/período) 

encerramento por meio de perspectiva (uma frase/período)

Vejam o desenvolvimento 2 (3º §) pronto :

Portanto, a sociedade é levada a acreditar que homem está muito
longe de solucionar os grandes problemas que afligem uma grande parcela
da humanidade. Nesse sentido, as pessoas conscientes e solidárias
preocupam-se, não somente consigo mesmas, mas com a sobrevivência do
planeta. Enfim, todos os seres humanos devem tomar medidas para conter
essas ameaças, a fim de suportar as adversidades e construir um mundo
justo e pacífico, que será mais facilmente habitado pelas novas gerações.



Resumindo e revendo o esquema prático de dissertação

1º Parágrafo
INTRODUÇÃO

Exposição do tema/tese (uma frase) + apresentação do
argumento 1 (uma frase) + apresentação do argumento 2
(uma frase)

2º Parárafo
DESENVOLVIMENTO 1

Argumento 1: reapresentação do argumento (frase) +
defesa do argumento/discussão (uma ou duas frases) +
análise e encerramento do argumento (uma frase)

3º Parágrafo
DESENVOLVIMENTO 2

Argumento 2: reapresentação do argumento (uma frase) +
defesa do argumento/discussão (uma ou duas frases) +
análise e encerramento do argumento (uma frase)

4º Parágrafo
CONCLUSÃO

Expressão inicial + reafirmação do tema/tese (uma frase) +
discussão final do tema/tese (uma frase/facultativa) +
encerramento: síntese ou perspectiva/sugestão (uma frase)



Mas peraí, esse texto não fica pronto, 
não? Essa é a pergunta que alguns 

devem estar se fazendo, não é? Então 
podemos agregar essas três partes e 

vermos como fica!



Terra: uma preocupação constante
Nas duas primeiras décadas do século 21, o homem ainda não conseguiu resolver os problemas que

preocupam a todos e podem por em risco a vida do planeta. Um dos principais motivos para essa questão é o
fato de existirem grandes populações imersas na mais profunda miséria. Associado a isso, não é raro o mundo
ver a paz interrompida por conflitos internacionais, muitas vezes altamente destruidores.

Embora o planeta disponha de riquezas incalculáveis, ainda que mal distribuídas entre Estados ou entre
indivíduos, há legiões de famintos em vários pontos da Terra. Assim, nos país subdesenvolvidos, sobretudo em
certas regiões da África, pode-se falar de falência da solidariedade humana. No caso do Brasil, segundo a ONU,
mais de cinco milhões de pessoas passam fome e não veem mecanismos para eliminá-la. Com base nisso, é fácil
entender que a problemática mundial possui raízes fortes, logo combatê-la é uma forma de proteger a vida
humana.

Associado a isso, desde a segunda metade do século 19, o planeta assiste a inúmeros conflitos
internacionais que se sucedem. Muitas pessoas trazem na memória a triste lembrança da Guerra do Vietnã, a
qual provocou grande extermínio, visto que houve mais de um milhão de mortos, ainda segundo a ONU.
Ademais, lutas armadas na Iugoslávia, nos países membros da Comunidade dos Estados Independentes, no Irã e
em outros locais do globo trazem à tona a preocupação com o fato de que talvez a paz mundial seja inatingível.

Portanto, a sociedade é levada a acreditar que homem está muito longe de solucionar os grandes
problemas que afligem uma grande parcela da humanidade. Nesse sentido, as pessoas conscientes e solidárias
preocupam-se, não somente consigo mesmas, mas com a sobrevivência do planeta. Enfim, todos os seres
humanos devem tomar medidas para conter essas ameaças, a fim de suportar as adversidades e construir um
mundo justo e pacífico, que será mais facilmente habitado pelas novas gerações


