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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

MAPA MENTAL DA ESTRUTURA TEXTUAL DA DISSERTAÇÃO-ARGUMENTATIVA 

Releia o Mapa Mental abaixo, estudado em nossa videoaula, para relembrar os elementos constitutivos e a 

organização da estrutura de um texto Dissertativo-argumentativo no Enem. Depois, leia a redação a seguir e identifique 

cada uma das partes do texto, conforme mostrado no Mapa Mental. 

 

 

 Leia abaixo um exemplo somente da Introdução de uma redação e observe uma das formas que você pode usar 

para desenvolver a atividade proposta.  

Exemplo:  

Em sua obra atemporal “Capitães de Areia”, o escritor Jorge Amado relata o elo entre o descaso social e a 
segurança pública, ao narrar a história de um grupo de meninos em situação de rua que vivia de furtos na 
capital baiana. Embora a obra tenha sido escrita no século passado, a dicotomia nela ilustrada ainda 

persiste na sociedade brasileira atual. Nesse contexto, lamentavelmente, tem-se os desafios do sistema de 

segurança pública no Brasil, como a morosidade dos órgãos de segurança e a falta de políticas de 
prevenção ao crime. 

 

Parágrafo 1: Introdução 

Primeiro período,  

em verde: Contextualização 

Segundo período,  

Em lilás: Tese 

Sublinhado: os dois aspectos do problema a serem abordados no desenvolvimento  
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redação 
 

Agora, leia a redação abaixo e, em seguida, destaque e identifique cada uma das suas partes. 

 

Tema: Os impactos causados pela industrialização 

 

Hipócrates, filósofo grego, afirmava que todo excesso se opõe à natureza. Seguindo essa linha de 

pensamento, o modo de produção industrial, o qual visa ao aumento de consumo, é contrário à dinâmica de 

equilíbrio da natureza, devido ao acúmulo e desperdício de materiais usados nessa concepção 

mercadológica.  Por consequência disso, tem seus impactos industriais como contribuintes para a 

degradação do meio ambiente, sobretudo pelo descarte incorreto do lixo e esgotamento das matrizes 

energéticas. 

 Diante disso, é importante ressaltar o descarte incorreto do lixo como um dos principais impactos 

causados pelo modelo industrial. Em relação a isso, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

apontam que são produzidas, no Brasil, 57 milhões de toneladas de lixo por ano e apenas 13% é 

reaproveitado. Ou seja, o sistema produtivo industrial adota a política de incentivo ao consumo excessivo, 

a fim de maximizar os lucros, o que , aliado à ausência de políticas voltadas ao pós-consumo, gera o 

aumento de desperdício de materiais sólidos, os quais causam sérios problemas ao meio ambiente, Um 

exemplo disso é o entupimento de córregos, podendo, até mesmo, ocasionar a deposição de substâncias 

prejudiciais à saúde, oriundas da deposição de lixo nesses locais. Dessa forma, o despejo inadequado do 

lixo precisa ser remediado. 

Além disso, tem-se o esgotamento de matrizes energéticas como outro aspecto negativo dos 

impactos industriais. Nesse sentido, tem-se o conceito de “homeostase”, definido na Biologia como a 

condição de estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente, para o 

equilíbrio do corpo. Diferentemente disso, o que ocorre no Brasil é a saturação das fontes de energia, 

devido à exploração excessiva dessas matrizes pelas indústrias, fato que, majoritariamente, acontece com 

preocupação de reposição desses recursos, dificultando, então, a homeostase ambiental.  A poluição 

causada pelos derivados do petróleo, por exemplo, é um forte indício de desequilíbrio ambiental brasileiro, 

alavancado pela superexploração dessa matriz.  Dessa maneira, medidas são necessárias para combater 

essa exploração. 

Portanto, tornam-se claros os impactos ambientais causados pela iniciativa no Brasil, o que exige 

medidas de combate. Para isso, é fundamental que as indústrias criem políticas de pós-consumo, por meio 

da reutilização de materiais, como arrecadação dos equipamentos dispensados pelas residências, a fim de 

diminuir a produção de lixo no país. Ademais, o Ministério do Meio Ambiente também deve criar políticas 

públicas de controle de exploração das matrizes energéticas, com o intuito de evitar esgotamento destas. 

Assim, de acordo com Hipócrates, os excessos serão controlados, de modo a reestabelecer a homeostase 

do ecossistema brasileiro. 

 


