
 
Conclusão no texto dissertativo-argumentativo 
 
A conclusão do texto dissertativo tem a finalidade de fazer um fechamento do 
tema de uma forma coesa e coerente. Além de amarrar as ideias, para o Enem 
é obrigatório apresentar uma proposta de intervenção para o problema. 
 
 
Alguns termos conectivos que podem servir para iniciar o parágrafo conclu-
sivo: sendo assim, dessa forma, portanto, por fim. 
 
Observação: 
 
Para o fechamento do texto, a frase de arremate não é recomendada. Além 
de ocupar espaço, frequentemente ela é clichê. 
 
Tipos de conclusão: 
 
a) Por retomada 
 
A conclusão por retomada tem como objetivo principal repetir a ideia apresen-

tada na tese ou na introdução, por meio de um resumo claro do que foi abor-
dado ao longo do texto. 
 
Exemplo: 
 
Introdução: 
 
A partir do direito ao voto, as mulheres passaram a conquistar mais direitos no 
Brasil. Progressivamente elas tem ocupado espaços cada vez mais relevantes 
no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Entretanto, mesmo 
com todos os avanços, há casos frequentes de violência doméstica contra 
esse grupo, o que evidencia que muitas mudanças ainda precisam ocorrer. 
 
 
Conclusão: 
 
Portanto, mesmo com todos os avanços conquistados pelas mulheres, a vio-
lência pode ser percebida ainda como um grande obstáculo. Dessa maneira, 
s problemas gerados pela falta de respeito no ambiente doméstico sinalizam 
que nem tudo foi conquistado ainda por elas. 
 
 
Estrutura: 
 



 
Portanto, ( logo, sendo assim, dessa forma, por fim…) + paráfrase das ideias 
da introdução. Dessa maneira + paráfrase. 
 
Observação: 
 
Lembre-se de que é necessário que a conclusão tenha pelo menos dois perí-
odos.  
 
 
b) Intervenção condicional 
 
É um tipo de conclusão que sinaliza somente para um fechamento tradicional, 
como uma leve sugestão sobre o que poderia ser feito para solucionar o pro-
blema.  
 
Observação: 
 
Para que a intervenção seja considerada condicional, os verbos devem ape-
nas passar a ideia de uma possibilidade para a resolução do problema. No 
caso, não devem ser usados termos como “é preciso”, “é necessário”, “ 

urge”… 
 
Exemplo: 
 
Portanto, mesmo com todos os avanços conquistados pelas mulheres, a vio-
lência pode ser percebida ainda como um grande obstáculo. Caso fossem to-
madas medidas como o aumento de delegacias de mulheres e o desenvolvi-
mento de um mecanismo de denúncia a situação poderia ser modificada. 
 
Estrutura: 
 
Portanto, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX. Caso (ou se) fossem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a situação poderia ser modificada. 
 
 
c) Intervenção tradicional 
 
A conclusão com a proposta de intervenção tradicional tem como objetivo so-
lucionar os problemas  apontados ao longo do texto. Para isso, o aluno deve 
localizar a problematização apontada na argumentação e buscar detalhar os 
passos para que a solução seja feita. 



 
 
Exemplo:  
 
Portanto, para solucionar o problema da violência contra a mulher medidas 
devem ser tomadas. É necessário que o governo divulgue mais a existência 
de leis como a Maria da Penha, por meio de propagandas televisivas e de 
rádio. Além disso, para que o problema seja reduzido é importante também 
que as mulheres que já sofreram agressão tenham um maior apoio psicológico 
por meio de inserção - por parte do Ministério da Saúde - de psicólogos espe-
cializados nos hospitais da rede pública. 
 
 
Estrutura: 
 
Portanto, para solucionar o problema X medidas devem ser tomadas. É ne-
cessário XXXXXXXXXXXXXXXX, por meio de XXXXXXXXX. Além disso, para 
que o problema seja reduzido é importante também 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Observações: 

 
Certifique-se a respeito da utilização dos seus verbos de uma maneira mais 
incisiva. Evite termos como “poderia”, “ seria” e termos como “pode ser”, “tal-
vez seja” 
 
d) Conclusão com reflexão  
 
É o tipo de conclusão que tem o objetivo de fazer o leitor refletir a respeito do 
tema tratado. A reflexão pode ser gerada por meio de perguntas, observações 
mais abstratas ou afirmações subjetivas. 
 
Exemplo: 
 
Dessa forma, a mobilidade urbana no Brasil é muito preocupante. Por quanto 
tempo o problema permanecerá no país? A falta de iniciativa dos governantes 
pode fazer com que a situação piore ainda mais. 
 
Estrutura: 
 
Dessa forma (tema) é muito preocupante. Pergunta reflexiva + resposta abs-
trata 
 
e) Conclusão com citação final  
 



 
Consiste na utilização da frase ou ideia de alguém para fechar o texto com um 
argumento de autoridade. No caso, podem ser usadas frases que auxiliem na 
estruturação do título. 

 

 

Exemplo:  
 

Pode-se compreender, portanto, que, para a proteção das crianças 

brasileiras e da sociedade em geral, é necessária uma maior fiscalização da 

indústria de propaganda. Associado a isso, faz-se pertinente a formação de 

oficinas educacionais, voltadas para o ensino de Filosofia e Sociologia de um 

modo interativo nas escolas públicas e privadas, dando ênfase a questões 

atuais, como a construção da identidade em um mundo capitalista e 

globalizado. Assim, com a educação voltada para a formação do senso crítico, 

ter-se-ia uma sociedade melhor. Afinal, como já afirmado pelo líder Nelson 

Mandela, “é preciso que uma nova era comece” 

 

 
Estrutura: 
 
Pode-se compreender, portanto, que (ideia). Associado a isso (proposta). As-
sim (proposta). Afinal, como já afirmado por (nome) “frase" 
 


