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PARÁGRAFO PADRÃO 

Nenhuma ação humana ocorre ao acaso, todo trabalho requer racionalização. É 

importante saber que a Redação não é um processo intuitivo, mas fruto de 

planejamento e de elaboração. A construção de um texto tem a ver com a origem, a 

etimologia da palavra. Texto tem a mesma raiz do verbo tecer, portanto fazer um texto é 

tecer as palavras. E tecer as palavras dentro de determinado padrão. 

A tipologia textual cobrada no ENEM é a dissertativa-argumentativa, e o gênero 

textual a dissertação argumentativa. A dissertação não é um gênero textual jornalístico, 

mas um trabalho acadêmico, portanto sujeito a regras específicas.  O texto dissertativo-

argumentativo, mais do que qualquer outro, é um TEXTO PADRÃO, que se utiliza do 

PARÁGRAFO PADRÃO.  

O parágrafo é cada unidade do texto em prosa, composto por períodos. Os gêneros 

textuais narrativos e jornalísticos permitem certa liberdade na construção do parágrafo, 

mas os textos dissertativos não. Estes requerem uma estrutura rigorosa, o parágrafo 

padrão, com introdução/primeiro período/tópico frasal, desenvolvimento/segundo e 

terceiro períodos e conclusão/último período. Trata-se da coesão textual. 

Observe o exemplo de parágrafo padrão em uma dissertação argumentativa cujo 

TEMA é Mobilidade urbana, grande desafio das cidades brasileiras. 

A urbanização do Brasil, consolidada nas décadas de 1950/60/70, 

acompanhou a opção de um projeto de industrialização que privilegiou a indústria 

automobilística e o transporte individual. Vendido como símbolo de modernidade, 

ter um carro tornou-se o sonho de consumo da sociedade, gravado no inconsciente 

coletivo. Somada ao crescimento sem planejamento das cidades, essa opção produziu 

um dos mais estressantes trânsitos do planeta. O maior problema, contudo, 

encontra-se na falta de vontade dos governantes e da sociedade em reverter a 

situação. 

 



Agora, analisando a estrutura do parágrafo: 

- Primeiro período: denominado de tópico frasal, a introdução do parágrafo apresenta 

um aspecto relevante que será trabalhado no texto, já configurando a TESE, a opinião 

defendida pelo autor. 

A urbanização do Brasil, consolidada nas décadas de 1950/60/70, 

acompanhou a opção de um projeto de industrialização que privilegiou a indústria 

automobilística e o transporte individual. 

O primeiro período recorreu ao recurso da alusão histórica e problematizou o TEMA: 

urbanização/indústria automobilística/transporte individual. Implícito no período, 

encontra-se um dos principais problemas do Brasil: transporte público. 

- Segundo período: desdobramento do primeiro período, apresenta uma consequência 

do problema, o consumismo. 

Vendido como símbolo de modernidade, ter um carro tornou-se o sonho de 

consumo da sociedade, gravado no inconsciente coletivo. 

- Terceiro período: também desdobramento da TESE, apontando outra consequência, 

estresse do trânsito.  

Somada ao crescimento sem planejamento das cidades, essa opção produziu 

um dos mais estressantes trânsitos do planeta.  

O segundo e o terceiro períodos, portanto, apresentaram dois núcleos que serão 

retomados nos parágrafos de desenvolvimento e no de conclusão. 

- Quarto período: a conclusão do parágrafo, problematizando o TEMA, responsabilizando 

governantes e sociedade, dois elementos que também estarão nos dois parágrafos de 

desenvolvimento e no de conclusão/a proposta de intervenção. 

 O maior problema, contudo, encontra-se na falta de vontade dos governantes 

e da sociedade em reverter a situação. 

Muita atenção à questão do parágrafo padrão, não é frescura ou picuinha, é 

estrutura de texto, trata-se da coesão textual, os períodos se ligam um a outro em ordem 

lógica, formando o parágrafo com início, meio e fim. Nada de reinventar a roda, siga as 

regras e seu texto estará perfeito quanto a essa competência/a coesão textual. 


