
 

 

Como mudar de parágrafo? 

 

Mudar de parágrafo não é fácil. Em textos mal escritos, os parágrafos não dialogam entre si. 

Parecem “soltos”. Como fazer com que estejam coesos (palavra “difícil” para “ligados”, 

“relacionados”) e em progressão (isto é, avançam, não se repetem)? Não existem receitas 

prontas. Vamos apenas um exemplo! (simplesinho, apenas para ilustrar) 

 

* Parágrafo de abertura (apenas exponha o assunto, não opine ainda, senão você vai 

ficar sem o que dizer depois) 

 

 Para progredir, o Brasil precisa melhorar seus serviços oferecidos à 

população nas áreas da saúde, educação e segurança pública. 

 

* Desenvolvimento 

 

Nos parágrafos seguintes, fale de cada tema por vez (os parágrafos serão organizados pelos 

assuntos sugeridos na introdução: saúde, educação e segurança): 

 

 2) No que se refere à saúde, bla, bla, bla... 

 3) Em relação à educação, bla, bla, bla... 

 4) Por fim, em relação à segurança pública... 

 

Veja que nos parágrafos acima você está desenvolvendo os assuntos da introdução 

(desenvolva-os na mesma ordem em que foram anunciados e não caia na tentação de introduzir 

um assunto diferente – por exemplo, transporte público – mesmo porque não há espaço). 

Evite a todo custo começar os parágrafos com a mesma frase (erro muito comum): 

 

Hoje em dia, bla bla bla 

Hoje em dia, bla bla bla 

 

Lembre-se ainda de usar a coletânea de forma correta: se for citar textualmente, use 

aspas; se for citar indiretamente, indique que é discurso alheio, não seu.  

 



* Parágrafo de conclusão 

 

Agora, vamos ao parágrafo de conclusão: o ENEM espera um padrão de resposta em 

que você deve propor uma intervenção. Não é necessário usar fórmulas como “Tendo em vista 

o que foi exposto acima...”, etc., por serem muito “batidas”. Essas fórmulas sinalizam que você 

está concluindo e são importantes, mas, se for mesmo usar, tente criar uma forma menos clichê 

de dizê-lo (se for original, melhor ainda!). Evite “Concluindo” a todo custo! Se você não começa 

sua redação dizendo: “Iniciando”, “desenvolvendo”, por que dizer “concluindo”, não é mesmo? 

É isso! Espero que tenha sido útil. Um abraço e boa sorte! 

 

 


