
 
 

 
Progressão Textual e Concisão do Parágrafo 

 
 

 
 
 

Além de aspectos gramaticais, o candidato do Enem precisa ter domínio de             
diversos outros elementos essenciais para construir um texto. Entre esses          
elementos, temos a progressão textual e a concisão do parágrafo. Os dois            
elementos mencionados anteriormente estão ligados com a coesão e coerência, já           
trabalhadas na aula 5. 

A progressão textual está ligada ao fato das ideias do texto estarem conectadas              
entre si. Muito além de frases bem escritas, a progressão textual diz respeito à              
forma como os argumentos estão em harmonia dentro do texto. Ao produzir o seu              
texto, você deve se colocar no lugar do leitor e ver se a sua ideia está bem                 
estruturada e se a sua mensagem está clara. Agora, veja alguns elementos para             
manter a progressão do seu texto: 

1. manter relação de sentido entre as informações novas acrescentadas ao          
longo do texto; 

2. utilizar de forma correta os conectivos; 
3. evitar o uso de frases longas, pois, além de atrapalhar você durante a             

produção textual, confundem o leitor; 
4. utilizar sinônimos nos momentos de retomada das ideias. 

 
 
 

 
Concisão do parágrafo 

 
 

Os parágrafos, diferente do que muitas pessoas imaginam, têm a sua            
função bem definida, principalmente em um texto dissertativo-argumentativo,        
em que todas as ideias devem estar conectadas e os parágrafos precisam            
ser concisos. Espera-se, na redação do Enem, a seguinte estrutura: 



 
1. primeiro parágrafo: introdução do tema; 
2. segundo e terceiro parágrafo: em geral, as redações do Enem          

costumam ter dois parágrafos de desenvolvimento, chamados de D1 e          
D2. 
No D1 você irá começar a desenvolver o primeiro argumento/ideia          
sobre aquele problema. O D2 é destinado para a sua segunda ideia, e             
deve encaminhar para a conclusão. 
 

3. último parágrafo: destina-se para a conclusão do texto. Nele, você          
deverá apresentar uma proposta de intervenção (solução) para o         
problema apresentado e contextualizado ao longo do texto. 

 
 

Para cada parágrafo, tenha sempre uma ideia núcleo, ou seja, uma ideia principal,              
e desenvolva-a ao longo do parágrafo. Não há um tamanho ideal de texto, mas, no               
Enem, o número mínimo de linhas é 7 e o número máximo é 30. De acordo com                 
especialistas, para fazer uma boa redação, você deve escrever, no mínimo, 20            
linhas.  
  
 

 
 

 
 
 

  
 

 


