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 Escritores e profissionais que lidam com a produção de textos costumam afirmar que uma boa composição é o 
resultado combinado entre muito trabalho e experiência de vida. O que se pode perceber, a partir de alguns relatos, é 
que não se trata de reinventar a roda, mas de fazer uma mistura nova de elementos já existentes. Assim, por trás de 
cada trajetória há um mix de muita leitura, de onde derivam as principais influências, disciplina, trabalho, estilo pessoal 
de criação e conhecimento técnico da língua e dos mecanismos textuais. Pensando nisso, tenho procurado trazer para 
esta coluna alguns elementos que podem dar uma mãozinha na criação do texto escrito. 
 Em meu artigo Costurando o texto (1º/6/2011) abordei a estrutura da redação dissertativa. Nele, destaquei as 
principais características da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Hoje, nosso assunto é o desenvolvimento 
do parágrafo. 
 A maioria dos alunos já sabe que esse elemento é identificado no texto por seu início afastado da margem do 
papel. Entretanto, muitos têm dificuldades para determinar quando termina um e começa o outro. Na verdade, mais do 
que apresentar uma característica gráfica, ele serve para indicar ao leitor as diferentes partes da composição. Embora 
separados, os parágrafos interligam-se por meio dos mecanismos de coesão e coerência, e dão unidade ao texto em 
torno de um tema central. 
 Othon Moacyr Garcia, estudioso da comunicação, o define como unidade de composição constituída por um 
ou mais períodos, no qual se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, à qual se agregam ideias secundárias, 
logicamente decorrentes e intimamente relacionadas pelo sentido. Desse modo, é o parágrafo que exerce a 
coordenação das partes de uma composição, influencia fortemente a comunicação do texto e conduz, de forma 
ordenada, o raciocínio do leitor. 
 Em se tratando de uma redação de vestibular, os parágrafos não devem ser muito longos, pois o texto costuma 
ter, em média, até trinta linhas. Mas em outros tipos de composição, os tamanhos são mais maleáveis, conforme o 
objetivo do autor, o tipo de leitor e veículo de comunicação onde será divulgado. 
 

 O tópico frasal 
Quem escreve determina a direção que tomará o assunto ao nortear o parágrafo. Isso evita com que as frases se 
dispersem ou fiquem truncadas. Assim, a ideia central é enunciada por meio do período denominado tópico frasal 
(também chamado de frase-síntese ou período tópico), o qual orienta e governa o resto do parágrafo. É dele que 
nascem outros períodos secundários ou periféricos. O tópico frasal, geralmente, vem no início e é seguido de outras 
orações que explicam ou detalham a ideia central. 
 

 Desenvolvimento do parágrafo 
 
Desenvolver significa expor de forma pormenorizada a ideia principal do parágrafo e pode ser feito de diversas 
maneiras. Vamos conhecer algumas: 
- Enumeração e descrição de detalhes da ideia apresentada. 
- Confronto, analogia ou comparação de ideias, seres, coisas, fatos ou fenômenos, tanto por meio de contrastes, como 
de semelhanças. 
- Definição e exemplificação para conceituar um objeto, ser, fato ou fenômeno apresentado de forma clara e concisa. 
- Exposição de causa, motivo ou razão; bem como da consequência ou efeito. 
 
Por fim, não podemos nos esquecer de que num bom parágrafo, assim como nos textos em geral, não podem faltar: 
- Correção – adequação à norma padrão do idioma. 
- Clareza – expressão clara e objetiva da ideia. 
- Concisão – apresentação da ideia com o uso do menor número possível de palavras. 
- Coesão – exposição de forma ordenada das ideias. 
- Coerência – ligação inteligível das partes de um texto com seu todo. 
- Ênfase – realce da ideia apresentada, por meio de mecanismos próprios. 
- Argumentação – exposição dos fundamentos da ideia defendida, de forma a torná-la suscetível de aceitação. 
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