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REDAÇÃO 
  

TIPOS DE REDAÇÃO  

descrição  

narração  

dissertação 

 

a) DESCRIÇÃO  

"(é a representação de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem)." 

Descrever é mostrar com palavras, ao leitor, seres, cenas, paisagens e objetos que 
os olhos vêem; é, pois, pintar com a linguagem um quadro, cujas cores devem 
ganhar vida sob a forma de palavras, tornando a realidade sempre mais expressiva. 

É o tipo de texto em que se faz um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, 
um animal ou um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o 
adjetivo, por sua função caracterizadora. Numa abordagem mais abstrata, pode-se 
até descrever sensações ou sentimentos.  

Podemos obter tudo isto se o escritor, por esforço próprio, colorir as pessoas, os 
objetos, o ambiente com visão nova, transformando o familiar em incomum e o 
incomum em familiar, despertando a emoção experimentada ao completá-los. 

Ex.: Seu rosto era claro e estava iluminado pelos belos olhos azuis e contentes. 
Aquele sorriso aberto recepcionava com simpatia a qualquer saudação, ainda 
que as bochechas corassem ao menor elogio. Assim era aquele rostinho de 
menina-moça da adorável Dorinha. 

Uma boa descrição não é aquela em que se retrata o objeto visto no momento, mas 
a que alerta e estimula as mais variadas sensações: tato, olfato, visão, audição, 
gosto, forma, cor e movimento que permitem a impressão global. 

Quanto à estrutura - toda descrição deve apresentar 

1 - introdução - visão global do objeto. 

2 - desenvolvimento - explanação da visão global, abrangendo:  

minúsculas ou pormenorização. 

comparação ou analogias. 

3 - conclusão - nem sempre obrigatória. 

  

CUIDADOS COM A COMUNICAÇÃO 
Uma necessidade para entender e ser entendido 

  
  
A comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações, e utiliza os 

sistemas simbólicos como suporte para este fim. Estão envolvidos neste processo uma infinidade 
de maneiras de se comunicar: duas pessoas tendo uma conversa face-a-face, ou através de 
gestos com as mãos, mensagens enviadas utilizando a rede global de telecomunicações, a fala, a 
escrita que permitem interagir com as outras pessoas e efetuar algum tipo de troca informacional. 

Para a Semiótica, o ato de comunicar é a materialização do pensamento/sentimento em 
signos conhecidos pelas partes envolvidas. 

Wikipédia 
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NARRAÇÃO  

Narrar é relatar fato, acontecimento, circunstâncias, situação real ou fictícia, 
decorrentes das ações conflitantes e sucessivas entre forças físicas, morais, sociais 
e intelectuais que se opõem: personagem e personagem, personagem e natureza.  
É contar um ou mais fatos que ocorreram com determinados personagens, em um 
local e tempo definidos. É contar uma estória, que pode ser real ou imaginária. 

Ex.: Numa tarde de primavera, a moça caminhava a passos largos em 
direção ao convento. Lá estariam a sua espera o irmão e a tia Dalva, a quem 
muito estimava. O problema era seu atraso e o medo de não mais ser 
esperada... 

O tipo de narrador 

a) o narrador em 1º pessoa - é aquele que participa da ação, ou seja, ou 
melhor, que se inclui na narrativa. Trata-se de narrador personagem. 

b) o narrador em 3ª pessoa - é aquele que não participa da ação, ou seja, ou 
melhor, não se inclui na narrativa.  

Temos então o narrador-observador  

Devemos ressaltar uma composição narrativa estruturada da seguinte maneira. 

1. introdução - apresentação sucinta dos elementos da trama. Pode ser uma 
descrição, uma idéia pessoal ou geral, na qual se estabelece espaço e tempo. Deve 
ser breve. 

2. complicação - transição entre a apresentação e o clímax. É o desenvolvimento 
da história com todos os incidentes secundários. 

3. clímax contém toda tensão. É o suspense antes do desenlace. 

4. desfecho - é a soma da introdução e da complicação. A tensão é desfeita e 
esclarecida. Deve ser sobremaneira objetiva. Não é concebível a inclusão de novas 
personagens com a intenção de explicar. 

  

DISSERTAÇÃO 

Estilo de texto com posicionamentos pessoais e exposição de idéias. Tem por base 
a argumentação, apresentada de forma lógica e coerente a fim de defender um 
ponto de vista. É a modalidade exigida para os artigos em geral, por expressar as  
opiniões do autor. Nesse sentido, exige cuidado e precisão nas colocações. 

Ex.: Tem havido muitos debates em torno da ineficiência do sistema 
educacional do Brasil. Ainda não se definiu, entretanto, uma ação nacional 
de reestrutura do processo educativo, desde a base ao ensino superior. 

  

PARA A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO CONSIDERAR: 

a)Introdução (apresentação ou proposição disse Aristóteles) - "é o que não 
admite nada antes e pede alguma coisa depois." 

Serve para situar o leitor dentro do assunto a ser desenvolvido, não apresenta fatos 
ou razões, pois sua finalidade é predispor o espírito do leitor para o que virá a 
seguir. 
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b)Desenvolvimento - conteúdo ou corpo do texto p propriamente dito. Nele 
vamos tratar do tema de maneira decisiva, completa, apresentando os fatos, as 
idéias e as razões, exigidos pelo que foi apresentado na introdução. 

c)Fecho ou conclusão - disse Aristóteles: "O fim é o que pede alguma coisa antes 
e nada depois." 

É o conjunto que encerra o texto, de tal modo que seja desnecessário aduzir-se 
algo mais. 

 

SITES DE APOIO PARA A REDAÇÃO 
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