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REDAÇÃO



O QUE IREMOS ESTUDAR

•Parágrafo e estruturação;
•Coesão e coerência;
•Narração;
•Descrição;
•Dissertação;
•Denotação e conotação;
•Redundância;
•Novo acordo ortográfico.



COMO PRODUZIR UM BOM TEXTO?

Para se produzir um bom texto é 
necessário que o escritor tenha um prévio 
conhecimento do assunto que irá abordar. 
Além disso, a clareza das ideias é 
fundamental ao entendimento do leitor. 



PARÁGRAFO
O parágrafo é o conjunto de frases que formam uma sequência com 

sentido, com lógica. Pode ser assinalado graficamente, como exposto 
acima, ou ainda oralmente, quando se faz uma pausa maior dos fatos ou 
quando iniciamos um novo assunto. 

Os parágrafos são as estruturas que compõe um texto e podem ser: 
longos, médios e curtos, dependendo do tipo de produção textual.

O tópico frasal sempre está presente nos parágrafos, pois é o foco 
central através do qual as ideias se norteiam e se encaixam. 

Existem alguns tipos de parágrafos que acompanham o tipo de texto: O 
narrativo apresentará parágrafos que relatam uma série de ações e 
diálogos; no descritivo, os parágrafos estarão envoltos em adjetivos, 
comparações, argumentos detalhados do que está sendo descrito. Já nos 
textos dissertativos, os parágrafos estarão divididos, geralmente, entre o 
que introduz, os que desenvolvem as ideias e o que finaliza a exposição 
dos argumentos. 

O importante é visualizar se no texto há uma coesão (ligação 
semântica) entre os parágrafos e se há coerência no que se diz, ou seja, 
uma sequência de ideias que possuem sentido e caminham para uma 
conclusão. 

Parágrafos muito longos não são muito recomendados - a não ser nos 
tipos de texto que necessitam de maiores detalhes - pois confundem e 
dispersam a atenção do leitor. Em uma dissertação, por exemplo, o ideal é 
transmitir um argumento de cada vez, de modo conciso e simples!



O texto estará claro para quem lê 
quando tiver ideias bem articuladas e 
objetivas. Para isso, é importante uma 
seleção cuidadosa das palavras, que 
deverão ser distribuídas em períodos 
curtos. Dessa forma, o escritor evitará 
erros quanto à coerência e coesão dos 
fatos apresentados e o leitor não ficará 
perdido em meio a tantos argumentos. 



COERÊNCIA TEXTUAL

Um texto pode ser incoerente em/ou para determinada situação se seu autor não 
consegue inferir um sentido ou uma ideia através da articulação de suas frases e 
parágrafos e por meio de recursos linguísticos (pontuação, vocabulário etc.). 

A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se 
complementar, é o resultado da não-contradição entre as partes do texto. 

A coerência de um texto inclui fatores como o conhecimento que o produtor e o 
receptor têm do assunto abordado no texto, conhecimento de mundo, o 
conhecimento que esses têm da língua que usam e intertextualidade. 

Pode-se concluir que texto coerente é aquele do qual é possível estabelecer 
sentido, é entendido como um princípio de interpretabilidade. 

Veja os exemplos:

“As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país.” 
“Adoro sanduíche porque engorda.” 

As frases acima são contraditórias, não apresentam informações claras, portanto, 
são incoerentes.



COESÃO TEXTUAL
Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. 

Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as 
frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. 
Os elementos de coesão determinam a transição de idéias entre as frases e os 
parágrafos. 

Observe a coesão presente no texto a seguir: 

“Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, 
porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém o ministro da 
Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de 
Reforma Agrária pretende assentar milhares de sem-terra.” 
JORDÃO, R., BELLEZI C. Linguagens. São Paulo: Escala Educacional, 2007, 566 p. 

As palavras destacadas no texto têm o papel de ligar as partes do texto, podemos 
dizer que elas são responsáveis pela coesão do texto. 
Há vários recursos que respondem pela coesão do texto, os principais são: 



PALAVRAS DE TRANSIÇÃO

São palavras responsáveis pela coesão do 
texto, estabelecem a inter-relação entre os 
enunciados (orações, frases, parágrafos), são 
preposições, conjunções, alguns advérbios e 
locuções adverbiais. 

Exs.: inicialmente, primeiramente, antes de 
tudo, desde já, além disso, do mesmo modo, 
portanto, afinal, logo após, assim, naturalmente, 
então, por exemplo etc.



COESÃO POR REFERÊNCIA

- pronomes pessoais: eu, tu, ele, me, te, os... 
- pronomes possessivos: meu, teu, seu, nosso... 
- pronomes demonstrativos: este, esse, aquele... 
- pronomes indefinidos: algum, nenhum, todo... 
- pronomes relativos: que, o qual, onde... 
- advérbios de lugar: aqui, aí, lá... 



COESÃO POR SUBSTITUIÇÃO

Substituição de um nome (pessoa, objeto, 
lugar etc.), verbos, períodos ou trechos do texto 
por uma palavra ou expressão que tenha 
sentido próximo, evitando a repetição no corpo 
do texto. 

Ex: Porto Alegre pode ser substituída por “a 
capital gaúcha”; 
Castro Alves pode ser substituído por “O Poeta 
dos Escravos”; 

João Paulo II: Sua Santidade; 
Vênus: A Deusa da Beleza. 



Um episódio que compromete a clareza 
textual e que é habitual em redações é a 
redundância, juntamente com a repetição 
desnecessária de palavras e ideias. 



REDUNDÂNCIA

Trata-se da repetição inútil e 
desnecessária de algum termo ou ideia na 
frase. Esse não é uma figura de 
linguagem, e sim um vício (defeito) de 
linguagem.

Exs.: Amanhecer o dia, Almirante da 
Marinha, cursar um curso, opinião 
individual de cada um, plebiscito popular, 
encarar cara a cara, viver a vida etc.



Reler o texto é uma opção de excelentes resultados, pois o autor 
chamará para si a responsabilidade e aprenderá que o processo da escrita 
e aperfeiçoamento da mesma vem com o tempo, com a prática. Além 
disso, ao fazer a releitura textual o escritor observará palavras e trechos 
desnecessários, idéias vagas, exposições inadequadas, períodos longos e 
confusos, e assim por diante. 

A autocorreção traz benefícios para o emissor e para o receptor da 
mensagem, pois evita a obscuridade textual e o desinteresse. Do mesmo 
modo, quando o escritor se distancia de seu texto e coloca-se na posição 
de leitor, tem maior percepção a respeito do que foi escrito, se é 
compreensível ou não. 

Através dessa reflexão a respeito da produção textual, observamos que 
somente as correções ortográficas e gramaticais não são suficientes, mas 
também a análise textual a partir da colocação das idéias. O que torna 
ainda mais necessário a releitura, pois a apreciação de um texto requer 
tempo e disposição. 

Portanto, a revisão do texto deve ser feita sempre, a fim de que haja um 
bom resultado, ou melhor, um bom texto.



NARRAÇÃO
É a história em si, que começa a ser narrada a partir de um 
fato, e que se desenrola pela ação do tempo, do espaço, 
dos personagens, dando-se a conclusão.

ELEMENTOS DA NARRATIVA

•Narrador
•Enredo
•Personagens
•Espaço
•Tempo



Narrador 
É aquele que narra a história. O foco narrativo (ponto de vista do 
narrador), pode-se apresentar de duas formas:

Narrador em 1ª pessoa
É aquele que participa da história, não sendo necessariamente o 
protagonista. O Narrador em 1ª pessoa condiciona o leitor a 
entender e a interpretar todos os elementos da narrativa a partir 
da visão de mundo de quem a estruturou

Narrador em 3ª pessoa
Não participa da história, sendo portanto, neutro, pois não toma 
partido de nenhuma personagem. Este tipo de narrador relata os 
fatos com objetividade, não julgando diretamente esta ou aquela 
personagem.



ENREDO
Podemos dizer que é o esqueleto da narrativa, 
aquilo que dá sustentação à história, ou seja, é o 
desenrolar dos acontecimentos. Geralmente, o enredo 
está centrado num conflito, responsável pelo nível de 
tensão da narrativa; podemos ter um conflito entre o 
homem e o meio natural (como ocorre em alguns 
romances modernistas), entre o homem e o meio 
social, até chegarmos a narrativas que colocam o 
homem contra si próprio (como ocorre em romances 
introspectivos).



PERSONAGEM 
É aquele que participa da história de forma direta ou 
indireta. Pode ser classificado em:
Protagonista
É o personagem principal. Se divide em:
a) herói: apresenta características superiores às de 
seu grupo;
b) anti-herói: é o protagonista que apresenta 
características iguais ou inferiores às de seu grupo, 
mas que por algum motivo está na posição de herói, 
só que sem competência para tanto.
Antagonista
É aquele que se opõe ao protagonista. É o vilão da 
história.



TEMPO
É quando o fato ocorreu. Pode ser cronológico ou 

psicológico. O tempo cronológico é mensurável em 
horas, dias, meses e anos. Já o tempo psicológico 
obedece ao fluxo de consciência de que narra, ou 

seja, obedece a ordem determinada pelo desejo ou 
imaginação.

ESPAÇO
É o local onde se desenrola os fatos.



DISSERTAÇÃO

A todo instante nos deparamos com situações que exigem a 
exposição de idéias, argumentos e pontos de vista, muitas vezes 
precisamos expor aquilo que pensamos sobre determinado assunto. 

Em muitas situações somos induzidos a organizar nossos 
pensamentos e idéias e utilizar a linguagem para dissertar. 
Dissertar é, através da organização de palavras, frases e textos, 
apresentar idéias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados 
e fatos. Neste momento temos a oportunidade de discutir, 
argumentar e defender o que pensamos através da fundamentação, 
justificação, explicação, persuasão e de provas. 

A elaboração de textos dissertativos requer domínio da 
modalidade escrita da língua, desde a questão ortográfica ao uso 
de um vocabulário preciso e de construções sintáticas organizadas, 
além de conhecimento do assunto que se vai abordar e posição 
crítica (pessoal) diante desse assunto. 

A atividade dissertadora desenvolve o gosto de pensar e 
escrever o que pensa, de questionar o mundo, de procurar entender 
e transformar a realidade. 



PASSOS PARA ESCREVER O TEXTO 
DISSERTATIVO 

O texto deve ser produzido de forma a satisfazer os objetivos que o 
escritor se propôs a alcançar. 

Há uma estrutura consagrada para a organização desse tipo de texto. 
Consiste em organizar o material obtido em três partes: a introdução, o 
desenvolvimento e a conclusão. 

- Introdução: A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto 
que será tratado e delimitar as questões, referentes ao assunto, que serão 
abordadas. 
Neste momento pode-se formular uma tese, que deverá ser discutida e 
provada no texto, propor uma pergunta, cuja resposta deverá constar no 
desenvolvimento e explicitada na conclusão. 

- Desenvolvimento: É a parte do texto em que as idéias, pontos de vista, 
conceitos, informações de que dispõe serão desenvolvidas; desenroladas e 
avaliadas progressivamente. 

- Conclusão: É o momento final do texto, este deverá apresentar um 
resumo forte de tudo o que já foi dito. A conclusão deve expor uma 
avaliação final do assunto discutido. 



DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO
As palavras nem sempre apresentam um único sentido, 
aquele apresentado pelo dicionário. Empregadas em 
determinados contextos, elas ganham sentidos novos, 
figurados, carregados de valores afetivos ou sociais.
Quando a palavra é utilizada no seu sentido comum, o que 
aparece no dicionário, dizemos que foi empregada 
denotativamente. Quando, porém, é utilizada com um 
sentido diferente daquele que lhe é comum, dizemos que foi 
empregada conotativamente.
Exemplos:
Comprei uma dúzia de bananas. denotação
Este rapaz é um tremendo banana.                    conotação



Cada uma dessas partes se relaciona umas com as 
outras, seja preparando-as ou retomando-as, portanto, 
não são isoladas. 

A produção de textos dissertativos está ligada à 
capacidade argumentativa daquele que se dispõe a 
essa construção. 

É importante destacar que a obtenção de informações, 
referentes aos diversos assuntos seja através da leitura, 
de conversas, de viagens, de experiências do dia-a-dia 
e dos mais variados veículos de informação podem 
sanar a carência de informações e consequentemente 
darem suporte ao produzir um texto. 



DESCRIÇÃO

O que é descrição? É a ação que você toma de descrever 
sobre algo ou alguém. 

Então, o que é descrever? Vejamos, de acordo com o 
dicionário, é o ato de narrar, contar minuciosamente.

Então, sempre que você expõe com detalhes um objeto, uma 
pessoa ou uma paisagem a alguém, está fazendo uso da descrição.

Esta última é como se fosse um retrato distinto e pessoal de algo 
que se vê ou se viu! 

Assim, para se fazer uma boa descrição, não é necessário que 
seja perfeita, uma vez que o ponto de vista do observador varia de 
acordo com seu grau de percepção. Dessa forma, o que será 
importante ser analisado para um, não será para outro.

Portanto, a vivência de quem descreve também influencia na 
hora de transmitir a impressão alcançada sobre determinado objeto, 
pessoa, animal, cena, ambiente, emoção vivida ou sentimento. 



DESCRIÇÃO OBJETIVA

Acontece quando o que é descrito apresenta-
se de forma direta, simples, concreta, como 
realmente é: 

a) O objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza 
claro, pesa 1 tonelada e será utilizado na 
fabricação de fraldas descartáveis. 

b) Ana tem 1,80, pele morena, olhos castanhos 
claros, cabelos castanhos escuros e lisos e 
pesa 65 kg. É modelo desde os 15 anos. 



DESCRIÇÃO SUBJETIVA

Ocorre quando há emoção por parte de 
quem descreve: 

a) Era doce, calma e respeitava muito aos pais. 
Porém, comigo, não tinha pudores: era arisca e 
maliciosa, mas isso não me incomodava. 

Portanto, na descrição subjetiva há 
interferência emocional por parte do interlocutor 
a respeito do que observa, analisa. 



EXERCÍCIOS
DE

FIXAÇÃO



Leia o texto e depois responda às questões.

A linguagem é um instrumento eficaz 
para atingir objetivos em um mundo 
marcado pela complexidade da 
relações humanas. Ela nos permite 
entrar em relação com outras 
pessoas, trocar informações, 
expressar afetos e emoções, solicitar 
o auxílio do outro, levar o outro a agir, 
influenciá-lo em suas decisões e 
ações. É através da linguagem que 
materializamos nossas intenções em 
relação ao outro. Segundo Peter 
Drucker, um dos pensadores 
modernos da administração, 60% de 
todos os problemas administrativos 
resultam de ineficiência e falhas na 
comunicação. Não só na área 
empresarial, mas também em todos 
os outros domínios que demandam 
relações entre pessoas, a 
comunicação é importante e sua 
eficiência pode causar prejuízos 
materiais, afetivos e pessoais.

1) Um texto é normalmente organizado em 
unidades menores, chamadas parágrafos. 
Um parágrafo pode ser formado por uma 
ou mais frases, sendo seu tamanho 
variável. Quantas frases há no parágrafo 
em estudo?

2) O parágrafo costuma estruturar-se em 
torno de uma ideia-núcleo, que é 
desenvolvida por ideias secundárias. No 
parágrafo em estudo:

a) A ideia-núcleo é apresentada por meio de 
uma afirmação. Qual é ela?

b) Em que parte do parágrafo se localiza 
essa afirmação?

c) Em quais frases do parágrafo estão as 
ideias secundárias?

3)      Além da ideia-núcleo e das ideias 
secundárias, a estrutura padrão de um 
parágrafo apresenta também uma 
conclusão. Em parágrafos curtos, é raro 
haver conclusão. No parágrafo em estudo, 
que frase constitui a conclusão?



4) Leia o poema a seguir, de Adélia Prado, e 
responda às questões propostas.

Explicação de poesia sem ninguém pedir

Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica,
Mas atravessa a noite, a madrugada, o dia

Atravessou minha vida,
Virou só sentimento. 

a)        A expressão trem de ferro é conceituada, 
no 1º verso, como coisa mecânica. No 
caso, ela está sendo empregada com seu 
sentido comum ou com um sentido 
figurado?

b)        Compare:
O trem de ferro atravessou a rua, enquanto os 

carros esperavam.
(O trem de ferro) “atravessa a noite, a 

madrugada, o dia”
(O trem de ferro) “atravessou minha vida, virou 

só sentimento”
• Em qual delas o verbo atravessar foi 

empregado com seu sentido comum, 
encontrado no dicionário?

• Em qual delas esse verbo ganha um 
sentido figurado, completamente diferente 
do seu sentido comum?

• Qual é esse sentido figurado?



5) No texto que segue, foram eliminadas propositalmente algumas palavras 
responsáveis pela articulação de palavras, orações, frases e ideias. Levando 
em conta a coerência e a coesão textual, descubra quais são as palavras 
mais adequadas para preencher as lacunas.

A humanidade vive em função da busca inútil de uma cura para um 
mal incurável: a solidão._____, será mesmo a solidão um mal, um 
aspecto negativo,_____ inevitável, da condição humana?
Os seres humanos tornam-se infelizes _____ não suportam a ideia 
se serem sós, ____ a solidão física é realmente muito 
perturbadora. É claro que todos têm aquela necessidade de 
ficarem sós por alguns momentos, para poderem aprender a lidar 
com _____ sentimentos, refletirem sobre ____ atos, repensarem 
as _____ vidas. _____, essa solidão física se cura com 
companhia, e é muito diferente da solidão de cada um. O homem, 
por ser único, original e inimitável, é também só, e_____ é um fato 
incontestável que ____ tem dificuldades de aceitar como verdade, 
____ ainda não desistiu de encarar a solidão como um sofrimento 
atroz: ainda não ____ compreendeu.



6) Leia os trechos dos textos abaixo e classifique-os em narração, 
dissertação ou descrição.

a) Quando se fala em efeito estufa e aquecimento global, a 
primeira imagem que costuma vir à cabeça é o escapamento 
de um ônibus ou a chaminé de uma indústria soltando fumaça. 
Para a maior parte do mundo industrializado, essa é a visão 
concreta. Nos países em desenvolvimento, entretanto, pode 
não passar de uma ilusão.

b) João e Maria foram abandonados pelos pais. Para sobreviver, 
inventaram um vocalzinho e se apresentavam nas esquinas de 
grande movimento na cidade. Os integrantes de um conhecido 
grupo de rock assistem a uma dessas apresentações e se 
encantam com a performance dos irmãos.

c) Rita havia parado em meio ao pátio. Não vinha em trajo de 
domingo; trazia casaquinho branco, uma saia que lhe deixava 
ver o pé sem meia, num chinelo de polimento com enfeites de 
marroquim de diversas cores.
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