
O TEXTO DESCRITIVO

Descrição é o tipo de texto em que se relatam as características de uma pessoa, de um objeto

ou de uma situação qualquer, inscritos num certo momento estático do tempo

Texto

A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas fronteiras; descobri nessa
ocasião, a alguns passos de mim, uma linda moça, que parara um instante para
contemplar no horizonte as nuvens brancas esgarçadas sobre o céu azul e estrelado.
Admirei-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema elegância. O vestido que o
moldava era cinzento com orlas de veludo castanho e dava esquisito realce a um desses
rostos suaves, puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os
tênues vapores da alvorada. Ressumbrava na sua muda contemplação doce melancolia e
não sei que laivos de tão ingênua castidade, que o meu olhar repousou calmo e sereno na
mimosa aparição.

(Lucíola – José de Alencar)

ELEMENTOS DA DESCRIÇÃO

Todo texto descritivo apresenta alguns elementos fundamentais:

• Um observador;

• Um tema-núcleo, que pode ser um objeto, um ser animado ou inanimado, ou um processo;

• Um conjunto de dados pertinentes ao tema-núcleo selecionado.

Características da descrição:

• Apresenta uma suspensão do tempo;

• Focaliza um objeto, um ser ou um processo;

• Sublinha as características, qualidades ou especificações dos objetos, seres ou processos.

• Não é importante a ordem dos relatos, portanto, não há progressão temporal.

• Não traz transformações nos seus relatos.

• É um texto figurativo (composto por termos concretos).

• Todas as ocorrências são simultâneas. Se inverter a ordem dos relatos, nada muda.



• Predominam verbos de estado. (ter, estar, sustenta, ser, etc).

• Os tempos verbais predominantes são o presente e o imperfeito.

Descrição Objetiva vs Descrição subjetiva

As descrições podem ser feitas de forma objetiva, limitando-se a mostrar apenas as

características e função dos objetos e explorando as qualidades físicas desse elemento.

Já nas descrições subjetivas, a impessoalidade das observações se dá pelo uso de emoções na

descrição feita do ponto de vista particular do observador.

Os textos descritivos podem misturar passagens objetivas e subjetivas.

Texto 1

[...] A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna.

Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas

por uma crosta de esmalte vermelho-escuro, descascado nas pontas encardidas.

Acendeu um charutinho [...].

Texto 2

Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da
graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira.

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como
seu hálito perfumado.

Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu,
onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal
roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.

Um dia, ao pino do Sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a
sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre
esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem os pássaros
ameigavam o canto.

Iracema saiu do banho: o aljôfar d’água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou
em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu
arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste.

A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da
árvore e de lá chama a virgem pelo nome; outras remexe o uru de palha matizada, onde
traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da juçara com que
tece a renda, e as tintas de que matiza o algodão.


