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Redação 

O texto descritivo  

Teoria 

 

A 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. Veja o exemplo abaixo que apresenta 

algumas descrições do cenário, da roupa da personagem, etc:  

 

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 x 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 em relação às descrições subjetivas, a 

impessoalidade das observações se dá pelo uso de emoções na descrição feita do ponto de vista particular 

do observador. Além disso, é importante destacar, também, que os textos descritivos podem misturar 

passagens objetivas e subjetivas. 
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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.  
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Exercícios  

 

1. (IFPE) Futebol de rua 

Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. (I) Mas existe um tipo de futebol ainda mais 

rudimentar do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua qualquer pelada é luxo e qualquer 

terreno baldio é o Maracanã em jogo noturno. (II) Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe 

do que eu estou falando. (III) Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se 

alguém, algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam 

mais ou menos assim: 

 

DA BOLA – A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No 

desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do seu 

irmão menor, que sairá correndo para se queixar em casa. (...) 

DAS GOLEIRAS – As goleiras podem ser feitas com, literalmente, o que estiver à mão. Tijolos, 

paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor, e até o seu 

irmão menor, apesar dos seus protestos. (IV) Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas 

de lixo. Cheias, para aguentarem o impacto. (...) 

DO CAMPO – O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, calçada, rua e a calçada do outro 

lado e – nos clássicos – o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. 

DA DURAÇÃO DO JOGO – (V) Até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, 

até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. 

DO JUIZ – Não tem juiz. 

(...) 

DAS SUBSTITUIÇÕES – Só são permitidas substituições: 

a) No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. 

b) Em caso de atropelamento. 

DO INTERVALO PARA DESCANSO – Você deve estar brincando. 

DA TÁTICA – Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o Futebol de Verdade (que é como, na rua, 

com reverência, chamam a pelada), mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável 

dentro da sua casa, para onde fugiu gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária 

tabelando com uma Kombi. Se a bola dobrar a esquina é córner*. 

DAS PENALIDADES – A única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário dentro 

do bueiro. É considerada atitude antiesportiva e punida com tiro indireto. 

DA JUSTIÇA ESPORTIVA – Os casos de litígio serão resolvidos no tapa.  
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Considerando o tipo textual d crônica, analise as proposições abaixo. 

I. É um texto descritivo que indica as características e os elementos envolvidos em um jogo de 

futebol de rua. 

II. Trata-se de um texto injuntivo (instrucional), caracterizado por verbos no modo imperativo, que 

indicam como se deve jogar o futebol de rua. 

III. Possui sequências narrativas que contam o desenvolvimento de um jogo de futebol de rua. 

IV. É um texto predominantemente argumentativo, pois o autor de forma irônica defende uma opinião 

sobre o futebol de rua. 

V. Apresenta sequências injuntivas, pois se assemelha a um manual de instruções que explica as 

regras do futebol de rua. 

 

Estão corretas, apenas:  

a) I, II e V    

b) I, III e V    

c) II e III    

d) II e IV    

e) III, IV e V    
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2. (IFCE) Nasce um escritor  

O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição tendo o mar como tema. 

A classe inspirou, toda ela, nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca dantes navegados. O 

episódio do Adamastor foi reescrito pela meninada. Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das 

praias do Pontal onde conhecera a liberdade e o sonho. O mar de Ilhéus foi o tema de minha descrição.  

Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e solene, 

anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que 

escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, que o autor daquela página seria 

no futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar onze anos.  

Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, dos 

campeões de matemática e de religião, dos que 6obtinham medalhas. Fui admitido numa espécie de 

Círculo Literário onde brilhavam alunos mais velhos. Nem assim deixei de me sentir prisioneiro, 

sensação permanente durante os dois anos em que estudei no colégio dos jesuítas. Houve, porém, 

sensível mudança na limitada vida do aluno interno: o padre Cabral tomou-me sob sua proteção e 

colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro "As Viagens de Gulliver", depois clássicos 

portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data dessa época minha paixão por 

Charles Dickens. Demoraria ainda a conhecer Mark Twain: o norte-americano não figurava entre os 

prediletos do padre Cabral.  

Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável. Menos por me haver anunciado 

escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o mundo da criação 

literária. Ajudou-me a suportar aqueles dois anos de internato, a fazer mais leve a minha prisão, minha 

primeira prisão. 

AMADO, Jorge. O menino Grapiúna. Rio de Janeiro. Record. 1987. p. 117-20. 

 

Para realizar o trabalho que Padre Cabral lhes impôs, os alunos deviam possuir um saber, que era   

a) ter a inspiração.     
b) conhecer as praias do Pontal.     
c) saber descrever o mar e ter conhecimento das técnicas de construção de um texto descritivo.     
d) ter grande conhecimento da língua portuguesa.     
e) ser um bom narrador.   
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3. (ENEM-PPL) O Brasil (descrição física e política) 

O Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os maiores. É um país grande, porque, 

medida sua extensão, verifica-se que não é pequeno. Divide-se em três zonas climatéricas 

absolutamente distintas: a primeira, a segunda e a terceira. Sendo que a segunda fica entre a primeira 

e a terceira. Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do país, mas a mais importante 

é a principal. Na agricultura faz-se exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a pecuária 

especializa-se na criação de gado. A população é toda baseada no elemento humano, sendo que as 

pessoas não nascidas no país são, sem exceção, estrangeiras. Tão privilegiada é hoje, enfim, a situação 

do país que os cientistas procuram apenas descobrir o que não está descoberto, deixando para a 

indústria tudo o que já foi aprovado como industrializável e para o comércio tudo o que é vendável. É, 

enfim, o país do futuro, e este se aproxima a cada dia que passa. 

FERNANDES, M. In: ANTUNES, I. Língua, texto e ensino: outra escola possível. 

São Paulo: Parábola, 2009 (adaptado). 

Em relação ao propósito comunicativo anunciado no título do texto, esse gênero promove uma quebra 

de expectativa ao 

a) ter abordar aspectos físicos e políticos do país de maneira impessoal.    

b) apresentar argumentos plausíveis sobre a estrutura geopolítica do Brasil.    

c) tratar aspectos físicos e políticos do país por meio de abordagem cômica.    

d) trazer informações relevantes sobre os aspectos físicos e políticos do Brasil.    

e) propor uma descrição sucinta sobre a organização física e política do Brasil.    

 

 

4. (UFPR) Leia o trecho abaixo, extraído de Sagarana, de João Guimarães Rosa: 

Estremecem, amarelas, as flores da aroeira. Há um frêmito nos caules rosados da erva-de-sapo. A erva-

de-anum crispa as folhas, longas, como folhas de mangueira. Trepidam, sacudindo as estrelinhas 

alaranjadas, os ramos da vassourinha. Tirita a mamona, de folhas peludas, como o corselete de um 

caçununga, brilhando em verde-azul! A pitangueira se abala, do jarrete à grimpa. E o açoita-cavalos 

derruba frutinhas fendilhadas, entrando em convulsões. 

– Mas, meu Deus, como isto é bonito! Que lugar bonito p’r’a gente deitar no chão e se acabar!... 

É o mato, todo enfeitado, tremendo também com a sezão. 

(GUIMARÃES ROSA. “Sarapalha”. Sagarana. Obra completa (vol. 1). Nova Aguilar, 1994. p. 295.) 

 

O trecho extraído do conto “Sarapalha”, do livro Sagarana, de Guimarães Rosa, exemplifica um aspecto 

que está presente em todos os contos do mesmo livro. Assinale a alternativa que 

a) A religiosidade cristã católica rege as decisões humanas e transforma os homens e a natureza a 

partir da ação direta de Deus.    
b) A ausência de aliterações e a economia de adjetivos são recursos utilizados para representar a 

aridez da natureza.    
c) A descrição pormenorizada do espaço físico visa a excluir a dimensão psicológica e mística da 

narrativa, para fortalecer a feição pitoresca da região.    
d) A descrição do meio físico é mediada pela visão do narrador, que apresenta a natureza como 

elemento tão reversível quanto a condição humana.    
e) São narrados duelos que se travam entre o meio e o homem e que são vencidos apenas pelo uso 

da força física e da valentia.    



 

 

 

7 

 

Redação 

5. (ENEM) Retrato de homem 

A paisagem estrita 

ao apuro do muro 

feito vértebra a vértebra 

e escuro. 

 

A geração dos pelos 

sobre a casca e os rostos 

em seus diques de sombra 

repostos. 

 

Os poços com seu lodo 

de ira e de tensão: 

entre cimento e fronte 

– um vão. 

 

As setas se atiram 

às margens de ninguém, 

ilesas a si mesmas 

retêm. 

 

Compassos de evasão 

entre falange e rua 

sondando a solitude 

nua. 

 

E na armadura de coisa 

salobra, um só segredo: 

a polpa toda é fruição 

de medo. 

ARAÚJO, L.C. Cantochão. Belo Horizonte: Imprensa Publicações – Governo do Estado de Minas Gerais, 1967. 

 

No poema, a descrição lírica do objeto representado é orientada por um olhar que 

a) desvela sentimentos de vazio e angústia sob a aparente austeridade.    
b) expressa desilusão ante a possibilidade de superação do sofrimento.    
c) contrapõe a fragilidade emocional ao uso desmedido da força física.    
d) associa a incomunicabilidade emocional às determinações culturais.    
e) privilegia imagens relacionadas à exposição do dinamismo urbano.    

   



 

 

 

8 

 

Redação 

Gabarito 

 

1. B 

São incorretas as proposições II e IV, pois nem o texto, apesar de injuntivo (modalidade discursiva que 

tem por finalidade instruir acerca de um determinado assunto), apresenta verbos no imperativo, nem 

argumentos que referendem a opinião do autor.   

 

2. C 

Para realizar o trabalho, os alunos deveriam reunir algumas competências, como o uso adequado de 

técnicas para uma composição descritiva e capacidade imaginativa para compor um texto original que 

prendesse a atenção do leitor.   

 

3. C 

O título gera uma expectativa de que o texto apresentará uma descrição detalhada dos aspectos físicos 

e políticos do Brasil, porém, observa-se comicidade nessa descrição, já que ela não se baseia em dados 

e sim em afirmações genéricas, como, por exemplo, em “É um país grande, porque, medida sua extensão, 

verifica-se que não é pequeno”, em que nenhum dado relacionado à extensão do país é dado, ou em 

“Divide-se em três zonas climatéricas absolutamente distintas: a primeira, a segunda e a terceira”, em 

que não é explicada a diferença entre as três zonas.   

 

4. D 

Os contos que fazem parte de “Sagarana” obedecem às características principais do estilo rosiano: 

linguagem inovadora com uso abundante de neologismos e recursos melopeicos , descrição do universo 

do sertão, rico em biodiversidade, narrativas marcadas pela oralidade e tempo psicológico dos 

personagens mesclando o real, o imaginário e o lendário. Portanto, são incorretas as opções [A], [B] e [C], 

assim como [E], já que os duelos narrados em “Duelo”, “Corpo fechado” e “A hora e a vez de Augusto 

Matraga” não acontecem entre homem e o meio, mas sim entre personagens que fazem parte da 

narrativa. 

 

5. A 

Expressões como “paisagem estrita”, “escuro”, “diques de sombra”, “poços com seu lodo/de ira e de 

tensão”, “evasão”, “solitude” e “medo” sugerem a figura de um homem que esconde, sob a capa de um 

comportamento austero, profundos sentimentos de vazio e angústia.  

 

 


