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Abordar os modos básicos de organização de 
um texto: narração, descrição e dissertação e 
apresentar a técnica do resumo e da resenha.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. reconhecer os modos básicos de organização 
de textos;

2. identificar trechos narrativos, descritivos e 
dissertativos em textos lidos;

3. diferenciar resumo e resenha.

META

OBJETIVOS
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LER É VIVER...

Vamos começar nossa aula destacando a importância da leitura na vida 

de todo cidadão. Leia, atenciosamente, o trecho a seguir.

(...) A leitura e a escrita são o mais poderoso meio de comunicação, 

que permite entender e apreciar as idéias dos outros e expressar 

as suas, mostrar o que se sabe, o que se quer dizer para o resto do 

mundo e o que os outros estão lhe transmitindo ou expressando, 

isso também ajuda o indivíduo a se integrar no mundo de um 

modo igualitário e justo, exatamente como Paulo Freire pregou 

como educador. Uma pessoa que lê e escreve muito possui um 

cérebro mais “desenvolvido”, em questão de ter idéias rápidas, 

saber falar e se expressar melhor (...)

(PRADO, André R. do. A importância de saber ler e escrever 
para Paulo Freire.)
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ATENÇÃOATENÇÃO

GÊNEROS TEXTUAIS

Vamos tratar agora dos vários tipos de textos que podemos encontrar. 

Há três modos básicos de se organizar um texto. São eles: o narrativo, 

o descritivo e o dissertativo. 

Todo texto é apresentado por um “eu” que não tem existência real e, 

para cada modo de organização textual, existe uma entidade diferente. 

Acompanhe o quadro a seguir:

     NARRAÇÃO    DESCRIÇÃO  DISSERTAÇÃO

 Quem “fala” narrador  observador  argumentador

 Conteúdo  ações,    seres, objetos,  opiniões,

  acontecimentos cenas, processos argumentos

 Objetivo  relatar    identificar,  discutir, expor,

     localizar,  informar

     qualificar.

Para você lembrar...

Não existem textos exclusivamente narrativos, descritivos ou dis-

sertativos. Freqüentemente, eles se misturam. O que vai permitir 

classificar um texto é a predominância de um dos três modos de 

organização sobre os demais. 

Vamos ver isso na prática? Leia, cuidadosamente, cada um dos textos 

seguintes.
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TOESAS

Antiga medida francesa 
que equivale a seis pés.

 

CÚPULA

Cobertura abobadada, 
em forma de taça, com a 

abertura virada 
para baixo.

 

PORTENTOSA

Proveniente da palavra 
portento. Significa coisa 

ou sucesso estupendo, 
maravilhoso; coisa rara, 

maravilha.

 

INCOMENSURÁVEL 
Que não tem medida 

comum com outra 
grandeza; imenso, 

desmedido.

Texto 1

Quarta aventura marítima

Quando eu ainda estava a serviço da Turquia, divertia-me 

freqüentemente indo passear em meu iate de recreio no mar 

de Mármara, de onde se descortina uma vista magnífica de 

Constantinopla e do Serralho do Grão Senhor. Certa manhã 

contemplava eu a beleza e a serenidade do céu quando avistei 

no ar um objeto redondo, mais ou menos do tamanho de uma 

bola de bilhar, do qual parecia pender alguma coisa. Tomei 

imediatamente da maior e mais comprida das minhas carabinas, 

sem as quais nunca saio nem viajo. Carreguei-a com uma bala e 

atirei no objeto redondo, mas não o atingi. Pus então carga dupla: 

não tive melhor sorte. Afinal, da terceira vez, mandei-lhe três ou 

quatro balas, que lhe abriram um buraco no flanco, pondo-o 

abaixo.

Imaginai meu espanto quando vi cair, a apenas duas TOESAS do 

meu barco, um carrinho dourado, suspenso a um enorme balão, 

maior que a CÚPULA mais PORTENTOSA. No carrinho encontrava-se 

um homem, e junto a ele uma metade de carneiro assado. Refeito 

da surpresa inicial, formei com meu pessoal um círculo em redor 

daquela coisa bizarra.

O homem, que me pareceu francês, – e com efeito o era, – trazia 

no bolso do colete dois belos relógios com berloques, sobre os 

quais estavam pintados retratos de gentis-homens e grandes 

damas. [...]

A rapidez da queda o aturdiu a tal ponto que levou algum tempo 

para poder falar. Acabou, no entanto, recuperando-se e contou 

o seguinte:

– Não tive, é verdade, bastante cabeça nem bastante ciência 

para conceber essa maneira de viajar, mas fui o primeiro a ter 

a idéia de usá-la para humilhar os equilibristas de corda e os 

salteadores ordinários, subindo ainda mais alto que eles. A sete 

ou oito dias, – não sei ao certo, pois perdi a noção do tempo, 

– fiz uma ascensão na ponta de Cornualha, na Inglaterra, levando 

comigo um carneiro com o fito de jogá-lo lá de cima, para divertir 

os espectadores. Por desgraça, o vento virou [...], empurrou-me 

para o mar, sobre o qual flutuei um tempo enorme, a uma altura 

incomensurável. [...]

(BURGUER, 1990)
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CAIXEIROS 
Empregado que tem 
a seu cargo as vendas 
a varejo em uma casa 
comercial; empregado 
que entrega em 
domicílio as mercadorias 
compradas nos 
armazéns.

Agora, pense um pouco: você é capaz de apontar o objetivo desse 

texto? É relatar, descrever ou argumentar? Por quê? 

O texto “Quarta Aventura Marítima” é narrativo, porque narra 

uma história vivida por determinadas personagens. Essa história ocorre 

em tempo e lugar definidos no texto. Um narrador conta a história. Há 

trechos descritivos no texto, mas eles servem apenas para que o leitor 

possa visualizar melhor os acontecimentos apresentados.    

Texto 2

O sorvete

Quando chegamos ao colégio, em 1916, a cidade teria apenas 

cinqüenta mil habitantes, com uma confeitaria na rua principal, e 

outra na avenida que cortava essa rua. Alguns cafés completavam 

o equipamento urbano em matéria de casas públicas de 

consumação e conversa, não falando no espantoso número de 

botequins, consolo de pobre. As ruas do centro eram ocupadas 

pelo comércio de armarinho, ainda na forma tradicional do salão 

dividido em dois, fregueses de um lado, CAIXEIROS e MERCADORES do 

outro; alfaiates, OURIVESARIAS de uma só porta, agências de loteria 

que eram ao mesmo tempo ponto de venda de jornais do Rio e 

ostentavam cadeiras de engraxate. Um comércio miúdo, para a 

clientela de funcionários estaduais, estudantes, gente do interior 

que vinha visitar a capital e com pouco se deslumbrava. [...]

   (ANDRADE, 1998, p. 10)

Você pode afirmar que esse é um texto descritivo?  

O texto é descritivo, porque apresenta um observador. O olhar desse 

observador pode ser objetivo ou subjetivo, profundo ou superficial. Uma 

pessoa do século I e uma do século XXI, por exemplo, observariam, de 

forma totalmente diferente, um mesmo fenômeno. A descrição, em 

geral, aparece em um texto narrativo ou dissertativo. Toda descrição 

tem um tema-núcleo, que pode ser um objeto, um ser animado (aquele 

que é capaz de realizar ações), inanimado (que não realiza ações, que 

não tem vida) ou mesmo um processo. Ficou mais claro? 

 

MERCADORES 
Aqueles que compram 
para vender a varejo; 
negociantes de panos; 
comerciantes.

 

OURIVESARIA 
Estabelecimento, loja ou 
oficina de ourives, ou 
seja, aquele que trabalha 
o ouro.
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Texto 3 

O que é Segurança do Trabalho?

Segurança do trabalho pode ser entendida como o conjunto de 

medidas que são adotadas em empresas, visando a minimizar os 

acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger 

a integridade e a capacidade de atuação do trabalhador.

Fonte: www.sxc.hu

Sanja G
jenero

A Segurança do Trabalho estuda diversas disciplinas como Intro-

dução à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, Prevenção e Con-

trole de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações, Psicologia na 

Engenharia de Segurança, Comunicação e Treinamento, Administração 

aplicada à Engenharia de Segurança, O Ambiente e as Doenças do 

Trabalho,

Higiene do Trabalho, Metodologia de Pesquisa Legislação, Normas 

Técnicas, Responsabilidade Civil e Criminal, Perícias, Proteção do 

Meio Ambiente, Ergonomia e Iluminação, Proteção contra Incêndios e 

Explosões e Gerência de Riscos. 
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Fonte:www.sxc.hu/photo/ 1006536_peo_ci          Foto: Daniel Wildman

Fonte: www.sxc.hu 
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O quadro de Segurança do Trabalho de uma empresa compõe-

se de uma equipe multidisciplinar composta por Técnico de 

Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, 

Médico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho. Esses profissionais 

formam o que chamamos de Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT. Tam-

bém os empregados da empresa constituem a Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes – CIPA, que tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 

modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
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PORTARIA

Documento oficial 
e administrativo, 

proveniente de 
Ministérios ou Secretarias 

de Estado e destinado a 
uma repartição ou a um 

indivíduo com assinatura 
de ministro ou secretário 

em nome do Chefe 
de Estado.

DECRETO 
Determinação 

escrita, elaborada 
por uma autoridade 

superior, ou do poder 
executivo, sobre um 

determinado assunto; 
ordenação com força 

de lei, não votada 
pelo parlamento.

Fonte: www.sxc.hu 
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A Segurança do Trabalho é definida por normas e leis. No Brasil 

a Legislação de Segurança do Trabalho compõe-se de Normas 

Regulamentadoras, Normas Regulamentadoras Rurais, outras 

leis complementares, como PORTARIAS e DECRETOS e também as 

convenções Internacionais da Organização Internacional do 

Trabalho, ratificadas pelo Brasil.

(grifo nosso)

 (Disponível em: www.segurancaetrabalho.com.br)

Você pôde concluir, após a leitura do texto, que nele predomina 

a dissertação. O autor defende seu ponto de vista por meio de uma 

seqüência de argumentações, com o objetivo de convencer o leitor de 

sua tese, de sua idéia. O tema pode ser desenvolvido na primeira ou na 

terceira pessoa. Lembre-se de que o texto dissertativo apresenta três 

partes principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 

Introdução: É o parágrafo que apresenta o assunto que será tratado 

no texto. No exemplo anterior, o autor introduz o conceito de Segurança 

do Trabalho.

Desenvolvimento: São os parágrafos que desenvolvem o tema 

apresentado na introdução. 

Conclusão: Geralmente vem no último parágrafo e resume o tema 

discutido. No texto em questão, temos uma síntese de como as leis de 

Segurança do Trabalho são organizadas no nosso país.
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ATIVIDADE 1

Atende aos Objetivos 1 e 2

Leia os trechos a seguir e diga se neles predomina a narração, a descrição ou a 

dissertação:

Trecho 1:

– Vou mostrar o quarto, fica no sótão – disse ela em meio de um acesso de 

tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. (...) Acendeu a luz. O quarto 

não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho 

teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, dois armários, uma mesa e 

uma cadeira de palhinha pintada de dourado.

(TELLES, Lígia Fagundes. As formigas.)

Trecho 2:

Depois de muito tempo de pescaria sem nenhum resultado, os pescadores 

se lastimavam, sentados num barco e pediram ajuda a Zeus. Logo a seguir, 

um atum, que havia sido perseguido por eles, mas que havia conseguido 

escapar, lançou-se dentro do barco. Os pescadores o pegaram, levaram-no 

à cidade e o venderam.

(ESOPO, 1994) 

Trecho 3: 

A internet no Brasil está muito longe de esgotar seu potencial. Pesquisas 

indicam que o universo de usuários gira em torno de 5 milhões de pessoas, 

uma fatia ainda pequena dos 160 milhões de brasileiros. Mesmo sabendo 

que existem obstáculos ao crescimento – como o padrão de educação e o 

nível de renda –, não chega a ser um sonho prever que, em horizonte não 

muito distante, o número de internautas pode crescer para cerca de 10% 

da população. [...]

(Correção de rota. O Globo, 9/6/1999)
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VERSOS 
Cada linha de um 

poema, apresentando 
um certo padrão 

rítmico e melódico.

ESTROFES 
Cada conjunto de versos.

PROSA E POESIA

Você aprendeu os três modos básicos de organização do texto: a 

narração, a descrição e a dissertação. É importante observar que esses 

modos podem se apresentar tanto na forma de prosa quanto na forma de 

poesia. A primeira caracteriza-se pela apresentação do texto em linhas 

contínuas organizadas em seqüência, com parágrafo e pontuação. Já a 

poesia, em geral, é constituída por VERSOS e ESTROFES. Veja os exemplos 

a seguir:

Prosa: 

O furto da flor

Furtei uma flor naquele jardim. O porteiro do edifício cochilava, e 

eu furtei a flor.

Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti 

que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é 

para ser bebida.[...]

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos Plausíveis)

Poesia:

Jogos florais

Minha terra tem palmeiras

onde canta o tico-tico.

enquanto isso o sabiá

vive comendo o meu fubá.

Ficou moderno o Brasil

ficou moderno o milagre:

a água já não vira vinho,

vira direto vinagre.

(Cacaso)
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TÉCNICAS DE REDAÇÃO: RESUMO E RESENHA

O resumo e a resenha são formas textuais muito importantes. É 

necessário que o aluno domine bem a técnica de produção desses dois 

modelos de textos, especialmente nas atividades escolares.

Seguem algumas dicas que irão ajudar você a produzir corretamente 

resumos e resenhas.

COMO RESUMIR UM TEXTO

Ler não é apenas passar os olhos no texto. É preciso saber tirar dele 

o que é mais importante, facilitando o trabalho da memória. Saber 

resumir as idéias expressas em um texto não é difícil. Resumir um 

texto é reproduzir com poucas palavras aquilo que o autor disse. Num 

resumo, não se devem comentar as idéias do autor. Deve-se registrar 

apenas o que ele escreveu sem usar expressões como “segundo o autor”, 

“o autor afirmou que”. Assim, para se realizar um bom resumo, você 

deve, primeiramente, ler todo o texto para descobrir o assunto principal; 

sublinhar frases ou palavras importantes; desconsiderar os exemplos e 

detalhes que não sejam importantes.

Para que você possa entender melhor, vamos apresentar um parágrafo 

de um texto e o resumo correspondente. Assim, vejamos:

Texto:

Pesquisadores da Universidade McGill, de Montreal (Canadá), 

concluíram que o excesso de um hormônio produzido pelo organismo 

em situações de estresse pode diminuir o tamanho de parte do cérebro, 

além de afetar a memória das pessoas idosas. Os resultados da 

pesquisa foram publicados no mais recente número da revista Nature 

Neuroscience. Os cientistas, no entanto, advertem que isso não significa 

que viver uma vida estressante possa causar seqüelas mentais.



76

e-Tec Brasil – Português Instrumental

77

   A
u

la 4 •  Estru
tu

ra d
o

 te
xto

   
 

Fo
to

: L
yn

se
y 

O
’D

on
ne

ll

Fonte: www.sxc.hu

COMO FAZER UMA RESENHA

É comum se ver, em jornais e revistas, informações resumidas 

sobre um determinado filme, livro, disco, show, peça teatral ou 

algum acontecimento importante do ponto de vista artístico ou 

científico. Chama-se resenha esse tipo de texto em que o autor 

informa, ao descrever o objeto de interesse público, ou ainda, faz 

uma análise pessoal do assunto.

Na resenha descritiva, há somente informações sobre um filme 

(nome do filme, seu diretor e produtor, atores, procedência, gênero 

etc.) e, em seguida, aparece um resumo do enredo do filme.

Na resenha crítica, há, além desses dados, opiniões e comen-

tários do autor. Observe as resenhas a seguir:

Resumo:

Recentes pesquisas realizadas por cientistas canadenses revelaram 

que o excesso de um hormônio ligado ao estresse pode causar 

diminuição do cérebro e afetar a memória.
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WASHINGTON 
Cidade sede do 
governo dos Estados 
Unidos da América do 
Norte.

Exemplo 1: Resenha crítica

Ensaio: Roberto Pompeu de Toledo

O inimigo que nem o Bope encara 

Quando o verdadeiro problema são os valores sociais e as leis 

econômicas, o traficante é o de menos. 

A maior novidade, e o maior mérito, do filme Tropa de Elite é trazer 

a figura do consumidor para o centro do problema das drogas e, por 

conseqüência, da criminalidade, quetem na droga sua maior e mais 

devastadora causa. Não é só na Zona Sul do Rio de Janeiro que o 

consumidor tem sido historicamente tratado como a parte mais fraca 

(coitado, é um viciado) ou inocente (coitado, ele só quer se divertir) 

do problema. Essa é uma crença que dá volta ao mundo e tem seu 

epicentro, como quase tudo, no lugar onde as coisas são decididas 

– WASHINGTON. Desde que despertaram para o problema das drogas, 

sucessivos governos americanos têm dedicado a parte do leão de seus 

programas, seu dinheiro e suas energias a coibir o tráfico, isto é, o lado da 

oferta. Ao lado da demanda sobra atenção desprezível, em comparação.
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TEZ 
A epiderme do rosto, 

cútis; a pele mais 
exterior, mais fina e 

mais sutil.

MULTIMÍDIAMULTIMÍDIA

 

ENTRONIZAÇÃO 
Ato ou efeito de 

glorificar ou de elevar à 
suprema dignidade.

 

ESTEREÓTIPO 
Imagem mental 

padronizada lida 
coletivamente por 

um grupo; idéia 
ou convicção 
classificatória 
preconcebida 

sobre alguém ou 
algo, resultante de 

expectativa, hábitos 
de julgamento ou 

falsas generalizações.

 

ESTIGMATIZAR 
Censurar; marcar com 

sinais de infâmia.

Um dos subprodutos desse modo de enfrentar a questão foi a 

ENTRONIZAÇÃO, no imaginário americano, de um ESTEREÓTIPO que 

ESTIGMATIZA todo o subcontinente latino-americano – o do traficante 

bigodudo, de TEZ morena e fala castelhana que desencaminha os 

inocentes rapazes e moças do lado bom das Américas. Não que os 

traficantes não sejam bandidos. Os rapazes e moças é que não são tão 

inocentes. [...] 

(TOLEDO, 2007, p. 150)

Que tal uma sessão pipoca?

Para entender melhor a resenha que você acabou de ler, assista ao 

filme Tropa de Elite.

Exemplo 2: Resenha descritiva

Livros

Eric Clapton: a Autobiografia (Tradução de Lúcia Brito. Ed. Planeta; 

400 páginas; R$ 44,90) Autobiografia do cantor. Discorre sobre música 

e centra o foco temático em suas relações pessoais, com mulheres e 

drogas.
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ATIVIDADE 2

Atende ao Objetivo 3

Reconheça se as características a seguir se referem à resenha ou ao resumo:

a. Além das informações, há opiniões e comentários do autor. 

b. Há uma análise pessoal do assunto. 

c. Deve-se desconsiderar exemplos que não são importantes. 

d. Reproduzir, com poucas palavras, aquilo que o autor disse. 

e. Pode ser descritiva ou crítica. 

f. Não se devem comentar as idéias do autor. 

g. Deve-se registrar apenas o que o autor escreveu. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que os textos 

apresentados tenham despertado em você a curiosidade e o gos-

to pela leitura. Tenha sempre em mente que esse é o melhor caminho 

para aprimorar seus conhecimentos.

Por falar em conhecimentos, você sabe a diferença entre sons e sinais 

gráficos? Letra e fonema? Não? Então, vamos aprender? Não perca a 

próxima aula.
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RESUMINDO...

 Os gêneros textuais são:

  NARRAÇÃO            DESCRIÇÃO  DISSERTAÇÃO

Quem “fala” narrador           observador  argumentador

Conteúdo  ações,             seres, objetos,  opiniões,
  acontecimentos          cenas, processos  argumentos

Objetivo  relatar    identificar,  discutir, expor,
     localizar,  informar
     qualificar

• As partes que compõem um texto são:

Introdução: Parágrafo que apresenta o assunto a ser tratado no texto.

Desenvolvimento: Parágrafos que desenvolvem o tema apresentado na introdução. 

Conclusão: Geralmente vem no último parágrafo e resume o tema discutido. 

• Quanto à forma em que estão escritos, os textos podem ser em:

Prosa: Apresentação do texto em linhas contínuas e organizadas em seqüência, com 
parágrafos e pontuação.

Poesia: Texto constituído por versos e estrofes.

Verso: Cada linha de um poema, apresentando um certo padrão rítmico e melódico.

Estrofe: cada conjunto de versos.

• Resumo e resenha são técnicas importantes de redação:

Resumo: Reprodução, com poucas palavras, do que o autor disse.

Resenha: Tipo de texto em que o autor informa, ao descrever o objeto de interesse 
público, ou ainda faz uma análise pessoal do assunto.
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RESPOSTAS DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE 1

Trecho 1 – descrição

Trecho 2 – narração

Trecho 3 – dissertação

ATIVIDADE 2

a. resenha  d. resumo  g. resumo

b. resenha  e. resenha

c. resumo  f. resumo  
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