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 OS TEXTOS SÃO UM RECURSO PARA ORGANIZAR O
UNIVERSO MENTAL DO ENUNCIADOR

OS REFERENCIAIS QUE SERVEM A ESSA
ORGANIZAÇÃO SÃO:

O ESPAÇO, O TEMPO E OS ATORES, ENTRE OS QUAIS
ESTÁ O ENUNCIADOR. 
É COM BASE NISSO QUE PODEMOS DIVIDIR AS
ESTRUTURAS DE COMPOSIÇÃO TEXTUAL EM:
DESCRIÇÃO, NARRAÇÃO OU DISSERTAÇÃO





IMPORTANTE: OS TEXTOS SE APRESENTAM COMO
PREDOMINANTEMENTE DESCRITIVOS, NARRATIVOS
OU DISSERTATIVOS; OU SEJA:

EM UM MESMO TEXTO, É COMUM ENCONTRAR ELEMENTOS DOS
DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZAÇÃO TEXTUAL. 

UM TEXTO PREDOMINANTEMENTE NARRATIVO, POR EXEMPLO,
PODE APRESENTAR TRECHOS DESCRITIVOS PARA CARACTERIZAR
UMA PERSONAGEM, UM OBJETO, UM ESPAÇO OU MESMO UMA
ÉPOCA. 



DESCRIÇÃO
 

Predominância de

elementos concretos;

Ausência de progressão

temporal.



DESCRIÇÃO
 Teremos um tipo textual descritivo quando houver a descrição das

características de uma paisagem, pessoa, objeto, etc.

Por exemplo:

"Para ser um dia de chuva, só faltava mesmo que caísse água.

Manhã noiteira, sem sol, com uma umidade de melar por dentro as

roupas da gente. A serra neblinava, açucarada, e lá pelas

cabeceiras o tempo ainda devia de estar pior."

ROSA, Guimarães. Sagarana.

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 19.



DESCRIÇÃO
 Por isso mesmo, a sensação

de "estática" é comum nesse

tipo de texto; ao focar na

descrição da cena é como se

uma foto fosse tirada - o

tempo congelasse - não

havendo, assim, progressão

temporal



DESCRIÇÃO
 Podemos transformar essa "estática" do texto descritivo em uma regra

geral como descrito por SAVIOLI e FIORIN:

"Numa descrição não há relação de anterioridade e de posterioridade

entre os enunciados, portanto é possível alterar a ordem das frases

sem que ocorram mudanças substanciais de significado."

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz.

Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. p. 297-298.



DESCRIÇÃO
 

Então, se reescrevermos o trecho do conto "O burrinho pedrês"

alterando a ordem da passagem descritiva, não haverá mudança

substancial de significado:

Manhã noiteira, sem sol, com uma umidade de melar por dentro

as roupas da gente. Só faltava mesmo que caísse água, para

ser um dia de chuva. E lá pelas cabeceiras o tempo ainda

devia de estar pior, a serra neblinava, açucarada.



DISSERTAÇÃO
 

Predominância de

conceitos abstratos;

Progressão

argumentativa



DISSERTAÇÃO
 
O texto dissertativo pode ser definido como uma interpretação genérica
da realidade, em que se veiculam opiniões explícitas, por meio de
conceitos abstratos.

Numa dissertação, não há progressão temporal; os enunciados estão
dispostos numa progressão lógica em que cada ideia do texto deve ser
semanticamente compatível com a ideia anterior.



DISSERTAÇÃO
 

EXEMPLO:

"O entendimento dos símbolos e dos rituais (simbólicos) exige do
intérprete que possua cinco qualidades ou condições, sem as quais
os símbolos serão para eles mortos, e ele um morto para eles.
A primeira é a simpatia; não direi a primeira em tempo, mas a
primeira conforme vou citando, e cito por graus de simplicidade.
Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe
interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada – todas elas
privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar."

PESSOA, Fernando. Nota preliminar. In: Mensagem.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.



DISSERTAÇÃO
 



DISSERTAÇÃO
 



MESMO O TEXTO SENDO
PREDOMINANTEMENTE
DISSERTATIVO, NÃO DEIXAMOS DE
ENCONTRAR PASSAGENS
TIPICAMENTE NARRATIVAS OU
DESCRITIVAS QUE SERVEM DE BASE
PARA A ARGUMENTAÇÃO!
 

passagem com elementos de narração;
progressão temporal e elementos concretos

passagem com elementos de  descrição;
 



NARRAÇÃO
 

Predominância de

elementos concretos;

Presença de progressão

temporal



NARRAÇÃO
 O texto narrativo é aquele que “conta uma história”. É tipo de texto pelo qual um

narrador relata as mudanças que vão ocorrendo progressivamente no tempo.

Assim como na descrição, a narração é construída, comumente, com base em ele -

mentos concretos; porém, há na narração progressão temporal bem marcada.

Veremos na próxima aula, justamente, que o tempo constitui um dos "elementos

da narrativa". Já adianto que podemos ter um tempo com predominância física ou

psicológica. Portanto, em romances psicológicos, por exemplo, podemos ter um

tempo predominantemente psicológico que nos apresente pensamentos das

personagens que podem acabar trazendo elementos mais abstratos.



NARRAÇÃO
 

O texto narrativo é aquele que “conta uma história”. É tipo de texto pelo qual um

narrador relata as mudanças que vão ocorrendo progressivamente no tempo.

Assim como na descrição, a narração é construída, comumente, com base em ele -

mentos concretos; porém, há na narração progressão temporal bem marcada.



NARRAÇÃO
 

Quando criança só pensava em ser bandido

Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu

Era o terror da sertania onde morava

E na escola até o professor com ele aprendeu

Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro

Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar

Sentia mesmo que era mesmo diferente

Sentia que aquilo ali não era o seu lugar

Ele queria sair para ver o mar

E as coisas que ele via na televisão

Juntou dinheiro para poder viajar

De escolha própria, escolheu a solidão

EXEMPLO: TRECHO DE FAROESTE
CABOCLO (LEGIÃO URBANA)



NARRAÇÃO
 

ELEMENTOS DA NARRATIVA

Próxima aula...



EXERCÍCIOS


