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O grande dia está chegando e preparamos uma edição
especial sobre redação. Cyntia de Oliveira e Silva* descreve
os principais gêneros textuais, corrige textos enviados por
estudantes e aposta em alguns temas que podem cair
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((temida))((temida))

Há muito tempo a dissertação dei-
xou de ser o único gênero textual co-
brado nos vestibulares, sobretudo nos
exames da UFSC. Confira as principais
características dos tipos mais pedidos
nos exames catarinenses.

Dissertação
Apresenta, interpreta,discute e anali-

sa os assuntos por meio de exposições
e argumentos.De um modo geral, tem-
se pedido a dissertação argumentativa
para avaliar a capacidade de o aluno
posicionar-se sobre o tema apresen-
tado, demonstrar habilidade de argu-
mentação e informatividade.

Estrutura dissertativa
Introdução é o ponto de partida e

o pretexto para se começar a discus-
são. Fique atento para não iniciar o
texto na forma de resposta à pergun-
ta feita na proposta, nem no meio da
questão, pressupondo que o leitor já
saiba do que se trata.

Desenvolvimento do ponto de vis-
ta apresentado na introdução, com a
exposição dos elementos sobre o tema
e os argumentos.

Conclusão com a retomada do pre-
texto inicial da redação por meio da
costura, de forma concisa, dos prin-
cipais pontos apresentados no de-
senvolvimento. Não apresente novos
argumentos na conclusão, pois darão
a falsa impressão ao leitor de que a re-
dação prosseguirá.

Carta argumentativa
É o gênero similar à dissertação e

também deve apresentar a tríade intro-
dução, desenvolvimento e conclusão.
Nela não podem faltar:

Cabeçalho com nome da cidade
e data. Ex: Florianópolis, 30 de junho
de 2010.

Vocativo inicial, cuja escolha depen-
derá do leitor ao qual se destina ou da
sua relação com ele.Ex.: Senhor Fulano,
Excelentíssimo Senhor Presidente, Que-
rido amigo,etc.

Interlocutor definido ao qual você
deverá se dirigir frequentemente ao
longo do texto. É importante, também,
demonstrar a habilidade para adaptar
a linguagem e a argumentação à reali-
dade desse leitor e ao grau de intimi-
dade estabelecido entre vocês dois.

Expressão que introduz a assinatu-
ra do autor.Ex.: atenciosamente,de um
amigo,de um cidadão,de seu amor,etc.

Assinatura. Invente um pseudônimo
para o personagem criado na sua carta,
pois, caso você coloque seu nome, sua
redação será anulada.

Fique ligado! Enquanto na disserta-
ção você tem um interlocutor universal,
na carta seu leitor é específico, por isso
os argumentos devem ser escolhidos
conforme a situação e dirigidos a ele.

Narração
Esse gênero tem sido frequente nos

principais vestibulares nacionais.Pode-
se defini-lo como aquele no qual se re-
latam fatos, acontecimentos, verídicos
ou não, os quais se desenrolam em de-
terminado tempo e lugar, com a atua-
ção de uma ou mais personagens.

Como o limite é de 30 linhas, o que
não pode faltar?

O examinador tem que “ver” a cena,
imaginar com detalhes o cenário em
que se passa a ação, enxergar o perso-
nagem e assistir cada reação. Para isso,
deve-se descrevê-los, procurando usar
adjetivos que deem forma, cor e tama-
nho aos seres ou objetos presentes na
história.

Embora não muito extensos, os diá-
logos devem estar presentes.

Ao contar a história de um perso-

redação
nagem, deve-se procurar questioná-lo
e discutir seus valores. Demonstre que
o texto tem uma razão para ser escrito,
com uma carga emocional ou ética que
afete e envolva o leitor.

Quanto à estrutura, a introdução deve
apresentar os personagens, localizan-
do-os no tempo e espaço. O desenvol-
vimento da trama deve ser construído
por meio das ações deles. Já a conclusão
dar-se-á após o clímax, finalizando a
história.

Crônica
Texto narrativo, em geral curto e que

trata de problemas do cotidiano. Apre-
senta como personagens pessoas co-
muns, sem nomes ou com nomes gené-
ricos; sem aprofundamento psicológico
e apresentadas em traços rápidos. Orga-
niza-se em torno de único núcleo e úni-
co conflito.Deve envolver e emocionar.

Conto
Enquadra-se, também, como narra-

tiva curta. Diferencia-se dos romances
não apenas pelo tamanho,mas também
pela estrutura: há poucas personagens,
sem análise profunda; há acontecimen-
tos breves, sem grandes complicações
de enredo; há apenas um clímax, no
qual a tensão da história atinge seu
auge. No conto, tempo e espaço são ele-
mentos secundários, podendo até não
existirem.Além disso, os próprios acon-
tecimentos podem ser dispensáveis.

Notícia
É o relato de uma série de fatos a par-

tir do mais importante e estruturado de
forma lógica. Caracteriza-se por contar
um fato de forma simples, seca e objeti-
va.Seu primeiro parágrafo denomina-se
“lide”. Nele estão sintetizados os dados
principais: quem, onde e o quê. O como
e o porquê podem aparecer no corpo da
notícia. Sua linguagem jornalística deve
buscar a imparcialidade e a neutralida-
de sobre o fato relatado. Isso pode ser
conseguido pelos seguintes artifícios:
ausência de enunciados de opinião; uso
de terceira pessoa; ausência de adjetivos
que possam dar a impressão de subjeti-
vidade ou de interferência da opinião do
redator. Emprego preferencial de verbos
no modo indicativo.
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