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SEQUÊNCIA
15/06/2020
DESCRITIVA [cont.]

Você é um estudante e precisa produzir um relatório sobre a
sua escola para enviar ao Governo do Estado. Neste relatório, você
deverá descrever a estrutura da instituição onde você estuda para
que as autoridades saibam da situação em que ela se encontra sem

que precisem fazer uma visita. Atribua o ponto de vista objetivo, ou
seja, sem comentários pessoais.
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo [DESCRIÇÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: conceito, características, estrutura e elementos
composicionais das sequências descritivas.
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D6 - Identificar o tema de um texto.
 D7 - Identificar a tese de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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TEXTO DESCRITIVO

É um tipo de texto que envolve a descrição de algo. Seja de um
objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. Sua intenção é, sobretudo,

transmitir para o interlocutor as impressões e as qualidades dos seres.
Em outras palavras, trata-se de um tipo textual que busca captar as
impressões (objetivas e subjetivas do emissor) de forma a representar a

elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio da
palavra.
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TEXTO DESCRITIVO - PASSOS
 Observação minuciosa daquilo que vai ser descrito;
 seleção dos traços que caracterizam o que está sendo descrito: sua forma, sua

cor, seu tamanho, sua constituição;
 definição da disposição dos elementos selecionados: de cima para baixo, da
esquerda para a direita, do anterior para o posterior;

 redação da descrição, sempre de acordo com os objetivos buscados: em geral,
exatidão e expressividade;
 predominância de substantivos, adjetivos e verbos de estado e de situação.
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+ CARACTERÍSTICAS DAS SEQUÊNCIAS DESCRITIVAS
 Há um observador, que pode ser um narrador, personagem... qualquer um que
tenha feito a descrição.
 foco no objeto descrito;

 presença de adjetivos ou frases que qualificam esse objeto e de comparação;
 uso de verbos de ligação;
 relato de fatos concretos, sem muita divagação;

 objetivo de apresentar detalhes suficientes sobre o objeto descrito para que o
leitor do texto consiga visualizá-lo, sem que seja necessário ver ou conhecer tal
objeto.
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A DESCRIÇÃO TÉCNICA
 A descrição técnica deve esclarecer, convencendo;
 traduz-se em objetividade;

 predominantemente denotativa;
 prioriza a descrição de objeto e processo;
 pode aplicar-se a objetos (sua cor, forma, aparência, dimensões, peso, etc.), a

aparelhos ou mecanismos, a processos (funcionamento de mecanismos,
procedimentos, fases de pesquisas), a fenômenos, fatos, lugares, eventos.
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PONTO DE VISTA
O ponto de vista é tão importante quanto o objetivo; dele dependem a forma verbal
e a estrutura lógica da descrição:
 Qual é o objeto a ser descrito (definição denotativa)?• Que parte dele deve ser
ressaltada?
 De que ângulo deve ser encarado?
 Que pormenores devem ser examinados de preferência a outros?
 Que ordem descritiva deve ser adotada? (lógica? psicológica? cronológica?)
 A quem se destina? a um leigo ou a um técnico?
 Assim, uma máquina de lavar roupa pode ser descrita do ponto de vista:
 do possível comprador (legenda de propaganda);
 do usuário (o jovem ou dona de casa que de uma ou de outra forma vão se servir
dela);
 do técnico encarregado da sua montagem ou instalação ou ainda do técnico que terá
eventualmente de consertá-la.
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PLANO DE DESCRIÇÃO
TÉCNICA
Plano-padrão de DESCRIÇÃO DE OBJETO

 Qual é o objeto?
 Para que serve?

 Uso Lógico e Psicológico.
 Qual é a sua aparência (forma, cor, peso, dimensões, etc.)?
 Que partes o compõem? (descrição detalhada);
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PLANO DE DESCRIÇÃO
TÉCNICA
DESCRIÇÃO DE PROCESSO
 O propósito é mostrar o funcionamento de aparelho ou mecanismo ou os estágios
de um procedimento (como, por exemplo, as fases da fabricação de um produto,
de um trabalho de pesquisa, de uma investigação ou sindicância), tem-se a
descrição de processo.
 exposição em ordem cronológica;
 objetividade: nada de linguagem abstrata ou afetiva;
 ênfase na ação, que deve ser suficientemente detalhada;
 indicação clara das diferentes fases do processo;
 ausência de suspense: ao contrário da narração literária, o interesse da descrição
de processo não deve depender da expectativa ou suspense.
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PLANO DE DESCRIÇÃO
TÉCNICA
 Plano-padrão de descrição de processo (funcionamento);
 processo (funcionamento);
 princípio científico em que se baseia;

 normas a seguir para pô-lo em funcionamento;
 fases ou estágios do funcionamento;
 conclusão (p. ex.: apreciação das qualidades, visão de conjunto, aplicações práticas,

etc.
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DESCRIÇÃO TÉCNICA OU
CIENTÍFICA
Abricoteiro: I. árvore frondosa de até 18 m

(Mammea americana), da fam. das gutíferas, nativa da
América Central e cultivada no Brasil, de folhas verdeescuras, coriáceas, flores brancas, aromáticas, solitárias ou

em pares, e frutos grandes e carnosos, quase esféricos,
com casca marrom e muito dura; fornece madeira dura e
resistente, e é esp. cultivada pelos frutos, cuja polpa

amarelo-avermelhada é comestível e muito us. na
confecção de doces, e tb. pelas flores us. para fazer licor.
(Dicionário português on-line)
12

DESCRIÇÃO TÉCNICA OU
CIENTÍFICA
Conheça o forno micro-ondas Electrolux, um
aparelho moderno, na cor branca e com visor transparente
que combina com qualquer estilo de cozinha.
Prático de usar, possibilita ampla visualização de seu
interior, facilitando o preparo. Seu controle numérico é fácil
de usar e oferece acesso rápido a diversas funcionalidades,
como a Ligar + 30s, uma tecla que dispara o funcionamento de
aquecimento e soma 30 segundos ao contador. A tecla de
Descongelar é o que você precisa para ganhar agilidade no
preparo de refeições tiradas direto do freezer.
E o melhor: tudo isso com ampla segurança! A trava
inclusa permite bloquear o acesso ao micro-ondas, recurso
ideal para quem possui crianças em casa e teme o uso não
autorizado.
Disponível em: https://www.casasbahia.com.br. Acesso em: 13 jun. 2020
(adaptado).
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DESCRIÇÃO TÉCNICA OU
CIENTÍFICA
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Texto para as questões 1 e 2.
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1. [Profa. Flávia Lêda] O texto apresenta,
em especial, elementos característicos da
descrição técnica. Cite alguns desses
aspectos.

COMENTÁRIO:
objetividade,

O

texto

com

demonstra
linguagem

predominantemente denotativa, prioriza a

descrição de objeto e processo, aplica-se a
um produto alimentício, focando em suas
características e elementos técnicos.
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2. [Profa. Flávia Lêda] Retire do texto os
adjetivos que apresentam as qualidades e
propriedades técnicas do produto.
COMENTÁRIO:

Os

adjetivos

são

importantes, pois descrevem os atributos

e benefícios do produto: torrado, rico,
poderoso,
torrados,

contrastante,
sutis,

frutadas,

melhores,
intenso

,

encorpado etc.
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3. [ADAPTADO]
O coração é um órgão muscular oco, envolto por um saco cheio de líquido
chamado pericárdio, localizado no interior da cavidade torácica. Sua função é
bombear o sangue oxigenado (arterial) proveniente dos pulmões para todo o corpo
e direcionar o sangue desoxigenado (venoso), que retornou ao coração, até os
pulmões, onde deve ser enriquecido com oxigênio novamente.
Disponível em: https://portuguesvillare.webnode.com.br. Acesso em: 5 jun. 2020.

O texto lido contém características predominantemente de
A)
B)
C)
D)
E)

narração, por contar um episódio em uma sequência cronológica.
dissertação, por haver presença de ponto de vista.
descrição subjetiva, pelas impressões pessoais do observador.
descrição objetiva, pela precisão e objetividade na caracterização.
exposição, pela presença de informações prestadas ao interlocutor.
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4. [ADAPTADO]
“Esse tênis tem uma sola inovadora feita com uma leve borracha de alta
densidade, proporcionando uma pisada macia que conserva sua energia,

permitindo treinos mais longos.”
Que tipo de descrição predomina no excerto? Justifique sua resposta.

COMENTÁRIO: Trata-se de descrição predominantemente TÉCNICA, pois se
percebe, no processo descritivo, a preocupação em priorizar as características do
produto, apresentando suas boas qualidades, assim como materiais de que é feito
de modo concreto, sem intromissão do observador.
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O leão

A menina conduz-me diante do
leão, esquecido por um circo de passagem.
Não está preso, velho e doente, em gradil
de ferro. Fui solto no gramado e a tela fina
de arame é escarmento ao rei dos animais.
Não mais que um caco de leão: as pernas
reumáticas, a juba emaranhada e sem
brilho. Os olhos globulosos fecham-se
cansados, sobre o focinho contei nove ou
dez moscas, que ele não tinha ânimo de
espantar. Das grandes narinas escorriam
gotas e pensei, por um momento, que
fossem lágrimas.

Acerca do texto lido, infere-se que (,)
A) embora
não
seja
um
texto
predominantemente
descritivo,
ocorre
descrição, visto que o autor representa a
personagem principal através de aspectos
que a individualizam.
B) por ressaltar unicamente as condições físicas
da personagem, predomina a descrição
objetiva no texto, com linguagem denotativa.
C) por ser um texto predominantemente
narrativo, as demais formas – descrição e
dissertação – inexistem.
D) apresenta, em todos os períodos,
substantivos abstratos, que
representam as ideias discutidas.
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TEXTO DISSERTATIVO
 Coesão, coerência e ordenação;
 elementos que concorrem para a progressão temática;

 ordenação e construção dos sentidos em textos dissertativos.
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