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3. REDAÇÃO
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Redigir é uma arte que envolve técnicas. Assim, para redigir é preciso
planejar, estruturar, organizar. Enquanto algumas pessoas possuem maior
inclinação para a redação, outras, mesmo sem esta, serão capazes de
desenvolver qualquer assunto desde que observem alguns pontos essenciais.
É fundamental a leitura constante, a pesquisa e o exercício redacional, pois é
assim que se desenvolve a função de escrever.

É de vital importância o conhecimento sobre o tema da redação porque
é impossível discorrer sobre um assunto, argumentar e defender pontos de
vista, se não houver familiaridade com este. Conhecimentos gerais são
requeridos para se redigir bem, além do emprego de ortografia correta e
observação de regras gramaticais.

Operações Intelectuais

Escrever implica desenvolver algumas operações intelectuais a fim de se
obter um resultado positivo. A primeira delas é delimitar o tema sobre o qual se
pretende escrever. Note-se que apesar de o título ser a designação que indica o
tema, eles não podem ser confundidos. Por exemplo As abelhas é um título,
sendo o tema A importância das abelhas na polinização. Partindo-se deste
tema é preciso então delimitá-lo, indicando se as abelhas são criadas ou livres e
qual o tipo de planta que será visada. Por exemplo: A criação de abelhas-
-europeias em contato com árvores frutíferas. Quem escreve restringe o
assunto para não generalizar a ponto de tornar a redação difusa. Estabelecida a
delimitação do tema, o autor procura o objetivo da redação, que facilitará o
surgimento de ideias e sua ordenação. A seguir, é redigida uma frase-núcleo,
como: A abelha ao sugar o néctar das flores das árvores deposita o pólen
produzido pelos estames no ovário da planta feminina, induzindo à formação
de sementes. São abelhas-europeias criadas para a produção de mel.

O desenvolvimento também implica a seleção dos pontos que serão
apresentados e em sua ordenação. Construído o plano de desenvolvimento,
capaz de evitar detalhes desnecessários, passa-se à construção das frases:
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Com essa operação a abelha realiza um grande trabalho de polinização
das árvores de um pomar. Voando de flor em flor, garante sua fecundação,
o que produzirá frutos de melhor qualidade. Por outro lado, esse trabalho
das abelhas faz com que os pomares passem a produzir 50% a mais de
frutos. É uma simbiose entre os agricultores e os apicultores, empregada
em países da Europa, principalmente, e que beneficia a ambos.

Como se pode verificar, todas as frases constantes do parágrafo são
interligadas e relacionadas com a frase-núcleo. A conclusão deverá repetir,
com outras palavras, a introdução ou frase-núcleo, acrescentando-se novas
ideias de resultados e consequências. Por exemplo: São as abelhas-europeias
extremamente úteis porque dão a seus criadores resultados econômicos,
por meio do mel e demais subprodutos e, ainda, proporcionam rendas aos
agricultores, por meio da polinização, além de desenvolverem um trabalho
valoroso para a natureza. A eliminação dos inseticidas e pesticidas é
importante para que as abelhas possam continuar a exercer a função.

A frase-núcleo serviu de controle ao desenvolvimento e à conclusão,
além de chamar a atenção do leitor, induzindo-o à leitura.

Concluindo, todo bom texto se faz com o estabelecimento de um
plano e na seguinte ordem:

1. Assunto

2. Delimitação

3. Objetivos

4. Frase-núcleo

5. Desenvolvimento

6. Conclusão

Ordenação dos Parágrafos
O parágrafo é um conjunto de frases que tratam do assunto

determinado na introdução ou frase-núcleo.

A ordenação de um parágrafo pode ser feita de várias formas, mas,
usualmente, ele é disposto por: tempo e espaço, indicando onde e quando
ocorre o fato, enumeração, em que o destaque principal não é o tempo nem o
espaço, mas as características do fato, observando-se a ordem por importância
ou frequência; contraste, evidenciando as diferenças, ou traçando paralelos
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entre os elementos; causa-consequência, destacando quais as origens do fato
e seus efeitos e explicitação ou definição, esclarecendo o conceito.

Tempo e Espaço
A ordenação por espaço especifica onde o fato aconteceu, ao passo

que a ordenação por tempo determina quando ele ocorreu. Podem vir
conjugadas, isto é, aparecer juntas na mesma frase. A ordenação por espaço
surge em qualquer tipo de redação e se verifica segundo alguns critérios.
Utilizam-se expressões como longe, perto, atrás, adiante, diante, na frente,
defronte, aqui, aí, acolá, lá, além, à direita, à esquerda, ao lado, à
distância (advérbios de lugar e locuções adverbiais de lugar), ou dentro de,
fora de, ao lado de, acima de, abaixo de, longe de, atrás de, perto de,
junto de, junto a, ao redor de, em redor de, adiante de, diante de, por
detrás de, por cima de, em cima de (locuções prepositivas) e, ainda, em,
no, na, nos, nas (adjuntos adverbiais de lugar).

Exemplo de redação com ordenação de parágrafo por espaço:
“Batuque é um privilégio
Ninguém aprende samba no colégio
Sambar é chorar de alegria
É sorrir da nostalgia
dentro da melodia
Por isso agora lá na Penha eu vou mandar
Minha morena pra cantar com satisfação
E com harmonia essa triste melodia
Que é meu samba em feitio de oração
O samba na realidade
Não vem do morro
Nem lá da cidade
E quem suporta uma paixão
Sentirá que o samba então

Nasce do coração.’’

(Noel Rosa, Feitio de Oração)
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A ordenação por tempo determina quando se deu o fato. Indica-se
por meio de advérbios de tempo: sempre, nunca, agora, já, ainda, breve,
cedo, logo, antes, depois, em seguida, outrora, então, afinal, ultimamente,
presentemente, atualmente, recentemente, frequentemente, espora-
dicamente, etc.; por meio de preposição ou locuções prepositivas: antes
de, após, até, depois de; por meio de conjunções ou locuções conjuntivas:
enquanto, quando, à medida que, ao passo que, até que, desde que, assim
que; por adjuntos adverbiais de tempo: em 1960, no século XIX, na década
de sessenta, alguns anos depois. Essa ordenação se faz por meio do tempo
verbal (presente, futuro, pretérito perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito).

Exemplo de ordenação de parágrafo por tempo:

“O nível de inflação que os Estados Unidos da América estão
acostumados a enfrentar e dispostos a suportar é bem menor
do que aquele com que os outros países, como o Brasil, são
forçados a conviver. Quando, em 1971, o então presidente
Richard Nixon impôs o congelamento de preços e salário –
medida contraproducente e oposta ao espírito do free
market, a taxa de inflação, medida pelo índice de preços ao
consumidor, se situava em 4,7%.

(O veneno da inflação. Visão, 2/3/1988)

Exemplo de ordenação de parágrafo por tempo e espaço:

“As tentativas de assimilar a essência do fenômeno teatral
a alguns de seus componentes elementares não constitui
propriamente novidade. Já tivemos, por exemplo, a
ditadura do texto no classicismo francês ou a da direção,
esta ainda bem recente. Hoje, a tendência ao que se pode
chamar de “ditadura do autor” encontra seu principal
teórico em Grotowski – do qual a Civilização Brasileira
publica agora uma coletânea de entrevistas e artigos. No
conjunto, o livro documenta e generaliza os quinze anos
de experiências do Instituto de Pesquisa Teatral de Opole,
na Polônia, com vários croquis de desenhos e fotografias
dando apoio ao texto. Embora a exposição se ressinta
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de uma certa falta de unidade, o conteúdo não chega a
ser prejudicado.”

(Míriam Garcia Mendes, crítica literária,
Jerzy Grotowski)

Outro exemplo de redação com ordenação por tempo e espaço:

“Em 1904, cinquenta e seis anos depois, em virtude de um
temporal, ruiu uma parede falsa da casa, no cômodo do porão
indicado pelas pancadas. Não se sabia da existência dessa
parede construída paralelamente à outra. Descobriu-se,
graças a isso, o esqueleto de Rosma e o seu baú de lata, com
a alça para carregá-lo às costas. Estava provada a legitimidade
da informação. E o que é mais curioso, como notou Emma
Hardinge, escrevendo para o Modern American Spiritualis
estava provado que o esqueleto e o baú haviam sido colocados
inicialmente no local indicado pelas pancadas, de onde foram
removidos posteriormente, quando as notícias do
desaparecimento do mascate puseram em perigo de suspeita
a família Bell.”

(J. Herculano Pires, Parapsicologia)

Enumeração

Na ordenação por enumeração levam-se em conta as características
dos fatos, das funções, dos fatores, etc. A ordem da apresentação é indiferente
quando todas são importantes, mas pode ser feita em razão da frequência ou
mesmo da importância. Entretanto, apesar da determinação ser do autor é
preciso que haja um certo critério a fim de que se verifique a coordenação
das ideias. Exemplo de ordenação por enumeração:

“Os modismos podem ser cruéis com a coluna. Os saltos
altos dos sapatos femininos fazem a coluna dançar
desgovernada assim que a mulher caminha. Seu uso
continuado pode ocasionar sérios desvios. ‘Tente seriamente
viver sem eles’, aconselha o ortopedista americano Robert
Boyd. Calças de tecido grosso como o jeans, por exemplo,
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não devem ser muito justas. Calças justas afrouxam os
músculos abdominais que têm a missão de dar apoio à coluna.
‘Cuidado com os exercícios bruscos’, avisa Baião. ‘A febre
da malhação pode causar-lhe dores terríveis. Alimentação
balanceada, resistência à vida sedentária e boas
caminhadas ainda são melhores maneiras de manter a forma
e proteger a coluna’”.

(Ataque pelas costas. Veja, 10/2/1988)

No parágrafo acima, foram assinaladas três causas principais de
desvios de coluna e, a seguir, enumeradas três maneiras de protegê-la.

Exemplo de ordenação por enumeração de fatos:

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo
princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu
nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja
começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a
adotar diferente método: a primeira é que eu não sou
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor,
para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o
escritor ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés
que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas
no cabo: diferença radical entre este livro e o Pentateuco.”

(Machado de Assis,
Memórias Póstumas de Brás Cubas)

Exemplo de enumeração por ordem de importância dos fatos:

“Os problemas da economia brasileira neste início de 1987
estão intimamente associados a quatro fatores. Primeiro: o
conjunto de preços e, consequentemente, de margens
brutas de lucros, congelado em 28 de fevereiro de 1986,
não mantinha qualquer relação com o vigente período
imediatamente anterior e, portanto, com os valores
‘desejados’ pelos empresários. Segundo: antes do plano
de estabilização alguns setores importantes da economia
brasileira obtinham seus lucros diretamente do processo
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inflacionário; com o fim deste, suas margens de lucro caíram
a zero ou quase zero. Terceiro: o plano foi introduzido em
um momento em que dois choques exógenos estavam
ocorrendo na economia. De um lado, a má safra de 1985
havia gerado pressões sobre os preços agrícolas, o que
causou a aceleração inflacionária do final de 1985 e do início
de 1986. De outro, o fim do regime militar, a redução do
desemprego e o aumento do poder de pressão dos sindicatos
tiveram como consequência um forte crescimento – de até
20%, em alguns segmentos – dos salários reais ao longo de
1985. Finalmente, o quarto fator: o congelamento só foi
efetivo para os setores oligopolizados da economia e para
as empresas estatais, onde a fiscalização é possível. Nos
setores competitivos, dado o grande número de produtores
e vendedores, o congelamento pôde ser burlado.”

(José Márcio Camargo, De volta para o futuro.
Ciência Hoje, abril de 1987)

Contraste

Quando se pretende desenvolver uma redação destacando a diferença
existente entre pessoas, objetos, conceitos, regiões, paisagens, culturas, ideias,
etc., faz-se a ordenação do parágrafo por contraste. A introdução deverá
anunciar esse tipo de ordenação e no desenvolvimento serão ressaltados os
pontos de diferença.

Nesse tipo de ordenação são empregados adjuntos adverbiais: de
um lado, de outro lado, ao contrário, em contraste. Quando o contraste é
entre dois lugares usam-se os adjuntos adverbiais na capital, no interior, na
serra, na montanha, no litoral, no sertão e quando a diferença é de época,
os adjuntos adverbiais mais usados são: no presente, presentemente,
atualmente, antes, antigamente, outrora.

Esses adjuntos adverbiais indicam contraste dentro do período ou
entre os períodos que formam o parágrafo.

Na redação por contraste são empregadas conjunções proporcionais
adversativas: mas, enquanto, ao passo que e, ainda, que e do que
precedendo mais, menos, menor, melhor, pior. Estas conjunções indicam
contraste apenas dentro do período.

Novo Curso de Redação e Gramática MIOLO.pmd 13/08/2010, 07:5925



173

NOMENCLATURA
GRAMATICAL BRASILEIRA

PRIMEIRA PARTE
FONÉTICA

I – A FONÉTICA pode ser:

descritiva

histórica

sintática

II – FONEMAS

vogais

consoantes

semivogais

1. Classificação das vogais

Classificam-se as vogais:

a) quanto à zona de articulação, em:

anteriores, médias e posteriores

b) quanto ao timbre, em:

abertas, fechadas e reduzidas
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c) quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, em:

orais e nasais

d) quanto à intensidade, em:

átonas e tônicas

2. Classificação das consoantes:

Classificam-se as consoantes:

a) quanto ao modo de articulação, em:

oclusivas

fricativas

constrictivas laterais

vibrantes

b) quanto ao ponto de articulação, em:

bilabiais
labiodentais
linguodentais
alveolares
palatais
velares

c) quanto ao papel das cordas vocais, em:

surdas e sonoras

d) quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, em:

orais e nasais

III – 1. DITONGOS

A. Classificam-se os ditongos em:

crescentes e decrescentes

orais e nasais

{
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2. Tritongos

Classificam-se os tritongos em:

orais e nasais

 
Afixo

Desinência

Vogal temática

Vogal e consoante de ligação

2. Cognato

B. Formação das palavras:

1. Derivação

Composição

2. Hibridismo

C. Flexão das palavras

Quanto à sua flexão, as palavras podem ser:

variáveis

invariáveis

D. Classificação das palavras:

Substantivo

Artigo

Adjetivo

{
{

prefixo

sufixo

nominal

verbal
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Numeral

Pronome

Verbo

Advérbio

Preposição

Conjunção

Interjeição

I – SUBSTANTIVOS:

1. Classificam-se os substantivos em:

comuns e próprios

concretos e abstratos

2. Formação do substantivo:

primitivo e derivado

simples e composto

3. Flexão do substantivo:

a) gênero

masculino

feminino

epiceno

comum de dois gêneros

sobrecomum

b) em número:

singular

plural
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c) em grau:

aumentativo

diminutivo

II – ARTIGO

1. Classificação do artigo:

definido

indefinido

2. Flexão do artigo:

masculino
a)  gênero

feminino

singular
b)  número

plural

3. Hiatos

4. Encontros consonantais

Nota: Os encontros -ia, -ie, -io, -ua, -ue, -uo, átonos, seguidos, ou não, de
s, classificam-se quer como ditongos, quer como hiatos, uma vez que ambas
as emissões existem no domínio da Língua Portuguesa:

histó-ri-a e histó-ria; sé-ri-e e sé-rie; pá-ti-o e pá-tio; ár-du-a e ár-dua;
tê-nu-e e tê-nue; vá-cu-o e vá-cuo.

IV – SÍLABA

Classificam-se os vocábulos, quanto ao número de sílabas, em:

monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos

{
{
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V – TONICIDADE
1. Acento:
principal
secundário

2. Sílabas:
pretônicas

átonas
postônicas

subtônicas
tônicas

3. Quanto ao acento tônico, classificam-se os vocábulos em:
oxítonos
paroxítonos
proparoxítonos

4. Classificam-se os monossílabos em:
átonos
tônicos

5. Rizotônico

6. Arrizotônico

Nota: São átonos os vocábulos sem acentuação própria, isto é, os que não
têm autonomia fonética, apresentando-se como sílabas do vocábulo seguinte
ou do vocábulo anterior.
São tônicos os vocábulos com acentuação própria, isto é, os que têm autonomia
fonética.
Pode ocorrer que, conforme mantenha, ou não, sua autonomia fonética, o
mesmo vocábulo seja átono numa frase, mas tônico em outra.
Tal pode acontecer também com vocábulos de mais de uma sílaba: serem
átonos numa frase, mas tônicos em outra.

{
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7. Ortoepia

8. Prosódia

SEGUNDA PARTE
MORFOLOGIA

A Morfologia trata das palavras:
a) quanto à sua estrutura e formação;
b) quanto às suas flexões; e
c) quanto à sua classificação.

A. Estrutura das palavras:
1. Raiz
Radical
Tema

III – ADJETIVO
1. Formação do adjetivo:
primitivo e derivado
simples e composto

2. Flexão do adjetivo:
a) em gênero:
masculino
feminino
b) número:
singular
plural
c) grau:
Comparativo:
de superioridade
de igualdade
de inferioridade
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Superlativo:
absoluto sintético
absoluto analítico
relativo de superioridade
relativo de inferioridade

IV – NUMERAL
1. Classificação do numeral:
cardinal
ordinal
multiplicativo
fracionário

2. Flexão do numeral:
a) gênero:
masculino
feminino        Aplicar o gênero e o número dos substantivos
b) número:
singular
plural

V – PRONOME
1. Classificação do pronome:

reto
pessoal oblíquo (reflexivo – não reflexivo)

de tratamento
possessivo
demonstrativo
indefinido
interrogativo
relativo

{
 

{
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2. Flexão do pronome:
a) gênero
masculino
feminino
b) número
singular
plural
c) pessoa:
primeira
segunda
terceira

3. Locução pronominal

Nota: Os que fazem as vezes de substantivo chamam-se pronomes
substantivos; os que acompanham o substantivo, pronomes adjetivos.

VI – VERBO
1. Classificação do verbo:
regular
irregular
anômalo
defectivo
abundante
auxiliar

2. Conjugações:
Três são as conjugações:
a 1a com o tema terminado em a
a 2a com o tema terminado em e
a 3a com o tema terminado em i

Nota: o verbo pôr (e os dele formados) constitui anomalia da 2a conjugação.
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3. Formação do verbo:

primitivo e derivado

simples e composto

4. Flexão verbal:

a) de modo

indicativo

subjuntivo

imperativo

b) formas nominais do verbo

gerúndio

flexionado
pessoal

infinitivo não flexionado
impessoal

particípio

c) de tempo

presente

imperfeito
simples

pretérito perfeito
composto simples

mais-que-perfeito
composto

simples
do presente

composto
futuro

simples
do pretérito

composto

{ {

{{
{ {

{

Novo Curso de Redação e Gramática MIOLO.pmd 13/08/2010, 07:59182



183

Nota: A denominação – futuro do pretérito (simples e composto) substitui a
de condicional (simples e composto).

d) número

singular

plural

e) pessoa

Três são as pessoas do verbo: 1a, 2a e 3a.

f) voz

ativa

com auxiliar
passiva

com pronome apassivador

reflexiva

5. Locução verbal

XI. 1. Palavra

2. Vocábulo

3. Sincretismo

Sincrético

4. Forma variante

5. Conectivo

TERCEIRA PARTE
SINTAXE

A. I – Divisão da Sintaxe

a) de concordância

b) de regência

{
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c) de colocação
1. Concordância:
nominal
verbal
2. Regência
3. Colocação

Nota: Na colocação dos pronomes oblíquos, adotam-se as denominações
de próclise, mesóclise e ênclise.

B. Análise Sintática
I – Da oração
1. Termos essenciais da oração:
sujeito
predicado
a) Sujeito
simples
composto
indeterminado
oração sem sujeito
b) Predicado
nominal
verbal
verbo-nominal
c) Predicativo
do sujeito
do objeto
d) Predição verbal
verbo de ligação
verbo intransitivo

direto
verbo transitivo

indireto{
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2. Termos integrantes da oração:

complemento nominal

direto
complemento verbal: objeto

indireto

agente da passiva

3. Termos acessórios da oração:

adjunto adnominal

adjunto adverbial

aposto

4. Vocativo

II – DO PERÍODO

1. Tipos de período

simples

composto

2. Composição do período:

coordenação

subordinação

As orações subordinadas podem apresentar-se, também, com os verbos
numa de suas formas nominais, chamam-se, neste caso, reduzidas:

de infinitivo

de gerúndio

de particípio

{
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Notas: 1. Coordenadas entre si podem estar quer principais, quer
independentes, quer subordinadas (desenvolvidas ou reduzidas).

2. Devem ser abandonadas as classificações:

a) de lógico e gramatical, ampliado e inampliado, complexo e
incomplexo, total parcial, para qualquer elemento oracional;

b) de oração quanto à forma (plena, elítica, etc.); quanto à ordem (direta,
inversa, partida, etc.); quanto ao conectivo (conjuncional, não
conjuncional, relativa).

3. Na classificação da oração subordinada bastará dizer-se:

oração subordinada substantiva subjetiva (ou qualquer outra);

oração subordinada adjetiva restritiva, ou explicativa;

oração subordinada adverbial causal (ou qualquer outra).
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