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Como escrever um bom artigo
 

Indique este artigo a um amigo 
 

Escrever um bom artigo é bem mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. No meu caso, português foi 
sempre a minha pior matéria. Meu professor de português, o velho Sales, deve estar se revirando na cova. Êle 
que dizia que eu jamais seria lido por alguém. Portanto, se você sente que nunca poderá escrever, não 
desanime, eu sentia a mesma coisa na sua idade.

Escrever bem pode ser um dom para poetas e literatos, mas a maioria de nós está apta para escrever um 
simples artigo, um resumo, uma redação tosca das próprias idéias, sem mexer com literatura nem com grandes 
emoções humanas. 

O segredo de um bom artigo não é talento, mas dedicação, persistência e manter-se ligado a algumas regras 
simples. Cada colunista tem os seus padrões, eu vou detalhar alguns dos meus e espero que sejam úteis para 
vocês também.

1. Eu sempre escrevo tendo uma nítida imagem da pessoa para quem eu estou escrevendo. Na maioria dos 
meus artigos para a Veja, por exemplo, eu normalmente imagino alguém com 16 anos de idade ou um pai de 
família. Alguns escritores e jornalistas escrevem pensando nos seus chefes, outros escrevem pensando num 
outro colunista que querem superar, alguns escrevem sem pensar em alguém especificamente. 

A maioria escreve pensando em todo mundo, querendo explicar tudo a todos ao mesmo tempo, algo na minha 
opinião meio impossível. Ter uma imagem do leitor ajuda a lembrar que não dá para escrever para todos no 
mesmo artigo. Você vai ter que escolher o seu público alvo de cada vez, e escrever quantos artigos forem 
necessários para convencer todos os grupos.
O mundo está emburrecendo, porque a TV em massa e os grandes jornais não conseguem mais explicar quase 
nada, justamente porque escrevem para todo mundo ao mesmo tempo. E aí, nenhum das centenas de grupos 
que compõem a sociedade brasileira entende direito o que está acontecendo no país, ou o que está sendo 
proposto pelo articulista. Os poucos que entendem não saem plenamente convencidos ou o suficiente para 
mudar alguma coisa. 

2. Há muitos escritores que escrevem para afagar os seus próprios egos e mostrar para o público quão 
inteligentes são. Se você for jovem, você é presa fácil para este estilo, porque todo jovem quer se incluir na 
sociedade. Mas não o faça pela erudição, que é sempre conhecimento de segunda mão. Escreva as suas 
experiências únicas, as suas pesquisas bem sucedidas, ou os erros que já cometeu.  
Querer se mostrar é sempre uma tentação, nem eu consigo resistir de vez em quando de citar um Rousseau ou 
Karl Marx. Mas, tendo uma nítida imagem para quem você está escrevendo, ajuda a manter o bom senso e a 
humildade. Querer se exibir nem fica bem. 

Resumindo, não caia nessa tentação, leitores odeiam ser chamados de burros. Leitores querem sair da leitura 
mais inteligentes do que antes, querem entender o que você quis dizer. Seu objetivo será deixar o seu leitor, no 
final da leitura, tão informado quanto você, pelo menos na questão apresentada. 

Portanto, o objetivo de um artigo é convencer alguém de uma nova idéia, não convencer alguém da sua 
inteligência. Isto, o leitor irá decidir por si, dependendo de quão convincente você for. 
 
3. Reescrevo cada artigo, em média, 40 vezes. Releio 40 vezes, seria a frase mais correta porque na maioria 
das vezes só mudo uma ou outra palavra, troco à ordem de um parágrafo ou elimino uma frase, processo que 
leva praticamente um mês. No fundo, meus artigos são mais esculpidos do que escritos. Quarenta vezes é 
desnecessário para quem escreve numa revista menos abrangente, 20 das minhas releituras são devido a Veja, 
com seu público heterogêneo onde não posso ofender ninguém. 
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Por exemplo, escrevi um artigo “Em terra de cego quem tem um olho é rei”. É uma análise sociológica do Brasil 
e tive de me preocupar com quem poderia se sentir ofendido com cada frase. Lula, apesar do artigo não ter 
nada a ver com ele, poderia achar que é uma crítica pessoal? Ou um leitor petista achar que é uma indireta 
contra este governo? Devo então mudar o título ou quem lê o artigo inteiro percebe que o recado é totalmente 
outro? Este é o tipo de problema que eu tenho, e espero que um dia você tenha também.

O meu primeiro rascunho é escrito quando tenho uma inspiração, que ocorre a qualquer momento, lendo uma 
idéia num livro, uma frase boba no jornal ou uma declaração infeliz de um ministro. Às vezes, eu tenho um bom 
título e nada mais para começar. Inspiração significa que você tem um bom início, o meio e dois bons 
argumentos. O fechamento vem depois. 

Uma vez escrito o rascunho, ele fica de molho por algum tempo, uma semana, até um mês. O artigo tem de 
ficar de molho por algum tempo. Isto é muito importante. Escrever de véspera é escrever lixo na certa. Por isto, 
nossa imprensa vem piorando cada vez mais, e com a Internet nem de véspera se escreve mais. Internet de 
conteúdo é uma ficção. A não ser que tenha sido escrito pelo próprio protagonista da notícia, não um 
intermediário.

A segunda leitura só vem uma semana ou um mês depois e é sempre uma surpresa. Tem frases que nem você 
mais entende, tem parágrafos ridículos, mas que pelo jeito foi você mesmo que escreveu. Tem frases ditas com 
ódio, que agora soam exageradas e infantis, coisa de adolescente frustrado com o mundo. A única solução é 
sair apagando.

O artigo vai melhorando aos poucos com cada releitura, com o acréscimo de novas idéias, ou melhores 
maneiras de descrever uma idéia já escrita. Estas soluções e melhorias vão aparecendo no carro, no cinema ou 
na casa de um amigo. Por isto, os artigos andam comigo, no meu Palm Top, para estarem sempre à disposição.

Normalmente, nas primeiras releituras tiro excessos de emoção. Para que taxar alguém de neoliberal, só para 
denegri-lo? Por que dar uma alfinetada extra? É abuso do seu poder, embora muitos colunistas fazem destas 
alfinetadas a sua razão de escrever. 
Vão existir neoliberais moderados entre os seus leitores e por que torná-los inimigos à toa? Vá com calma com 
suas afirmações preconceituosas, seu espaço não é uma tribuna de difamação. 
 
4. Isto leva à regra mais importante de todas: você normalmente quer convencer alguém que tem uma 
convicção contrária à sua. Se você quer mudar o mundo você terá que começar convencendo os conservadores 
a mudar.

Dezenas de jornalistas e colunistas desperdiçam as suas vidas e a de milhares de árvores, ao serem tão 
sectários e ideológicos que acabam sendo lidos somente pelos já convertidos. Não vão acabar nem mudando o 
bairro, somente semeando ódio e cizânia.

Quando detecto a ideologia de um jornalista eu deixo de ler a sua coluna de imediato. Afinal, quero alguém 
imparcial noticiando os fatos, não o militante de um partido. Se for para ler ideologia, prefiro ir direto na fonte, 
seja Karl Marx ou Milton Friedman, pelo menos eles sabiam o que estavam escrevendo.

É muito mais fácil escrever para a sua galera cativa, sabendo que você vai receber aplausos a cada “Fora 
Governo” e “Fora FMI”. Mas resista à tentação, o mercado já está lotado deste tipo de escritor e jornalista. 
Economizaríamos milhares de árvores e tempo se graças a um artigo seu, o Governo ou o FMI mudassem de 
idéia.  
 
5. Cada idéia tem de ser repetida duas ou mais vezes. Na primeira vez você explica de um jeito, na segunda 
você explica de outro. Muitas vezes, eu tento encaixar ainda uma terceira versão.

Nem todo mundo entende na primeira investida, a maioria fica confusa. A segunda explicação é uma nova 
tentativa e serve de reforço e validação para quem já entendeu da primeira vez.

Informação é redundância. Você tem que dar mais informação do que o estritamente necessário. Eu odeio 
aqueles mapas de sítio de amigo que quando você erra uma indicação você estará perdido para sempre. 
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Imaginem uma instrução tipo: “se você passar o posto de gasolina, volte, porque você ultrapassou o nosso 
sítio”. Ou seja, repeti uma idéia mais ou menos quatro vezes no parágrafo acima, e mesmo assim muita gente 
ainda não vai saber o que quer dizer “redundância” e muitos nunca vão seguir este conselho.

Neste mesmo exemplo acima também misturei teoria e dois exemplos práticos. Teoria é que informação para 
ser transmitida precisa de alguma redundância, o posto de gasolina foi um exemplo. Não sei porque tanto 
intelectual teórico não consegue dar a nós, pobres mortais, um único exemplo do que ele está expondo. Eu me 
recuso a ler intelectual que só fica na teoria, suspeito sempre que ele vive numa redoma de vidro.  
 
6. Se você quer convencer alguém de alguma coisa, o melhor é deixá-lo chegar à conclusão sozinho, em vez de 
você impor a sua. Se ele chegar à mesma conclusão, você terá um aliado, se você apresentar a sua conclusão, 
terá um desconfiado.

Então, o segredo é colocar os dados, formular a pergunta que o leitor deve responder, dar alguns argumentos 
importantes, e parar por aí. Se o leitor for esperto, ele fará o passo seguinte, chegará à terrível conclusão por si 
só, e se sentirá um gênio.

Se você fizer todo o trabalho sozinho, o gênio será você, mas você não mudará o mundo, e você perderá os 
aliados que quer ter.

Num artigo sobre erros graves de um famoso Ministro, fiquei na dúvida se deveria sugerir que ele fosse preso e 
nos pagar pelo prejuízo de 20 bilhões que causou, uma acusação que poderia até gerar um processo na justiça 
por difamação. Por isto, deixei a última frase de fora. Mostrei o artigo a um amigo economista antes de publicá- 
lo, e qual não foi a minha surpresa quando ele disse indignado: “um ministro desses deveria ser preso". A 
última frase nem era necessária.

Portanto, não menospreze o seu leitor. Você não estará escrevendo para perfeitos idiotas e seus leitores vão 
achar seus artigos estimulantes. Vão achar que você os fez pensar. 
 
7. O sétimo truque não é meu, aprendi num curso de redação. O professor exigia que escrevêssemos um texto 
de quatro páginas. Feita a tarefa, pedia que tudo fosse reescrito em duas páginas sem perder conteúdo. Parecia 
impossível, mas normalmente conseguíamos. Têm frases mais curtas, têm formas mais econômicas, tem muita 
lingüiça para retirar.

Em dois meses aprendemos a ser mais concisos, diretos, e achar soluções mais curtas. Depois, éramos 
obrigados a reescrever tudo aquilo novamente em uma única página, agora sim perdendo parte do conteúdo. 
Protesto geral, toda frase era preciosa, não dava para tirar absolutamente nada. Mas isto nos obrigava a 
determinar o que de fato era essencial ao argumento, e o que não era. 
 
Graças a esse treino, a maioria das pessoas me acha extremamente inteligente, o que lamentavelmente não 
sou, fui um aluno médio a vida inteira. O que o pessoal se impressiona é com a quantidade de informação 
relevante que consigo colocar numa única página de artigo, e isto minha gente não é inteligência, é treino. 

Portanto, mãos à obra. Boa sorte e mudem o mundo com suas pesquisas e observações fundamentadas, não 
com seus preconceitos.
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Como é organizado 
um texto bem 

redigido?
As partes que compõem o texto — a introdução, 
o desenvolvimento e a conclusão — devem se 
organizar de maneira equilibrada. A introdução é 
o ingresso no assunto e, nos ensaios bem 
redigidos, caracteriza-se como um argumento 
inicial. O desenvolvimento é a parte maior do ensaio, responsável pela relação 
entre a introdução e a conclusão. Esta, por sua vez, é o componente mais 
importante do texto. É a linha de chegada. Os dados apresentados, as idéias e os 
argumentos convergem para esse ponto em que se fecha a discussão ou a 
exposição. 

 

1. Uma boa introdução 
A introdução apresenta a idéia central do texto. Essa apresentação deve ser 
direta. Em um bom texto, o autor entra no assunto sem "rodeios", porque o 
ensaio é uma exposição objetiva que deve estimular o leitor a pensar sobre o 
conteúdo desde a leitura do título. Assim, é preciso evitar os "chavões", os lugares-
comuns. 

A introdução que serve a qualquer ensaio deve ser evitada, 
pois não serve para nenhum. Fuja de frases como "Desde os 

primórdios da civilização que o homem..." ou "O homem é um 
ser social". Frases que podem ser usadas para abrir diferentes 

temas são péssimas.

1a. O tamanho ideal 
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As introduções vagas, imprecisas, genéricas contrariam o caráter de tese que toda 
introdução deve ter. Nos textos bem redigidos, a introdução raramente excede a 
1/5 do ensaio. Por ser uma colocação inicial, realmente não há por que ser longa. 
Assim, em uma redação de 40 linhas, por exemplo, a introdução não deve ir além 
das oito ou dez primeiras linhas. Com freqüência, introduções maiores do que 1/5 
são um primeiro indicador de que os textos são malfeitos. Se isso acontece, é 
porque: 
 
• O autor já está avançando no desenvolvimento. 
• Há argumentos que não serão discutidos. 
• Quem redige pode estar querendo "encher lingüiça". 

1b. Ensaios curtos 
A proporção de 1/5 só não vale para textos muito 
curtos, de 20 linhas ou menos. Nesses casos, a 
introdução pode exceder a esse tamanho, 
confundindo-se com o desenvolvimento. 

 
Para lembrar: 

Em uma redação de vestibular, por exemplo, em que se pede 
ao aluno para escrever apenas 15 ou 20 linhas, o melhor é 
considerar o próprio título como introdução e ir direto ao 

desenvolvimento.

Com essa estratégia, ganha-se espaço para os argumentos mais consistentes e o 
primeiro parágrafo pode ter mais de três ou quatro linhas, que correspondem a 
1/5 do total de linhas solicitadas. 

1c. Ensaios médios e longos 
Nos ensaios longos, de várias páginas, a introdução pode ser um capítulo ou uma 
parte precedida por subtítulo. Nesse caso, poderá ter vários parágrafos. Em 
ensaios curtos, de 25 a 80 linhas, por exemplo, ela será o primeiro parágrafo. 
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A alienação social se exprime numa 'teoria' 
do conhecimento espontânea, formando o 

senso comum da sociedade. (...)
Um exemplo desse senso comum aparece no 
caso da 'explicação' e da pobreza, em que o 
pobre é pobre por sua própria culpa (preguiça e 
ignorância) ou por vontade divina ou por 
inferioridade natural. Esse senso comum social, 
na verdade, é o resultado de uma elaboração 
intelectual sobre a realidade, feita pelos 
pensadores ou intelectuais da sociedade — 
sacerdotes, filósofos, cientistas, professores, 
escritores, jornalistas, artistas, que descrevem e 
explicam o mundo a partir do ponto de vista da 
classe a que pertencem e que é a classe 
dominante de sua sociedade. Essa elaboração 
intelectual incorporada pelo senso comum social 
é a ideologia. Por meio dela, o ponto de vista, as 
opiniões e as idéias de uma das classes sociais 
— a dominante e dirigente — tornam-se o ponto 
de vista e a opinião de todas as classes e de 
toda a sociedade. 
A função principal da ideologia é ocultar e 
dissimular as divisões sociais e políticas, dar-lhes 
a aparência de indivisão e de diferenças naturais 
entre os seres humanos. Indivisão: apesar da 
divisão social das classes, somos levados a crer 
que somos todos iguais porque participamos da 
idéia de 'humanidade', ou da idéia de 'nação' e 
'pátria', ou da idéia de 'raça' etc. Diferenças 
naturais: somos levados a crer que as 
desigualdades sociais, econômicas e políticas 
não são produzidas pela divisão social das 
classes, mas por diferenças individuais dos 
talentos e das capacidades, da inteligência, da 
força de vontade maior ou menor etc. 
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A produção ideológica da ilusão social tem como 
finalidade fazer com que todas as classes sociais 
aceitem as condições em que vivem, julgando-as 
naturais, normais, corretas, justas, sem 
pretender transformá-las ou conhecê-las 
realmente, sem levar em conta que há uma 
contradição profunda entre as condições reais 

em que vivemos e as idéias. (...) 

Marilena Chauí, Convite à Filosofia

2. Delimitação do tema 
Se o tema do ensaio é muito amplo, podendo ser explorado de vários ângulos, às 
vezes é necessário delimitá-lo, fixando-se em um desses ângulos e aprofundando 
sua discussão. 

Para lembrar: 

Delimitar é reduzir a abrangência de um conteúdo. 
A delimitação é feita geralmente na introdução e pode ser explícita ou 

implícita.

2a. Delimitação explícita 
É aquela em que se utilizam as primeiras pessoas, singular e plural, do verbo — 
eu e nós. Desse modo, o autor faz-se presente no texto e anuncia claramente que 
está delimitando. Observe o exemplo ao lado, em que o autor emprega a 1ª 
pessoa do plural: 

 
O que pretendemos com este trabalho é 
tecer algumas considerações gerais sobre o 

nível de formação, informação e interesses dos 
alunos que nos chegam para um curso de 
Literatura. Acreditamos que as observações que 
realizaremos podem ser aplicadas tanto aos 
alunos que ingressam no 2º grau, como àqueles 

que iniciam o curso superior.  

 
Adilson Citelli, " O Ensino da Literatura no 2º 
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Grau", 
in Língua e Literatura: o Professor Pede a Palavra

2b. Delimitação implícita 
Nesse caso, o leitor deduz que o tema está sendo delimitado, pois o autor não diz 
isso claramente. Ou seja, não há a presença do verbo nas primeiras pessoas. Mas, 
mesmo assim, percebemos que a discussão está sendo delimitada. Observe o 
exemplo abaixo: 

Esta pequena obra visa ao estudante de 
Letras das nossas universidades, sem 

também perder de vista o secundarista e o 
vestibulando. É um resumo de teorias sobre os 
pontos fundamentais do estudo de Literatura, em 
nível bastante elementar, mas procurando ser 
informativo e, ao mesmo tempo, tentando orientar 
o estudante no intrincado dos problemas, sem 

todavia acumulá-lo com excessos doutrinários.  

 
Afrânio Coutinho, Notas de Teoria Literária

2c. Quando usar uma ou outra delimitação 
Essa decisão depende do autor, do objetivo de seu texto e de suas intenções com 
o seu leitor. Ou seja, o autor do texto deve ter sensibilidade para definir qual é o 
melhor caminho a seguir. 

Em algumas situações, porém, a delimitação explícita pode ser 
arriscada ou um pouco pedante. Em um vestibular, que é uma 
situação bastante impessoal, pode parecer pretensão escrever 

o texto usando o verbo na primeira pessoa.

Em outros casos, o autor do texto pode ter segurança suficiente para utilizar a 
delimitação explícita, sem parecer presunçoso. O importante é não esquecer que o 
bom senso deve prevalecer sempre. 

3. O desenvolvimento 
As idéias, os dados e os argumentos que sustentam e explicam as posições do 
autor são apresentados nessa parte do texto. 
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Para lembrar: 

O desenvolvimento orienta a compreensão do leitor até a 
conclusão. 

Faz a relação entre a introdução e a conclusão.

Podemos comparar o desenvolvimento a 
uma ponte. De um lado, está a 
introdução. Do outro, a conclusão. Essa 
ponte é formada por idéias bem 
organizadas em uma seqüência que 
permite a relação equilibrada entre os 
dois lados. O desenvolvimento depende 
de outras partes. Isoladamente, a 
introdução e a conclusão podem fazer 

algum sentido. O desenvolvimento não tem essa autonomia, porque ele tem a 
função de relacionar trechos do texto. 

3a. O ponto de vista do autor 
É no desenvolvimento que o autor do texto revela toda a sua capacidade de 
argumentar. É aí que ele defende seus pontos de vista e, de forma inteligente, 
tem de dirigir a atenção do leitor para a conclusão. Nessa parte do texto, todas as 
possíveis linhas de argumentação devem ser consideradas. É que a antítese, ou o 
desenvolvimento, tem a função de fundamentar as conclusões. 

3b. Organizar o desenvolvimento 
Não dá para redigir um bom ensaio sem termos clareza de qual será a conclusão. 
Sem essa clareza é como se fôssemos iniciar a construção de uma ponte sem 
saber onde ela vai dar. 

Para lembrar: 

É arriscado começar a redigir um ensaio — ou a chamada 
"dissertação" — sem se ter a noção da conclusão a que se 
quer chegar. O risco é maior para quem está aprendendo a 

redigir. Por isso é tão importante planejar o texto.

3c. Distribuindo as idéias 
Se a introdução deve corresponder a aproximadamente 1/5 do texto e a conclusão 
também, o desenvolvimento ocupará 3/5 dele, no mínimo. Em ensaios longos, o 
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desenvolvimento pode ter capítulos ou trechos destacados por subtítulos. Em 
ensaios curtos, terá alguns parágrafos. Para o leitor, o ensaio deve parecer uma 
redação inteligente e bem estruturada, que constrói uma argumentação sólida e 
lhe permite conclusões enriquecedoras. Precisa ser saboroso e prender sua 
atenção, de forma que só no final ele complete satisfatoriamente o sentido da 
argumentação. 

Para lembrar: 

Todo texto pode (e deve!) ser surpreendente para o leitor, 
com suas conclusões muito bem fundamentadas. Para o autor, 

não. Não pode haver surpresas. É importante estar previsto 
antes da redação. Para isso, é preciso planejá-lo, 

principalmente prevendo a conclusão.

4. Evitar falhas 
Muito cuidado com as falhas no desenvolvimento. Entre elas, existem duas 
principais: 

• O desvio da argumentação — O autor toma um argumento secundário, por 
exemplo, e se distancia da discussão inicial; ou então, concentra-se em 
apenas um aspecto do tema e esquece a sua amplitude (toma a parte pelo 
todo).

• A argumentação desconexa — Acontece quando o autor tem muitas idéias ou 
informações sobre o tema e não consegue encadeá-las. Ele também pode ter 
dificuldade para estruturar suas idéias e definir uma linha lógica de raciocínio.

4a. O plano 
As falhas do desenvolvimento podem ser evitadas se antes da redação o autor 
fizer um plano do que irá escrever. 

Para lembrar: 

O plano é um roteiro em que organizamos as idéias e a 
seqüência que iremos utilizar no texto. Ele deve ser o mais 

enxuto possível. Nos ensaios curtos, o plano deve prever pelo 
menos as partes do texto e os parágrafos. Nos ensaios longos, 

é bom incluir os subtítulos.
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Retomando nossa imagem da ponte, o plano são os pilares que sustentam essa 
construção, mostrando sua lógica de raciocínio e antecipando, para quem escreve, 
o que depois aparecerá em uma seqüência clara e racional para o leitor. 

O Plano da Redação

• Ao planejar um texto que irá discutir o uso de 
fotografias no ensino de História, o autor precisa 
ter clareza do público leitor e do tamanho, ou do 
número de linhas, que deve ter o seu texto.

• É necessário definir a maneira como montará a 
introdução — que, além de direta e objetiva, 
precisa apresentar o tema ao leitor e, mais do que 
isso, estimulá-lo a refletir sobre o assunto em 
questão. É importante pensar também no tamanho 
da introdução.

• Na seqüência, o roteiro define os argumentos ou 
as idéias que serão debatidas no desenvolvimento 
do texto. Pode ser uma idéia ou várias; o 
imprescindível é que ela faça a relação entre a 
introdução e a conclusão.

• O passo seguinte é pensar na "amarração" das 
idéias desenvolvidas e que, de forma sintética, 
levem a uma conclusão de seus pontos de vista.

5. A conclusão 
Parte mais importante do texto, é o seu ponto de chegada. Os dados utilizados, as 
idéias e os argumentos convergem para este ponto em que a discussão ou a 
exposição se fecha. A conclusão tem o valor da síntese no pensamento dialético. 
E, na sua estrutura normal, não deve deixar abertura para continuidade da 
discussão. Em uma comparação, a conclusão é equivalente à resposta em um 
problema de Matemática. 

5a. Concluir sem repetir 
Um texto bem concluído é aquele que evita repetir argumentos já utilizados. 

A repetição de argumentos e o uso de fórmulas feitas 
empobrecem qualquer redação. Fuja de expressões como: 

"Portanto, como já dissemos antes (...)" ou "Então, como já 
vimos (...)".
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Além disso, o caráter de fecho da conclusão deve ficar evidente na clareza e força 
dos argumentos do autor. Portanto, é desnecessário e pouco elegante escrever 
"Concluindo (...)" ou "Em conclusão (...)". 

5b. O tamanho ideal 
Proporcionalmente, o tamanho da conclusão é equivalente ao da introdução, ou 
seja, 1/5. Essa é uma característica e uma qualidade de quase todos os textos 
bem redigidos. Nas conclusões que ultrapassam essa proporção; ou seja, naquelas 
que ficam muito longas, é possível que haja um dos seguintes erros: 

• O desenvolvimento não é suficientemente explorado e invade a conclusão.
• O desenvolvimento não é suficiente para fundamentar a conclusão e há 

necessidade de mais explicações.
• O autor está "enrolando", "enchendo lingüiça", "floreando".
• O autor usa frases vazias, perfeitamente dispensáveis.
• O autor não tem clareza de qual é a melhor conclusão e se perde na 

argumentação final.
• Na falta de argumentos conclusivos de fato, o autor fica girando em torno de 

idéias paralelas ou redundantes.

5c. Quando a conclusão não conclui 
A conclusão, é claro, deve concluir o texto. Por isso, não pode ser uma abertura 
para novas discussões. Existem exceções. Acompanhe em seguida algumas delas: 

• O autor apresenta idéias polêmicas e deixa a conclusão em aberto para não 
influenciar o posicionamento do leitor.

• O autor não fecha a discussão propositalmente, estimulando o leitor a ler uma 
possível continuidade do texto, como um outro capítulo.

• O autor não deseja mesmo concluir, mas apenas apresentar dados e 
informações sobre o tema que está desenvolvendo.

• O autor quer que o próprio leitor tire suas conclusões e enumera perguntas no 
final.

Glossário 

Chavão: fórmula muito repetida de escrever ou falar; lugar-comum. 
Intrincado: obscuro, confuso, emaranhado, complicado. 
Tema: é uma formulação que circunscreve e delimita um conteúdo. É o assunto de 
que se fala ou de que se vai falar. 

file:///D|/Biblioteca/Portugues/Textos/Como%20é%20organizado%20um%20texto%20bem%20redigido.htm (9 of 10)1/1/2005 15:20:03



Como é organizado um texto bem redigido?

 
Copyright Klick Net S.A. Todos os direitos reservados. 

Página principal | Mapa do Site | Pesquisa no Site | Categorias
Fale conosco! Acessos:  

file:///D|/Biblioteca/Portugues/Textos/Como%20é%20organizado%20um%20texto%20bem%20redigido.htm (10 of 10)1/1/2005 15:20:03

http://www.espirito.org.br/index.asp
http://www.espirito.org.br/portal/mapa.html
http://www.espirito.org.br/portal/pesquisa.html
http://www.espirito.org.br/portal/categorias/index.asp
http://www.espirito.org.br/portal/fale-conosco.html


Como escrever o necessário em poucas palavras?

Portal do Espírito Mapa do Site | Pesquisa no Site | Categorias

Página principal » Palestras » Material de Apoio » Técnicas e Dicas 
de Redação

Como escrever o 
necessário em poucas 

palavras? 
Há autores que apresentam uma característica expressiva em seus textos: gastam 
muitas palavras para comunicar suas idéias. São detalhistas, preferem explorar as 
idéias em várias facetas. Outros têm características opostas: expressam suas 
idéias em poucas palavras; comunicam o essencial; vão direto ao raciocínio. Se há 
o exagero expressivo, comete-se o erro chamado prolixidade. Se há muita 
economia de idéias, caimos no erro do hermetismo. Entre esses dois extremos, 
há os textos mais fluentes e cheios de palavras ou os mais densos e contidos. 
Assim, começamos a falar em concisão e precisão da linguagem.  

 

1. Concisão e precisão  
Concisão é a qualidade de dizer o máximo possível com o mínimo de palavras. 
Precisão é a qualidade de utilizar a palavra certa para dizer exatamente o que se 
quer. 

Podemos considerar a concisão e a precisão como qualidades 
que caminham juntas, têm afinidade. Mas a concisão verifica-

se na frase e a precisão, no vocábulo. 

1a. Texto conciso e texto preciso 
Um texto conciso é aquele em que as idéias se condensam em frases e períodos 
que expressam o essencial do que se quer comunicar. Em um texto preciso, todas 
as palavras traduzem exatamente as idéias do autor e não entram em choque com 
conceitos estabelecidos. 

 Para lembrar: 
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O antônimo ou o contrário da concisão é a prolixidade. O 
contrário da precisão é a imprecisão ou o óbvio. 

2. Quando a redundância é necessária  
A redundância é uma das falhas mais comuns na falta de concisão. Ser 
redundante significa dizer a mesma coisa mais de uma vez. Geralmente a 
redundância prejudica um texto. Mas há situações em que ela é justificável e 
necessária, como em um texto didático em que o autor repete de propósito 
conceitos ou os redige em outras palavras, usando a repetição como um recurso 
para acentuar pontos importantes do assunto. 

3. A fala e a escrita  
Não podemos estabelecer um paralelo exato entre a fala e a escrita. Há pessoas 
que são prolixas na expressão oral, outras são de poucas palavras. Mas isso não 
quer dizer que elas se comportarão do mesmo modo ao redigir. Muitas vezes, 
pessoas falantes são concisas ao redigir e vice-versa. 

4. As características do redator  
O redator precisa identificar as suas características ao escrever, ficando atento 
para reconhecer se é prolixo ou conciso demais. Assim, fica mais fácil controlar os 
excessos ou contornar as falhas. O prolixo vai precisar reler seus textos e cortar o 
que é excessivo. O conciso deve observar se não está sendo sintético demais, a 
ponto de dificultar a compreensão do leitor, e se é necessário desenvolver mais 
alguns trechos de seu texto. 

5. Redação é concisão  
O ato de redigir ou o momento em que o autor cria o texto é solitário. É uma 
situação de escolha e síntese de palavras, normalmente muito menos espontânea 
do que a fala. Escrever pressupõe também um trabalho lento de aprendizagem e 
de consciência de elaboração do texto. É um processo conciso por sua própria 
natureza. 

6. Liberdade de expressão  
A necessidade de ser conciso não deve ser uma 
limitação à liberdade de expressão do redator. Por isso, 
pense no seu modo de redigir, na sua personalidade de 
escritor — que jamais poderá ser moldada por 
imposições teóricas. A concisão como qualidade somente 
será atingida se você respeitar seu modo de ser quando 
estiver escrevendo. 
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A concisão, portanto, não é linguagem de telegrama, é uma 
forma particular de buscar a linguagem mais econômica, com 
o único intuito de conseguir uma comunicação mais eficiente. 

7. A imprecisão  
Com freqüência ouvimos frases como: "Tá na ponta da língua..."; "Como é mesmo 
o nome daquela coisa?"; "Como é que eu digo isso?"; "Esqueci..."; e tantas 
outras. Essa sensação de que as palavras de repente fogem de nós pode indicar 
que o nosso vocabulário é insuficiente ou impreciso. 

7a. Ampliação do vocabulário  
A limitação do vocabulário não impede um raciocínio inteligente e incisivo. Em 
tese, nosso vocabulário é suficiente para desenvolver nossas tarefas. Quando ele é 
insuficiente, pesquisamos e estudamos. 

Quando dominamos bem o nosso vocabulário, conseguimos 
ser mais precisos; ou seja, a precisão depende mais do 

domínio do vocabulário que temos do que do conhecimento de 
um grande número de palavras. 

8. Terminologia  
A precisão é um aspecto importante da linguagem. Mas, se pensamos no 
vocabulário específico de uma ciência ou de uma área de conhecimento e no 
conteúdo que esses termos expressam, a precisão se relaciona diretamente com a 
terminologia — que é outro critério de avaliação da qualidade do texto. 

"Berlim tem dois rostos. Durante o dia inteiro, o 
que se vê pelas ruas são os velhos. A partir de oito 
da noite, os velhos desaparecem e surgem os 
jovens, tomando conta de tudo. A cidade se recicla 
a cada dia. Até mesmo nos cafés kneipes e 
restaurantes, muda-se a forma de atendimento. À 
tarde, é comum os garçons serem pessoas de meia-
idade. À noite, o serviço geralmente é feito por 
universitários. Aliás, é bem maior o número de 
mulheres nesses serviços, que de homens."  
 
Ignácio de Loyola Brandão, trecho extraído do livro 
O Verde Violentou o Muro 

Em O Verde Violentou 
o Muro, Ignácio de 
Loyola Brandão dá um 
bom exemplo de texto 
conciso
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Glossário 

Hermetismo: qualidade de hermético. Aqui tem o significado de obscuro, de difícil compreensão.  
Prolixidade: qualidade de prolixo. Significa muito longo ou difuso; excessivo; demasiado; enfadonho.  
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Como fazer uma boa 
avaliação? 

Não é fácil avaliar a qualidade de um texto. Dizer que ele é bom, ruim 
ou mais ou menos também não resolve a questão. Principalmente 
porque essas categorias são limitadas e, quando ficamos presos 
somente a elas, perdemos um momento fundamental do processo de 
aprendizagem, que é a avaliação dos aspectos que podem ser 
melhorados. Alguns professores consideram a correção gramatical 
suficiente para medir a qualidade de um texto. Para outros, o 
conteúdo é o principal elemento a ser considerado. Essa é uma questão polêmica, 
mas sem dúvida a finalidade do texto é um fator determinante para definir melhor 
os critérios de avaliação. Esses critérios devem ser suficientemente abrangentes 
para levar em consideração os principais aspectos do texto. 

 

1. A escolha dos critérios 
Geralmente, os critérios escolhidos para uma avaliação são objetivos. Mas essa 
escolha e a preferência por um ou outro critério podem apoiar-se em posições 
subjetivas e variar de acordo com o material ou a situação que está em 
julgamento. A gestão de um prefeito, por exemplo, pode ser avaliada como boa ou 
ruim, dependendo das propostas políticas de seu partido e das metas de sua 
administração. Com a redação do ensaio é mais ou menos assim. Os professores 
que consideram que escrever bem é escrever de acordo com as normas 
gramaticais justificam sua opção utilizando argumentos objetivos e convincentes. 

Sem descuidar desse aspecto, consideramos o conteúdo do 
texto como o principal critério de avaliação, e as justificativas 
para essa escolha são igualmente objetivas e convincentes. 

2. Quais são os critérios  
Utilizamos seis critérios para conseguirmos abranger as principais variáveis que 
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compõem um ensaio: 

• O conteúdo.  
• A estrutura do texto.  
• A estrutura de idéias.  
• A linguagem.  
• A terminologia.  
• A gramática. 

Esses critérios são suficientes para uma avaliação proveitosa do ensaio. Mas isso 
não significa que outros também não possam ser usados de acordo com os 
objetivos do texto ou da metodologia que se adote. 

3. Uma boa orientação  
Os critérios de avaliação também devem orientar o autor em seu trabalho de 
redação. Por isso, é importante ficar atento a eles na hora de escrever — seja o 
seu texto um ensaio, uma carta, um memorando ou uma tese universitária. 

Para lembrar: 

Alguns critérios nos permitem ser mais específicos do que 
outros, considerando-se as qualidades esperadas em um texto. 

Em algumas questões de redação, é possível dizer claramente o que é certo e o 
que é errado. É o caso da terminologia e da gramática, em que uma definição de 
átomo não pode tratar de células ou de fórmulas matemáticas. Por outro lado, 
quando avaliamos o conteúdo ou a estrutura de um texto, por exemplo, já não 
podemos ser tão afirmativos e nos limitarmos à avaliação de que algo funciona ou 
não funciona bem. Em uma terceira situação ainda, temos de nos contentar com 
um simples "depende". Isso acontece quando avaliamos aspectos da estrutura de 
idéias e da linguagem usada no texto. Nesse caso, também não há condições de 
sermos muito definitivos. 

4. O objetivo é melhorar o texto  
Conhecendo os critérios de avaliação de um texto, temos mais possibilidades de 
pensar na melhor maneira de organizá-lo e desenvolvê-lo. 
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Esses critérios devem ser usados como referenciais de auto-
avaliação para o redator. Quem escreve precisa empenhar-se 

sempre em aprender um caminho para aprimorar o texto. 

O redator de um texto conceitual deve ficar atento à melhor estrutura para sua 
redação (tanto à estrutura de idéias quanto à estrutura do texto). Assim, com 
certeza, o resultado de seu trabalho será melhor. 

Glossário 

Convincente: que convence, convencedor.  
Objetivo: relativo ao objeto. Prático, positivo. Ou relativo à realidade exterior.  
Referencial: que constitui referência, ou que a contém. Relativo a, ou que é utilizado como referência.  
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Como o pensamento 
se organiza para 
produzir o texto? 

 
Como no prédio em 

construção, no texto 
conceitual percebem-se os 

elementos concretos que 
o compõem 

A sociedade sempre nos cobra um posicionamento 
frente a ela. Diante disso, formamos, reformulamos 
ou reafirmamos nossos valores. Mas todo juízo de 
valor pressupõe um outro ou outros juízos que o 
questionam ou o contradizem. Quando redigimos um 
texto conceitual, estamos interessados em discutir 
objetivamente a realidade que nos cerca. Para isso, 
nosso pensamento precisa ser capaz de absorver e 
trabalhar com as várias posições e os diversos juízos 
de valor. Esse pensamento deve ser aberto para 
novas idéias, mas também ter informações e valores 
sólidos para resistir aos questionamentos. O processo 
dialético de pensamento nos fornece instrumentos 
para essa tarefa. Analisa de modo objetivo os 
diversos ângulos de uma determinada situação da 
realidade e faz isso obedecendo a três momentos — a tese e a antítese —, que 
preparam a síntese ou a conclusão.  

 

1. A estrutura do pensamento dialético  
Os três momentos do raciocínio dialético são chamados  
de tese, antítese e síntese. 
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• Tese — É uma colocação inicial, uma idéia que se 
apresenta, uma proposição.

• Antítese — É a proposição contrária à tese. Revela 
um mecanismo de oposição, é uma idéia que se 
contrapõe à tese.

• Síntese — É o resultado do processo de tese e 
antítese e se expressa em uma idéia que mantém o 
que há de correto ou legítimo entre as proposições 
opostas. A síntese é a união dos opostos.

2. A estrutura do ensaio  
O ensaio também tem uma estrutura formada por três partes, que se apresentam 
em seqüência determinada. 

Nos ensaios, as partes do texto são chamadas de introdução, 
desenvolvimento e conclusão. 

2a. Como reconhecer a estrutura do texto 
A estrutura é a relação entre os elementos que compõem qualquer coisa que se 
apresente organizada. Essa idéia de estrutura vale tanto para um organismo vivo, 
como para uma casa ou uma sociedade. Para entender a estrutura, é preciso 
abstrair. Pense, por exemplo, em um edifício de vários andares em construção. O 
esqueleto de concreto que se vê na construção é a chamada estrutura do prédio. 
Mas a estrutura de que falamos seria aquela que abstrai esse esqueleto de 
concreto: as linhas retas e os planos. Em um texto conceitual também podemos 
perceber a relação dos elementos concretos que o compõem. Sua estrutura tem 
correspondência com a estrutura dialética do pensamento. 

3. Os elementos do texto 
Alguns professores e teóricos denominam a introdução, o desenvolvimento e a 
conclusão por outros nomes, como 1ª parte, 2ª parte e 3ª parte. Também são 
conhecidos por prólogo, corpo e epílogo; começo, meio e fim; ou, ainda, 
introdução, miolo e final. Aproximando a estrutura do ensaio à dialética, temos a 
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figura acima. 

Glossário 

Dialética: conceito que tem dois significados. Para os filósofos gregos, era a arte do diálogo. 
Retrabalhado pelos filósofos marxistas, passou a designar o processo de discussão exata do real.  
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Como se faz para ler 
sem parar e entender 

tudo? 
Existem algumas qualidades de linguagem que costumam ser 
apontadas como importantes para que o texto seja considerado 
bom. Assim, um texto claro e fluente é, em princípio, um texto 
com qualidades. Mas, como tudo o que diz respeito à linguagem, 
não podemos generalizar. Há inúmeros textos consagrados e 
culturalmente importantes em suas áreas que não têm essas 
qualidades. Existem situações em que o autor não tem 
necessidade ou não deseja ser claro e fluente. A variável é 
quase sempre o leitor. É possível, ainda, que o autor não seja 
um bom escritor, mas que seu texto traga informações tão 
importantes de conteúdo que não se leve muito em conta sua 
falta de habilidade para redigir. As considerações sobre linguagem, mesmo sobre 
aspectos consagrados, são sempre muito relativas e discutíveis. Por isso, 
apelamos novamente ao bom senso.  

 

1. Clareza e fluência  
Um texto claro é aquele que é compreensível em uma primeira leitura. Fluência é 
a qualidade que permite a leitura ininterrupta, sem prejuízo da compreensão e 
sem necessidade de releitura. Os textos jornalísticos e os dos livros didáticos são 
exemplos de textos geralmente claros, fluentes e adequados aos seus leitores. 

2. Respeito ao leitor  
Qualquer texto deve respeitar o seu leitor. E há várias formas de se fazer isso. 
Clareza e fluência são qualidades básicas. Mas, se levássemos isso sempre ao pé 
da letra, somente escreveríamos textos com períodos simples e curtos, como nos 
livros infantis. Isso seria um desrespeito à capacidade de compreensão de leitores 
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mais experientes e sofisticados. 

3. Saiba quem é o seu leitor  
Pensar na linguagem nos remete para a questão fundamental 
de saber quem é o nosso leitor. Ela também nos obriga a 
refletir em outros aspectos igualmente importantes, que devem 
ser respondidos: O que desejamos com o nosso texto? 
Queremos que o leitor pense, releia e discuta o texto? É 
necessário que o leitor aprenda rapidamente o essencial? Qual 
é, afinal, a função de nosso texto? 

4. Como ordenar as idéias  
Se queremos dar clareza e fluência ao nosso texto, devemos respeitar o princípio 
de que a ordenação normal dos termos da oração é a mais clara. Mas essa não é 
uma regra indiscutível. 
Os termos integrantes da oração são sujeito, predicado e complementos. Portanto, 
em princípio, é mais claro dizer: 

Zé anda de bicicleta. 

Em vez de: 

De bicicleta Zé anda. 

Também é mais clara a ordenação normal dos períodos compostos — oração 
principal, orações coordenadas e/ou subordinadas. 

É mais claro: 

Zé anda de bicicleta, mesmo que faça frio. 

Em vez de: 

Mesmo que faça frio, Zé anda de bicicleta. 
 

Zé, mesmo que faça frio, anda de bicicleta. 

5. Idéias intercaladas  
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De um modo geral, sempre que quebramos a ordem direta de um período, 
intercalando idéias entre os termos integrantes da oração ou entre orações de um 
período, prejudicamos a fluência do texto. 

6. Períodos longos  
Os professores costumam ensinar que períodos longos prejudicam a clareza e a 
fluência. O problema não é exatamente o tamanho do período e sim a organização 
das idéias. Se estiverem intercaladas em excesso, o texto pode se tornar 
cansativo, mas não será, necessariamente, obscuro. Porém, não é bom redigir 
períodos muito longos. Veja o exemplo seguinte: 

Apesar disso, se compararmos essa crise na educação com as 
experiências políticas de outros países no século XX, com a agitação 

revolucionária que se sucedeu à Primeira Guerra Mundial, com os campos 
de concentração e de extermínio, ou mesmo com o profundo mal-estar 
que, não obstante as aparências contrárias de propriedade, se espalhou 
por toda a Europa a partir do término da Segunda Guerra Mundial, é um 

tanto difícil dar a uma crise na educação a seriedade devida.   

 
Apesar disso, é um tanto difícil dar a uma crise na educação a 
seriedade devida, se compararmos essa crise na educação com as 

experiências políticas de outros países no século XX, com a agitação 
revolucionária que se sucedeu à Primeira Guerra Mundial, com os campos 
de concentração e de extermínio, ou mesmo com o profundo mal-estar 
que, não obstante as aparências contrárias de propriedade, se espalhou 

por toda a Europa a partir do término da Segunda Guerra Mundial.  

 
Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro 

6a. Reordenando períodos longos  
O problema do primeiro texto à direita é que a oração principal — "...é um tanto 
difícil..." — está no final. Quando lemos seu início — "Apesar disso..." —, 
esperamos uma continuidade lógica. É como se nossa mente perguntasse "Apesar 
disso o quê?". Mas a resposta a essa suposta pergunta só vem no final. A 
impressão é de que metade da nossa mente fica esperando a resposta, enquanto 
a outra metade continua lendo o restante do período. Quando finalmente o 
"apesar disso" se junta ao "é um tanto difícil", já lemos o restante do período pela 
metade. Ficamos então com a sensação de que não entendemos direito. Assim, 
um problema de estrutura de idéias gera outros de clareza e fluência. 
Reordenando o período, ele ficaria como no segundo texto. 
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7. Avalie as possibilidades  
As orientações sobre linguagem não são regras infalíveis. Muitas vezes 
encontramos exemplos que as contradizem. O melhor é procurar saber 
exatamente quem será nosso leitor e adequar a linguagem a ele. Não se esqueça 
de que é sempre melhor não criar entraves para a compreensão de seu texto. 

Glossário 
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Comunicação - Feedback

   
 Comunicação
 O que é comunicação 
 Bases da comunicação 
 Estilos de comunicação 
 Dissonância Cognitiva  
 Linguagem Corporal  
 Comunicação Escrita  
 Habilidade de Escutar 
 Feedback 
 Reuniões 
  

Volta DICAS

Comunicação Escrita 
 
Na era do fax, computador e internet são inúmeras as maneiras das pessoas se comunicarem de forma 
rápida e prática, para qualquer canto do mundo. Mas a principal dificuldade enfrentada não está em como 
utilizar a tecnologia, uma vez que o domínio da informática é praticamente total, e sim em se fazer 
entender claramente tanto na linguagem falada como na escrita. Não é só o veículo que usamos para nos 
comunicar que conta, mas tambem a forma, o conteúdo e a linguagem que utilizamos para isso.

Às vezes, conforme o veículo utilizado, o documento redigido e até as palavras e formas de tratamento 
usadas não são as mais indicadas para a situação. Seja um simples bilhete, um email, ou um documento 
oficial, o fato é que nem sempre a linguagem corresponde à formalidade ou informalidade do assunto, ou a 
estrutura de texto escolhida é a mais adequada.

Tal como falar, escrever é um recurso que precisa ser aprendido, e ambos, estão intimamente ligados, pois 
são atividades que trabalham com a palavra. O fato de alguém saber ortografia, ou seja, saber escrever as 
palavras com pequeno número de erros, não significa que esteja pronto para escrever qualquer texto. 

O treinamento é essencial para o bom desempenho da escrita.

Todos os grandes escritores afirmam que a leitura é a base da arte de escrever. Ler é interpretar símbolos 
gráficos de maneira a compreende-los; a leitura, constitui uma das cinco atividades fisiológicas básicas 
(pensar, falar, ouvir, escrever e ler). Essas atividades linguísticas estão relacionadas entre si: o 
pensamento é expresso pela fala, recebido pela audição, gravado pela escrita e interpretado pela leitura. 
Mas apesar desta relação, escrever e falar exigem técnicas diferentes. Por mais perfeita que seja, a 
transcrição da fala para a escrita não consegue fazer com que esta atinja o colorido da fala.

  
 Redigir
  
 A maior dificuldade está em transformar as idéias em texto utilizando palavras corretas no momento certo. 

Muitas vezes, acreditamos que a palavra não expressa suficientemente o que ela quer dizer, e o texto 
acaba reunindo uma fileira de palavras com mesmo sentido ou que não se relacionam entre si. Isso 
acontece porque antes de iniciar a escrita não organizamos as idéias, escrevendo-as sem pensar no texto 
como um todo.

  
 Organizando idéias
  
 Para organizar as idéias, o ideal é esboçar um roteiro antes de iniciar a redação, como abaixo:

●     Escolha do assunto - O tratamento do assunto dependo do objetivo de você deseja alcançar. Não 
há assunto que não possa ser abordado de diversas maneiras e sobre o qual não se possa escrever 
uma série de prós e contras. 

●     Lista de idéias - Escolhido a assunto, e determinado o objetivo, é necessário preparar uma lista de 
pensamentos, uma relação de todas as idéias a serem incluídas que tenham relação com o assunto: 
fatos, argumentos, citações, comparações, lembretes, opiniões, exemplos e números. 

●     Plano - O primeiro passo é extrair da lista as idéias que parecem mais importantes, seguindo uma 
ordem cronológica ou de prioridade, e depois fixar-se naquelas que deseja aprofundar. 

●     Esboço - A redação do esboço é muito importante para regiostrar, sem a obrigatoriedade do texto 
final, a fluência de idéias que podem se perder com a organização imediata. Com o esquema, é 
possível reorganizar as idéias, colocando-as na sequêcia lógica, gerando uma composição 

 Estrutura
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Comunicação - Feedback

 Toda redação é composta por título, introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Na introdução , procura-se despertar no leitor o desejo de ler. Isso pode ser feito adiantando-se os 
principais pontos que seráo tratados nop texto. Lembre-se: tudo que for afirmado na introdução deverá ser 
desenvolvido, com argumentos concretos, no corpo de texto.

O desenvolvimento consiste em ordenar progressivamente os dados, opiniões, aspectos que o tema 
envolve, e fundamentá-los por meio de razões, exemplos e provas. Cada idéia deve ser desenvolvida em 
parágrafos diferentes.

A conclusão é a parte final da redação e deve encerrar, coerentemente, uma sintese clara da posição 
assumida. Ela deve se adequar à introdução e ser fecho para o desenvolvimento.

  
 Para escrever bem
  
 ●     Saiba o que você quer dizer antes de começar, planeje; 

●     Não use frases e parágrafos muito extensos; 
●     Evite abreviações; 
●     Procure não repetir a mesma palavra, troque-a por sinônimos. 
●     Não use rimas e palavras de difícil entendimento; 
●     Seja direto, claro e simples e não fuja do tema proposto; 
●     Prefira palavras curtas e familiares; 
●     Prefira verbos ativos, evite os passivos; 
●     Use estilo conversacional, escreva do modo que você falaria; 
●     Coloque pessoas nas suas sentenças, evite o impessoal. 

  
 Tipos de comunicação escrita
  
 ●     Carta pessoal - Essa carta, bilhete ou recado é trocada entre parentes e amigos. Sua característica 

mais importante é a informação: é necessário que o remetente consiga ser entendido. Local e data, 
saudação e assinatuar são elementos obrigatórios para garantia das identificações necessárias, todo 
o resto é livre. 

●     Carta social- É aquela trocada entre pessoas amigas, mas sem grande intimidade, principalmente 
para apresentar felicitações ou pêsames, e fazer convites e comunicados. Trata-se de carta com 
objetivo claro e, ao menos teoricamente, assunto único. O remetente deve estar atento, portanto, 
para não ultrapassar esse objetivo, misturando assuntos. 

●     Telegrama- É empregado para envio de mensagens curtas de maneira rápida. 
●     Redação Técnica - Neste tipo de texto, o aspecto pessoal é secundário e prevalece a clareza, a 

lógica, a concisão, de fácil leitura e de precisão das idéias. 

  
 VOLTA MENU DICAS
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FAQ - Menu

Voce sabia? 

 
Os maiores problemas enfrentados pelas empresas, e em particular 

pelas pessoas que as formam, tem ligação direta com a comunicação.  

 

Conheça alguns tópicos importantes!

Escolha a área da informação desejada: 

Comunicação  Atendimento à Clientes  Comportamento Marketing e Vendas

 O que é comunicação  Qualidade Atendimento  Resistência à Mudanças  Abrangência

 Bases da comunicação  Momentos da verdade  Negociação  O vendedor

 Estilos de comunicação  Estilos de Atendimento  Conflito  Venda pela satisfação

 Dissonância cognitiva  Tipos de Clientes  Delegação  Telemarketing

 Linguagem corporal  Como atender clientes  Confiança  Televendas

 Comunicação Escrita  Situações críticas  Motivação  Qualidade de Serviços

 Habilidade de Escutar  Tipos de manifestações  Criatividade  Avaliação de contratos

 Feedback  Como encantar clientes  Princípios  

 Reuniões  Habilidades do SAC  Liderança  

  Plano de Contingência  Planejam. de Tempo  

Se você tiver informações úteis e/ou sugestões que possam trazer valor agregado aos tópicos mostrados,  
nos envie, teremos prazer em incluir em nossas dicas.

Caso não encontre 
a informação que 

procura.

 

Envie-nos seu 
questionamento.

 

Contate um 
representante 

Atender
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É importante planejar 
um texto? 

Planejar o texto significa organizar-se e fazer uma previsão do 
que irá escrever. Essa postura não resulta de curiosidade ou de 
insegurança. Consciente da importância da conclusão como a 
parte mais significativa do ensaio ou de outro tipo de texto, é 
necessário que o autor tenha clareza da seqüência de idéias 
que vai desenvolver antes de iniciar a redação. Para isso, 
precisa planejar seu texto. O que norteia a elaboração do plano são, portanto, 
preocupações muito objetivas. O plano pode ser um rol desorganizado de idéias, 
que só seu autor entende; ou ainda uma síntese bem organizada, segundo alguns 
modelos que se fixaram e estão consagrados pelo uso. Veremos aqui os modelos 
organizados mais usados, para que fique muito clara a importância do 
planejamento.  

 

1. Organizar e prever  
Organizar, em um ensaio, é estruturar idéias em uma seqüência lógica, 
progressiva e correta, de forma a propiciar ao leitor uma compreensão clara e 
objetiva do conteúdo do texto.  
Prever é elaborar um rol de idéias em seqüência, que propicie um roteiro seguro a 
quem redige. Esse roteiro deve garantir uma boa organização ao futuro texto. 

1a. Facilidade para redigir  
O plano, ou o roteiro resultante da preocupação em organizar e prever, não deve 
ser uma amarra que limite nossa liberdade de expressão ao redigirmos. 

O plano, ao contrário, deve funcionar como um guia e liberar o 
redator para os aspectos mais atraentes do texto, ligados à 

linguagem. 
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É importante planejar um texto?

As pessoas que não têm prática podem acabar gastando muito mais tempo para 
elaborar o plano do que gastariam se redigissem diretamente o ensaio. Isso é 
normal. Com a experiência, o tempo gasto vai sendo progressivamente menor. 
Mas o certo é que a probabilidade de termos um texto bem redigido é sempre 
maior quando planejamos sua redação. 

2. Com o plano na cabeça  
Um outro aspecto positivo de se elaborar o plano é a possibilidade de perceber 
claramente nossos acertos e confusões em relação ao conteúdo do texto. Isso 
porque ao escrever um roteiro de trabalho já começamos a perceber se a nossa 
seqüência de idéias é lógica e suficiente para sustentar o texto. 

"Tenho boas idéias, mas não sei como escrever." 

Ouvida com bastante freqüência, essa frase pode indicar falta de clareza no 
conteúdo ou pouco domínio da estrutura do texto. Também pode ser uma 
indicação de dificuldades de linguagem. Geralmente, ela revela problemas de 
estrutura de idéias, que o exercício sistemático do plano ajuda a resolver. Se esse 
for o seu caso, não pense que você é a única pessoa a ter dificuldades para 
escrever. Até escritores renomados têm momentos de incerteza e dúvida sobre 
como colocar suas idéias e histórias no papel. 

3. Vantagens do plano  
O plano nos permite antecipar boas soluções para o conteúdo, a estrutura do 
texto, a estrutura de idéias e para a terminologia, nos aspectos em que ela tem 
relação com o conteúdo. Portanto, dos seis critérios de avaliação do ensaio — 
conteúdo, estrutura do texto, estrutura de idéias, linguagem, terminologia e 
gramática —, na hora da escrever o texto, o plano pode centrar sua preocupação 
na linguagem e na gramática. 

4. Características do plano  
O plano do ensaio precisa ser sucinto e resumido. Essa é a sua principal 
característica. Ao montá-lo, o redator deve preocupar-se em prever e formalizar 
suas idéias em pequenos textos, que não são propriamente o produto final, mas 
que já estabelecem as diretrizes para isso. 

5. Apresentação do plano  
Não é preciso rigor estético para elaborar um plano. Ele pode ser rascunhado em 
um pedaço de papel ou estar caprichosamente digitado. O plano é pessoal e seu 
autor tem de sentir empatia por ele; ou seja, o plano do trabalho deve estar 
afinado com as idéias e com a futura redação que anuncia. 
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 Para lembrar: 

O plano só tem utilidade até o final da redação do texto. Depois 
disso, ele perde a importância, como as anotações de pesquisa e 

os rascunhos. 

6. Um plano organizado  
Embora o autor possa — e na verdade deva — elaborar o seu plano como quiser, é 
preciso existir nele uma organização. Mesmo que de forma simples, essa 
organização estará refletida na sua diagramação e em como os itens estão 
distribuídos e encadeados. 

6a. Coerência de idéias  
O plano precisa apresentar um princípio de organização de idéias, ou seja, deve 
ter uma coerência visual que revele o valor da idéia em uma simples olhada. Os 
modelos de plano apóiam-se nesse princípio de organização. 

7. Existe um plano ideal?  
O plano ideal é aquele que funciona. E o plano que funciona é aquele que serve 
como roteiro seguro no momento da redação. Ali está, por escrito, tudo o que 
pensamos sobre o tema, organizado em seqüência, faltando apenas a nossa 
redação. 

7a. Visualizando o trabalho  
Sabemos que o plano elaborado é o ideal quando o olhamos e percebemos com 
clareza o que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Podemos ver também 
quantos parágrafos terá nosso texto e até quantas linhas serão necessárias para 
escrever tudo o que queremos. 

Essa é uma situação ideal, mas é possível consegui-la desde 
que escolhamos uma forma de plano que traduza em detalhes 
todas as nossas expectativas. Ou seja, um plano que preveja 

as partes do ensaio, os parágrafos e cada uma das linhas. 

Existem algumas formas de planos consagradas que procuram garantir essa 
eficiência. 

8. O que o plano deve prever  
Só conseguimos montar um bom roteiro quando não temos mais dúvidas sobre o 
conteúdo. Nessa etapa, todas elas já devem ter sido respondidas e as pesquisas, 
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encerradas. Só falta organizar nossas idéias, na forma do plano, para começar a 
redigir. O plano bem feito, qualquer que seja a sua forma, precisa prever. 

• As partes do ensaio — introdução, desenvolvimento e conclusão.
• Os blocos de parágrafos, equivalentes a um subtítulo. Se houver 

subtítulo, este deve ser explicitado no plano (no caso de ensaios 
longos). 

• As idéias centrais dos parágrafos.
• As idéias e os dados que serão desenvolvidos em cada parágrafo.
• Os possíveis desdobramentos de algumas idéias.

Observe que as indicações acima foram colocadas do geral para o particular, ou 
do mais amplo para o mais específico. 

9. Numeração das idéias  
Para indicar o valor e o peso de nossas idéias no futuro texto, precisamos de um 
código que nos auxilie na sua organização. Esse código deve favorecer a idéia de 
seqüência e nos deixar clara, rapidamente, a amplitude da idéia. 

9a. Números e letras  
Existem convenções que facilitam a montagem do plano. Em geral usam-se 
números e/ou letras como códigos de auxílio na organização do roteiro. As formas 
de plano mais utilizadas são as chamadas forma francesa e forma americana. 

• Forma francesa — Usa a marcação com números e letras.
• Forma americana — Usa a marcação com números e pontos.

10. Plano com números e letras  
Nesta forma de plano, é importante o distanciamento da margem esquerda. 
Quanto mais próxima da margem, mais ampla é a idéia; quanto mais distante, 
mais específica. Vejamos: 

I (Algarismo romano) — Indica a parte do ensaio. Para um ensaio pequeno, 
teremos:

I — indicando introdução; 
II — indicando desenvolvimento; 

III — indicando conclusão. 
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1 (Algarismo arábico) — Indica bloco de parágrafos ou subtítulo. Para um ensaio 
pequeno, como a introdução terá somente um parágrafo, o número não aparece. 
Só aparece no desenvolvimento, que tem mais de um parágrafo. 

A (Letra maiúscula) — Indica idéia central do parágrafo. Em um ensaio pequeno, a 
letra A indicará a introdução, o primeiro parágrafo do desenvolvimento e a 
conclusão. Se o desenvolvimento tiver, suponhamos, quatro parágrafos, teremos 
A, B, C e D. 

a (Letra minúscula) — Indica idéia ou dado do parágrafo. Se um parágrafo tiver 
sete idéias, por exemplo, usaremos a, b, c, d, e, f e g para indicar na seqüência 
as idéias. Às vezes, porém, sentimos necessidade de desdobrar uma idéia indicada 
em letra minúscula. Isso pode acontecer quando queremos indicar dados mais 
específicos. Nesse caso podemos usar, para a idéia a desdobrada, a1, a2, a3... 

etc. 

11. Um exemplo de como fica o plano  
Vamos tomar como modelo hipotético um texto que tenha entre 30 e 40 linhas, 
um ensaio pequeno, com um parágrafo introdutório, três parágrafos no 
desenvolvimento e um conclusivo.  
Ao aplicar o esquema do plano, ficaria assim: 

A — Idéia central da introdução
a — 1ª idéia do texto (mais ou menos correspondente à 
1ª linha) 
b — 2ª idéia do 1º parágrafo
c — 3ª idéia do 1º parágrafo
•
•
• 
n — Última idéia do 1º parágrafo 
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1 
—

Idéia-síntese do desenvolvimento (idéia-síntese dos três 
próximos parágrafos)
A — Idéia central do 1º parágrafo do desenvolvimento

a — 1ª idéia do 1º parágrafo do desenvolvimento (2º 
parágrafo do texto)
b — 2ª idéia do 1º parágrafo do desenvolvimento (2º 
parágrafo do texto) 
•
•
•
n — Última idéia do mesmo parágrafo 

B — Idéia central do 2º parágrafo do desenvolvimento (3º 
parágrafo do texto) 

a — 1ª idéia do 2º parágrafo do desenvolvimento (3º 
parágrafo do texto) 

C — Idéia central do 3º parágrafo do desenvolvimento... 

A 
— Idéia central da conclusão

a — 1ª idéia do parágrafo final
b — 2ª idéia do parágrafo final
•
•
•
n — Última idéia do texto (mais ou menos 
correspondente à última linha do ensaio) 

 Para lembrar:  
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Como a introdução e a conclusão têm apenas um parágrafo, 
não faz sentido usar algarismo arábico (indicador de idéia-

síntese de vários parágrafos), porque essa idéia coincide com 
A (que é o indicador da idéia central dos parágrafos 

introdutório e final). Por isso alinha-se na mesma altura do A 
do desenvolvimento. 

Percebemos que há um distanciamento progressivo da margem de I até a (do 
algarismo romano até a letra maiúscula). Essa disposição é importante porque nos 
ajuda a visualizar a função das idéias. Preste atenção também na posição dos 
itens no sentido vertical. 

O exercício abaixo exemplifica um plano inicial para o 
desenvolvimento do texto de Italo Calvino: as letras 
maiúsculas (A,B,C) indicam as idéias centrais de cada 
parágrafo; as letras minúsculas correspondentes ilustram as 
demais idéias desenvolvidas em cada um deles 

I 

A — conferência sobre leveza 
a — oposição leveza-peso (a 
favor da leveza)  
b — argumento sobre o peso  
c — mais coisas sobre leveza 

Esta primeira conferência será 
dedicada à oposição leveza-peso e 

argumentarei a favor da leveza. Não 
quer dizer que considero menos válido o 
argumento do peso, mas apenas que 
penso ter mais coisas a dizer sobre a 
leveza. 

II 

B — definição global de meu 
trabalho 
a — ficção por quarenta anos  
b — experimentos diversos  
c — definição do meu 
trabalho  
d — subtração do peso  
d1 — figuras humanas  
d2 — corpos celestes  
d3 — cidades  
d4 — estrutura narrativa  
d5 — linguagem 

Depois de haver escrito ficção por 
quarenta anos, de haver explorado 
vários caminhos e realizado 
experimentos diversos, chegou o 
momento de buscar uma definição 
global de meu trabalho. Gostaria de 
propor o seguinte: no mais das vezes, 
minha intervenção se traduziu por uma 
subtração do peso; esforcei-me por 
retirar peso, ora às figuras humanas, 
ora aos corpos celestes, ora às cidades; 
esforcei-me sobretudo por retirar peso à 
estrutura da narrativa e à linguagem. 

Nesta conferência, buscarei explicar — 
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C — leveza, valor e não 
defeito  
a — explicar leveza antes 
valor que defeito 
b — para mim e para os 
ouvintes 
c — obras do passado 
d — ideal de leveza 
e — valor no presente e 
projeto no futuro 

tanto para mim quanto para os ouvintes 
— a razão por que fui levado a 
considerar a leveza antes um valor que 
defeito; direi quais são, entre as obras 
do passado, aquelas em que reconheço 
o meu ideal de leveza; indicarei o lugar 
que reservo a esse valor no presente e 

como o projeto no futuro.  

Italo Calvino, Seis Propostas para o 
Próximo Milênio

 

O gráfico acima indica 
a disposição das 

idéias no plano com 
números e letras: 

quanto mais próxima 
da margem, mais 
geral e ampla é a 

idéia; quanto mais 
distante, mais 

particular e específica 

11a. Os números  
O item em algarismo arábico indica apenas a consciência 
da estrutura (idéia central do desenvolvimento). O que se 
escreve nesse item só aparecerá redigido no ensaio se 
houver subtítulo, o que não é o caso de um ensaio 
pequeno. O mesmo ocorre com o que se escreve depois 
das letras minúsculas (idéia central dos parágrafos). Se 
houver intenção de redigir essas idéias no ensaio, elas 
devem ser repetidas nas letras minúsculas. 

12. O que se escreve no ensaio  
O que realmente aparece no texto são as idéias indicadas 
com letras minúsculas. E se cada item em letra minúscula 
corresponde a aproximadamente uma linha do ensaio, 
isso significa que podemos planejá-lo linha por linha. 

13. A linguagem do plano  
A linguagem do plano — que deve ser resumida, quase 
telegráfica — não interfere na linguagem do texto 
necessariamente. No plano, podemos até mesmo usar 
palavras abreviadas, já que sua utilização é pessoal. No texto não se deve 
abreviar, a não ser abreviaturas consagradas, como "séc. XX", "S/A" etc. 

14. Problemas com o plano  
O problema com esse modelo de plano é que acaba sobrando muito espaço em 
branco à esquerda do papel. No planejamento de um texto curto não há muito 
problema. Mas, em um texto longo, a compreensão pode ficar prejudicada. Por 
economizar mais espaço, e ser de fácil diagramação, costuma-se utilizar mais a 
forma de plano com números e pontos. 
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15. Outra forma de plano  
O plano tem uma utilização pessoal. Em alguns casos é necessário apresentá-lo a 
um leitor, mas de um modo geral ele serve apenas para o autor organizar suas 
idéias e prever seu texto. Quando cumpre essa função, o autor pode dar-lhe a 
forma que quiser, desde que se entenda com suas idéias. Seja como for, o plano 
dificilmente fugirá dos princípios apresentados nos modelos mais usados, que se 
fixaram exatamente porque são eficientes. É o que acontece com o plano de 
números e pontos. 

16. Plano com números e pontos  
Visualmente menos claro que o anterior, este modelo obedece ao mesmo princípio 
estético: mais próxima da margem, mais ampla e geral a idéia. Vamos compará-lo 
com o modelo anterior: 

Plano com Números e Pontos Plano com Números e Letras

1. I - 

1.1. 1 - 

1.1.1. A - 

1.1.1.1. a - 

1.1.1.1.1. a1 

Para fixar melhor o significado: 

1. Introdução 
2. Desenvolvimento  
3. Conclusão  
2.1. Indica bloco de parágrafos do desenvolvimento  
2.1.1. Indica idéia central do 1º parágrafo do desenvolvimento  
2.1.1.1. Indica 1ª idéia do 1º parágrafo do desenvolvimento 
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No mesmo plano, 
observe a posição 
dos itens no 
sentido vertical, 
como indica o 
gráfico acima: os 
primeiros itens são 
os mais próximos 
da introdução 

16a. Como numerar  
No caso da introdução de apenas um parágrafo, não há 
indicação para o segundo algarismo (idéia-síntese de vários 
parágrafos). A notação seria assim: 

1. Introdução 
1.0.1. Idéia central do parágrafo introdutório  
1.0.1.1. 1ª idéia  
1.0.1.2. 2ª idéia  

até 

1.0.1.n. Última idéia desse parágrafo 

 
O mesmo vale para a conclusão. Se tem apenas um 
parágrafo, usaremos 0 no lugar do número que indicaria 
idéia-síntese de vários parágrafos. Por exemplo, a notação 

da quarta idéia do parágrafo conclusivo seria assim: 3.0.1.4. 

O 3. indica que é conclusão; 0. indica que há apenas um parágrafo; 1. indica o 
parágrafo; e 4. indica a quarta idéia. 

Parece uma tarefa complicada, mas não é. Entendido o 
princípio, é preciso utilizar essa forma de plano para perceber 

melhor sua utilidade. Como quase tudo em redação, só a 
prática é que vai mostrando que aquilo que parece difícil na 

verdade não o é. 

17. Outras formas de plano  
As formas de plano são praticamente infinitas. Nada impede que cada autor crie a 
sua, já que é de utilização pessoal. É até comum vermos planos com números, 
letras e pontos. 

Mas quando precisamos apresentar o plano para alguém, é 
melhor seguir uma das numerações consagradas para facilitar 

o entendimento do leitor. 

Isso acontece, por exemplo, em colégios e faculdades, quando professores 
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querem acompanhar o trabalho do aluno e saber o que ele anda pensando sobre o 
texto que será escrito. 

17a. E se o plano não dá certo?  
Quando não há muita prática de planejar o texto, pode acontecer que, na hora de 
redigir, o plano não funcione muito bem. Por exemplo, uma idéia não se encaixa 
no texto ou fica melhor no parágrafo seguinte. Nesse caso, não tenha dúvida, 
mude o plano. 

Plano é para isso mesmo, serve como um referencial de nossa 
redação. Com certeza da próxima vez o plano chegará mais 

perto do texto final. 

18. Semiplano  
De início, os planos devem ser minuciosos, prevendo tudo, linha por linha do 
ensaio. Com o tempo, conforme a experiência, pode-se abrir mão de tanta 
minúcia, prevendo apenas idéias centrais dos parágrafos, por exemplo. Com mais 
experiência ainda, quando já se redigem ensaios longos, é possível planejar 
somente subtítulos. 

O plano pode ser mais ou menos resumido, mas ele tem de ser feito. 

A opção por um plano simplificado se conquista com o esforço de conhecer bem 
como organizamos nossas idéias, o que se consegue com mais facilidade se 
aprendermos a planejar bem. 

Glossário 

Empatia: ligação, identificação.  
Minúcia: pormenor; coisa muito pequena ou insignificante, ninharia.  
Referencial: que constitui ou que contém referência; que é aquilo a que se refere, conta ou relata; 
alusão, menção.  
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É necessário conhecer as estruturas do texto?

Portal do Espírito Mapa do Site | Pesquisa no Site | Categorias

Página principal » Palestras » Material de Apoio » Técnicas e Dicas 
de Redação

É necessário conhecer 
as estruturas do 

texto? 
Saber como funciona a nossa mente e também a mente do leitor é sempre útil na 
hora de escrever um texto. É como reconhecer o passo a passo da redação. O 
hábito de reconhecer, refletir e perceber as diferentes aplicações das estruturas de 
texto é uma oportunidade para torná-lo mais interessante ao seu leitor.  

 

1. Vestibular  
A maioria das provas de redação dos vestibulares pede a dissertação 
ou o ensaio. Por isso, é evidente que um vestibulando que tem 
conhecimento das muitas possibilidades de redigir seu texto leva 
vantagem sobre um outro que só raciocina de uma determinada forma. 
Poderá, por exemplo, optar pela estrutura cíclica, como uma forma de 
chamar a atenção do professor que irá corrigir a prova. O importante é 

saber que tem opções e conhecê-las. 

2. Aproveitar melhor a leitura  
Quem entendeu como funcionam as organizações estruturais com 
certeza não lerá mais da mesma forma qualquer texto conceitual. Terá 
condições de perceber como funciona a "cabeça" do autor, sua clareza 
ou não de raciocínio e, assim, aproveitar mais o texto. Também poderá 
compreender melhor outras formas de expressão que não usam a 
linguagem conceitual, como romances, filmes, peças teatrais — que 

também podem ser lineares, cíclicas etc. 

3. Empresas  
Os textos produzidos nas empresas geralmente têm uma estrutura 
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padronizada. Quem conhece as possíveis estruturas de texto se adapta 
facilmente a qualquer tipo de texto que precise produzir, seja uma 
análise de um produto, seja uma explanação de metas, seja um 
relatório. O que se deve evitar é o condicionamento a uma estrutura 

única, para que não se perca a noção de alcance do texto. Em outras palavras, 
para não ficar bitolado. 

4. Jornal  
Todo profissional de imprensa conhece a estrutura do texto jornalístico. 
O leitor, ao contrário, nem sempre consegue diferenciar essa estrutura 
das demais quando não conhece suas várias opções. Sabendo como 
elas funcionam, esse leitor passa a aproveitar muito melhor a leitura de 

seu jornal. 

5. Compreensão da realidade  
A pessoa que reconhece a estrutura de um determinado texto tem 
condições de entender qualquer estrutura, seja de uma empresa, de 
um setor ou de um jornal. Será um leitor melhor de textos e da 
realidade em que vive. 

Para lembrar:  

Textos se fazem com palavras. E palavras são o principal 
instrumento de compreensão da realidade. Entender as 

possíveis relações entre palavras é, no fundo, entender e 
colocar-se com mais clareza em seu mundo. 

Glossário 

Bitolado: que tem visão ou compreensão muito limitada; estreito.  
Condicionamento: aqui o sentido é o de ficar preso a uma única situação; dependência a um hábito. 
Copyright Klick Net S.A. Todos os direitos reservados. 
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Existem diferentes modos de 
pensar?

Quem escreve um ensaio está preocupado com a objetividade, a coerência e as 
idéias bem fundamentadas — objetivos que são semelhantes aos de todas as 
ciências. O mesmo acontece com a mais simples redação escolar, qualquer que 
seja o seu conteúdo. Isso porque essa forma de texto mostra o esforço do ser 
humano em seu desejo de conhecer e compreender a realidade em que vive, em 
todas as possibilidades de enfoque. O ensaio é, nesse sentido, expressão do 
método científico de conhecimento.  

 

1. Análise e síntese  
Esses são os dois métodos básicos de investigação científica. São dois processos de raciocínio que norteiam a 
pesquisa, a investigação e a discussão nas ciências. Todas as ciências, sejam as exatas, as biológicas ou as 
humanas, apóiam-se nesses dois métodos. 

2. Como funcionam os métodos de investigação 

• A análise — Consiste na decomposição de um todo em suas partes. É o que 
acontece quando um químico faz experiências para descobrir os elementos 
que compõem uma substância ou quando um professor de Português mostra 
aos alunos as diversas funções literárias num texto. Nesses dois exemplos, a 
análise está sendo colocada em prática.

• A síntese — É o oposto da análise. É um método em que se vai da parte para 
o todo, das causas para os efeitos. Exemplos: o químico misturando 
elementos para obter determinada substância; o médico perguntando o que o 
paciente sente para fazer o diagnóstico; um aluno fazendo uma série de 
operações para chegar à resposta de um problema de Matemática. Nesses 
casos, está sendo colocada em prática a síntese. Nas ciências, esses dois 
métodos, embora opostos, são complementares. 

Para lembrar:  

Os recursos de análise e síntese são a base do método 
científico. Podem ser usados em momentos diferentes, 
conforme a finalidade que se tenha. Mas, no todo, se 

complementam. 

Na redação, esses mesmos recursos podem ser a base para a estrutura dos textos e servem 
para criarmos duas possibilidades de orgnização do raciocínio. Assim, temos: 
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3. O raciocínio  
Os métodos de análise e síntese traduzem o funcionamento da mente humana ao investigar com objetividade a 
realidade à sua volta. O raciocínio ligado à análise é chamado dedutivo e o relacionado à síntese chama-se indutivo. 
 

• Dedutivo — É o raciocínio que precede à análise.
• Indutivo — É o raciocínio relacionado à síntese.

Então, temos: 
 

4. As formas básicas do texto  

Aplicando todos esses conceitos à estrutura do texto, chegamos a duas estruturas básicas: 
a linear e a cíclica. 

• Estrutura linear — Tem como fundamento o método indutivo. 
• Estrutura cíclica — Tem como fundamento o método dedutivo. 

Apesar de sua aparente rigidez, existem algumas outras opções de estruturas que podem 
ser utilizadas pelo redator do ensaio. 

Glossário 

Dedutivo: resulta da estrutura lógica que consiste em pensar do todo para a parte. Daí o sentido de inferência.  
Diagnóstico: conhecimento ou determinação de uma doença pela observação dos seus sintomas.  
Indutivo: que procede por indução, isto é, uma operação mental que consiste em estabelecer uma verdade com base no conhecimento de certo 
número de dados singulares (das partes para o todo).  
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Existem muitas 
opções de estrutura? 

A estrutura linear é, sem dúvida, a mais 
utilizada por ser a mais ensinada nas 
escolas. Nela ficam bem caracterizadas as 
partes do ensaio, principalmente a 
conclusão. Mas não é o único tipo de 
estrutura que podemos usar. Em 
determinados casos, ela não é a mais 
adequada, podendo ser substituída por 
outras mais apropriadas ao 
desenvolvimento de um tema — como a 
estrutura cíclica ou a cíclico-linear. Além dessas estruturas básicas, existem 
outras, como a linear paralela, a jornalística e a de colagem, que podem ser 
usadas em algumas situações especiais. Essas são estruturas variantes das 
básicas e confirmam que o ensaio não é uma forma tão rígida como parece à 
primeira vista.  

 

1. A estrutura linear  
Caracteriza-se por definir uma seqüência de raciocínio. Nela, os argumentos vão 
progressivamente se somando em direção à conclusão. 

Na estrutura linear as idéias têm peso e função bem 
diferenciados.  

Cada idéia se relaciona com a anterior e também com a 
posterior. 

As idéias, os dados, as informações ou as inferências conduzem o leitor para a 
questão principal, que está sempre na conclusão. 
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1a. O pensamento do leitor é direcionado  
No ensaio linear, o autor do texto vai induzindo o leitor a determinadas 
conclusões. Por ter esse caráter indutivo, a estrutura linear é a mais utilizada em 
textos didáticos. Quando o redator do texto usa essa estrutura, ele espera que o 
leitor acompanhe seu raciocínio passo a passo, e só no final entenda todo o seu 
significado ou onde se quer chegar. 

1b. Como identificar o texto linear  
Nesse tipo de texto, as idéias são identificadas com clareza. Podem ser 
introdutórias, de desenvolvimento ou conclusivas. A conclusão é formada por uma 
ou mais idéias resultantes de uma argumentação que veio sendo construída desde 
a introdução. 
 

O objetivo é que o interesse do leitor cresça a cada passo.  
Por essa razão, o trabalho nunca será satisfatório se a sua  

conclusão for redundante ou repetitiva. 

No gráfico, a seqüência de idéias está 
colocada em uma linha reta. Daí o nome 

"linear"

Uma conclusão que repete idéias do desenvolvimento, por exemplo, desestimula o 
leitor e contraria o princípio da estrutura linear, pois não acrescenta nada de novo 
no final. Se imaginarmos a seqüência de idéias na estrutura linear e a colocarmos 
em um esquema, poderemos representá-la como no gráfico: 

1c. Como um problema matemático  
Podemos comparar o texto linear com um problema de 
Matemática. O enunciado do problema seria a 
introdução; as operações e os cálculos, o 
desenvolvimento; e a resposta ou o resultado, a 
conclusão. 

Para lembrar: 
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Na resolução do texto, a idéia principal está sempre no final. 
Ao ler um texto linear, temos exatamente essa expectativa. 

O leitor percebe que o principal está no final e vai lendo com um interesse 
crescente, ou, ao menos, lê as informações e as idéias novas que se sucedem até 
chegar ao ápice, que é a conclusão. 

O desejo de acabar com a poluição esbarra em interesses muito 
poderosos, não só de quem a gera, como os de quem se utiliza direta ou 

indiretamente dela. Suponhamos que se decidisse acabar com a poluição 
causada pelos motores movidos a derivados do petróleo. Tal decisão 
implicaria o fechamento das indústrias automobilísticas, no fim da 
prospecção, extração, refino, distribuição e venda do petróleo — já que é 
impossível que esses motores não poluam —, sem contar o grande número 
de atividades ligadas a essas indústrias básicas; as indústrias de autopeças, 
por exemplo. Se pensamos nas outras aplicações de derivados de petróleo — 
lembremos o plástico — vemos que é praticamente impensável a decisão de 
inviabilizar seu uso, a não ser que pagássemos o preço de desestruturar as 
sociedades como as conhecemos, acabando com o lucro e também com os 
empregos que essas atividades geram. Procura-se produzir motores menos 
poluentes e de menor consumo, desestimula-se o uso do automóvel e de 
outros paliativos parecidos. O plástico, de difícil ou quase impossível 
reciclagem pela natureza, continua sendo produzido em larga escala e está 
presente em inumeráveis objetos de consumo. Nenhum governo vai cometer 
a loucura de proibir sua fabricação e seu consumo... Qual o lucro de se 
acabar com a poluição dos rios, por exemplo? Quem vai investir os bilhões 
necessários para limpar o rio? Os governos fazem o que podem, mas o cheiro 
nos mostra que podem pouco. É mais fácil acusar a população de jogar 
detritos no rio e tapar o nariz... 
Por isso acabar com ela é tão difícil. Somente em casos de danos muito 
escandalosos, para o homem ou para a natureza, tomam-se providências. 
Uma política de fato eficiente para terminar com a poluição vai demorar, com 

certeza.  

A redação de aluno acima desenvolve o tema "Ninguém gosta da poluição. Por 
que não se acaba com ela?" utilizando a estrutura linear

1d. A estrutura mais usada  
A estrutura linear é a mais usada porque é a que reflete o próprio processo de 
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acúmulo do conhecimento. Ou o modo como costumamos apreender as coisas. 

Essa forma de raciocínio está muito presente em nossa 
cabeça, principalmente se freqüentamos a escola. 

A maior parte das disciplinas escolares, sobretudo na área de Ciências, distribui os 
conteúdos linearmente a cada aula com o propósito de facilitar a aprendizagem. 
Nesse caso, também se pretende que o aluno tenha a sensação de começo, meio 
e fim. 

2. Estrutura cíclica  
O que caracteriza essa estrutura é a coincidência entre a introdução e a conclusão. 
O texto cíclico começa pela conclusão e as mesmas idéias são sintetizadas ao 
final. Embora seja menos comum, na prática podemos encontrar muitos textos 
que se organizam ciclicamente. Por isso, não deixe de utilizá-la quando achar que 
é a melhor opção para o seu texto. 

Para lembrar: 

É preciso saber com certeza quando é melhor utilizar a 
estrutura cíclica. Para isso, é bom ter muito claro desde o 

início da redação como deve ser a conclusão, ou qual a síntese 
que ela deve fazer. Com a conclusão definida, a questão passa 
a ser a de adequar a estrutura ao objetivo do texto e também 

ao leitor a que ele se destina. 

A mesma redação de aluno (mostrada abaixo) é trabalhada na estrutura cíclica. 
Abre com a síntese e termina repetindo idéias semelhantes no último parágrafo 

ou conclusão
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Acabar com a poluição é difícil, pois existem muitos interesses em 
torno dessa questão. Somente em casos de danos muito 

escandalosos, para o homem ou para a natureza, tomam-se providências. 
Uma política de fato eficiente para terminar com a poluição vai demorar, 
com certeza."

Suponhamos que se decidisse acabar com a poluição causada pelos 
motores movidos a derivados do petróleo. Implicaria o fechamento das 
indústrias automobilísticas, no fim da prospecção, extração, refino, 
distribuição e venda do petróleo — já que é impossível que esses motores 
não poluam —, sem contar o grande número de atividades ligadas a essas 
indústrias básicas. Se pensamos em outros derivados de petróleo — o 
plástico — vemos que é praticamente impensável inviabilizar o seu uso, a 
não ser que pagássemos o preço de desestruturar as sociedades como as 
conhecemos, acabando com o lucro e também com os empregos que essas 
atividades geram.Procura-se produzir motores menos poluentes e de menor 
consumo, desestimula-se o uso do automóvel e de outros paliativos 
parecidos.  
O plástico, de difícil reciclagem pela natureza, continua sendo produzido em 
larga escala. Nenhum governo vai cometer a loucura de proibir sua 
fabricação e seu consumo...  
Qual o lucro de se acabar com a poluição dos rios, por exemplo? Os 
governos fazem o que podem, mas o cheiro nos mostra que podem pouco. 
É mais fácil acusar a população de jogar detritos no rio e tapar o nariz...

Custa muito caro acabar com a poluição, o que que acaba limitando a ação 
governamental a situações emergenciais, quando os danos são realmente 

escandalosos. 

2a. Um caminho que volta  
Podemos decidir que, em determinados casos, a melhor 
maneira de fazer com que o leitor se interesse pelo texto seja 
apresentar, logo no início, a conclusão. É a forma de 
provocarmos curiosidade. É como se antes de resolvermos um 
problema matemático, apresentássemos o resultado final. 
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O texto cíclico começa pela conclusão. Essa é a característica 
básica dessa estrutura. Mas, para ser utilizada de forma 
satisfatória, é essencial que se tenha bom domínio do 

conteúdo e da estrutura de suas idéias. Só assim o redator 
poderá trabalhar livremente com seus argumentos. 

2b. Pensamentos linear e cíclico  
Redigir cíclica ou linearmente pode ser uma questão de simples aptidão pessoal. É 
como se houvesse "pessoas cíclicas" e "pessoas lineares". 

Isso significa que alguns privilegiam o raciocínio indutivo, 
outros preferem o raciocínio dedutivo, e outros ainda usam 

com desenvoltura os dois raciocínios. 

As "pessoas cíclicas", em geral, são mais intuitivas e conseguem antecipar com 
facilidade as conclusões. Mas essa é uma característica que depende de cada um. 
Há pessoas, por exemplo, que conseguem escrever tanto o texto indutivo quanto 
o dedutivo com a mesma facilidade. 

 Não há nada de errado em termos maior ou menor facilidade para uma 
determinada estrutura ou tipo de texto. Erro é considerar que nossa mente só 
pode funcionar de um único jeito. É possível que muita gente nunca tenha 
experimentado a estrutura cíclica simplesmente pelo fato de ela ser pouco 
conhecida e não ter sido ensinada na escola até agora. Mas, para desenvolver 
essa estrutura instigante, a única coisa de que precisamos é a prática. 

2c. Resultado de impacto  
Em geral, utilizamos a estrutura cíclica em textos polêmicos ou quando desejamos 
surpreender. O impacto acontece já no início do texto, ao serem dadas ao leitor as 
idéias mais importantes sobre o assunto discutido. Por essa razão, tal estrutura é 
muito usada em discursos políticos e nas falas dos advogados. Imagine, por 
exemplo, o impacto que um advogado causaria em uma sessão de júri caso 
chegasse para defender um acusado de assassinato e, em sua primeira 
intervenção, dissesse: "O réu é inocente!" Essa surpresa é o que se pretende com 
o uso da estrutura cíclica. 

2d. Quando é melhor usar a estrutura cíclica  

É bom usá-la se desejamos garantir o interesse do leitor 
desde o início do texto. É, em certa medida, o caso dos 
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Na estrutura 
cíclica, a 

introdução e a 
conclusão 
coincidem 

relatórios ou dos textos jornalísticos. Esse tipo de estrutura 
garante que a introdução seja uma entrada no assunto, sem 
rodeios. Para isso, não há maneira mais eficiente do que 
começar pela conclusão. 
O gráfico ao lado ilustra a estrutura cíclica: 

2e. Como um teorema  
Podemos comparar a estrutura cíclica do texto com um 
teorema de Matemática, que tem estrutura igual. Nesse 
caso, a introdução equivale à hipótese e a conclusão equivale 
à tese. Já o desenvolvimento é a demonstração. 
 
3. A estrutura cíclico-linear  
As várias estruturas do texto resultam da busca pela objetividade e, ao mesmo 
tempo, do esforço para interessar o leitor. A estrutura cíclico-linear é um bom 
exemplo desse esforço. Ela também tem a preocupação de manter o leitor o 
tempo todo atento ao processo de raciocínio que o autor do texto desenvolve ao 
redigir. 

3a. A idéia que se repete  
A estrutura cíclico-linear usa o processo progressivo, ou indutivo, de 
argumentação da estrutura linear, e utiliza a estratégia de repetição, da estrutura 
cíclica. O leitor desse tipo de texto é levado a usar os dois processos de raciocínio 
— indutivo e dedutivo — ao mesmo tempo. 

Para lembrar: 

Na estrutura cíclico-linear, a repetição se dá não apenas no 
começo e no fim do ensaio, mas também durante o 

desenvolvimento, como se fosse um refrão. E o que se repete 
não é necessariamente uma idéia essencial para a 

argumentação. 

Pelo contrário, normalmente esse refrão é uma idéia secundária, que às vezes é 
até dispensável. Essa idéia, geralmente sintetizada em uma frase, representa uma 
intervenção ritmada do autor no conteúdo do texto. 
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O desejo de acabar com a poluição esbarra em interesses muito 
poderosos, não só de quem a gera, como os de quem se utiliza direta ou 

indiretamente dela. 
 
A poluição dá lucro? Suponhamos que se decidisse acabar com a poluição 
causada pelos motores movidos a derivados do petróleo. Tal decisão 
implicaria o fechamento das indústrias automobilísticas, no fim da 
prospecção, extração, refino, distribuição e venda do petróleo — já que é 
impossível que esses motores não poluam —, sem contar o grande número 
de atividades ligadas a essas indústrias básicas; as indústrias de autopeças, 
por exemplo. 
 
A poluição dá lucro? Se pensamos nas outras aplicações de derivados de 
petróleo — lembremos o plástico — vemos que é praticamente impensável a 
decisão de inviabilizar seu uso, a não ser que pagássemos o preço de 
desestruturar as sociedades como as conhecemos, acabando com o lucro e 
também com os empregos que essas atividades geram. O que é possível ser 
feito até que se faz. Procura-se produzir motores menos poluentes e de 
menor consumo, desestimula-se o uso do automóvel e de outros paliativos 
parecidos. 
 
A poluição dá lucro? O plástico, de difícil ou quase impossível reciclagem pela 
natureza, continua sendo produzido em larga escala e está presente em 
inumeráveis objetos de consumo. Nenhum governo vai cometer a loucura de 
proibir sua fabricação e seu consumo...  
Do mesmo modo, com quase todas as formas de poluição, vamos encontrar 
razões muito poderosas que inviabilizam seu término a curto prazo. 
 
A poluição dá lucro? Qual o lucro de se acabar com a poluição dos rios, por 
exemplo? Quem vai investir os bilhões necessários para limpar o rio? Os 
governos fazem o que podem, mas o cheiro nos mostra que podem pouco. É 
mais fácil acusar a população de jogar detritos no rio e tapar o nariz...  
 
A poluição dá lucro? Sim. Por isso acabar com ela é tão difícil. Somente em 
casos de danos muito escandalosos, para o homem ou para a natureza, 
tomam-se providências. Uma política de fato eficiente para terminar com a 

poluição vai demorar, com certeza.  

Nesse caso, a redação sobre poluição utiliza a 
estrutura cíclico-linear, repetindo a intervalos um refrão ou uma idéia 

3b. Como um refrão  
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O que caracteriza esse tipo de texto e o diferencia da redação linear é a reiteração 
de uma frase no seu decorrer. Essa frase é conotativa, porque vai se enriquecendo 
dos significados das idéias que a antecedem. Sua função é semelhante à do 
refrão. E seu efeito é retórico, mexendo com o emocional ou com a sensibilidade 
do leitor. 

É comum observarmos essa estrutura em discursos de 
políticos, advogados e sindicalistas, que geralmente usam essa 

frase repetida com sentido irônico. A frase repetida serve 
também para marcar uma idéia, fazendo com que o leitor ou o 

ouvinte não a esqueçam mais. 

A função do refrão no texto é a mesma do refrão de uma música. As pessoas nem 
sempre lembram da canção inteira, mas normalmente se recordam do refrão. 

3c. Como posicionar a frase que se repete  
É possível variar bastante a sua colocação no texto. Pode aparecer em parágrafos 
curtos posicionados entre parágrafos longos a intervalos regulares. Também pode 
ser uma frase que ocupa sempre o final dos parágrafos. Ou ainda aparecer 
indistintamente durante o texto. Qualquer que seja o modo, seu objetivo é o de 
funcionar como reforço da argumentação e ser, de fato, um refrão interessante. 

Mais linear do que cíclica 
Se retiramos essa frase repetida ou mudamos a sua redação, o texto volta a 
tornar-se simplesmente linear. Assim, comprova-se o seu efeito retórico, que é 
um recurso para reforçar idéias. 

3d. O desenho da estrutura  
A estrutura cíclico-linear também pode ser representada por um gráfico. Mas, para 
isso, é preciso prever o posicionamento da frase repetida. Imagine que o quadro 
seguinte representa um texto que tem a frase repetida em intervalos mais ou 
menos regulares: 
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A Criatividade das Estruturas 

Estrutura Linear e Cíclica 
São as estruturas básicas do texto e as mais utilizadas.  
Têm servido durante séculos como base de todo tipo de 
texto conceitual, desde simples informes até complexos 
tratados. 

Outros tipos de Estruturas 
Linear paralela, jornalística, semicíclica, não-linear, falsa 
cíclica e de painel ou de colagem.  
São estruturas variantes, que devem ser usadas em 
situações muito específicas.

4. A estrutura linear paralela  
Caracteriza-se por desenvolver, paralelamente, duas ou mais linhas de raciocínio. 
É a estrutura ideal quando se quer confrontar idéias contraditórias ou desenvolver 
mais de um aspecto de um mesmo assunto. 

É usada, por exemplo, quando um autor quer apresentar duas 
visões diferentes de um mesmo conteúdo e confrontá-las, para 

tirar suas conclusões sobre qual delas é a mais correta. 

Se esse autor for colocando, alternadamente, idéias de uma e de outra visão até 
chegar à conclusão, temos uma estrutura linear simples. Mas se ele coloca as 
posições separadamente, temos a estrutura linear paralela. 

• Em princípio, o autor expõe e desenvolve uma primeira idéia ou conceito.  
• Em seguida, apresenta e desenvolve a segunda idéia ou conceito. 
• Por fim, chega à conclusão. 

Nesse caso, a estrutura linear paralela apresenta duas introduções, dois 
desenvolvimentos e uma conclusão. Alguns textos estruturados dessa maneira 
podem explorar mais de duas linhas de raciocínio. Outros têm mais de uma 
conclusão. Existem outros ainda que deixam a conclusão para o leitor. Mas, em 
qualquer caso, são exemplos variantes da estrutura linear e podem ser reduzidos 
a estruturas lineares simples. 

5. A estrutura jornalística  
A estrutura jornalística é essencialmente diferente das demais. O texto típico de 
jornal não tem conclusão, é simplesmente informativo. Essa é uma forma de 
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garantir a imparcialidade da notícia — embora isso seja quase impossível. Nesse 
texto, as conclusões sobre o fato relatado devem ficar a cargo do leitor. O que 
caracteriza o texto jornalístico informativo é o lead, que responde às seis 
perguntas básicas — o quê? quem? quando? onde? como? e por quê? 

A Associação dos Pioneiros 
da Televisão prepara o 

lançamento de uma edição de luxo 
de dois CDs com 28 músicas que 
marcaram a programação da TV 
entre 1950 e 1965. O objetivo é 
resgatar parte da história musical 
do início da TV no Brasil e 
arrecadar fundos para a 
construção do primeiro museu da 

televisão brasileira.  

Exemplo de texto noticioso 
direto, simples e objetivo, 
extraído do jornal O 
Estado de S.Paulo 

Para lembrar: 

Apesar de ter uma função adequada aos objetivos de jornais e 
revistas, essa estrutura também pode ser usada em relatórios 

ou em textos que não são propriamente opinativos. Isso 
porque é uma maneira eficaz de apresentar, logo de início, o 

essencial do conteúdo. 

6. Semicíclica  
Há ensaios que apresentam características das estruturas cíclica e linear, mas não 
são cíclico-lineares, com seu típico refrão. São em parte cíclicos e em parte 
lineares. Ou seja, têm uma estrutura semicíclica. Toda estrutura tem por função 
favorecer uma melhor exposição do conteúdo. No caso da semicíclica também é 
assim. 

Essa estrutura é adequada para teses polêmicas ou para 
conteúdos que, por sua complexidade, necessitem de trechos 

explicativos. 

Na estrutura semicíclica, o autor lança sua tese, discute e conclui ciclicamente. 
Mas essa tese é, na verdade, somente o ponto de partida para o que o autor 
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realmente deseja, que é desenvolver a discussão. A introdução torna-se cíclica, 
mas na seqüência o texto passa a ser linear e segue assim até o final. 

Para lembrar: 

A estrutura semicíclica não é adequada para ensaios muito 
curtos.

7. A estrutura não-linear  
A estrutura não-linear apresenta uma linha de raciocínio "quebrada". O texto que 
a utiliza tem uma seqüência a princípio sem lógica. À primeira vista, parece que o 
autor salta de um trecho para outro, dando a impressão de falta de unidade. Mas 
isso só aparentemente. A unidade se dá em um plano mais profundo e exige uma 
participação ativa do leitor na recomposição da linha. 

Essa estrutura revela uma postura crítica em relação à 
linearidade. O autor recusa-se a dar idéias "mastigadas" ao 

leitor, exigindo dele uma participação crítica. 

Esse é um recurso tipicamente literário, característico de muitos romancistas 
modernos, especialmente dos latino-americanos, como Juan Rulfo, Julio Cortázar e 
Osman Lins. Alguns ensaístas empregaram esse recurso em seus textos, muitas 
vezes usando imagens conotativas, mas sem que o texto deixasse de ser 
primordialmente conceitual. 

Como se o tempo tivesse retrocedido.  
Tornei a ver a estrela unida à lua. As nuvens 

se desfazendo. 
Os bandos de estorninhos. E em seguida a tarde 
ainda cheia de luz.  
As paredes refletindo o sol da tarde. Meus passos 
ecoando nas pedras. O arrieiro que me dizia: 
'Procure a Dona Eduviges, se ainda estiver viva!' 
Depois um quarto às escuras. Uma mulher roncando 
ao meu lado. Notei que a sua respiração era 
irregular, como se estivesse entre sonhos, até 
mesmo como se não dormisse e apenas imitasse os 
ruídos que o sono produz. A cama era de bambu, 
coberta de sacos que cheiravam a mijo, como se 

A estrutura não-
linear, como a 
do texto ao lado, 
exige atenção 
redobrada e 
uma 
participação 
crítica do leitor 
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nunca tivessem sido arejados ao sol; e o travesseiro 
era uma xerga que envolvia paina ou uma lã tão 
dura ou tão suada que teria enrijecido como um 

lenho.   

 
Juan Rulfo, Pedro Páramo — O Planalto em Chamas 

8. A falsa cíclica  
Caracteriza-se por ter uma introdução que, aparentemente, anuncia uma 
estrutura cíclica. Mas o texto é linear. A introdução é usada pelo autor para 
apresentar as idéias principais do texto em uma espécie de resumo. 

Nessa estrutura, o autor esclarece de imediato as suas 
intenções com o texto, muitas vezes usando frases como 
"Minha intenção é (...)"; "Meus objetivos são (...)"; "Os 

propósitos deste texto são (...)" etc. 

As idéias principais também podem ser mostradas de forma interrogativa, logo na 
abertura do texto. Outro recurso do autor é apresentar algumas respostas no final 
da introdução, que serão discutidas mais adiante. 

A introdução da falsa cíclica 
É uma espécie de prefácio que se agrega ao texto para indicar ao leitor os 
objetivos da discussão. O texto que vem após essa introdução tem características 
introdutórias lineares. Por isso, se excluirmos a introdução ou o prefácio da falsa 
cíclica, ela se transforma em uma estrutura linear, sem prejuízos fundamentais às 
idéias do autor. 

9. Estrutura de painel ou de colagem  
Sua característica é uma colagem de textos, sendo que cada um possui certa 
autonomia. Essa estrutura é parecida com a não-linear. A diferença é que, neste 
caso, a falta de unidade é muito evidente, sem "segundas intenções". 

O autor oferece diversos textos ao leitor, em uma seqüência 
aparentemente arbitrária, esperando que ele os relacione. 

Às vezes, é uma montagem de trechos de textos de diversos autores, unidos por 
esse novo autor, que pretende provocar discussão sobre determinado conteúdo. É 
um recurso usado pelos professores para provocar discussões em grupo. Mesmo 
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quando se caracteriza como um conjunto de textos alheios, há uma certa 
"autoria", levando-se em conta a pesquisa, as escolhas e a montagem. O uso 
dessa estrutura só se justifica em situações muito especiais. 

Para lembrar: 

Há muitas estruturas de texto e as apresentadas aqui não 
esgotam todas as possibilidades. Ao escrever, fique à vontade 
para reconhecer as estruturas e batizá-las. Ou mesmo para 

criar seu texto dentro de uma estrutura nova. Só tenha 
cuidado para não forçar situações pretensamente criativas. 

Esse erro é fatal e o resultado pode cair no ridículo ou 
comprometer a eficiência do que se está escrevendo. Na 

dúvida, tenha sempre como parâmetro o bom senso e, acima 
de tudo, o seu leitor. 

"Dois anos depois de instalada a 
ditadura Vargas começa a 2ª Guerra 
Mundial. Apesar das afinidades do 
Estado Novo com o fascismo, o Brasil 
se mantém neutro nos três primeiros 
anos da Guerra. Vargas aproveita-se 
das vantagens oferecidas pelas 
potências antagônicas e, sem romper 
relações diplomáticas com os países 
do Eixo — Alemanha, Itália e Japão —, 
consegue, por exemplo, que os 
Estados Unidos financiem a 
siderúrgica de Volta Redonda."  
 
Trecho extraído do item Política 
Externa no Estado Novo, in 
Almanaque Abril, "Brasil/História da 
República"  

A partir de uma colagem de 
três diferentes extratos de 
textos de vários autores, o 
estudante (ou o novo autor) 
produz um quarto texto de 
estrutura linear, com o 
objetivo de provocar discussão 
sobre determinado conteúdo 

A eclosão da Segunda 
Guerra Mundial, em 

1939, acabou interferindo na 
política interna do país. 
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"A industrialização era a todo 
momento associada pelo Governo e 
grupos nacionalistas do Exército à 
Segurança Nacional e ao 
desenvolvimento nacionalista, o que 
era uma forma de unir 
ideologicamente diversas classes e 
camadas da sociedade brasileira (...)."  
 
Trecho extraído de "O Estado Novo — 
A Ditadura de Vargas — 1937/1945", 
in História da Sociedade Brasileira, de 
Francisco Alencar e outros 
"A eclosão da Segunda Guerra 
Mundial, em 1939, acabou interferindo 
na política interna do país. Negociando 
o apoio brasileiro aos Aliados, o 
governo getulista conseguiu 
financiamento para a construção da 
siderúrgica de Volta Redonda, 
inaugurada em 1940."  
 
Trecho extraído de "Crise e Retorno de 
Vargas", in História — Cotidiano e 
Mentalidades, de Ricardo Dreguer e 
Eliete Roledo 

Apesar das afinidades do 
Estado Novo com o fascismo, 
o Brasil se mantém neutro 
nos três primeiros anos da 
Guerra. Vargas aproveita-se 
das vantagens oferecidas 
pelas potências antagônicas 
e, sem romper relações 
diplomáticas  
com os países do Eixo — 
Alemanha, Itália e Japão — 
consegue, por exemplo, que 
os Estados Unidos financiem 
a siderúrgica de Volta 
Redonda, 
inaugurada em 1940.
O que Vargas queria a 
qualquer preço era a 
industrialização, 
a todo momento associada 
pelo Governo e grupos 
nacionalistas do Exército à 
Segurança Nacional e ao 
desenvolvimento 
nacionalista, o que era uma 
forma de unir 
ideologicamente diversas 
classes e camadas da 

sociedade brasileira (...).

Glossário 

Conotativo: relativo a conotação; sentido que se acrescenta à acepção usual de uma palavra ou 
expressão.  
Hipótese: teoria provável, mas não demonstrada; a proposição de um teorema.  
Inferência: operação lógica pela qual se tira uma conclusão de uma ou várias proposições admitidas 
como verdadeiras.  
Paralelo: semelhante, análogo, correlato.  
Refrão: na música, frase melódica que se repete a intervalos regulares; na poesia, verso ou estrofe que 
se repete, normalmente, a intervalos regulares; estribilho.  
Reiteração: repetição, insistência, renovação.  
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Retórico (relativo a retórica): arte de falar ou escrever bem, com o propósito de convencer, persuadir.  
Teorema: proposição científica que pode ser demonstrada.  
Tese: o primeiro momento do processo dialético. Proposição formulada para ser defendida.  
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Existem regras de 
parágrafo? 

Há vários livros que tratam do parágrafo, definindo regras e 
características para sua utilização correta. Mas essas regras de 
definição de parágrafo não devem ser uma camisa de força para 
quem redige. Se analisarmos um grande número de textos, 
principalmente os literários, vamos perceber a multiplicidade de 
formas de montarmos um parágrafo. É preciso deixar claro que essa 
maneira mais "liberal" de escrita entra em choque com o que está 
estabelecido sobre definição de parágrafo.  

 

1. Parágrafo  
Os períodos se organizam em parágrafos. Mas, diferente do período, o parágrafo não 
é uma organização essencialmente sintática. Ele tem uma função estética e também 
estrutural. É primordialmente um facilitador de leitura. 

1a. Facilitando a leitura  
Ninguém organiza o pensamento na forma de parágrafos. Esse é um recurso visual. 
Nosso pensamento, aliás, tende mais para o desordenado do que para o organizado. 
Mas, quando redigimos, precisamos organizá-lo numa linguagem comum a nós e a 
nosso leitor. 

Assim como temos o alfabeto e a Língua Portuguesa como 
códigos comuns, utilizamos, ao redigir, vários outros códigos 
criados para facilitar e garantir a compreensão do texto. É o 

caso do uso de itens para facilitar a leitura numa enumeração. 

2. Bloco de idéias  
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O parágrafo também tem a função de facilitar a leitura. Ele avisa o leitor de que está 
começando outro bloco de idéias, relacionado com o anterior e o posterior, se 
houver. 

• Em textos escritos à mão, usa-se como marca um distanciamento da margem 
— de aproximadamente 2,5 cm, dependendo do tamanho da letra que se 
tenha. 

• Em textos datilografados 
ou digitados em 
computador está definido 
ou define-se um espaço 
esteticamente compatível 
com o tamanho da letra 
(fonte). 

• Em determinadas publicações ou textos de empresas, marca-se o parágrafo 
não pelo distanciamento da margem esquerda — que nesse caso não existe 
—, mas por um espaçamento maior entre a última linha do parágrafo anterior 
e a primeira do seguinte. Esse recurso não deve ser considerado como uma 
alternativa normal para a forma tradicional de se marcar o parágrafo em 
todas as situações de redação, principalmente em textos manuscritos. 

2a. Quando se define o parágrafo  
As regras de parágrafo se fundamentam na noção de que as idéias se aglutinam em 
torno de uma "idéia principal", também chamada de "tópico frasal". O problema é 
que o que é "central" nas idéias de um autor pode ser definido de maneira subjetiva. 
Se analisarmos os parágrafos de um texto publicado, certamente encontraremos 
uma coerência, e talvez até possamos definir características comuns entre eles. 

Mas ninguém melhor do que o autor do texto para dizer o que 
é central ou importante em suas idéias. 

2b. 
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Os "olhos" que abrem as reportagens 
ou aqueles que são colocados como 

destaque no meio do texto têm duas 
funções:  

a estética e a de chamar a atenção  
do leitor para o assunto tratado 

Função do parágrafo  
Pode-se utilizar o parágrafo como um instrumento de organização das idéias. No 
ensaio curto ele tem até uma função estrutural, como demarcação da introdução e 
da conclusão — primeiro e último parágrafos. No desenvolvimento, distribuem-se as 
idéias em blocos seqüenciais de três a cinco parágrafos — para textos entre 30 e 50 
linhas. Se usamos menos parágrafos, eles ficam muito longos e, em conseqüência, o 
texto torna-se visualmente cansativo. Se multiplicamos os parágrafos, eles ficam 
muito curtos e também cansam a visão, além de dar a aparência de um texto 
superficial. 

3. Subtítulo  
O subtítulo sintetiza a idéia principal do texto que vem abaixo. Tem função 
semelhante à do parágrafo quanto ao aspecto estético, possibilitando ao leitor um 
descanso visual para organizar sua leitura. Mas seu efeito de destaque é muito mais 
evidente. É utilizado como uma forma de subdividir textos longos em trechos 
menores, criando novas unidades de texto. 

3a. Facilitando a redação 
Através do subtítulo, pode-se transformar um texto longo em vários menores, 
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facilitando, desse modo, a organização das idéias e a redação. O autor planeja 
primeiro o conteúdo em grandes idéias, que serão alteradas para subtítulos, e 
depois planeja cada uma dessas partes. 

4. Espaços em branco  
Outro recurso que se pode usar para dar destaque ao texto ou para separar blocos 
de idéias que não são muito seqüenciais é o espaçamento maior entre as linhas. 
Funciona como se não tivéssemos um subtítulo explícito. É, como o parágrafo e 
como o subtítulo, um recurso de diagramação, mas pode também servir para 
auxiliar o planejamento de textos longos. 

Glossário 

Aglutinar: unir, reunir, juntar.  
Diagramação: distribuição e organização de elementos em um campo visual.  
Sintática: relativa à sintaxe, que é a parte da Gramática que estuda a disposição das palavras na frase e 
das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si e a correta construção gramatical.  
 
Copyright Klick Net S.A. Todos os direitos reservados. 

Página principal | Mapa do Site | Pesquisa no Site | Categorias
Fale conosco! Acessos:  

file:///D|/Biblioteca/Portugues/Textos/Existem%20regras%20de%20parágrafo.htm (4 of 4)1/1/2005 15:20:26

http://www.espirito.org.br/index.asp
http://www.espirito.org.br/portal/mapa.html
http://www.espirito.org.br/portal/pesquisa.html
http://www.espirito.org.br/portal/categorias/index.asp
http://www.espirito.org.br/portal/fale-conosco.html


Existem termos específicos para identificar um texto?

Portal do Espírito Mapa do Site | Pesquisa no Site | Categorias

Página principal » Palestras » Material de Apoio » Técnicas e Dicas de Redação

Existem termos específicos 
para identificar um texto? 

Embora envolva ao mesmo tempo aspectos do conteúdo e da linguagem, 
podemos considerar a terminologia como um critério de avaliação da redação do 
ensaio. Ela é a responsável pela "cara" do texto. Lemos um texto de Geografia e 
sabemos que estamos lendo sobre Geografia. Do mesmo modo, temos a clareza 
semelhante ao ler um texto de Informática, ou de futebol, ou de Química, ou 
uma bula de remédio, ou de Astronomia. Se fizermos um levantamento do 
vocabulário de um texto bem característico de qualquer uma dessas áreas, 
procurando isolar as palavras que o identificam, observaremos que há dois tipos 
de vocábulo: um que é próprio da área em questão e outro que não é, mas que 
também transmite conceitos importantes para a compreensão do texto.  

 

1. A definição de terminologia  
Terminologia é o conjunto dos termos próprios de uma ciência, de uma arte, de uma área de conhecimento 
ou de uma atividade humana. Assim, "gene" é um termo da Biologia (Genética); "clave" é um termo da 
Música; "médium" é um termo do Espiritismo; "nota fiscal" é um termo comercial. 

Terminologia são as palavras que transmitem conceitos 
precisos, relativos ao conteúdo da ciência, da arte, da área de 

conhecimento ou da atividade. Nomenclatura pode ser um 
sinônimo correto para terminologia. 

2. Tipos de terminologia  
A terminologia pode ser de dois tipos: específica e geral. Terminologia específica 
são termos exclusivos de uma área de conhecimento. Exemplos: bissetriz, 
hemoglobina, mais-valia, ventos alísios, bite, pênalti, superego, sujeito 
indeterminado, bemol, movimento retilíneo uniforme, proparoxítona etc. Alguns são 
termos específicos de mais de uma área de conhecimento, mas ainda assim se 
encaixam na terminologia específica. Exemplos: campo (Geografia, Física, 
Arquitetura, esportes, pintura), linha (Geometria, desenho), ponto (Matemática, 
Gramática, Geometria, Física, Química). 

3. Terminologia e conhecimento  
A terminologia transmite conceitos básicos de uma determinada área de conhecimento e sustenta seu 
conteúdo essencial. Grande parte do processo de escolarização é usada para ensinar os alunos a conhecer 
os conceitos expressos por esse vocabulário básico. 
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4. Terminologia geral  
São termos do vocabulário comum cumprindo função terminológica, como indica uma declaração de 
Ulysses Guimarães, então deputado federal: "Há políticos que são como certos torcedores de time de 
futebol. Quando seu time não ganha o campeonato, rasgam a carteirinha de sócio e passam a torcer para o 
time vencedor". Ulysses Guimarães, evidentemente, não estava falando de futebol, mas de política. Em sua 
declaração, "time de futebol" correspondia a "partido político"; "torcedor", a "político"; e "campeonato", a 
"eleições". Nesse caso, as palavras "time de futebol", "torcedor" e "campeonato" são exemplos de 
terminologia geral. Quando dizemos que concisão não é propriamente a linguagem de um telegrama, 
significa que a palavra "telegrama" traz um conceito implícito. 

Uma linguagem concisa não é aquela que tem apenas as 
palavras essenciais, que omite artigos e preposições e está 
preocupada em economizar ao máximo os vocábulos, como 

acontece nos telegramas. 

Toda a explicação acima está implícita na palavra "telegrama", que, na frase, cumpre função terminológica. 

5. Facilitando a comunicação  
A terminologia geral muitas vezes é utilizada para atenuar a frieza do conceito ou para tornar o texto mais 
acessível a um número maior de leitores. Alguns autores notabilizaram-se por usar esse recurso 
expressivo. É o caso do próprio Ulysses Guimarães, em sua declaração. 

O discurso político e o religioso são pródigos exemplos de utilização da 
terminologia geral, com a intenção de tornar uma fala ou um texto mais 

acessíveis. 

Algumas frases que cumprem esse papel se transformaram em citações facilmente reconhecíveis e muito 
utilizadas: "Há tempo para todos os propósitos debaixo do sol"; "Na casa de meu Pai há muitas moradas"; 
"A religião é o ópio do povo"; "Os capitalistas são tigres de papel", e muitas outras. 

6. Terminologia e compreensão  
Por expressar conceitos básicos de uma área do conhecimento, pode ser difícil, ou 
mesmo impossível, escrever sobre um determinado assunto sem o domínio da 
terminologia. Por exemplo: seria complicado falar de Genética sem usar a palavra 
"gene" ou outra que a substitua. Do mesmo modo, o leitor precisa dominar a 
terminologia para entender o texto. 

7. Terminologia e precisão  
A terminologia específica é a característica mais marcante da linguagem conceitual, principalmente na 
linguagem das Ciências Exatas e Biológicas. As ciências buscam uma linguagem universal que expresse 
uma compreensão totalmente objetiva da realidade. Para isso, são usados termos precisos, que procuram 
garantir a exatidão do conceito. Embora esse seja um procedimento válido, ele limita o número de leitores 
que precisam dominar a terminologia para poder entender o que se escreve. 

Para lembrar:  
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A necessidade de dominar as terminologias é um dos fatores 
que tornam o ensaio um texto difícil de ser redigido.  

Nesse aspecto, ler bastante, ou estudar, é importante para 
escrever. 

Na 
Argentina, 

por diversas 
circunstâncias de 
sua história 
recente, os 
estudos sobre o 
tema da inflação 
e as propostas 
de estabilização 
formuladas a 
partir de uma 
ótica 'neo-
estruturalista' 
não haviam 
alcançado uma 
repercussão 
pública patente. 
Paradoxalmente, 
no entanto, foi 
neste país que se 
aplicou pela 
primeira vez um 
programa 
antiinflacionário 
de corte 

heterodoxo.   

 
Trecho extraído 
de Inflação Zero 
Brasil, Argentina 
e Israel, de 
Guillermo 
Rozenwurcel, 
organizado por 
Pérsio Arida  
 

Para decidir 
se duas 

retas são ou não 
ortogonais, 
tomamos vetores 
paralelos a elas e 
verificamos se 
estes são ou não 
ortogonais. 
Atenção: há 
diferença entre 
os termos retas 

 
Os dois 
extratos de 
texto ao lado 
são exemplos 
de 
terminologia 
específica

file:///D|/Biblioteca/Portugues/Textos/Existem%20termos%20específicos%20para%20identificar%20um%20texto.htm (3 of 6)1/1/2005 15:20:28



Existem termos específicos para identificar um texto?

ortogonais e 
retas 
perpendiculares! 
Retas ortogonais 
podem ser 
concorrentes ou 
reversas, 
enquanto retas 
perpendiculares 
são 
obrigatoriamente 

concorrentes.  

 
Trecho de 
Geometria 
Analítica (um 
tratamento 
vetorial), de Ivan 
de Camargo e 
Oliveira e Paulo 
Boulos 

8. Terminologia e poder  
Em teoria, é possível escrever sobre qualquer assunto sem utilizar a terminologia específica. 
Provavelmente, o texto ficará mais longo e perderá muito em concisão e precisão. Por outro lado, pode ser 
compreendido melhor por qualquer pessoa que se interesse pelo assunto, independentemente de seu 
domínio terminológico. Se isso é verdade, significa que a terminologia específica é elitizante e pode ser 
utilizada por algumas pessoas para impor uma discutível superioridade de seu conhecimento. De fato, isso 
acontece na sociedade. 

É comum que profissionais especializados utilizem 
seus conhecimentos para exercício de poder ou o 

chamado argumento de autoridade. É o que 
ocorre com alguns médicos, economistas, 

advogados etc. Assim, temos o "economês", o 
"sociologuês", o "pedagogês" e outros. 

file:///D|/Biblioteca/Portugues/Textos/Existem%20termos%20específicos%20para%20identificar%20um%20texto.htm (4 of 6)1/1/2005 15:20:28



Existem termos específicos para identificar um texto?

Conhecer e ter idéias sobre um assunto não significa necessariamente dominar sua terminologia específica. 
Nossa inteligência pode ser expressa por palavras. Mas as palavras por si só não contêm nossa inteligência. 

8a. Preconceito com o não-saber  
Há um preconceito generalizado na nossa sociedade de que falta de instrução é sinônimo de falta de 
inteligência. É certo que quem estuda tem acesso a um poderoso instrumento de atuação social. Mas daí a 
afirmar-se que as pessoas que não têm instrução são incapazes, é uma falácia inaceitável. É impossível 
dominarmos todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Um estudante secundarista típico, por 
exemplo, conhece um pouquinho de tudo, mas não muito profundamente. Quem tem formação 
universitária domina bem a área em que se formou e algumas afins. Contudo, em geral, ignora várias 
outras. 

8b. Especialização e superioridade 
A dinâmica das sociedades modernas tem exigido especialização. Um profissional 
de qualquer área encontra dificuldades para acompanhar os progressos e as 
freqüentes inovações de seu setor de atuação. Se ele for bem-sucedido nesse 
acompanhamento, será um especialista em alguns aspectos e um ignorante no 
restante. Poderá, por exemplo, saber menos de eletricidade do que o eletricista 
da esquina ou menos de futebol do que seu filho pequeno. Poderá ser um 
brilhante médico especialista em ortopedia, mas com enormes dificuldades para consertar uma torneira 
pingando ou para preparar seu alimento. Essa fragmentação do conhecimento, exigida pelo progresso, 
limita a compreensão do mundo e também pode criar a presunção do poder para quem domina uma certa 
área, com o especialista considerando-se superior aos outros. 

 Para lembrar: 

Nossa maneira de nos comunicar expressa nosso modo de 
pensar. Podemos considerar nosso conhecimento específico 

como marca de nossa superioridade ou nos orientar pelo 
princípio de que as pessoas têm potencialmente capacidade 

de compreensão, independentemente de sua instrução e 
escolaridade. 

8c. O conhecimento  
Muitas vezes, os termos específicos facilitam o contato com o leitor. Para isso, criam-se classificações e 
nomenclaturas. Em outros casos, podem ser um entrave à comunicação. Assim, o ideal é evitar o uso de 
termos específicos. Mas o aprofundamento de um texto e sua qualidade não devem nunca ser 
menosprezados sob o pretexto de que o leitor não tem capacidade para compreendê-lo. Na maioria das 
vezes, é o escritor que não tem capacidade de se fazer entender. A redação deve sempre ser sinônimo de 
interação e entendimento. Caso contrário, não serve para nada. 

8d. Domínio do vocabulário  
Desconhecer ou não dominar um vocabulário especializado não significa falta de 
capacidade. Com o tempo e com a experiência, vamos aumentando nosso domínio e 
nossa capacidade de compreensão. Por isso, preocupe-se em fazer um texto sério e 
uma análise aprofundada. Hoje seu vocabulário pode não ser dos melhores e é 
possível que você não o considere suficiente para uma boa redação, mas com estudo 
e leituras atentos certamente você conseguirá superar esse ponto fraco. 

Glossário 

Falácia: qualidade de falaz, que significa enganoso, ilusório, ardiloso, vão.  
Nomenclatura: conjunto de termos peculiares a uma arte ou ciência, terminologia; vocabulário de nomes.  
Pródigo: generoso, esbanjador, que despende com excesso.  
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Gramática é só uma 
questão de certo ou 

errado? 
Os criadores literários — poetas, contistas, 
romancistas, músicos populares, jornalistas — 
coletam e utilizam as inovações da linguagem 
popular ou as inventam. Como são produtores, 
estão atentos às modificações da língua, que, 
embora nos pareça sem alterações 
significativas, no seu vocabulário e na sua 
gramática, traduz a própria dinâmica do povo 
que a fala. Se a língua fosse estática, ainda 
falaríamos Latim, que é a origem do Português. 
Aliás, a Língua Portuguesa é o resultado da 
evolução do Latim vulgar. Muitas dessas 
inovações são aproveitadas pelos escritores em 
suas obras e acabam se incorporando à língua. Outras são novidades passageiras 
e servem apenas para ilustrar a preocupação de alguns escritores com a fala de 
seu povo. Os criadores literários têm essa liberdade de recorrer às novidades 
lingüísticas. O redator do ensaio não tem a mesma liberdade ou a tem muito 
raramente. 

 

1. As várias características da língua  
Não há por que ter preconceito das pessoas que falam errado ou que usam gírias 
e outras novidades lingüísticas.

As novidades lingüísticas fazem parte da dinâmica da língua. 

Por outro lado, seria irresponsável e superficial exigir que se mudasse 
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a gramática apenas porque uma parcela da população brasileira, em 
determinada época, está falando um Português modificado. Vendo a 
questão de um modo mais amplo, sabemos que a Língua Portuguesa 
é falada em diferentes regiões do país com características próprias, 
sem contar que outros países, com culturas ainda mais diversas, também a falam. 
É necessário, portanto, manter uma unidade lingüística que preserve a 
comunicabilidade. 

Manter a unidade lingüística é tarefa de filólogos e lingüistas, 
que procuram sistematizar a língua no que se chama norma 

culta. 

2. Gramática, uma questão de respeito  
A gramática é o resultado do esforço de sistematização da língua. Mas 
não é um código inquestionável de leis. Ela é um instrumento que 
ajuda a preservar a norma lingüística e, portanto, o nosso meio de 
comunicação com o leitor. 

Assim entendida, a questão gramatical é 
essencialmente um respeito ao leitor. Não é 

responsabilidade apenas dos gramáticos e dos 
estudiosos em geral. Essa é uma tarefa de todos 

os que se utilizam da língua. 

3. A gramática de cada um  
Muitas pessoas não gostam de gramática e, em geral, elas têm razões 
para isso. Com raras exceções, a gramática não é bem ensinada nas 
escolas. Mas se desde cedo aprendemos que a língua é algo dinâmico, 
que faz parte de nossa vida, podemos começar a encará-la de modo 
diferente. Sem precisar ser especialista, é possível estudá-la ou consultá-la 
sempre que existir uma determinada dúvida. Assim, sem grandes sofrimentos ou 
traumas, vamos resolvendo os problemas que aparecem, evitando que possíveis 
erros atrapalhem nossa comunicação com o leitor. 

4. Gramática e ensaio  
O texto conceitual transmite a cultura superior. São teses, ensaios, 
estudos, informes, resenhas, monografias etc. que divulgam as 
ciências, seus conhecimentos acumulados e suas descobertas. São 
milhares de novos títulos editados a cada ano em livros, revistas e 
outras publicações, modificando nossa maneira de pensar e perceber a realidade. 
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Os textos que você produz podem não ter a importância e a amplitude daqueles 
que são publicados, mas de alguma forma revelam seu acesso a uma cultura mais 
erudita. Essa é uma das razões que explicam a necessidade de respeitarmos a 
gramática. 

Na verdade, só temos a perder quando cometemos falhas 
gramaticais, seja em um trabalho escolar ou em um 

memorando de empresa. 

5. A cultura e a língua  
O texto conceitual exige o aproveitamento completo da língua e de 
suas possibilidades de organização. Mas não devemos encarar a 
gramática como um código fechado que dita o que deve ser feito e o 
que precisa ser evitado se não queremos incorrer em erro. 

Ao contrário, a gramática é instrumento útil que 
nos ajuda a aproveitar melhor nosso código de 

comunicação. 

Mas o simples domínio das regras gramaticais não é garantia de que somos 
capazes de escrever um bom ensaio. O domínio da gramática é um dos aspectos 
de avaliação do texto, que deve ser integrado aos outros: conteúdo, estrutura do 
texto, estrutura de idéias, linguagem e terminologia. 

6. A gramática e a idéia  
Muitos dos erros gramaticais cometidos normalmente não podem ser 
considerados apenas como falhas. Em alguns casos, comprometem em 
definitivo um texto. Invariavelmente, prejudicam o entendimento da 
linguagem, principalmente a clareza e a fluência, ou comprometem o 
conteúdo, tornando o texto ou parte dele incompreensível. 

Uma pontuação errada, principalmente se estiver 
na conclusão, pode afetar a estrutura de idéias, a 

linguagem, o conteúdo e até a estrutura, se estiver 
na conclusão. As falhas de pontuação do texto 
podem induzir a erros de lógica e por isso são 

inadmissíveis. 

Mas não é só no caso da pontuação que devemos evitar os erros a todo custo. Na 
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verdade, devemos evitar sempre os erros gramaticais. Eles tiram a força de um 
texto. 

7. Como aprender gramática  
A maioria das pessoas que chega à universidade costuma ter 
problemas com a gramática — sabem um pouco, sabem mais ou 
menos ou têm algumas dúvidas. Poucas dominam as regras. Uma 
das razões para isso é a de que a gramática nem sempre é ensinada 
no momento adequado e as crianças acabam tendo uma experiência negativa com 
seu estudo. Além das limitações naturais das crianças, o problema muitas vezes é 
agravado pela inabilidade dos professores — geralmente presos a um currículo 
rígido. O fato é que a maioria das pessoas ainda guarda a impressão de que 
gramática é uma porção de regras chatas que precisam ser decoradas. Mas não é 
nada disso. 

Há lógica nas normas gramaticais e uma coerência fascinante, 
que é, aliás, a própria beleza da língua. 

7a. O medo do erro  
Muita gente não gosta de ser corrigida, fica constrangida. Em geral, esse 
sentimento acaba provocando uma aversão por escrever. Mas redigir não pode ser 
causa de sofrimento, principalmente em função da correção gramatical. Errar faz 
parte de qualquer atividade criativa, mas é preciso trabalhar — prestar atenção no 
que se lê e no que se escreve, procurar tirar as dúvidas, quando elas aparecem, 
ou estudar a gramática para valer — se quiser evitar erros recorrentes. 

8. Um modo prático de aprender  
Tenha sempre ao seu alcance uma gramática. Quando tiver dúvidas, 
olhe o índice e faça sua consulta. Às vezes, um bom dicionário é o 
suficiente. Aos poucos, as normas gramaticais vão se incorporando à 
sua prática. Ainda que você não memorize todas as regras, o princípio 
da correção vai se fixando naturalmente. 

Para lembrar:  

Em caso de dúvida entre "chutar" a grafia de uma palavra ou 
uma determinada acentuação, não hesite, consulte a gramática. 

Pesquisando os índices de erros e acertos nos "chutes" feitos por seus alunos, 
alguns professores de cursinho concluíram que as taxas de erros variavam entre 
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70% e 90%. Ou seja, a tendência é "chutar" errado. Mais uma razão para reforçar 
a idéia de que consultar a gramática deve ser um hábito para quem escreve. 

8a. Empatia com a gramática 
Há livros de gramática para todos os gostos. Algumas gramáticas são completas, 
minuciosas, aprofundadas. Outras são simplificadas, trazem os assuntos 
"mastigados" e resumem-se ao essencial. Escolha a que achar mais adequada ao 
seu interesse ou a que tenha uma linguagem com a qual você se identifique. 

8b. Domínio da língua 
Você já sabe o essencial da gramática, na medida em que domina a língua que 
fala e escreve. Se deseja aperfeiçoar esse domínio, deve prestar atenção aos seus 
pontos fracos, procurando contorná-los. É importante evitar falhas que tirem o 
brilho de sua expressão e diminuam o impacto que o leitor pode ter com seu 
texto. 

Uma pessoa que redige bem tem mais clareza de suas 
idéias e mais segurança em suas afirmações. As falhas 

gramaticais podem ser um entrave para isso. 

Glossário 

Filólogo: especialista em Filologia, que é o estudo da língua em toda a sua amplitude e dos documentos 
escritos que servem para documentá-la.  
Lingüista: pessoa versada em Lingüística ou no estudo das línguas.  
Monografia: dissertação ou estudo minucioso que se propõe a esgotar determinado tema relativamente 
restrito.  
Resenha: descrição pormenorizada, relato minucioso.  
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Links Úteis

Esta seção é continuamente atualizada. Visite-a 
regularmente.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Ciberdúvidas da Língua Portuguesa 
Site dedicado a sanar dúvidas de português.

Como Escrever Artigos Científicos 
Material preparado pelos Profs. Drs. Agma Juci Machado 
Traina e CaetanoTraina Jr, do ICMC.

Como escrever um bom artigo 
Artigo interessante com dicas muito boas de Stephen 
Kanitz.

Contributos para a Escrita de um Relatório (PDF) 
Por Luis M. Correia, do Instituto Superior Técnico, 
Portugal. Apesar de ser primariamente dedicado a 
relatórios, todas as sugestões e regras podem ser 
aproveitadas para monografias em geral.

Manual de Redação e Estilo do Estadão

Manual de Redação e Estilo do Vitória On-Line

Meus Dicionários 
Links para dicionários de todos os tipos e idiomas.

NATA - Normas de Apresentação de Trabalhos 
Acadêmicos 
Ótimo manual desenvolvido pelos pesquisadores do NILC - 
Núcleo Interinstitucional de Lingüística Computacional. 
Contém figuras ilustrativas do resultado final das páginas.

Notas sobre escrita de textos na área de 
Sistemas de Computação na língua de Camões 
Página mantida pelo Prof. Dr. Fabio Kon, do IME-USP, 
sobre tradução de termos de computação.
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Links Úteis

Pequeno Manual da Escrita Técnica 
Por Roberto André Hexsel - UFPR.

Preparação e Apresentação de Bons Relatórios e 
Diretrizes para a Apresentação de Seminários 
Materiais preparados pelo Prof. Dr. Marcos José Santana, 
do ICMC. Os links acima direcionam diretamente para os 
materiais. Para ver a página mantida pelo professor, siga 
este link.

Técnicas e Dicas de Redação

Um Manual de Estilos para se Escrever Relatórios 
Incluindo Métodos de Sobrevivência nas Universidades 
Atuais 
Um método prático e direto extraído da experiência de 
formados em PhD e dirigido ao/à estudante de escola 
média e superior que quer ter sucesso no seu curso sem o 
perigo de sofrer um Colapso Nervoso Intelectual. 
Tradução do ótimo e divertido texto do Prof. Dr. Wilhelm 
Sirrah.

 

  

Última modificação desta página: 19/02/2004 
Dúvidas, comentários e sugestões: estagio@icmc.usp.br 

Atualização: Maria Istela Cagnin

file:///D|/Biblioteca/Portugues/Textos/Links%20Úteis.htm (2 of 2)1/1/2005 15:20:31

http://www.inf.ufpr.br/~roberto/escrita.html
http://lasdpc.icmc.usp.br/disciplinas/Stuff/Semina/prep_rel.doc.zip
http://lasdpc.icmc.usp.br/disciplinas/Stuff/Semina/ap_sem.doc.zip
http://lasdpc.icmc.usp.br/palestras/Default.html
http://lasdpc.icmc.usp.br/palestras/Default.html
http://www.espirito.org.br/portal/palestras/klickeducacao/index.html
http://inorgan221.iq.unesp.br/quimgeral/experimental1/elbrelfun.html
http://www.middlebury.edu/~harris/Humanities/ManualCollegeWriting.html
javascript:history.back()
javascript:history.forward()
mailto:estagio@icmc.usp.br
mailto:istela@icmc.usp.br


O caminho certo é o caminho de sempre?

Portal do Espírito Mapa do Site | Pesquisa no Site | Categorias

Página principal » Palestras » Material de Apoio » Técnicas e Dicas de Redação

O caminho certo é o caminho de sempre? 
Além do que já vimos sobre as possíveis estruturas do ensaio, há considerações importantes a serem feitas sobre a sua utilização. É preciso ter sempre em 
mente que é necessário adequar o conteúdo à estrutura, ou seja, pensar o texto antes de redigi-lo. Vencida a dificuldade inicial de domínio da estrutura, 
pode-se incorrer em uma falha perigosa, que é tomá-la como um modelo, algo imutável, que deve ser usado sempre da mesma forma. Esse erro também 
pode nos levar a ter um comportamento acomodado ou burocrático diante dos aspectos mais vivos da redação, como é o caso da linguagem e da estrutura 
de idéias. Ou seja, o modelo passa a obstruir a criatividade e o texto fica inexpressivo e sem brilho. No caso do ensaio, sempre existe a possibilidade de se 
atuar criativamente, desde que essa opção signifique a melhor forma de "chegar" ao leitor. Todas as estruturas que apresentam as três partes 
correspondentes à estrutura dialética — introdução, desenvolvimento e conclusão — são variantes do ensaio, e são utilizadas em outros tipos de textos, 
como cartas comerciais, memorandos, trabalhos escolares, teses, textos jurídicos e outros. 

 

1. Valorizando o novo  
Pode ser que, por razões de trabalho ou de estudo, você precise usar sempre a mesma estrutura em seus textos. Se isso ocorrer, cabe a você reconhecer a necessidade de aceitar as 
imposições da estrutura utilizada, e não "inventar" onde não deve. 

1a. Procure aspectos que sejam variáveis  
Seguir padrões não significa que você deva barrar sua criatividade em todos os aspectos do texto, caindo na inexpressividade absoluta. No caso do conteúdo, por exemplo, não quer 
dizer que você tenha de abrir mão do que pensa e do sentido crítico que o texto deve ter. Mesmo os textos apenas informativos, como alguns relatórios e cartas, têm no conteúdo um 
aspecto que pode variar ou ser modificado. Do contrário, você tira cópias e não precisa redigir novamente. 

2. Veja o jornal  
Do ponto de vista da estrutura, os jornais, por exemplo, se repetem diariamente, anos e anos da mesma forma. No entanto, continuamos a lê-los com interesse. Em quê? No que há de 
novo — a notícia; no conteúdo, portanto. 

Na capa do Caderno 2 de O Estado de S.Paulo, a estrutura das 
chamadas para as notícias internas se repete. Mas as notícias 

bem contadas e saborosas são atrativos que diariamente 
estimulam o interesse do leitor 

2a. O segredo é o conteúdo  
O redator de textos do jornal diário tem clara consciência de seus leitores e dos limites formais que seu texto deve ter e, apesar da repetição estrutural (o tamanho da matéria, a 
distribuição dos assuntos nas seções), sabe manter seus leitores interessados. A situação do redator do jornal é parecida com a da secretária que redige diariamente cartas 
semelhantes. É capaz de interessar seu leitor, se souber realçar os aspectos não-repetitivos. 

3. A repetição crítica  
Por trás dessa imposição de estrutura existe, evidentemente, uma intenção. No caso da utilização de uma estrutura padronizada de texto, pretende-se facilitar a leitura e dar certa 
"familiaridade" ao texto — como ocorre com o jornal de nossa preferência. A repetição — se crítica — pode favorecer um constante aperfeiçoamento da redação. 

4. Um decreto contra a repetição  
Vejamos a linguagem na sua relação com a estrutura. Anos atrás, o então ministro do extinto Ministério da Desburocratização, Hélio Beltrão, baixou uma norma, orientando para que se 
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eliminassem frases e expressões supérfluas nas comunicações internas e externas redigidas em seu ministério. O fato teve repercussão nacional, com notícias largamente exploradas 
pela imprensa. 

4a. Estrutura x linguagem viciada  
Há uma opinião generalizada de que os textos oficiais, além de repetitivos, são chatos. Por isso, repartições públicas, autarquias e empresas constantemente revelam preocupações pelo 
menos com a maior objetividade de seus textos. Mas essa, que se saiba, foi a primeira vez que oficialmente uma autoridade denunciou a chatice. Repetição de estrutura não precisa ser 
repetição de linguagem viciada. 

5. De volta ao leitor  
Se o que justifica a definição de um conteúdo crítico é o leitor, o mesmo se diga da utilização da estrutura. Se o texto tem uma estrutura padronizada, isso não significa que devamos 
considerar a linguagem da mesma maneira, com frases quase idênticas às utilizadas nos textos anteriores. Será que esses textos não podem ao menos ser mais objetivos, como sugeria 
o antigo ministro? 

Comunicado  
 
Senhores funcionários  
 
Temos o prazer de informar a todos os 
trabalhadores desta empresa que, em virtude 
das sucessivas defasagens salarias causadas 
por oscilações inflacionárias e por mudanças 
constantes nos rumos da economia nacional, 
a presidência oferece um substancial aumento 
salarial de 8% nos quadros de todo o 
funcionalismo que entrará em vigor a partir 
do próximo mês.  
 
Sem mais, colocamo-nos à inteira disposição. 

 
Atenciosamente,  

 
Diretoria Financeira 

Mesmo em um 
comunicado oficial, 
que deve ser 
objetivo, é possível 
variar a linguagem 
tornando-a menos 
burocrática e chata 

6. Depois da longa fila  
O trabalho burocrático — que é onde mais se utilizam esses textos repetitivos na estrutura — não precisa ser necessariamente maçante. Há funcionários de repartições públicas e de 
bancos que, depois de você esperar um tempão na fila, o tratam friamente. Mas há também situações inversas, quando, apesar da demora, você é tratado "como gente", com simpatia. 

6a. Burocracia e responsabilidade  
O trabalho dos funcionários desses locais é difícil e desgastante; mas se eles o aceitaram, devem assumir essas dificuldades, que não os autorizam a 
desrespeitar o público. Por isso são admiráveis os que trabalham com eficiência. São, na aparência mecânica da repetição, pessoas conscientes da 
importância de sua função. 

6b. Repetição não-crítica  
A repetição dá sempre uma impressão ruim, de que é preciso acostumar-se negativamente a ela, como um robô. Ocorre que o mal é a estrutura acrítica, 
acomodada, como um ator de teatro que, após a terceira apresentação da peça, perde toda emoção e entusiasmo. Sua atuação mecânica irá esfriar 
inevitavelmente a platéia. Ao mesmo tempo em que são produzidos textos burocráticos, sem vida, continuam a ser redigidos, diariamente, ensaios, 
relatórios, cartas, trabalhos escolares, entre outros, que podem ser textos vivos, caso seus autores se proponham a isso. 

7. Fazendo uma boa utilização da estrutura  
A estrutura pode ser bem utilizada pelo autor e, assim, ser fundamental para o andamento do trabalho e para um bom resultado final. Mas antes de tudo é 
preciso escolher a estrutura adequada ao conteúdo e aos propósitos do texto. Depois disso, será necessário seguir vários passos, fundamentais para 
desenvolver o seu ensaio. Veja quais: 

1 A linguagem, especialmente nos momentos de demarcação 
das partes – introdução, desenvolvimento e conclusão — 
deve ser adequada não só ao conteúdo, mas também à sua 
função estrutural, evitando chavões, lugares-comuns, 
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"encheções de lingüiça" e redundâncias.

2 Tenha sempre em mente a importância da conclusão como 
parte principal do ensaio. 

3 Evite desvios inoportunos na argumentação, 
particularmente no desenvolvimento, para garantir o 
equilíbrio de suas idéias na estrutura escolhida.

4 Procure respeitar a proporcionalidade das partes para textos 
não muito curtos, em que a introdução será no máximo 1/5 
do texto; o desenvolvimento corresponderá a, no mínimo, 
3/5 do texto e a conclusão será, também, no máximo, 1/5 
do texto. 

5 Tenha especial cuidado com estruturas repetitivas, para não 
redigir um texto inexpressivo. 

6 Se, ao iniciar o texto, você tiver clareza da estrutura 
utilizada, terá maior consciência de sua adequação, seus 
limites e suas aberturas. 

7 Criatividade não é "loucura", impertinência, 
irresponsabilidade ou falta de senso crítico. Resulta, 
sobretudo, da maturidade das idéias e da consciência sobre 
o leitor a quem se destina o texto. 

8 A estrutura escolhida não deve ser um fator de 
cerceamento das idéias; ao contrário, é um apoio seguro 
para elas. 

9 Um texto mal estruturado pode prejudicar 
irremediavelmente o ensaio ou qualquer outra forma de 
redação conceitual, ainda que o trabalho tenha outras 
qualidades. Nunca perca uma oportunidade de refletir sobre 
a função do texto e sobre sua estrutura, ainda que esta seja 
a que você pratique diariamente. 

10 Esteja também aberto a observações críticas e preocupe-se 
sempre em se reciclar, procurando pesar as opiniões alheias 
e filtrar aquelas que realmente levem a um crescimento de 
sua autocrítica. A humildade na aceitação da crítica não 
deve ser confundida com insegurança.

 

  

 

 

  

 
 

 

 

Os chavões e lugares-comuns empobrecem o texto e podem indicar 
que seu autor não domina o assunto sobre o que se propôs a escrever 

8. Como não se perder no caminho conhecido  
Todo esporte tem seus fundamentos. Fundamentos são ações que se tem ao praticar um esporte, sem os quais não se domina sua linguagem. Por exemplo, o drible é um fundamento 
do futebol; o saque, do vôlei; o arremesso, do basquete. Mas o que tem esporte a ver com redação? 

Na redação, um dos fundamentos mais importantes é o ritmo do texto. 

8a. A importância do ritmo  
E o que tem ritmo a ver com ensaio? No poema o ritmo é essencial, determinado pelas técnicas ligadas à utilização do significante (rima, métrica, aliteração etc.) e do verso. Nos textos 
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em prosa — entre os quais se inclui o ensaio — o ritmo tem características muito diferentes das do poema. 

8b. Na hora do drible  
Pode ocorrer de o conteúdo do texto conceitual estar correto e bem distribuído em uma estrutura, e mesmo assim o texto continuar confuso ou chato. Isso irá acontecer se o trabalho 
estiver falho em sua estrutura de idéias. Não ter noção do ritmo associado à estrutura de idéias seria o equivalente a uma situação na qual um jogador de futebol dominasse todas as 
regras do jogo e suas táticas, mas não soubesse chutar ou driblar. 

 Para lembrar:  

Ritmo é um fundamento diretamente relacionado com a 
seqüência das frases, no texto em prosa. Portanto, tem a ver 

com a estrutura de idéias. 

9. Estrutura de idéias  
A estrutura de idéias é traduzida no texto na forma de parágrafos e períodos. Além do conteúdo, envolve aspectos de linguagem e de Gramática, principalmente pontuação e estrutura 
do período. 

"No grande dia Primeiro de Maio, não eram bem seis horas 
e já o 35 pulara da cama, afobado. Estava bem disposto, 
até alegre, ele bem afirmara aos companheiros da Estação 
da Luz que queria celebrar e havia de celebrar. Os outros 
carregadores mais idosos meio que tinham caçoado do 
bobo, viesse trabalhar que era melhor, trabalho deles não 
tinha feriado. Mas o 35 retrucava com altivez que não 
carregava mala de ninguém, havia de celebrar o dia deles. 
E agora tinha o grande dia pela frente."  
 
Mário de Andrade, trecho do conto "Primeiro de Maio", in 
Contos Novos 

No texto de 
Mário de 
Andrade, o 
parágrafo é 
composto por 
cinco 
períodos 

9a. Idéia = frase  
No ensaio, podemos observar a estrutura de idéias em dois aspectos que consideramos os principais, do ponto de vista da redação: 

• Enquanto uma seqüência ordenada das idéias. 
• Enquanto uma seqüência ordenada de frases. 

Para lembrar:  

Consideremos idéia uma entidade abstrata que corresponde a 
uma unidade do que se pensa. Sua existência é, então, 
mental. Digamos que seja uma unidade de pensamento. 

9b. Idéia e unidade  
A idéia, quando expressa em palavras, vai corresponder também a uma unidade. Essa unidade é a frase. As palavras "frase" e "idéia" aqui terão esses sentidos. 

A frase contém ou equivale a uma idéia: IDÉIA = FRASE 

Não importa o número de palavras. Pode-se expressar uma idéia com uma ou várias palavras. 
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Uso da vírgula 
O mais rápido dos quatro, José chegou cinco minutos na 

frente.  
Na falta da vírgula 

O mais rápido dos quatro José chegou cinco minutos na 
frente. 

Quando não colocamos a vírgula, a segunda frase muda 
de sentido. Dá a entender que se trata de quatro pessoas 

chamadas José 

10. Na prática, a idéia é a frase  
Essa distinção entre frase e idéia é didática. Na prática, escreve-se. O que se organizou "na cabeça" só interessa se transforma-se em texto. Entretanto, existem esses dois estágios da 
elaboração do ensaio. Podem, aliás, existir em qualquer tipo de texto, mas em nenhum outro é mais evidente do que no ensaio, que necessita de preparação e pesquisa. Na prática, a 
idéia é a frase. A Gramática nomeia a organização de frases como orações e períodos. 

11. Período  
É um enunciado lingüístico com sentido acabado, formado por uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. É simples quando constituído por uma só oração. O 
período é composto quando é formado por mais de uma oração. Graficamente, o período caracteriza-se por iniciar-se com a letra maiúscula e encerrar-se por ponto final, ponto de 
interrogação ou ponto de exclamação; pode também terminar com reticências. Pode, ainda, ser concluído com essas pontuações combinadas. 

11a. Função do período no texto  
Do ponto de vista da redação, os períodos determinam o ritmo de exposição das idéias e, conseqüentemente, o ritmo da leitura. Por isso, é importante o domínio da pontuação como 
recurso necessário para que possamos expor com clareza nossas idéias. Ainda que em nossa mente tenhamos as idéias bem organizadas e ainda que ao falar consigamos o mesmo 
efeito, não podemos ter certeza de que uma expressão escrita seja clara, se não conseguirmos traduzir pelos sinais convencionais de pontuação as pausas necessárias para a melhor 
compreensão do leitor. 

Para lembrar:  

Nunca perca de vista que o leitor lê também as 
pontuações. 

Uso de dois pontos, reticências, exclamação e interrogação 

"Olhou o relógio da cozinha: faltavam dez para as cinco...  
Até em sua casa o relógio tinha parado!?!"  
 
José Maviael Monteiro, trecho extraído de O Menino que 
Quebrou o Tempo 

Na história 
infantil, os 
sinais de 
pontuação são 
elementos 
fundamentais 
do texto 

Glossário 

Burocrático: relativo a, ou próprio da burocracia, que é a administração da coisa pública por funcionário sujeito a hierarquia e regulamento rígidos e a uma rotina inflexível.  
Convencional: relativo a, ou resultante de convenção, que é tudo aquilo tacitamente aceito, por uso ou geral consentimento, como norma de proceder, agir; costume.  
Impertinência: qualidade de impertinente; inoportuno, inconveniente, descabido.  
Imposição: ação de impor, de estabelecer, de obrigar, de infligir; a coisa imposta.  
Obstruir: fechar, tapar, entupir, impedir.  
Redundância: qualidade de redundante, excessivo, repetitivo.  
 
Copyright Klick Net S.A. Todos os direitos reservados. 
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O que é que você 
pensa? 

Pensamos da maneira que pensamos e escrevemos do jeito 
que escrevemos porque nossa civilização, a ocidental, 
evoluiu nessa direção. Não se trata de um simples 
condicionamento, mas de reconhecer que vivemos em 
sociedade e, nesse processo interativo, a produção de um 
texto deve sempre levar em consideração o conhecimento 
já existente. A nossa cultura é produzida e se transmite em 
grande parte por meio das várias formas de redação, cujo 
exemplo mais típico é o ensaio. Por isso, é um texto 
utilizado para difundir o conhecimento e para avaliar a 
capacidade de compreensão de quem o redige. Grande 
parte dos trabalhos escolares e das redações solicitadas 
nos vestibulares — chamados genericamente de 
dissertações — é na verdade um pequeno ensaio. Outras 
formas de redação, como o relatório, a carta comercial e a 
tese, também se organizam e têm uma linguagem 
semelhante à do ensaio. Assim, podem ser consideradas 
como formas variantes dele.  

 

1. Como redigir  
O que é necessário para escrever um bom texto, que tenha qualidade e prenda a 
atenção do nosso leitor? O essencial já temos: nós pensamos. Mas também é 
necessário que nosso pensamento se desenvolva coerentemente, com clareza, 
para que possamos comunicar nossas idéias de forma convincente para quem nos 
lê. Precisamos, portanto, ter algumas orientações básicas de como organizar e 
estruturar nossas idéias. 

2. Redigir é difícil  
Muitas pessoas costumam dizer que têm idéias, mas não conseguem passá-las 
para o papel. Uma das razões para isso é o fato de que o pensamento humano não 
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é e nunca será absolutamente exato. Até a expressão 2 + 2 = 4 é passível de 
discussão. Temos a capacidade de questionar e podemos repensar, refazer, 
reestruturar e aperfeiçoar nossas idéias. Mas às vezes temos dificuldades para 
expressá-las, porque: 

• Não amadurecemos nossas idéias suficientemente.
• Não temos as informações e os dados necessários 

para desenvolver nossas idéias. 
• Não estamos explorando toda a nossa capacidade 

de pensar.

2a. A prática da redação  
Pensar, como redigir, requer prática. Ninguém jamais saberá tudo de redação. 
Você pode aprender muito com a leitura, ter informações novas, alimentar seus 
pensamentos com novos dados. Mas não aprenderá a escrever lendo. 

Para lembrar: 

Aprende-se a escrever escrevendo. Nada substitui sua prática. Da mesma forma 
que nenhum livro ou professor moverá os seus braços para que você aprenda a 
nadar ou segurar os seus pincéis se desejar pintar. A prática é essencial, sem 

ela você não consegue nada. 

Uma prática consciente e bem orientada pode ajudar qualquer pessoa a melhorar 
seu texto, seu desempenho expressivo. Não é preciso ter um dom especial para 
isso. Se você encontra dificuldade, é porque a tarefa é complicada mesmo. 

2b. A reescrita ajuda a redigir 
Não espere fórmulas prontas e infalíveis para melhorar a sua redação. Algumas 
vezes precisamos refazer um trabalho, porque não ficamos satisfeitos com sua 
primeira ou segunda versão. 

Os exercícios de reescrita exigem paciência e dedicação. Mas a 
insatisfação e a insegurança com as primeiras versões de nossos 
textos podem ser o gérmen da autocrítica, essencial para quem 

deseja melhorar seu texto. 

2c. Como se comporta o redator  
O bom redator de ensaio deve ser necessariamente curioso, ávido de 
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conhecimento, atento e preocupado em compreender e em desvendar. Além disso, 
precisa ter o espírito sempre aberto às novas informações. 

3. O pensamento e a redação  
Ninguém pode entrar na sua cabeça, penetrar em seu cérebro e conhecer o modo 
como você pensa. Mas é possível avaliar a eficiência de seus processos mentais, na 
medida em que você se expressa, redigindo. Nesse caso, seja qual for a sua 
maneira de pensar, com certeza haverá estruturas comuns de pensamento que 
servirão de base para que ocorra um entendimento objetivo entre você e seu 
leitor. 

4. Pensando o texto  
Pensar significa ter idéias, refletir, raciocinar, meditar, cogitar, lembrar-se, julgar, 
supor etc. Pensar é uma faculdade que nos permite organizar mentalmente nossa 
interação com o mundo à nossa volta. Por meio do pensamento, elaboramos todas 
as informações que recebemos e orientamos as ações que interferem na realidade 
e organização de nossos escritos. O que você leu até agora e continuará lendo é 
produto de um pensamento transformado em texto. 

Cada um de nós tem seu modo de pensar e, quando escreve, 
procura organizar as idéias de um modo que facilite a 

compreensão do leitor. 

5. A arte do diálogo  
Quando escrevemos, é importante pensar em um leitor com quem vamos dialogar 
— mesmo que esse leitor não se manifeste explicitamente. 

 Ofélia perguntou devagar, com recato pelo que lhe acontecia: 
— É um pinto?  
Não olhei para ela.  
— É um pinto, sim.  
Da cozinha vinha o fraco piar. Ficamos em silêncio como se Jesus 
tivesse nascido. Ofélia respirava, respirava.  
— Um pintinho? certificou-se em dúvida.  
— Um pintinho, sim, disse eu guiando-a com cuidado para a vida. 
— Ah, um pintinho, disse meditando.  
— Um pintinho, disse eu sem brutalizá-la.  
Já há alguns minutos eu me achava diante de uma criança. Fizera-
se a metamorfose.  
— Ele está na cozinha.  
— Na cozinha? Repetiu fazendo-se de desentendida.  

O diálogo 
literário 
sempre 
prevê o 
interlocutor
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— Na cozinha, repeti pela primeira vez autoritária, sem 
acrescentar mais nada. 
— Ah, na cozinha, disse Ofélia muito fingida, e olhou para o teto. 
(...).   
 
Clarice Lispector, A Legião Estrangeira 

 

Para lembrar: 

Pensar supõe diálogo e ao escrever precisamos sempre ter 
presente que nossa meta são os leitores ou um determinado 

leitor. 

O filósofo Platão utilizou seu mestre 
Sócrates como personagem de seus 

Diálogos 

O diálogo com o nosso leitor deve ter o 
sentido de uma conversa aprofundada e 
inteligente, principalmente quando 
estamos redigindo um ensaio. A palavra 
"diálogo" origina-se do grego e é 
composta do prefixo dia (que significa 
movimento através) e logos (palavra). 
Ou seja, para os gregos, a arte do 
diálogo tinha o sentido de convencer 
através da palavra. 

6. O diálogo entre os gregos  
Na Grécia antiga, a arte do diálogo 
chamava-se "dialética" e teria surgido 
entre 500 e 400 a.C. Há uma polêmica 
em torno de quem seria o fundador 
dessa arte. Uma parcela dos estudiosos 
credita o feito ao filósofo Zênon (490 a 
430 a.C.). Outros consideram Sócrates (469 a 399 a.C.) o pai da dialética. Na 
filosofia moderna, o conceito de dialética é muito controvertido. Mas, deixando as 
controvérsias de lado, ficamos com o significado original dos gregos. 
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— Então terá também a vida — continuou 
Sócrates — um contrário, como a vigília tem por 

contrário o sono? 
— Certamente — disse ele.  
— Que contrário? 
— A morte — respondeu. 
— Então, estas duas coisas nascem uma da outra se 
são contrárias; e, como são duas, há entre elas dois 
nascimentos? 
— Sem dúvida. 
— De um desses dois pares que acabo de mencionar, 
e das suas gerações, irei falar eu agora — disse 
Sócrates. — Tu falarás do outro. Lembro, pois, ser um 
o sono e o outro, a vigília e que do sono nasce a 
vigília, como da vigília o sono, e que os seus 
nascimentos levam uma ao adormecimento e o outro 
ao acordar. Achas que isto é suficientemente claro? 
— Claríssimo. 
— É agora a tua vez — prosseguiu Sócrates — de 
dizer o mesmo da vida e da morte. Não admites que o 
contrário da vida seja a morte? 
— Sim. 
— E que nasçam uma da outra? 
— Sim. 
— Então, que é que nasce da vida?  
— A morte — respondeu ele. (...)  
 
Platão, Diálogos III 

7. O escritor e o leitor  
Assim como em todo diálogo sempre há um interlocutor, o texto precisa do leitor 
para cumprir sua finalidade. Todo texto conceitual, especialmente o ensaio, busca 
responder a um possível questionamento do leitor. É como se o escritor 
antecipasse as possíveis perguntas que o leitor poderia fazer sobre o assunto que 
seu texto procura desenvolver. 

Glossário 

Gérmen: em sentido figurado, significa princípio, origem, causa.  
Interação: (inter + ação); relação.  
 
Copyright Klick Net S.A. Todos os direitos reservados. 
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O que significa 
estruturar idéias? 

Pensemos em um livro. Vamos supor que ele seja escrito 
em linguagem conceitual. Esse livro tem vários capítulos 
e apresenta-se com clareza e boa organização. Como o 
autor conseguiu isso? Com certeza ele tem bom domínio 
do conteúdo e estruturou suas idéias em uma seqüência 
que garante a clareza. O livro é dividido em capítulos e 
cada um deles se organiza em parágrafos. Estes, por sua 
vez, são compostos por períodos, nos quais se alojam as 
idéias. É possível, então, reconhecer vários níveis de 
organização das idéias. Não importa a extensão do conteúdo. O autor deverá ter 
sempre a capacidade de estruturar suas idéias. Sem isso, sua obra não será 
compreensível. Ou seja, não é suficiente que se tenha bom domínio do conteúdo e 
conhecimento das estruturas de organização do texto. É preciso ter uma boa 
estrutura de idéias. E para isso é necessário planejar bem o texto.  

 

1. Idéia e estrutura  
Idéia refere-se a conteúdo. Uma seqüência de idéias está relacionada com a 
estrutura. É o conhecimento do assunto que indicará o que é essencial ou principal 
em um texto ou em uma obra. A seqüência de idéias começa a ser definida 
quando optamos pela estrutura do ensaio e se completa na organização dos 
parágrafos. 

2. Conteúdo e estrutura  
O planejamento de um texto é a maior garantia para se obter uma boa estrutura 
de idéias. Do mesmo modo que um escritor planeja um livro prevendo partes, 
capítulos e subtítulos, é possível planejar um texto menor prevendo seus 
parágrafos. 
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Mesmo em um texto pequeno, as idéias principais podem ser 
reunidas em um resumo, numa síntese ou em uma seqüência de 

itens. Se a síntese do conteúdo for feita com a previsão dos trechos 
do texto, provavelmente estarão sendo definidas as idéias centrais 

dos parágrafos. 

3. Parágrafo e estrutura  
Ao definir as idéias centrais do parágrafo, começa a ficar claro para quem escreve, 
e para o futuro leitor, a relação entre conteúdo e estrutura do texto. 

Quando considerados elementos que relacionam conteúdo e estrutura de idéias, 
os parágrafos não são aleatórios. 

Portanto, os parágrafos não são resultado apenas de regras preestabelecidas 
sobre sua construção. Eles são decorrência natural da necessidade de distribuir 
bem o conteúdo no texto e também uma forma de valorizar as idéias principais 
desse conteúdo. 

4. Idéias secundárias  
Um texto contém muito mais idéias secundárias do que idéias principais. Os 
conteúdos das idéias secundárias não são os mais importantes, mas sem eles o 
texto não flui — torna-se pesado. Na verdade, não é possível escrever um texto 
sem as idéias secundárias. 

Para lembrar: 

As idéias secundárias funcionam como atores coadjuvantes. 
Cumprem um papel secundário, mas imprescindível. Redigir 

bem depende muito do domínio que o autor tem dessas idéias. 

Colocadas em excesso, as idéias secundárias dificultam a compreensão do 
essencial. Mas quando há idéias de menos, o texto fica sintético demais, 
telegráfico. As idéias secundárias são dispensáveis somente quando queremos 
fazer uma síntese ou um resumo do conteúdo. 

No texto seguinte, as idéias principais compõem todo o primeiro parágrafo.  
O segundo e o terceiro parágrafos desenvolvem idéias principais e secundárias ou 
complementares  
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Esta primeira conferência será 
dedicada à oposição leveza-peso e 

argumentarei a favor da leveza. Não 
quer dizer que considero menos válido o 
argumento do peso, mas apenas que 
penso ter mais coisas a dizer sobre a 
leveza. Idéias principais
Depois de haver escrito ficção por 
quarenta anos, de haver explorado 
vários caminhos e realizado 
experimentos diversos, chegou o 
momento de buscar uma
definição global de meu trabalho. Idéia principal
Gostaria de propor o seguinte: no mais 
das vezes, minha intervenção se 
traduziu por uma subtração do peso; 
esforcei-me por retirar peso, ora às 
figuras humanas, ora aos corpos 
celestes, ora às cidades; esforcei-me 
sobretudo por retirar peso à estrutura 
da narrativa e à linguagem. Nesta 
conferência, buscarei explicar — tanto 
para mim quanto para os ouvintes — a 
razão por que fui levado a considerar
a leveza antes um valor que defeito; Idéia principal
direi quais são, entre as obras do 
passado, aquelas em que reconheço o 
meu ideal de leveza; indicarei o lugar 
que reservo a essevalor no presente e 

como o projeto no futuro. 

 
Italo Calvino, Seis Propostas para o Próximo Milênio 

Glossário 

Aleatório: dependente de fatores incertos, sujeito ao acaso, casual, fortuito, acidental.  
Resumo: sumário, sinopse, redução de um conteúdo ao essencial.  
Síntese: aqui a palavra está utilizada como sinônimo de resumo.  
 
Copyright Klick Net S.A. Todos os direitos reservados. 
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O que você quer do 
seu leitor? 

Nenhuma das possíveis estruturas de texto é melhor ou mais adequada do que a 
outra. O interesse do leitor, no entanto, pode ser determinado pela estrutura que 
escolhemos para nosso ensaio. Esse interesse vai variar conforme a posição da 
conclusão — que deve ser sempre a parte mais interessante do texto. Assim, 
conhecer as partes de sua estrutura é uma estratégia para melhorar a eficiência 
do texto e valorizar ainda mais as idéias desenvolvidas. Não basta escrever de 
forma eficaz. É preciso que o autor saiba exatamente para que tipo de leitor está 
escrevendo. Só assim ele terá um retorno satisfatório de seu trabalho. 

 

1. O que desperta interesse  
O conteúdo do texto é o que primeiro desperta o interesse do leitor. Mas não é só 
isso. A linguagem e a estrutura organizada das idéias em períodos e parágrafos 
também têm peso definitivo. Somente se esses aspectos forem bem estruturados 
é que se pode discutir ou avaliar o grau de interesse do leitor. 
 
1a. A variação do interesse  
Os gráficos que vêm a seguir mostram como varia o interesse do leitor, no caso 
de um texto redigido de acordo com as estruturas básicas. Ou seja, um texto bem 
escrito e adequado à estrutura escolhida. 

2. Na estrutura linear 
O interesse do leitor, nessa estrutura, é 
crescente: na horizontal, temos a progressão de 
idéias no texto. A linha vertical registra a variação 
de interesse do leitor. Vamos supor que cada 
ponto assinalado na horizontal seja uma idéia ou 
um dado essencial ao desenvolvimento da 
argumentação. As idéias desenvolvem-se de 1 
(que é a primeira idéia da introdução) até n (que 
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Gráfico do interesse do 
leitor na estrutura linear 

é a última idéia da conclusão). Vamos, também, 
supor que cada ponto assinalado na vertical seja 
uma marca de uma hipotética escala crescente de 
medição do interesse do leitor. Observe que a 
linha de variação não começa no zero. Isso 
porque, se o interesse fosse zero, o leitor nem 
sequer começaria a ler o texto. 

Para lembrar: 

Na estrutura linear, o interesse do leitor vai crescendo 
conforme sua leitura se aproxima da conclusão. Nessa 

estrutura, que é indutiva, as idéias principais estão, de fato, no 
final do texto. O autor deve evitar que o interesse do leitor se 

torne decrescente. 

Gráfico do interesse do 
leitor na estrutura cíclica 

3. Na estrutura cíclica  
Essa estrutura desperta um alto interesse: as 
funções das linhas horizontal e vertical continuam 
as mesmas — a horizontal registra a progressão de 
idéias no ensaio; a vertical mostra a variação de 
interesse do leitor. Na estrutura cíclica, esse 
interesse se mantém alto desde o início. O motivo é 
que o texto começa pela conclusão, que é, em tese, 
a parte mais interessante do ensaio. Por essa razão, 
o leitor deverá se manter interessado até o final. A 
linha reta, paralela à horizontal, expressa a 
expectativa do leitor para que o autor comprove as 

afirmações iniciais. A dificuldade, nesse caso, também é manter essa linha sem 
queda. 

4. Na estrutura cíclico-linear  
Aqui, o refrão renova e aumenta o interesse do leitor. 
Na estrutura cíclico-linear, podemos ver o mesmo 
crescimento de interesse do leitor que percebemos na 
estrutura linear. Os pontos mais altos das ondulações 
da linha representam a frase repetida. Nesse caso, é o 
refrão que volta a aparecer em intervalos regulares. 
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Gráfico do interesse do 
leitor na estrutura cíclico-

linear 

No 
meio do 

caminho 
tinha uma 
pedra  
tinha uma 
pedra no 
meio do 
caminho  
tinha uma 
pedra no 
meio do 
caminho  
tinha uma 
pedra.  
 
Nunca me 
esquecerei 
desse 
acontecimento  
na vida de 
minhas 
retinas tão 
fatigadas.  
Nunca me 
esquecerei 
que no meio 
do caminho  
tinha uma 
pedra  
tinha uma 
pedra no 
meio do 
caminho  
no meio do 
caminho 
tinha uma 

pedra.   

 
Carlos 
Drummond 
de Andrade,  
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"No Meio do 
Caminho", in 
Antologia 
Poética 

O refrão conotativo marca o ritmo na poesia de 
Carlos Drummond de Andrade 

5. A estrutura ideal  
Esses gráficos são representações ideais. Na realidade, nem sempre essas reações 
acontecem como as indicadas, por melhor que o texto tenha sido escrito. Afinal, o 
interesse é um aspecto subjetivo do leitor. Por isso, corremos o risco de não 
acertar sempre. Mas toda pessoa que escreve tem como meta principal fazer-se 
entender pelo seu leitor. Assim, precisamos estar sempre atentos às possibilidades 
estruturais e às características do nosso leitor, que é a razão de ser do nosso 
trabalho. 

Glossário 

Subjetivo: individual, pessoal, particular. Pertence unicamente ao pensamento humano.  
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Quais são as 
principais 

características desse 
texto? 

Milhares de livros, jornais, revistas, publicações científicas e teses universitárias 
são publicados diariamente no mundo todo. A maioria desses textos tem uma 
característica comum — são escritos em linguagem conceitual. O mesmo acontece 
com textos de uso mais específico, como trabalhos escolares, cartas, relatórios, 
comunicados internos de empresas, processos jurídicos, normas administrativas, 
leis etc. Esse tipo de texto está de tal maneira difundido em nossa sociedade que, 
hoje, é quase impossível organizar a vida sem a interferência dele.  

 

1. Características  
Nossa civilização é a ocidental, que tem suas bases no pensamento grecolatino, e 
valoriza o que é objetivo e científico. Por isso, nossa cultura se faz e se fixa em 
grande parte por meio da linguagem conceitual, utilizada em suas várias formas.  
Todos os textos redigidos em linguagem conceitual têm algumas características 
semelhantes. O ensaio é um tipo de texto em que percebemos claramente essas 
características. Essa forma de redação usa a exposição e a discussão de idéias, 
entre outros recursos, para ajudar o leitor a compreender melhor o assunto que 
está sendo discutido. Assim, saber redigir um ensaio é dominar o texto e a 
linguagem conceitual que o caracterizam. 

2. Os tipos de linguagem  
A linguagem dos textos pode ser conceitual ou poética. A linguagem poética é a 
que induz o leitor a uma postura subjetiva. É o caso do poema, da crônica, do 
conto, do romance. A linguagem conceitual é aquela que, por suas características, 
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leva o leitor a uma postura objetiva diante de um texto. 

Para lembrar: 

A linguagem conceitual é denotativa, racional, pede 
abstração, tende a fixar ou a apoiar-se em conceitos, 

leis, princípios e normas. 

Os livros didáticos, os relatórios e o texto que você está lendo têm linguagem 
conceitual. 

3. As formas de redação  
Todos os textos, escritos em linguagem conceitual ou poética, possuem algumas 
características formais que auxiliam a sua identificação. Em geral reconhecemos 
com facilidade um poema ou uma carta comercial. Um poema ou uma carta são 
formas de redação. 

Formas de redação são os modos em que os textos se 
estruturam e se organizam. Essas formas foram se definindo 
historicamente e permanecem na cultura literária como um 
tipo característico de redação. Outro nome que se dá para a 

forma de redação é gênero literário. 

Pensem nas crianças  
Mudas telepáticas  

Pensem nas meninas  
Cegas inexatas  
Pensem nas mulheres  
Rotas alteradas  
Pensem nas feridas  
Como rosas cálidas  
Mas oh não se esqueçam  
Da rosa de Hiroshima  
A rosa hereditária  
A rosa radioativa  
Estúpida e inválida  
A rosa com cirrose  
A anti-rosa atômica  
Sem cor sem perfume  

A 
linguagem 
poética 
induz o 
leitor a 
uma 
postura 
subjetiva
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Sem rosa sem nada.  

 
Vinícius de Moraes, "A Rosa de 
Hiroshima", in Soneto de Felicidade e 
outros poemas 

3a. A utilidade das formas de redação  
A função de um texto é levar uma mensagem ao leitor, estabelecer uma 
comunicação com ele. Por isso, quem vai redigir utiliza a forma de redação mais 
adequada para traduzir os conteúdos que deseja transmitir. Mas, assim como o 
autor, o leitor também tem suas intenções ao ler o texto. 

Portanto, ao usar uma determinada forma de redação o 
escritor está procurando harmonizar os seus interesses aos do 
leitor. Ao redigir devemos utilizar a forma que melhor traduza 

esse duplo interesse. 

Um namorado escolhe a carta como a forma ideal para se comunicar com a 
namorada distante. Um técnico escolhe a forma de um relatório ou de um 
memorando para comunicar-se com seu chefe. 

4. A redação do texto conceitual  
Quando queremos comunicar dados, idéias, relatos, reflexões teóricas, propostas, 
considerações — enfim, informações objetivas —, recorremos a uma forma 
determinada de texto conceitual. Elas são muitas, desde um simples memorando 
até um tratado científico. Todas se utilizam do processo dissertativo. Essa é sua 
característica principal. 

4a. Uma forma típica  
Ensaio é uma forma de redação que, por meio da exposição, da interpretação e da 
discussão de idéias, leva o leitor a compreender de maneira objetiva o tema ou o 
assunto que está sendo discutido. 

Para lembrar: 
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O ensaio é a forma de redação que melhor exemplifica as 
características estruturais comuns a todos os textos que têm 

linguagem conceitual. 

A Organização do Texto 

Formas de Redação = Gênero Literário 
São os modos em que os textos se estruturam e se 
organizam — crônicas, contos, romances, relatórios, 
memorandos, cartas, poemas, ensaios.

Ensaio 
É uma forma de redação que, por meio da exposição, da 
interpretação e da discussão de idéias, leva o leitor a 
compreender o texto que lê.  
O ensaio tem linguagem conceitual. 

Glossário 

Crônica: forma de redação que se caracteriza pela colocação pessoal do autor. Tem como temática fatos 
do cotidiano.  
Denotativo: relativo à denotação. É o sentido normal, não interpretativo, da palavra.  
Processos: procedimentos formais que caracterizam a intenção do autor em relação ao objeto de seu 
texto. Descrição, narração, diálogo e dissertação, por exemplo, são processos de redação.  
Redação: a palavra tem vários sentidos. É usada aqui como o ato de produzir um texto e como sinônimo 
de texto, ou seja, tudo o que é redigido é uma redação.  
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Qual é o melhor jeito 
de se expressar? 

O conteúdo é o principal aspecto do ensaio. Mas se reconhecemos que o texto 
traduz a intenção de seu autor, então concluímos que a linguagem é o mais 
importante. Uma das qualidades do ensaio e de qualquer texto conceitual é a de que 
seja objetivo, traga dados e informações corretas, que seja bem fundamentado etc. 
Além dessas condições, existem outros fatores, por exemplo, o modo como essas 
idéias objetivas são organizadas, as técnicas utilizadas para isso, as opções do autor 
ou suas preferências. Ou seja, há algo de "pessoal" no texto. A junção do que é 
pessoal e do que é objetivo é o que caracteriza, no texto, o que chamamos 
linguagem. Se no texto final o predominante é o caráter objetivo, temos a 
linguagem conceitual. Se o que predomina é o caráter subjetivo, temos a linguagem 
poética. Seja qual for, ela é a própria essência do ato de redigir, já que é através 
dela que se confirma a relação autor/leitor.  

 

1. Conceitual  
A linguagem conceitual possui características bastante definidas, que levam o leitor 
a ter frente ao texto uma postura que exige: 

• Objetividade.
• Compreensão denotativa (no sentido 

normal, não interpretativo) da mensagem. 

• Utilização do raciocínio ou de uma postura 
racional.

• Compreensão da realidade, partindo do 
geral para o particular. 

• Abstração da realidade, pois todo conceito é abstrato. 

2. A personalidade da linguagem  
Por mais conceitual que seja a linguagem, ela sempre será pessoal. Aliás, a questão 
principal da linguagem conceitual não é a quantidade de elementos subjetivos do 
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texto. Essa condição vai depender muito da função que o texto tem — e, portanto, 
do leitor a que se destina. 

"Estou farto do lirismo 
comedido 
Do lirismo bem 
comportado 
Do lirismo funcionário 
público 
com livro de ponto 
expediente 
protocolo e 
manifestações de 
apreço ao Sr. diretor  
 
Estou farto do lirismo 
que pára e  
vai averiguar no 
dicionário o cunho  
vernáculo de um 
vocábulo  
 
Abaixo os puristas  
 
Todas as palavras 
sobretudo 
os barbarismos 
universais  
Todas as construções 
sobretudo 
as sintaxes de 
exceção  
Todos os ritmos 
sobretudo 
os inumeráveis ..."  
 
Manuel Bandeira, 
trecho do poema 
"Poética", in 
Libertinagem 

A linguagem poética e 
subjetiva dá o tom na 
poesia de Manuel Bandeira

3. Autoria  
A linguagem é conseqüência de um ato intencional do autor. Por mais objetiva que 
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ela seja, temos de entender que a subjetividade do autor simplesmente não pára de 
funcionar no momento em que ele começa a escrever. É necessário aceitar esse 
fato, inclusive para que o excesso de subjetividade não prejudique a comunicação 
com o leitor. 

A objetividade absoluta não existe. Quando ela predomina no 
texto, é porque o autor em geral fez um grande esforço para 

controlar sua subjetividade. 

A reforma do ensino básico  
 
A reforma educacional que o Brasil requer para 
sobreviver e se afirmar no próximo século como 
nação próspera, soberana e, sobretudo, justa 
socialmente exige mudança nos rumos da 
evolução de nosso sistema educacional em duas 
direções principais. De um lado, precisamos 
assegurar educação básica de qualidade para 
todos. Isso significa garantir que todas as nossas 
crianças concluam o primeiro grau e todos os 
jovens concluam o segundo. De outro, 
precisamos também ampliar substancialmente as 
ofertas de oportunidades de profissionalização 
para jovens e adultos, nos níveis secundário, pós-
secundário e superior de ensino.  
É nesse contexto que se insere a reforma do 
ensino técnico, que já está em marcha. O País 
necessita de um sistema de ensino técnico 
amplo, diversificado e ágil para oferecer 
alternativas concretas e atraentes de 
profissionalização a nossos jovens."  
 
Trecho de artigo do ministro da Educação, Paulo 
Renato Sousa, publicado no jornal O Estado de S.
Paulo de 17 de abril de 1997 

No texto 
do ministro 
da 
Educação , 
de caráter 
objetivo, 
predomina 
a 
linguagem 
conceitual

4. A intuição do leitor  
No caso do leitor, mesmo quando ele é suficientemente 
determinado, sempre há um lado intuitivo a ser considerado. 

4a. A posição do redator  
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Pense, por exemplo, em dois redatores de jornal. Eles têm de 
redigir um texto objetivo, seguindo as normas do veículo para o 
qual trabalham e ainda contam com algumas garantias: 

• Consciência de um leitor médio, que é normalmente aferida por pesquisas.
• Domínio de técnicas de redação do texto jornalístico.
• Conteúdo da notícia.

• Presença do revisor do texto (quando existe), das chefias de redação e da direção 
do jornal.

• Tamanho predeterminado da matéria.

Se os dois redatores escrevem textos sobre o mesmo assunto, nenhuma das 
reportagens será idêntica. Haverá semelhanças, mas a presença da subjetividade 
ditará as diferenças. 

5. Faça isso, não faça aquilo  
Pensar em linguagem nos leva a considerar a pessoalidade do texto. Por isso 
devemos encarar com cautela orientações rígidas do tipo "faça isso, não faça 
aquilo". O autor deve saber o que é melhor para seu texto. Ninguém precisa dizer a 
uma secretária, por exemplo, que ela jamais deve iniciar uma carta da seguinte 
forma: "Olha, Dr. Fulano, o meu chefe mandou dizer pro senhor que ele está 
encaminhando aquele negócio que o senhor tratou com ele". A secretária sabe a 
linguagem que deve ter a correspondência — ou pelo menos deveria saber. 

6. Bom senso  
A opção por um ou outro tipo de linguagem exige bom senso do redator, que deve 
exercitar essa capacidade. 

6a. Repense o lugar-comum  
O excesso de chavões, clichês, lugares-comuns, frases feitas — e outros tantos 
nomes que se dão a essa atitude — em grande parte dos casos é fruto da 
insegurança de quem escreve. Sem saber se vai acertar, o redator prefere repetir 
frases chatas a criar outras formas mais interessantes. 

Somente em algumas situações muito especiais os chavões e 
os  

lugares-comuns podem ser usados de modo crítico e 
interessante. 

Também nesses casos, só o bom senso do autor pode definir quando o chavão tem 
valor e quando ele é simplesmente uma limitação da expressividade. 

file:///D|/Biblioteca/Portugues/Textos/Qual%20é%20o%20melhor%20jeito%20de%20se%20expressar.htm (4 of 5)1/1/2005 15:20:43



Qual é o melhor jeito de se expressar?

7. Sempre pensando no leitor  
Não importa se se escreve espontaneamente ou para cumprir uma tarefa. Qualquer 
texto — do poema ao relatório, do romance ao memorando — deve sempre levar 
em conta a necessidade de comunicação com um ou mais leitores. Essa 
necessidade, se assumida como tal, vai gerar uma outra, a de expressar-se 
adequadamente. 

Quem redige recorre a técnicas e recursos para conquistar o 
interesse do leitor. Sem isso, o texto perde seu valor. 

7a. Hora de escolher  
Na hora de escrever, podemos ter duas atitudes: apoiarmo-nos no lugar-comum ou 
buscarmos a linguagem expressiva. Às vezes, quando temos muitas opções, ficamos 
confusos. Mas, se somos críticos e confiamos um pouco em nossa criatividade, 
vamos, no mínimo, optar por um texto vivo. As soluções mais adequadas só podem 
ser encontradas por quem escreve. Elas são marcas tão pessoais quanto uma 
assinatura. 

Glossário 

Aferido: estimulado, conferido, medido, avaliado.  
Revisor: profissional que revê ou corrige um texto.  
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Você sabe do que está 
falando? 

O principal aspecto de qualquer texto conceitual é a qualidade do conteúdo. Ele 
envolve dados, informações e idéias selecionados e organizados que expressam 
a visão crítico-analítica de quem redige. Tal material costuma estar apoiado em 
uma ciência, em uma disciplina, em uma área de conhecimento, ou em várias 
delas ao mesmo tempo. Deve, portanto, respeitar a veracidade de informações, 
conceitos e dados consagrados — social, cultural e historicamente aceitos como 
válidos. Isso não significa, porém, que conceitos e dados consagrados não 
possam ser questionados. Claro que sim. O trabalho intelectual implica 
questionar posições consagradas, acrescentar novidades, expor idéias. Aliás, o 
ensaio, em suas principais variantes, é a forma mais significativa de registro 
dessas novidades.  

 

1. Crítica ou aceitação  
O conteúdo de um ensaio pode questionar o conhecimento já existente sobre o assunto abordado ou 
apoiar-se nele. Sabemos que as mudanças são inevitáveis e necessárias, em todos os campos da 
atividade humana. Uma postura conservadora em relação à cultura, aos costumes e aos valores, que 
despreze a possibilidade evolutiva, é uma postura reacionária. 

1a. Nada é verdade absoluta  
Em qualquer área de conhecimento, não se pode considerar o que foi aprendido como verdade absoluta, 
imutável. Isso seria um erro. Se observarmos os conteúdos de textos, trabalhos e projetos 
verdadeiramente revolucionários, seja na Filosofia, seja nas ciências, veremos que estes se caracterizam 
pela crítica ao conhecimento já existente e, portanto, pela crítica e reformulação da tradição cultural 
precedente. 

Para lembrar: 

Não se critica e reformula algo que não se conhece bem. 
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A superfície da Terra é uma 
fronteira do oceano cósmico. 

Deles, aprendemos a maior parte do 
que sabemos. Recentemente, 
aventuramo-nos no mar o suficiente 
para umedecer os pés ou, no máximo, 
molhar nossos tornozelos. A água 
parece nos convidar. O oceano chama. 
Uma parte do nosso ser sabe que lá é o 
local de onde viemos.  
Demoramos a retornar. Estas 
aspirações, penso, não são irreverentes, 
embora possam perturbar, 
independente dos deuses que 

existem.  

 
Carl Sagan, trecho do livro Cosmos 

Textos de 
conteúdo científico 
se caracterizam 
em geral pela 
crítica do senso 
comum e do 
conhecimento 
existente 

2. Idéias próprias  
Devemos nos esforçar por pensar "com nossa própria cabeça", sem desprezar o que foi pensado antes. 
Essa prática deve ser iniciada, de preferência, na infância, quando todos ainda estamos totalmente 
abertos ao aprendizado e ao questionamento. 

2a. É fundamental revisar e questionar  
É importante fazer sempre uma revisão do que sabemos e do que estamos aprendendo. Mas respeitar 
verdades estabelecidas não significa ser submisso a elas. Veja um exemplo: houve um momento da 
nossa História em que a Terra era considerada o centro do universo, com o sol e os outros astros 
girando ao seu redor. 

O astrônomo 
Galileu Galilei 
(1564 a 1642) 

Os estudos de Copérnico e de Galileu, que questionaram 
essa "verdade" estabelecida, possibilitaram que nossa 

compreensão sobre essa questão, hoje, seja outra. 

Se o homem não tivesse essa capacidade de questionar, ainda viveríamos em 
cavernas, temerosos dos monstros imaginários que habitam o desconhecido. 

3. O questionamento  
O questionamento do conteúdo não é algo fora do alcance das situações do dia-a-
dia, embora a princípio pareça que apenas textos de grande abrangência estejam 
sujeitos a esse processo. 

3a. Textos de menor alcance  
O questionamento existe em todos os textos. Para isso, basta nos fazermos perguntas simples sobre o 
alcance e os objetivos do texto, seja ele científico, uma redação para o vestibular ou um memorando. 

4. O conteúdo do ensaio  
Sabemos que todo texto tem um conteúdo. Do poema à carta comercial, da crônica ao ensaio. Só que o 
ensaio deixa muito claro qual é o seu conteúdo e quem o redige está essencialmente preocupado com 
ele. 
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4a. Diálogo com o leitor  
Nunca se pode esquecer que não existe conteúdo neutro. Ainda que camufladas, sempre haverá 
posições políticas, filosóficas ou ideológicas presentes no que se escreve. Ou seja, ao escrever, o redator 
mantém com o leitor um diálogo em que tenta estabelecer uma relação de cumplicidade e comunicar os 
seus pontos de vista. 

4b. Leitura e posicionamento  
E se há essa questão do posicionamento do autor, há sempre a questão da concordância (ou não) do 
leitor com as idéias expostas pelo autor. É a dialética. Por isso, quando lemos, temos de nos posicionar 
em relação ao texto. 

... ganhador do Nobel, o francês François Jacob, 
um homem mais reflexivo e filosófico, se disse 

'exasperado' pela experiência de clonagem da ovelha. 
'Há um bom tempo temos tentado obter prazer 
sexual sem gerar filhos. Com os bebês de proveta 
conseguimos filhos sem prazer. E, agora, estamos 
prestes a ter filhos sem prazer e sem 
espermatozóide', diz Jacob. Evidentemente, a 
estrutura familiar num mundo de clones nunca mais 

será a mesma.   

 
O procedimento descrito por Wilmut é tão 
brilhante e convincente que, no fundo, nem 

precisaríamos de Dolly para saber que ele fez a coisa 
certa', diz Curtis Young, professor de ciências animais 
da Universidade de Iowa, um dos centros de 
excelência da embriologia experimental dos Estados 

Unidos.   

 
Trechos da matéria "Dolly, a Revolução dos Clones",  
publicada na revista Veja de 5 de março de 1997 

Dialogando com 
o leitor, os dois 
textos acima 
trazem posições 
opostas a 
respeito da 
clonagem de 
animais e de 
homens 

4c. Leitura e postura crítica  
Muitas pessoas têm medo de se deixar influenciar por aquilo que lêem. Tal medo tem fundamento, 
porque de fato os autores procuram sempre fazer valer suas idéias e posições. Assumir uma atitude 
crítica frente ao que se lê ajuda a superar esse temor. 

Pobre velha música!  
Não sei por que agrado,  

Enche-se de lágrimas  
Meu olhar parado.  

 
Recordo ouvir-te.  
Não sei se te ouvi  

Nessa minha infância  
Que me lembra em ti.  

 
Com que ânsia tão raiva  
Quero aquele outrora!  
E eu era feliz? Não sei;  

Da mesma forma que 
no ensaio, o texto 
poético também 
estabelece um diálogo 
com o leitor 
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Fui-o outrora agora.  

Fernando Pessoa, in Obra Poética

5. Um elefante no meio da sala  
Imagine-se entrando em uma sala — a da sua casa, a de trabalho, a sala de aula. E que ao entrar você 
depare com um enorme, vivo e reluzente elefante vermelho. Não é alucinação. Ele está lá, parado, no 
centro da sala.  
O que você pensaria em uma situação como essa? Provavelmente não pensaria nada, ficaria lá, 
paralisado, com aquela cara de quem viu um elefante vermelho na sala. 

5a. Elefante x elemento crítico  
Por que você se espantaria? Pela simples razão de que aquele ambiente não é lugar para um elefante 
vermelho, ou de qualquer outra cor. Sua presença nos choca porque é inadequada ali. Se ele estivesse 
no zoológico, você não se espantaria. 

O elefante no meio da sala, 
portanto, funciona como um 
elemento crítico. 

O elemento crítico pode surgir em situações do dia-a-dia, em ocasiões sociais especiais, na conversa 
profissional e na hora de escrever. E ele vai chamar a nossa atenção de tal maneira que a princípio irá 
nos paralisar. Mas em seguida nos fará pensar e agir. 

5b. Como identificar o elemento crítico  
Elemento crítico é aquele que propicia o reconhecimento dos outros elementos que compõem um 
conjunto estruturado. Por exemplo, você irá questionar como é que o elefante pôde passar pela porta ou 
pela janela; quem colocou o elefante ali (ou ele veio sozinho?); por que o pintaram de vermelho (ou 
seria a cor natural dele?). Esteve sempre ali e você não via? 

Para lembrar:  

O elefante propicia a você questionar os elementos 
que compõem a sala enquanto um conjunto estruturado.  

Ou seja: o elemento crítico leva a uma atitude crítica. 
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6. O que é ser crítico?  
Ser crítico é reconhecer os elementos de um conjunto estruturado e compreender suas funções nesse 
conjunto. 

6a. Por que você não desmonta o seu relógio?  
Por que você não desmonta seu relógio de pulso? Certamente porque ele funciona bem, e se não 
funcionasse, você o levaria a um relojoeiro. Além disso, não vê uma função nisso. Só o faria se nessa 
"análise" houvesse um propósito, como a suspeita de que houvesse um elefante vermelho dentro dele, 
por exemplo. Pela mesma razão você não desmonta seu liquidificador ou seu aparelho de som. 

Essa atitude também é o elemento crítico 

6b. Imposição ou necessidade  
O elemento crítico pode resultar de uma imposição exterior (elefante vermelho) ou de uma necessidade 
interior (intenção de conhecer ou compreender o mecanismo do relógio). 

7. Elemento crítico na realidade  
Podemos pensar o elemento crítico em situações reais de nossa vida pessoal e social. Os planos 
econômicos do governo, por exemplo, são elefantes vermelhos que nos obrigaram a repensar o contexto 
da economia do país e a nossa economia doméstica. O mesmo deve ter ocorrido com você com decisões 
importantes que tomou, que o levaram a repensar todo o contexto de sua vida. 

8. Elemento crítico e ensaio  
Colocando-se no lugar de quem redige o ensaio, você terá de ser crítico se desejar despertar o interesse 
de seu leitor. Você deve estar perguntando: "mas como eu enfio um elefante vermelho na sala do 
leitor?" Ou: "como posso ter uma atitude crítica em relação ao texto?". 

— Is this an elephant?  
Minha tendência imediata foi 

responder que não; mas a gente não 
deve se deixar levar pelo primeiro 
impulso. Um rápido olhar que lancei à 
professora bastou para ver que ela falava 
com seriedade, e tinha o ar de quem 
propõe um grave problema. Em vista 
disso, examinei com a maior atenção o 
objeto proposto que ela  

me apresentava.  

 
Rubem Braga, trecho do conto "Aula de 
inglês",  
in Os Melhores Contos 

Aqui, o próprio autor, 
além de estimular o 
senso crítico do leitor, 
menciona um momento 
de questionamento do 
protagonista da 
história 

9. O comportamento crítico  
As pessoas podem não exercer suas capacidades críticas, mas potencialmente qualquer ser humano 
"normal" as tem. Toda atividade crítica pressupõe dois componentes essenciais: o questionamento e a 
ordenação das respostas. Uma pessoa crítica é aquela que questiona e se questiona, buscando resposta 
para suas indagações. A insatisfação com o próprio desempenho é o gérmen do comportamento crítico e 
do conseqüente crescimento nas atividades profissionais ou intelectuais. 

Para lembrar: 
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Todo ensaio é sempre a tentativa de respostas 
a eventuais perguntas que o leitor faria sobre o assunto. 

10. Pense e questione  
Conteúdos críticos não resultam apenas de leituras ou de assistir a aulas. É preciso que o interesse por si 
mesmo e pelos outros seja maior do que os medos, as inseguranças, as inferioridades e as preguiças. No 
questionamento corajoso de si mesmo, você encontrará a exata medida de suas dificuldades e saberá 
trabalhar para superá-las. 

11. Como chegar a um bom conteúdo no ensaio  
Existem qualidades principais do conteúdo para que ele seja correto e aprofundado. Para assegurar isso, 
deve-se adotar uma série de atitudes, sendo a primeira delas ter, frente ao texto conceitual, uma atitude 
crítica e autocrítica. Também é preciso ter clareza do âmbito da discussão e/ou exposição do tema de 
que o texto trata. 

11a. Nunca se apóie em dados incorretos  
Outra coisa essencial para que o seu trabalho seja bom diz respeito aos dados em que se apóia sua 
argumentação. Eles devem ser corretos, nunca inventados ou meramente supostos. Se você não tiver 
segurança quanto a eles, descarte-os ou informe-se mais a respeito do assunto. 

Outras orientações para elaborar um ensaio 

• Dedicação — Sua discussão e exposição devem ter um sentido de 
aprofundamento. 

• Argumentação — Se esta envolve uma ou mais ciências ou 
disciplinas ou áreas de conhecimento, respeite suas leis, seus 
princípios, suas normas e seus objetivos. 

• Objetividade — Evite "eu acho", "eu penso", a não ser quando 
quiser assumir posições pessoais (é melhor usar "creio", 
"acredito", "suponho" etc.). 

• A verdade — Pesquise, pergunte a pessoas bem informadas, 
informe-se quando não tiver certeza dos dados ou confiança em 
suas opiniões. 

• Interesse — Procure manter-se atualizado, no mínimo sobre seu 
campo de trabalho ou estudo. 

• Crítica e autor — Abra-se para a crítica de seus leitores, mas não 
tenha uma atitude passiva frente a ela. Seja criterioso, pois o 
leitor pode ser menos preparado do que você. Se não for, 
reformule-se, sempre preservando sua independência de 
raciocínio e seu senso crítico. Não se intimide com a crítica. 
Também não se iluda com elogios superficiais. Seja exigente 
consigo mesmo. 

Glossário 

Reacionária: aqui tem o sentido de uma atitude que é contrária à liberdade de expressão e à mudança.  
Variante: que varia ou difere. Cada uma das várias lições ou formas do mesmo texto; versão.  
Veracidade: qualidade de veraz, verdade.  
 
Copyright Klick Net S.A. Todos os direitos reservados. 
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Como escrever um bom artigo

Indique este artigo a um amigo

Escrever um bom artigo é bem mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. No meu 
caso, português foi sempre a minha pior matéria. Meu professor de português, o velho 
Sales, deve estar se revirando na cova. Êle que dizia que eu jamais seria lido por 
alguém. Portanto, se você sente que nunca poderá escrever, não desanime, eu sentia a 
mesma coisa na sua idade.

Escrever bem pode ser um dom para poetas e literatos, mas a maioria de nós está apta 
para escrever um simples artigo, um resumo, uma redação tosca das próprias idéias, 
sem mexer com literatura nem com grandes emoções humanas. 

O segredo de um bom artigo não é talento, mas dedicação, persistência e manter-se 
ligado a algumas regras simples. Cada colunista tem os seus padrões, eu vou detalhar 
alguns dos meus e espero que sejam úteis para vocês também.

1. Eu sempre escrevo tendo uma nítida imagem da pessoa para quem eu estou 
escrevendo. Na maioria dos meus artigos para a Veja, por exemplo, eu normalmente 
imagino alguém com 16 anos de idade ou um pai de família. Alguns escritores e 
jornalistas escrevem pensando nos seus chefes, outros escrevem pensando num outro 
colunista que querem superar, alguns escrevem sem pensar em alguém 
especificamente. 

A maioria escreve pensando em todo mundo, querendo explicar tudo a todos ao mesmo 
tempo, algo na minha opinião meio impossível. Ter uma imagem do leitor ajuda a 
lembrar que não dá para escrever para todos no mesmo artigo. Você vai ter que 
escolher o seu público alvo de cada vez, e escrever quantos artigos forem necessários 
para convencer todos os grupos.
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O mundo está emburrecendo, porque a TV em massa e os grandes jornais não 
conseguem mais explicar quase nada, justamente porque escrevem para todo mundo 
ao mesmo tempo. E aí, nenhum das centenas de grupos que compõem a sociedade 
brasileira entende direito o que está acontecendo no país, ou o que está sendo proposto 
pelo articulista. Os poucos que entendem não saem plenamente convencidos ou o 
suficiente para mudar alguma coisa. 

2. Há muitos escritores que escrevem para afagar os seus próprios egos e mostrar para 
o público quão inteligentes são. Se você for jovem, você é presa fácil para este estilo, 
porque todo jovem quer se incluir na sociedade. Mas não o faça pela erudição, que é 
sempre conhecimento de segunda mão. Escreva as suas experiências únicas, as suas 
pesquisas bem sucedidas, ou os erros que já cometeu. 
Querer se mostrar é sempre uma tentação, nem eu consigo resistir de vez em quando 
de citar um Rousseau ou Karl Marx. Mas, tendo uma nítida imagem para quem você 
está escrevendo, ajuda a manter o bom senso e a humildade. Querer se exibir nem fica 
bem. 

Resumindo, não caia nessa tentação, leitores odeiam ser chamados de burros. Leitores 
querem sair da leitura mais inteligentes do que antes, querem entender o que você 
quis dizer. Seu objetivo será deixar o seu leitor, no final da leitura, tão informado 
quanto você, pelo menos na questão apresentada. 

Portanto, o objetivo de um artigo é convencer alguém de uma nova idéia, não 
convencer alguém da sua inteligência. Isto, o leitor irá decidir por si, dependendo de 
quão convincente você for.

3. Reescrevo cada artigo, em média, 40 vezes. Releio 40 vezes, seria a frase mais 
correta porque na maioria das vezes só mudo uma ou outra palavra, troco à ordem de 
um parágrafo ou elimino uma frase, processo que leva praticamente um mês. No 
fundo, meus artigos são mais esculpidos do que escritos. Quarenta vezes é 
desnecessário para quem escreve numa revista menos abrangente, 20 das minhas 
releituras são devido a Veja, com seu público heterogêneo onde não posso ofender 
ninguém. 

Por exemplo, escrevi um artigo “Em terra de cego quem tem um olho é rei”. É uma 
análise sociológica do Brasil e tive de me preocupar com quem poderia se sentir 
ofendido com cada frase. Lula, apesar do artigo não ter nada a ver com ele, poderia 
achar que é uma crítica pessoal? Ou um leitor petista achar que é uma indireta contra 
este governo? Devo então mudar o título ou quem lê o artigo inteiro percebe que o 
recado é totalmente outro? Este é o tipo de problema que eu tenho, e espero que um 
dia você tenha também.

O meu primeiro rascunho é escrito quando tenho uma inspiração, que ocorre a 
qualquer momento, lendo uma idéia num livro, uma frase boba no jornal ou uma 
declaração infeliz de um ministro. Às vezes, eu tenho um bom título e nada mais para 
começar. Inspiração significa que você tem um bom início, o meio e dois bons 
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argumentos. O fechamento vem depois. 

Uma vez escrito o rascunho, ele fica de molho por algum tempo, uma semana, até um 
mês. O artigo tem de ficar de molho por algum tempo. Isto é muito importante. 
Escrever de véspera é escrever lixo na certa. Por isto, nossa imprensa vem piorando 
cada vez mais, e com a Internet nem de véspera se escreve mais. Internet de conteúdo 
é uma ficção. A não ser que tenha sido escrito pelo próprio protagonista da notícia, não 
um intermediário.

A segunda leitura só vem uma semana ou um mês depois e é sempre uma surpresa. 
Tem frases que nem você mais entende, tem parágrafos ridículos, mas que pelo jeito 
foi você mesmo que escreveu. Tem frases ditas com ódio, que agora soam exageradas 
e infantis, coisa de adolescente frustrado com o mundo. A única solução é sair 
apagando.

O artigo vai melhorando aos poucos com cada releitura, com o acréscimo de novas 
idéias, ou melhores maneiras de descrever uma idéia já escrita. Estas soluções e 
melhorias vão aparecendo no carro, no cinema ou na casa de um amigo. Por isto, os 
artigos andam comigo, no meu Palm Top, para estarem sempre à disposição.

Normalmente, nas primeiras releituras tiro excessos de emoção. Para que taxar alguém 
de neoliberal, só para denegri-lo? Por que dar uma alfinetada extra? É abuso do seu 
poder, embora muitos colunistas fazem destas alfinetadas a sua razão de escrever.
Vão existir neoliberais moderados entre os seus leitores e por que torná-los inimigos à 
toa? Vá com calma com suas afirmações preconceituosas, seu espaço não é uma 
tribuna de difamação.

4. Isto leva à regra mais importante de todas: você normalmente quer convencer 
alguém que tem uma convicção contrária à sua. Se você quer mudar o mundo você 
terá que começar convencendo os conservadores a mudar.

Dezenas de jornalistas e colunistas desperdiçam as suas vidas e a de milhares de 
árvores, ao serem tão sectários e ideológicos que acabam sendo lidos somente pelos já 
convertidos. Não vão acabar nem mudando o bairro, somente semeando ódio e cizânia.

Quando detecto a ideologia de um jornalista eu deixo de ler a sua coluna de imediato. 
Afinal, quero alguém imparcial noticiando os fatos, não o militante de um partido. Se 
for para ler ideologia, prefiro ir direto na fonte, seja Karl Marx ou Milton Friedman, pelo 
menos eles sabiam o que estavam escrevendo.

É muito mais fácil escrever para a sua galera cativa, sabendo que você vai receber 
aplausos a cada “Fora Governo” e “Fora FMI”. Mas resista à tentação, o mercado já está 
lotado deste tipo de escritor e jornalista. Economizaríamos milhares de árvores e tempo 
se graças a um artigo seu, o Governo ou o FMI mudassem de idéia. 

http://www.kanitz.com.br/comoescreverumartigo.htm (3 of 5)22/6/2005 19:45:47



Artigos: Como escrever um bom artigo - artigo inédito de Stephen Kanitz

5. Cada idéia tem de ser repetida duas ou mais vezes. Na primeira vez você explica de 
um jeito, na segunda você explica de outro. Muitas vezes, eu tento encaixar ainda uma 
terceira versão.

Nem todo mundo entende na primeira investida, a maioria fica confusa. A segunda 
explicação é uma nova tentativa e serve de reforço e validação para quem já entendeu 
da primeira vez.

Informação é redundância. Você tem que dar mais informação do que o estritamente 
necessário. Eu odeio aqueles mapas de sítio de amigo que quando você erra uma 
indicação você estará perdido para sempre. Imaginem uma instrução tipo: “se você 
passar o posto de gasolina, volte, porque você ultrapassou o nosso sítio”. Ou seja, 
repeti uma idéia mais ou menos quatro vezes no parágrafo acima, e mesmo assim 
muita gente ainda não vai saber o que quer dizer “redundância” e muitos nunca vão 
seguir este conselho.

Neste mesmo exemplo acima também misturei teoria e dois exemplos práticos. Teoria 
é que informação para ser transmitida precisa de alguma redundância, o posto de 
gasolina foi um exemplo. Não sei porque tanto intelectual teórico não consegue dar a 
nós, pobres mortais, um único exemplo do que ele está expondo. Eu me recuso a ler 
intelectual que só fica na teoria, suspeito sempre que ele vive numa redoma de vidro. 

6. Se você quer convencer alguém de alguma coisa, o melhor é deixá-lo chegar à 
conclusão sozinho, em vez de você impor a sua. Se ele chegar à mesma conclusão, 
você terá um aliado, se você apresentar a sua conclusão, terá um desconfiado.

Então, o segredo é colocar os dados, formular a pergunta que o leitor deve responder, 
dar alguns argumentos importantes, e parar por aí. Se o leitor for esperto, ele fará o 
passo seguinte, chegará à terrível conclusão por si só, e se sentirá um gênio.

Se você fizer todo o trabalho sozinho, o gênio será você, mas você não mudará o 
mundo, e você perderá os aliados que quer ter.

Num artigo sobre erros graves de um famoso Ministro, fiquei na dúvida se deveria 
sugerir que ele fosse preso e nos pagar pelo prejuízo de 20 bilhões que causou, uma 
acusação que poderia até gerar um processo na justiça por difamação. Por isto, deixei a 
última frase de fora. Mostrei o artigo a um amigo economista antes de publicá- lo, e 
qual não foi a minha surpresa quando ele disse indignado: “um ministro desses deveria 
ser preso". A última frase nem era necessária.

Portanto, não menospreze o seu leitor. Você não estará escrevendo para perfeitos 
idiotas e seus leitores vão achar seus artigos estimulantes. Vão achar que você os fez 
pensar.

7. O sétimo truque não é meu, aprendi num curso de redação. O professor exigia que 
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escrevêssemos um texto de quatro páginas. Feita a tarefa, pedia que tudo fosse 
reescrito em duas páginas sem perder conteúdo. Parecia impossível, mas normalmente 
conseguíamos. Têm frases mais curtas, têm formas mais econômicas, tem muita 
lingüiça para retirar.

Em dois meses aprendemos a ser mais concisos, diretos, e achar soluções mais curtas. 
Depois, éramos obrigados a reescrever tudo aquilo novamente em uma única página, 
agora sim perdendo parte do conteúdo. Protesto geral, toda frase era preciosa, não 
dava para tirar absolutamente nada. Mas isto nos obrigava a determinar o que de fato 
era essencial ao argumento, e o que não era.

Graças a esse treino, a maioria das pessoas me acha extremamente inteligente, o que 
lamentavelmente não sou, fui um aluno médio a vida inteira. O que o pessoal se 
impressiona é com a quantidade de informação relevante que consigo colocar numa 
única página de artigo, e isto minha gente não é inteligência, é treino. 

Portanto, mãos à obra. Boa sorte e mudem o mundo com suas pesquisas e observações 
fundamentadas, não com seus preconceitos.
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