
 

 

1 
 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Letras – IL 

Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas– LIP 
Bacharelado em Letras-Português 

MARINA PEREIRA CAVALCANTE 

Os desafios da produção textual e a 

importância do revisor na análise de textos 

Brasília - DF 

Julho 2011



 

 

2 
 

MARINA PEREIRA CAVALCANTE 

Os desafios da produção textual e a 

importância do revisor na análise de textos 

Monografia apresentada à Banca da 

Faculdade de Letras da Universidade de 

Brasília como requisito para obtenção do 

título de Bacharelado em Língua 

Portuguesa. 

Orientador: Profª. Dra. Ormezinda Aya 

Maria Ribeiro 

Brasília - DF 

Julho 2011



 

3 
 

MARINA PEREIRA CAVALCANTE 

Os desafios da produção textual e a 

importância do revisor na análise de textos 

Monografia apresentada à Banca da 

Faculdade de Letras da Universidade de 

Brasília como requisito para obtenção do 

título de Bacharelado em Língua 

Portuguesa. 

 

Aprovado pelos membros da banca examinadora em ____/____/____, com 

menção______ (__________________________________________). 

Banca Examinadora: 

______________________________ 

Presidente:  

______________________________ 

Integrante: 

______________________________ 

Integrante: 



 

 

4 
 

Dedico o presente trabalho à minha 

família que foi compreensiva durante o 

tempo que fiquei ausente de casa e que 

me deu todo o suporte para a 

transposição dessa fase, aos meus 

amigos e pessoas especiais que 

acompanharam a minha luta diária para a 

concretização deste trabalho e à 

professora Ormezinda que se dispôs a me 

orientar na realização desta tarefa. 

Agradeço a todos que direta ou 

indiretamente me ajudaram a construir 

este importante trabalho. 



 

5 
 

“Escrever é sacudir o sentido do mundo.” 

Roland Barthes 

 



 

6 
 

RESUMO 

CAVALCANTE, Marina Pereira. Os desafios da produção textual e a importância do 

revisor na análise de textos. 2011. 60 f. Trabalho de conclusão de curso 

(Graduação) – Faculdade de Letras, Universidade de Brasília, Brasília, 2011. (Em 

Língua Portuguesa). 

O presente estudo procura demonstrar a importância e a necessidade da 

leitura para a compreensão das tipologias e dos gêneros textuais, bem como as 

estratégias adequadas para se elaborar um texto de qualidade. O objeto de análise 

e investigação do estudo em questão foram as redações de alguns candidatos que 

participaram de Recrutamentos Internos (RI), a fim de conseguirem melhores cargos 

e/ou funções na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. O objetivo 

dessa investigação é mostrar quais as dificuldades e os erros mais recorrentes pelos 

produtores de texto e também como é possível melhorar a construção textual, no 

intuito de trabalhar os problemas mais frequentes encontrados na escrita, tomando 

como ponto de partida o olhar do revisor e o modo como ele pode atuar na análise e 

no beneficiamento do texto. 

Palavras-chave: tipologia e gêneros textuais, contexto, intertextualidade, erros 

frequentes, estratégias de escrita, importância do revisor de textos. 

ABSTRACT 

This present study seeks to demonstrate the importance and the necessity of reading 

for understanding of text types and genres, as well the strategies designed to 

produce a quality text. The object of the investigation and analysis of study were the 

essays of some candidates who participated in internal recruitment, in order to get 

better position and/or functions in their company – Brazilian Post and Telegraph 

Company. The goal of this investigation is to show what difficulties and recurring 

mistakes by producers,  and also how is possible to improve the textual built, in order 

to work the most frequent problems found in writing, taking as it’s starting point the 

reviewer’s eye and the way how it can act on the analysis and processing of the text. 

Keywords: genre and text type, context, intertextuality, often mistakes, writing 

strategies, the importance of the reviewer text. 
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1. INTRODUÇÃO 

Há muitas correntes na linguística que buscam estudar os fenômenos da 

escrita e da fala, como a Linguística Textual, a Semiótica do Texto, a Análise do 

Discurso, entre outras. Todas elas tentaram, de alguma maneira, contribuir um 

pouco mais para a análise do texto. A primeira corrente será objeto de estudo deste 

trabalho e pode-se falar nas diversas contribuições por ela ofertadas em vários 

aspectos, principalmente dentro do estudo da tipologia e dos gêneros textuais e de 

que modo os sentidos são construídos dentro do texto.  

A Linguística Textual é um ramo da linguística que estuda textos como 

processos comunicativos. Seu objetivo é descrever funções textuais desde o nível 

dos lexemas (palavras) até discursos inteiros. 

Ao redigirem um texto, muitas são as dificuldades encontradas por todas as 

pessoas, sejam elas escolarizadas ou não, que tiveram a oportunidade de se 

submeterem a algum tipo de letramento ou não. O que se nota, no entanto, é que é 

um desafio escrever bem. Não há uma fórmula adequada para o “bem-escrever”, 

mas há estratégias de leitura e escrita que podem nortear uma escrita mais objetiva 

e bem-articulada.  

Assim, ao analisar o texto com base na Linguística Textual e na Gramática 

Normativa, doravante (LT) e (GN), respectivamente, não tenho por pretensão 

traduzir uma fórmula pronta e acabada de como redigir um texto perfeito, porque isto 

não há, mas tenho por propósito direcionar e trazer a lume algumas estratégias de 

construção de ideias, a partir do olhar do revisor de textos, na produção textual em 

sua totalidade – forma, sentido e pragmática –, de modo mais sólido e com menos 

ocorrência de erros.  

Por fim, este trabalho também vai mostrar como o papel do revisor de textos 

está cada vez mais em ascensão, já que, mesmo em empresas e organizações 

públicas, mostra-se, cada vez mais evidente a necessidade de se contratar um 

profissional competente em analisar textos e que contribua para a melhoria e 

qualidade dos documentos que saem dessas instituições. 
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2. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA, ESCRITA E COMPREENSÃO DAS 

DIVERSAS TIPOLOGIAS E GÊNEROS TEXTUAIS. 

2.1. A escrita e sua importância 

Houve um tempo em que a escrita era algo incomum nas comunidades ágrafas 

e quando ela começou a ser utilizada era uma atividade apenas de uma parte da 

população, devido à falta de acesso dos menos abastados, e ainda que parte da 

população detivesse dinheiro, apenas alguns tiveram o privilégio de obter este 

acesso. Com o tempo, a escrita foi fazendo parte da população, de tal forma que 

hoje em dia ela faz parte do cotidiano, uma vez que em todo momento é preciso 

fazer uso dela, seja por meio de um bilhete, um e-mail, ou ainda, porque entramos 

em contato com todas as formas de escrita, como placas, anúncios, rótulos de 

embalagens ou textos mais formais. 

A prática da escrita e a sua atividade, no entanto, envolvem alguns aspectos, 

constituindo-se como um produto sócio-histórico-cultural, de modo que a leitura e a 

maneira como vai ocorrer a aquisição de uma língua por parte de um aprendiz serão 

determinantes na maneira como a escrita será concebida. Esse modo de entender a 

escrita é que vai traduzir como compreendemos a linguagem e consequentemente 

vai direcionar a prática e o uso que fazemos dela. 

Assim, Ingedore Villaça Koch (2010) apresenta algumas concepções de 

sujeitos/escritor, uma é em que o: 

 [...] sujeito como (pré)determinado pelo sistema, o texto é visto como 

simples produto de uma codificação realizada pelo escritor a ser 

decodificado pelo leitor, bastando a ambos, para tanto, o conhecimento do 

código utilizado. (KOCH, 2010, p. 33, grifo do autor).
1 

A autora completa, ainda, que nesse tipo de concepção não há espaço para 

implicitudes, pois o que está escrito está dito, assim essa visão está centrada no que 

Koch define como “linearidade”. 

                                                           
1
 KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção 

textual. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2010 
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A outra definição, diz respeito ao: 

[...] sujeito psicológico, individual, dono e controlador de sua vontade e 

de suas ações. Trata-se de um sujeito visto como um ego que constrói uma 

representação mental, “transpõe” essa representação para o papel e deseja 

que esta seja “captada” pelo leitor de maneira como foi mentalizada. 

(KOCH, 2010, p. 33, grifo do autor). 

Segundo esta última concepção, o texto é visto como um produto do 

pensamento do autor/escritor, de forma que a escrita “[...] é entendida como uma 

atividade por meio da qual aquele que escreve expressa o seu pensamento” (KOCH, 

2010, p.33), porém neste processo não se consideram os conhecimentos do leitor 

nem a interação envolvida.  

Por último, diferentemente das definições anteriores, Koch apresenta a 

concepção de escrita em que o escritor ativa seus conhecimentos e lança mão de 

estratégias para realizar a sua produção textual. Dessa forma, esse tipo de produção 

textual não é concebida de maneira linear, já que o autor “pensa” em que e como irá 

redigir, revê o seu texto, modifica o que acha necessário, etc.  

Essas atitudes desse escritor são pautadas por meio do princípio interacional. 

De acordo com Koch (2010, p. 34),  

Nessa concepção interacional (dialógica) da língua, tanto aquele que 

escreve como aquele para quem se escreve são vistos como 

atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se 

constroem e são construídos no texto [...]. (KOCH, 2010, p.34, grifo do 

autor). 

Diante disso, a autora propõe que a escrita é uma atividade que demanda usos 

de estratégias, tais como o uso de conhecimentos que possam contribuir na 

construção comunicativa, seleção e organização das ideias que serão expostas no 

texto, o balanceamento entre as informações “novas” e “dadas” e por fim a revisão 

da escrita ao logo de todo o processo. Assim, esse tipo de escrita é definida como 

um “constructo”, de modo que é produzida por meio da interação e dessa maneira o 

sentido do texto vai sendo desenvolvido. 

Para que o escritor possa redigir de maneira correta um texto, é preciso que ele 

tenha a seu dispor um leque de conhecimentos de sua língua, como a ortografia, o 

léxico e a gramática. Assim, é de fundamental importância que o sujeito como 
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produtor de um texto detenha o conhecimento linguístico na produção textual, 

sabendo grafar corretamente as palavras, bem como acentuá-las . Além disso, saber 

pontuar um texto também é importante, pois “marca os ritmos da escrita”, conforme 

aponta Koch. Esse comportamento por parte do escritor demonstra conhecimento e 

também contribui no processo comunicativo. 

Outros recursos também utilizados pelo escritor de textos é o seu 

conhecimento sobre o mundo que está armazenado em sua memória, esses 

conhecimentos se referem a leituras ou àquilo que é adquirido nas diversas 

experiências vividas. Koch chama este tipo de conhecimento específico de 

conhecimento enciclopédico. 

Ademais, a autora revela a importância de destacar que o conhecimento textual 

está também relacionado à presença de um texto ou mais dentro de outro e isso é o 

que ela denomina de “intertexto”. Então, falar em um texto requer que se fale em 

“intertextualidade”, um princípio que entra na constituição de um texto, já que é 

produzido em resposta a outro texto e assim por diante. Portanto, a escrita ou o ato 

de escrever em si é uma atividade que requer a retomada de outros textos, 

implicitamente ou não, conforme o intuito da comunicação.  

Por último, Ingedore vai dizer que o “conhecimento interacional” que o produtor 

de textos possui, vai determinar a atividade de escrita, a partir de práticas 

interacionais por ele vividas, tais como seu conhecimento histórico e culturalmente 

adquiridos, bem como as intenções configuradas em sua escrita, a seleção da 

quantidade de informação necessária numa situação comunicativa real, a 

adequação do gênero textual a um contexto comunicativo, além do recurso a 

estratégias, como o uso de expressões linguísticas, entre outros. Todos esses traços 

definem o conhecimento que o escritor carrega e são compartilhados com o leitor no 

momento em que ele escreve e faz uso desses conhecimentos. Dessa forma, toda 

escrita sempre vai pressupor um leitor e, por meio dessa interação, os sujeitos irão 

negociar uns com os outros a “intersubjetividade” que será construída 

“sociocognitivamente”. 
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2.2. Gêneros Textuais 

Os textos podem ser definidos em gêneros e tipologias textuais. O gênero 

textual é encontrado em uma gama de exemplos, podendo ser um diário, um bilhete, 

uma carta, um poema ou até mesmo uma conversa telefônica. Já as tipologias 

textuais são definidas predominantemente por um caráter narrativo, descritivo, 

expositivo e/ou argumentativo. À medida que são realizadas algumas práticas 

comunicativas, todos nós, construímos uma competência chamada por Koch (2010) 

de “metagenética”.  

Esse tipo de competência se refere ao conhecimento que foi e vai sendo 

adquirido por meio dos gêneros textuais que vão direcionando quais 

comportamentos devemos seguir em determinadas situações comunicativas. Para 

exemplificar, é essa competência que determina que ao chegarmos num velório não 

iremos dizer: “parabéns” ou agir de qualquer outro modo que esteja inadequado com 

o contexto enunciativo.  

Dessa forma, Koch afirma que é o contato com os mais diversos tipos e 

gêneros textuais no dia a dia que exercita a nossa capacidade “metatextual”, 

orientando-nos acerca da construção e da intelecção de textos. A autora corrobora, 

ainda, que os gêneros também apresentam grande heterogeneidade, que vai desde 

os textos mais informais, como uma conversa, até os mais formais, como a produção 

de uma tese científica.  

Devido a essa grande heterogeneidade dos gêneros, Bakhtin vai definir dois 

tipos de gêneros: o primário e o secundário. O primeiro é constituído a partir de 

situação de fala vinculado às esferas sociais, e o segundo tipo está relacionado com 

as esferas públicas e, portanto, mais complexas, da interação social, apresentando-

se geralmente na forma escrita. Assim, após  a autora defender a sua ideia da 

competência metagenética, transcrevo trecho em que Koch (2010, p. 56) cita 

Marcuschi (2002), o qual afirma a importância dos gêneros textuais de forma que: 

é impossível pensar em uma comunicação a não ser por meio de gêneros 

textuais (quer orais, quer escritos), entendidos como práticas socialmente 

constituídas com propósito comunicacional configuradas concretamente em 

textos. 
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Isso quer dizer que, qualquer escritor que realize a sua produção textual tem 

por pressupostos alguns “modelos” construídos na sociedade que perpassam essa 

constituição, sejam esses aspectos cognitivos, sociais ou ainda interacionais. Os 

gêneros textuais servem de direcionamento para que o falante não use 

indiscriminadamente qualquer forma textual. Apesar dos gêneros textuais possuírem 

uma forma fixa, é possível que sejam modificados, conforme ocorram mudanças na 

sociedade e à medida que novos procedimentos de organização vão surgindo na 

língua.  

Ainda segundo Bakhtin, os gêneros textuais podem ser caracterizados por sua 

composição, conteúdo e estilo. O primeiro refere-se à forma de composição de um 

determinado texto. Um exemplo que o autor oferece é o cartão-postal, nele estão 

compostos os seguintes elementos: o destinatário, a informação, a saudação inicial, 

a mensagem e por fim a assinatura. Já o segundo, diz respeito ao tema esperado no 

tipo de produção apresentada e o estilo está vinculado ao tema e ao conteúdo. 

Assim, se for definido um gênero qualquer, por exemplo, o contrato, pode-se dizer 

que seu conteúdo associado à composição e ao estilo, neste caso formal, que vão 

constituir o contrato como esse tipo de texto e não como qualquer outro, como uma 

declaração, um requerimento, uma informação, entre outros.  

Transcrevo, ainda, a citação que Koch (2010, p.61) faz do que anuncia 

Schneuwly (1994): 

os gêneros podem ser considerados ferramentas [...]. A escolha do gênero 

se dá sempre em função dos parâmetros da situação que guiam a ação e 

estabelecem a relação meio-fim, que é a estrutura básica de toda atividade 

mediada. 

Então, compreende-se que ter domínio de um gênero é o mesmo que possuir 

domínio da situação comunicativa. O produtor de textos, ao se comunicar, escolhe 

no que Koch denominou de “intertexto”, isto é, no conjunto de gêneros de texto, 

aquele que é mais adequado ao propósito específico de enunciação. Dessa forma, o 

intertexto é considerado o “reservatório de modelos textuais”, carregados de valores 

que são determinados por um contexto específico de formação social.  

Koch afirma também que: 

as diversas práticas de linguagem podem ser relacionadas, no ensino, por 

meio dos gêneros – visto como formas relativamente estáveis tomadas 
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pelos enunciados em situações habituais, entidades culturais intermediárias 

que permitem estabilizar os elementos formais e rituais das práticas de 

linguagem [...]. (KOCH, 2010, p.62) 

Entende-se que os gêneros podem ajudar o aluno a entender os diversos tipos 

de texto (narrativo, expositivo, argumentativo, dissertativo, etc.), bem como um 

conjunto de características, tais como a seleção lexical, os tempos verbais, os 

termos de estruturação, os advérbios, etc. 

Além disso, Koch cita Van Dijk (1983, p. 63), o qual também vai denominar a 

construção dos modelos mentais tipológicos de superestruturas e vai definir as mais 

frequentemente estudadas que são: a narrativa, a descritiva, a injuntiva, a expositiva 

e a argumentativa (stricto sensu). Cada uma apresenta uma característica e 

predominância de determinados tipos verbais ou articuladores espaciais ou 

determinadas marcas que serão definidas conforme o tipo de texto e objetivo a que 

se destina. 

Conforme revela Marcuschi (2008, p.190)2, a partir da análise realizada por 

Bakhtin (1979), “[...] os gêneros são padrões comunicativos socialmente utilizados, 

que funcionam como uma espécie de modelo comunicativo global que representa 

um conhecimento social localizado em situações concretas.” Ou seja, sociedades 

tipicamente orais desenvolvem gêneros típicos dessa região e que, às vezes, se 

perdem devido ao contato com sociedades tipicamente escritas. Muitas vezes, um 

canto de um pajé ou uma benzeção de uma rezadeira podem ser um gênero oral 

típico de uma comunidade, assim como diversos outros textos, como a reportagem 

de um jornal, também é para a nossa sociedade tipicamente escrita.  

Para que se torne possível a compreensão e domínio do gênero textual pelo 

leitor aprendiz aluno, é preciso que desde o princípio de sua aprendizagem seja 

apresentado a esse aluno os diversos tipos de gêneros textuais, para desenvolver a 

sua capacidade de compreensão que ultrapasse esse gênero e que sejam 

transferíveis para outros gêneros diversos. Além disso, é preciso submeter o 

aprendiz a situações diversas de comunicação, o mais próximo possível das 

situações verdadeiras, adequando a situação hipotética à realidade, trazendo mais 

                                                           
2
 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Capítulo 2. Gêneros textuais no ensino de língua. In: 

Produção Textual, análise de gêneros e compreensão. Editorial, 2008. 
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sentido ao aprendiz o domínio dos gêneros. A produção textual, começando na 

escola, onde a aprendizagem se inicia, tem que ser ensinada a partir da leitura e do 

trabalho com textos, com base nos diversos gêneros textuais, assim como enfatizam 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Dessa forma, acredita-se ter uma 

aprendizagem mais eficaz e mais completa. 

No quadro produzido por Marcuschi (2008)3,há uma lista de critérios definidos 

para a correlação fala X escrita, no contexto do contínuo em sobreposição dos 

gêneros textuais.  

Em complemento ao quadro de Marcuschi, há também o quadro de tipologias e 

gêneros textuais, conforme apresentado no livro Técnica de Redação de Lucília 

Garcez (2001).4 

Os dois quadros mostram, por meio de duas visões, em quais situações 

discursivas há a predominância de determinada tipologia textual, bem como quais 

habilidades de linguagem são dominantes e em quais gêneros textuais elas são 

expressas. Dessa forma, os dois quadros oferecem ao produtor de textos, uma 

infinidade de gêneros textuais que podem ser redigidos conforme a tipologia textual 

e o contexto de enunciação.  

                                                           
3
 Ver quadro no Anexo deste trabalho. 

4
 Idem. 



 

18 
 

3. BREVE HISTÓRICO E ERROS MAIS FREQUENTES NA CONSTRUÇÃO DE 

TEXTOS 

Com o advento da colonização, por volta de 1500, os Portugueses se fixarem 

em terras brasileiras e tentaram impor como idioma oficial o português, sobretudo 

Marquês de Pombal que, por meio de decreto, quis tornar o português o idioma 

nacional. Esse comportamento, desde o período colonial, ajudou a difundir a ideia de 

que o português era uma língua superior, mais bonita e a mais correta de se falar, 

em detrimento das demais que também existiam na época, como as línguas gerais e 

as línguas indígenas. 

Em decorrência disso, percebe-se que esse ideal de “língua superior” ainda é 

muito presente na sociedade, de tal forma que quem domina o português padrão e, 

portanto, todo o conjunto de regras necessárias ao bem-dizer, ao bem-falar, possui 

um prestígio muito maior do que aqueles que dominam apenas o português não 

padrão e não detêm essas regras. Por um lado, ter um conjunto de regras que 

padronize a escrita facilita a comunicação, pois é por meio de um código definido 

que é possível estabelecer um entendimento daquilo que é veiculado na escrita, mas 

por outro lado, há uma limitação daqueles que não possuem essas regras como 

padrão, ajudando, muitas vezes, a difundir a ideia excludente e preconceituosa de 

“superioridade linguística”, aquilo que se denomina de preconceito linguístico.  

Por tudo o que foi dito anteriormente, é que hoje se tem a noção de “erro”. 

Esse conceito está intimamente atrelado à GN, pois o que é veiculado na escrita 

precisa necessariamente ser corrigido e moldado conforme os padrões 

estabelecidos para que haja a comunicação entre os falantes da língua. Então, 

apesar de o redator e/ou revisor saberem que não podem criticar determinados 

falares ou a escrita de determinados grupos, pois a linguística veio ampliar esse 

conceito de língua para que entendêssemos o funcionamento de outras gramáticas 

não normatizadas, esses profissionais têm por obrigação, devido à profissão, de 

padronizar os textos que corrigem, conforme as normas ditadas pela GN, bem como 

de engessar os textos de acordo com os padrões veiculados pelos manuais 

corporativos ou de redação.  
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Procurando conhecer os erros mais frequentes nos diversos tipos e gêneros 

textuais, o Manual de Redação e Estilo de O Estado de São Paulo (1997)5, de 

Eduardo Martins, propõe os 100 erros ortográficos e gramaticais mais comuns na 

escrita. Alguns mais significativos para o estudo em questão são:  

1. “Fazem” cinco anos. Fazer, quando exprime tempo, é impessoal: Faz 

cinco anos./ Fazia dois séculos. / Fez 15 dias. 

2. “Houveram” muitos acidentes. Haver, no sentido de existir, também é 

invariável: Houve muitos acidentes./ Havia muitas pessoas./ Deve haver 

muitos casos iguais. 

3. “Existe” muitas esperanças. Existir, bastar, restar e sobrar admitem 

normalmente o plural: Existem muitas esperanças./ Bastariam dois dias. 

/ Faltavam poucas peças. / Restaram alguns objetos./ Sobravam ideias. 

4. Para “mim” fazer. Mim não faz, porque não pode ser sujeito. Assim: 

Para eu fazer, para eu dizer, para eu trazer. 

5. Entre “eu” e você. Depois de preposição, usa-se mim ou ti: Entre mim e 

você./ Entre eles e ti. 

6. “Há” dez anos “atrás”. Há e atrás indicam passado na frase. Use 

apenas há dez anos ou dez anos atrás. 

7.  “Entrar dentro”. O certo: entrar em. Veja outras redundâncias: Sair 

fora ou para fora, elo de ligação, monopólio exclusivo, já não há mais, 

ganhar grátis, viúva do falecido.  

8. “Venda à prazo”. Não existe crase antes de palavra masculina, a 

menos que esteja subentendida a palavra moda: Salto à (moda de) Luís 

XV. Nos demais casos: A salvo, a bordo, a pé, a esmo, a cavalo, a 

caráter. 

9. “Porque” você foi? Sempre que estiver clara ou implícita a palavra 

razão, use por que se parado: Por que (razão) você foi? Não sei por que 

(razão) ele faltou./ Explique por que razão você se atrasou. Porque é 

                                                           
5
 Manual de Redação e Estilo de O Estado de São Paulo (1997). 
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usado nas respostas: Ele se atrasou porque o trânsito estava 

congestionado.  

10. Vai assistir “o” jogo hoje. Assistir como presenciar exige a: Vai assistir 

ao jogo, à missa, à sessão. Outros verbos com a: A medida não agradou 

(desagradou) à população. /Eles obedeceram (desobedeceram) aos 

avisos./ Aspirava ao cargo de diretor./ Pagou ao amigo./ Respondeu à 

carta./ Sucedeu ao pai./ Visava aos estudantes. 

11. Preferia ir “do que” ficar. Prefere-se sempre uma coisa a outra: 

Preferia ir a ficar. É preferível segue a mesma norma: É preferível lutar a 

morrer sem glória. 

12. O resultado do jogo, não o abateu. Não se separa o sujeito do 

predicado. Assim: O resultado do jogo não o abateu. Outro erro: O 

prefeito prometeu, novas denúncias. Não existe o sinal entre o predicado 

e o complemento. O prefeito prometeu novas denúncias.  

13. “Quebrou “o” óculos. Concordância no plural: os óculos, meus óculos. 

Da mesma forma: Meus parabéns, meus pêsames, seus ciúmes, nossas 

férias, felizes núpcias.  

14. Comprei “ele” para você. Eu, tu, ele, nós vós e eles não podeis ser 

objeto direto. Assim: Comprei-o para você. Também: Deixe-os sair, 

mandou-nos entrar, viu-a, mandou-me. 

15. Nunca “lhe” vi. Lhe substitui a ele, a eles, a você e a vocês e por isso 

não pode ser usado com objeto direto: Nunca o vi./ Não o convidei./ A 

mulher o deixou./ Ela o ama.  

16. “Aluga-se” casas. O verbo concorda com o sujeito: Alugam-se casas./ 

Fazem-se consertos./ É assim que se evitam acidentes./ Compram-se 

terrenos. / Procuram-se empregados. 

17. “Tratam-se” de. O verbo seguido de preposição não varia nesses 

casos: Trata-se dos melhores profissionais. / Precisa-se de 

empregados./ Apela-se para todos./ Conta-se com os amigos.  

18. Chegou “em” São Paulo. Verbos de movimento exigem a, e não em: 

Chegou a São Paulo./ Vai amanhã ao cinema./ Levou os filhos ao circo.  
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19. Atraso implicará “em” punição. Implicar é direto no sentido de 

acarretar, pressupor: Atraso implicará punição./ Promoção implica 

responsabilidade.  

20. Vive às custas do pai. O certo: Vive à custa do pai. Use também em via 

de, e não “em vias de”: Espécie em via de extinção./ Trabalho em via de 

conclusão. 

21. Todos somos “cidadões”. O plural de cidadão é cidadãos. Veja outros: 

caracteres (de caráter), juniores, seniores, escrivães, tabeliães, 

gângsteres. 

22. A última “seção” de cinema. Seção significa divisão, repartição, e 

sessão equivale a tempo de uma reunião, função: Seção Eleitoral, 

Seção de Esportes, seção de brinquedos; sessão de cinema, sessão de 

pancadas, sessão do Congresso. 

23. Vendeu “uma” grama de ouro. Grama, peso, é palavra masculina: um 

grama de ouro, vitamina C de dois gramas. Femininas, por exemplo, são 

a agravante, a atenuante, a alface, a cal, etc. 

24. Soube que os homens “feriram-se”. O que atrai o pronome: Soube 

que os homens se feriram. / A festa que se realizou... O mesmo ocorre 

com as negativas, as conjunções subordinativas e os advérbios: Não lhe 

diga nada. / Nenhum dos presentes se pronunciou. / Quando se falava 

no assunto... /Como as pessoas lhe haviam dito... /Aqui se faz, aqui se 

paga. / Depois o procuro.  

25. Não sabiam “aonde” ele estava. O certo: Não sabiam onde ele estava. 

Aonde se usa com verbos de movimento, apenas: Não sei aonde ele 

quer chegar. / Aonde vamos? 

26. O governo “interviu”. Intervir conjuga-se como vir. Assim: O governo 

interveio. Da mesma forma: intervinha, intervim, interviemos, intervieram. 

Outros verbos derivados: entretinha, mantivesse, reteve, pressupusesse, 

predisse, conviesse, perfizera, entrevimos, condisser, etc. 

27. Ela era “meia” louca. Meio, advérbio, não varia: meio louca, meio 

esperta, meio amiga. 
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28. “Fica” você comigo. Fica é imperativo do pronome tu. Para a 3ª 

pessoa, o certo é fique: Fique você comigo./ Venha pra Caixa você 

também./ Chegue aqui. 

29. A questão não tem nada “haver” com você. A questão, na verdade, 

não tem nada a ver ou nada que ver. Da mesma forma: Tem tudo a ver 

com você. 

30. Ele foi um dos que “chegou” antes. Um dos que faz a concordância 

no plural: Ele foi um dos que chegaram antes (dos que chegaram antes, 

ele foi um )./ Era um dos que sempre vibravam com a vitória. 

31. Ministro nega que “é” negligente. Negar que introduz subjuntivo, 

assim como embora e talvez: Ministro nega que seja negligente./ O 

jogador negou que tivesse cometido a falta. / Ele talvez o convide para a 

festa. / Embora tente negar, vai deixar a empresa. 

32. Tinha “chego” atrasado. “Chego” não existe. O certo: Tinha chegado 

atrasado. 

33. Tons “pastéis” predominam. Nome de cor, quando expresso por 

substantivo não varia: Tons pastel, blusas rosa, gravatas cinza, camisas 

creme. No caso de adjetivo, o plural é o normal: Ternos azuis, canetas 

pretas, fitas amarelas.  

34. Queria namorar “com” o colega. O com não existe: Queria namorar o 

colega. 

35. O processo deu entrada “junto ao” STF. Processo dá entrada no STF. 

Igualmente: O jogador foi contratado do (e não “junto ao”) Guarani./ 

Cresceu muito o prestígio do jornal entre os (e não “junto aos”) leitores. / 

Era grande a sua dívida com o ( e não “junto ao”) banco. / A reclamação 

foi apresentada ao ( e não “junto ao”) Procon. 

36. As pessoas “esperavam-o”. Quando o verbo termina em m, ão ou õe, 

os pronomes o, a, os, as tomam a forma no, na, nos e nas: As pessoas 

esperavam-no/ Dão-nos, convidam-na, põe-nos, impõe-nos.  

37. Chegou “a” duas horas e partirá daqui “há” cinco minutos. Há 

indica passado e equivale a faz, enquanto a exprime distância ou tempo 
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futuro (não pode ser substituído por faz): Chegou há (faz) duas horas e 

partirá daqui a (tempo futuro) cinco minutos. / O atirador estava a 

(distância) pouco menos de 12 metros./ Ele partiu há (faz) pouco menos 

de dez dias.  

38.  Estávamos “em” quatro à mesa. O em não existe: Estávamos quatro 

à mesa./ Éramos seis./ Ficamos cinco na sala.  

39. Sentou “na” mesa para comer. Sentar-se (ou sentar) em é sentar-se 

em cima de. Veja o certo: Sentou-se à mesa para comer./ Sentou ao 

plano, à máquina, ao computador. 

40. Ficou contente “por causa que” ninguém se feriu. Embora popular, a 

locução não existe. Use porque: Ficou contente porque ninguém se feriu. 

41. À medida “em” que a epidemia se espalhava...O certo é: À medida 

que a epidemia se espalhava...Existe ainda na medida em que (tendo 

em vista que ): É preciso cumprir as leis, na medida em que elas 

existem.  

42. Eles “tem” razão. No plural, têm é assim, com acento. Tem é a forma 

do singular. O mesmo ocorre com vem e vêm e põe e põem: Ele tem, 

eles têm; ele vem, eles vêm; ele põe, eles põem.  

43. A moça estava ali “há” muito tempo. Haver concorda com estava. 

Portanto: A moça estava ali havia (fazia) muito tempo. / Ele doara 

sangue ao filho havia (fazia) poucos meses. / Estava sem dormir havia 

(fazia) três meses. (O havia se impõe quando o verbo está no imperfeito 

e no mais-que-perfeito do indicativo.) 

44. Não “se o” diz. É errado juntar o se com os pronomes o, a, os, as. 

Assim, nunca use: Fazendo-se-os, não se o diz (não se diz isso), vê-se-

a, etc. 

45. Acordos “políticos-partidários”. Nos adjetivos compostos, só o último 

elemento varia: acordos político-partidários. Outros exemplos: Bandeiras 

verde-amarelas, medidas econômico-financeiras, partidos social-

democratas.  
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46. Andou por “todo” país. Todo o (ou a) é que significa inteiro: Andou por 

todo o país (pelo país inteiro)./ Toda a tripulação (a tripulação inteira) foi 

demitida. Sem o, todo quer dizer cada, qualquer: Todo homem (cada 

homem) é mortal./ Toda nação (qualquer nação) tem inimigos. 

47. “Todos” amigos o elogiavam. No plural, todos exige os: Todos os 

amigos o elogiavam. / Era difícil apontar todas as contradições do texto.  

48. Ela “mesmo” arrumou a sala. Mesmo, quanto equivale a próprio, é 

variável: Ela mesma (própria) arrumou a sala./ As vítimas mesmas 

recorreram à polícia.  

49.  Chamei-o e “o mesmo” não atendeu. Não se pode empregar o 

mesmo no lugar de pronome ou substantivo: Chamei-o e ele não 

atendeu./ Os funcionários públicos reuniram-se hoje: amanhã o país 

conhecerá a decisão dos servidores ( e não “dos mesmos”).  

50. Vou sair “essa” noite. É este que designa o tempo no qual se está ou 

objeto próximo: Esta noite, esta semana ( a semana em que se está), 

este dia, este jornal (o jornal que estou lendo), este século (o século 20). 

51. A promoção veio “de encontro aos” seus desejos. Ao encontro de é 

que expressa uma situação favorável: A promoção veio ao encontro dos 

seus desejos. De encontro a significa condição contrária: A queda do 

nível dos salários foi de encontro às (foi contra) expectativas da 

categoria.  

52. Comeu frango “ao invés de” peixe. Em vez de indica substituição: 

Comeu frango em vez de peixe. Ao invés de significa apenas ao 

contrário: Ao invés de entrar, saiu. 

53. Se eu “ver” você por aí... O certo é: Se eu vir, revir, previr. Da mesma 

forma: Se eu vier (de vir), convier; se eu tiver (de ter), mantiver; se ele 

puder (de pôr), impuser; se ele fizer (de fazer), desfizer; se nós 

dissermos (de dizer), predissermos.  

54. Ninguém se “adéqua”. Não existem as formas “adequa”, “adéqüe”, 

etc., mas apenas aquelas em que o acento cai no a ou o: adequaram, 

adequou, adequasse, etc. 
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55. A tese “onde”... Onde só pode ser usado para lugar: A casa onde ele 

mora./ Veja o jardim onde as crianças brincam. Nos demais casos, use 

em que: A tese em que ele defende essa idéia./ O livro em que.../ A faixa 

em que ele canta.../ Na entrevista em que... 

56. “Inflingiu” o regulamento. Infringir é que significa transgredir: Infringiu 

o regulamento. Infligir ( e não “inflingir”) significa impor: Infligiu séria 

punição ao réu.  

57. O pai “sequer” foi avisado. Sequer deve ser usado com negativa: O 

pai nem sequer foi avisado./ Não disse sequer o que pretendia./ Partiu 

sem sequer nos avisar. 

58. “Causou-me” estranheza as palavras. Use o certo: Causaram-me 

estranheza as palavras. Cuidado, pois é comum o erro de concordância 

quando o verbo está antes do sujeito. Veja outro exemplo: Foram 

iniciadas esta noite as obras ( e não “foi iniciado” esta noite as obras).  

59. A realidade das pessoas “podem” mudar. Cuidado: palavra próxima 

ao verbo não deve influir na concordância. Por isso: A realidade das 

pessoas pode mudar. / A troca de agressões entre funcionários foi 

punida ( e não “foram punidas”). 

60. O fato passou “desapercebido”. Na verdade, o fato passou 

despercebido, não foi notado. Desapercebido significa desprevenido.  

61. A moça “que ele gosta”. Como se gosta de, o certo é: A moça de que 

ele gosta. Igualmente: O dinheiro de que dispõe, o filme a que assistiu (e 

não que assistiu), a prova de que participou, o amigo a que se referiu, 

etc. 

62. É hora “dele” chegar. Não se deve fazer a contração da preposição 

com artigo ou pronome, nos casos seguidos de infinitivo: É hora de ele 

chegar./ Apesar de o amigo tê-lo convidado.../ Depois de esses fatos 

terem ocorrido... 

63. Já “é” 8 horas. Horas e as demais palavras que definem tempo variam: 

Já são 8 horas./ Já é (e não “são”) 1 hora, já é meio-dia, já é meia-noite. 
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64. Ficou “sobre” a mira do assaltante. Sob é que significa debaixo de: 

Ficou sob a mira do assaltante./ Escondeu-se sob a cama. Sobre 

equivale a em cima de ou a respeito de: Estava sobre o telhado./ Falou 

sobre a inflação. E lembre-se: O animal ou o piano têm cauda e o doce, 

calda. Da mesma forma, alguém traz alguma coisa e alguém vai para 

trás.  

65. “Ao meu ver”. Não existe artigo nessas expressões: A meu ver, a seu 

ver, a nosso ver. (MARTINS, 1997, p. 321-328). 

Todos os erros anteriormente citados são encontrados com muita frequência 

nos diversos tipos de redação, o que representa a dificuldade que as pessoas têm 

em acertar e usar corretamente o português padrão. Alguns desses “deslizes” 

muitas vezes acabam comprometendo o desempenho de alguns candidatos em 

provas de concurso ou vestibular, por isso há a importância de o candidato estar 

sempre em contato com a língua, escrevendo e produzindo textos, para que em uma 

situação que exija mais do candidato, ele consiga se sair bem e produzir um texto 

mais claro, coerente e coeso e com menos incidência de erros ortográficos e/ou 

gramaticais. 

Após o estudo dos erros mais recorrentes na língua, em resumo, pode-se 

compreender que há, de maneira geral, uma dificuldade evidente em conseguir 

abarcar todas as regras que a gramática da língua impõe como corretas para 

produzir um texto bem-redigido, com baixa ocorrência de falhas ortográficas e 

gramaticais. Além disso, é perceptível que não só falantes não escolarizados, mas 

também os escolarizados apresentam essa dificuldade em lidar melhor com o texto 

e a sua construção. Há um leque de materiais para consultas, mas mesmo os 

profissionais da área precisam lançar mão, constantemente, desses recursos, 

devido à quantidade de informações que há na língua e pela impossibilidade de 

gravá-las em sua totalidade, bem como pela necessidade de constante renovação, 

pois, quanto mais se lê, maiores são as chances de produzir bons textos. Partindo 

então da necessidade em construir textos mais bem-articulados, passa-se às dicas e 

técnicas que possam ajudar a construir textos. 
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4. MITOS DA ESCRITA 

4.1. Como redigir adequadamente um texto (Estratégias de escrita de textos) 

Muitos são os desafios enfrentados pelos produtores de texto, sejam eles 

profissionais da área ou não. Desde pequeno, o aluno cresce com a ideia de que 

escrever faz parte de um “dom”, como sendo uma faculdade inerente da pessoa que 

escreve, e vários são os mitos incutidos ao longo da formação escolar e acadêmica 

do aprendiz, contribuindo ainda mais para o pensamento de incapacidade, pois 

acredita-se que escrever é algo difícil ou até mesmo impossível de ser feito. 

Sabendo dessas falsas crenças cristalizadas na cabeça dos alunos-

aprendizes-produtores de texto, Lucília Garcez (2001)6 em Técnica de Redação: o 

que é preciso saber para bem escrever, apresenta alguns desses mitos e derruba a 

falsa crença difundida por eles, além de trazer itens essenciais a uma escrita eficaz 

e eficiente: 

a) “escrever é uma habilidade que pode ser desenvolvida e não um dom 

que poucas pessoas têm” 

Neste item, a autora apresenta que muitos alunos ao se depararem com uma 

página em branco, muitas vezes, desesperam-se, pois se sentem bloqueados diante 

da dificuldade em produzir um texto. Além disso, a facilidade ou não em lidar com o 

texto vai depender muito da familiaridade que a pessoa que redige tem com a 

escrita, como a importância que a pessoa dá para a escrita, bem como a intensidade 

e convívio que o produtor de texto tem e a frequência que ele escreve. Todos esses 

fatores contribuem na maturidade e no desempenho na produção de textos, 

conforme explica Garcez. 

A autora salienta ainda que “a noção de dom, embora polêmica e questionável 

poderia ser aplicada a alguns poucos gênios da literatura.” Mesmo que esses 

escritores possam ter o dom da escrita, a produção que realizam não é fruto do 

nada, mas sim de muito trabalho, persistência e treino. Assim, qualquer pessoa é 

capaz de produzir bons textos e essa capacidade não está restrita apenas aos mais 

talentosos. É possível identificar bloqueios que por acaso tenham sido construídos 

                                                           
6 GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. Capítulo 1 – Os mitos que cercam o ato de escrever. In: 

Técnica de Redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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ao longo da formação escolar e trabalhá-los para que possam ser eliminados ou ao 

menos amenizados. 

b) “escrever é um ato que exige empenho e trabalho e não um fenômeno 

espontâneo” 

Há uma crença, segundo Garcez, de que aquele que redige com desenvoltura, 

realiza essa atividade como quem respira, ou seja, com muita facilidade e sem muito 

esforço. Porém a autora derruba essa ideia, mostrando que escrever é uma das 

atividades mais complexas, pois exige memória e raciocínio, além de o escritor ter 

de dominar conhecimentos relativos ao assunto que quer trabalhar, ao gênero 

adequado à sua produção, à situação em que o texto é produzido, aos possíveis 

leitores, à língua e seus inúmeros recursos estilísticos, entre outros.  A autora diz 

ainda que a atividade da escrita pode ficar mais fácil, quando o profissional realiza 

isso todos os dias, mas mesmo esses revelam que o trabalho da escrita é muito 

estressante e exigente e muitas vezes frustrante, pois sempre se quer um texto cada 

vez melhor e por isso esse trabalho torna-se bastante exigente, além de exigir muito 

de quem o faz.  

c) “escrever exige estudo sério e não é uma competência que se forma 

com algumas “dicas” 

Neste item, Garcez fala sobre os truques rápidos que são passados tanto em 

cursinhos pré-vestibulares como em cursinhos preparatórios para concursos, a fim 

de resolverem com poucas dicas os problemas de leitura e escrita dos candidatos a 

uma prova específica e em curto espaço de tempo. Esse tipo de procedimento só 

tem eficácia quando combinado com uma produção ativa do aprendiz. Não adianta o 

produtor de textos acreditar que fórmulas prontas e acabadas serão a solução de um 

texto bem-redigido, pois essas “fórmulas pré-fabricadas” costumam contribuir para a 

“montagem de um texto defeituoso, truncado, artificial, em que a voz do autor se 

anula para dar lugar a clichês, chavões, frases feitas e pensamentos alheios.” 

A autora finaliza este item, comentando que “a autoria do escritor vem das 

escolhas pessoais que ele faz, dentro das possibilidades da língua e do gênero.” 

Evidencia ainda que “(...) escrever bem é resultado de um percurso constituído de 

muita prática, muita reflexão e muita leitura.” Dessa forma, 
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 “[...] É uma ação em que o sujeito se envolve de forma total, com sua 

bagagem de conhecimentos e experiências sobre o mundo e a linguagem. 

[...] É a voz do indivíduo que orienta o texto, portanto este é imprevisível. 

(GARCEZ, 2001, p.6) 

A autora conclui que “as dicas” fornecidas quando associadas a alguma 

dificuldade real presenciada, podem ser úteis e esclarecedoras, mas devem estar 

associadas a uma prática intensa de escrita, pois, caso contrário, não ajudam em 

nada. 

d) “escrever é uma prática que se articula com a prática da leitura” 

Neste item, Garcez afirma que a leitura é de extrema importância na produção 

de textos e para se redigir com desenvoltura, pois somente por meio da leitura que é 

possível assimilar as estruturas da língua. Diferentemente da comunicação oral, a 

escrita possui algumas exigências devido ao fato de a comunicação ser feita a 

distância, sem o apoio do contexto. Assim, Garcez (2001, p. 6-7)  afirma que: “[...] É 

pela convivência com textos escritos de diversos gêneros que vamos incorporando 

às nossas habilidades um efetivo conhecimento da escrita.” Dessa forma, a leitura 

que é a mola propulsora para o desenvolvimento das habilidades de escrita. Sem 

ela, fica difícil realizar as operações mentais e ter o raciocínio adequado, além de 

possuir um acesso eficiente à informação. Por tudo isso que foi dito é que se pode 

dizer que a leitura é um processo imprescindível à produção escrita. 

e) “escrever é necessário no mundo moderno” 

Neste item, Lucília Garcez comenta sobre o fato de as pessoas escreverem 

pouco, dependendo da área profissional a que pertencem. Além disso, como o 

mundo está bastante informatizado, tudo pode ser resolvido com um simples 

telefonema ou ainda, no caso de preencher um cheque, não é preciso preenchê-lo à 

mão, pois a máquina preenche o cheque, etc., o que reduz ainda mais a atividade da 

escrita. 

Por outro lado, em contrapartida à ideia apresentada anteriormente, o mundo 

contemporâneo está muito exigente, de tal modo que se exige muito mais que as 

pessoas escrevam cada vez mais e melhor. Até mesmo porque para que possamos 

existir tudo tem que estar documentado e, portanto, escrito, registrado. Outro item 

que comprova a exigência da escrita é a avaliação a qual somos submetidos nos 
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mais diversos processos seletivos. Inclusive até mesmo na informática, a autora 

afirma que somos submetidos à atividade da escrita. Então, o que antes era 

resolvido por um simples telefonema, como dito anteriormente, já precisa ser 

resolvido por meio da escrita, via fax ou e-mail. Garcez conclui esse trecho dizendo 

que a atividade da escrita, por ser complexa, é um campo que têm muitas portas 

para os profissionais que a dominam. Aquele que tiver mais bem-preparado tem 

mais chances no mercado de trabalho. 

f) “escrever é um ato vinculado a práticas sociais” 

Garcez afirma que: “Todo ato de escrita pertence a uma prática social. Não se 

escreve por escrever. A escrita tem um sentido e uma função. Como vimos no item 

anterior, toda a nossa civilização ocidental é regulada pela escrita.” Dessa forma, a 

partir dessa citação, a autora revela que a escrita proporciona que o sujeito atue no 

mundo e dê voz ao seu pensamento, àquilo que acredita, além disso é um canal por 

meio do qual o indivíduo se relaciona com o mundo. Assim, ao escrever, a autora 

complementa ainda que “o indivíduo compartilha práticas sociais de diversas 

naturezas [...]” e: 

 [...] Para cada situação, objetivo, desejo, necessidade temos à nossa 

disposição um acervo de textos apropriados. Assim, o produtor de texto não 

apenas tem conhecimentos sobre as configurações dos diversos gêneros, 

mas também sabe quando cada um deles é adequado, em que momento e 

em que modo deve utilizá-lo. (GARCEZ, 2001, p.9) 

Após toda essa análise, é possível afirmar que todas as pessoas são capazes 

de produzir bons textos, basta que o produtor de textos saiba aliar as técnicas de 

redação e “as dicas” que sempre são oferecidas para uma escrita eficaz com a 

leitura e o exercício diário da produção textual. Todos esses recursos juntos vão 

contribuir para uma produção textual que atinja expectativas positivas. Sabendo que 

a escrita é importante, pois é ela que proporciona o intercâmbio entre as mais 

diversas organizações em sociedade, é preciso, de fato, saber escrever para que o 

produtor de texto atue como sujeito na sociedade e para que, de fato, ele exista.  

Para quem gosta de dicas, Lucília Garcez (2001, p.11) oferece algumas para 

quem deseja melhorar ou aprender a redigir bons textos, conforme citação abaixo: 

É imprescindível: 
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 Escrever todos os dias: anotações de aula, diário, resumos de leituras, 

textos com suas opiniões acerca de acontecimentos, cartas bilhetes, 

projetos. 

 Acreditar que você pode escrever bem, está melhorando e que vai 

chegar lá impulsiona o aperfeiçoamento. 

 Ser automotivado, deixar a preguiça de lado e se esforçar. 

 Querer saber muito mais, ir mais profundamente às questões. Não se 

pode ficar satisfeito com “dicas” isoladas e fragmentadas. 

 Considerar a escrita como uma habilidade importante para o nosso 

sucesso profissional. 

 Reconhecer que pela escrita participamos mais do mundo. 

 Ler muito, ler diversos tipos de texto, ler melhor a cada dia. 

Assim, a escrita deve ser entendida como um processo, pois ela é uma 

atividade que envolve a realização de tarefas que podem ser simultâneas ou não. 

Além disso, nem sempre quando se escreve é possível avançar para um 

determinado aspecto, muitas vezes é preciso voltar a uma etapa anterior e o que vai 

determinar o acontecimento dessas ações será o contexto, pois essas ações estão 

interligadas com a produção do texto. 

Outro ponto importante a ser dito, conforme anuncia Garcez, é que o texto só é 

construído dentro de uma determinada prática social, corroborando com a análise já 

realizada anteriormente por Koch. Isso quer dizer que o indivíduo, produtor de 

textos, precisa ter algo que o mobilize a escrever um texto. Então, essa motivação 

será a razão para que o escritor realize seu texto, seja pelo fato de querer defender 

uma opinião ou de querer posicionar-se em relação a determinado assunto ou ainda 

pelo fato de querer expressar uma emoção ou sentimento, ou de apresentar uma 

proposta de trabalho ou apenas para provar que sabe redigir bem e ser aprovado 

em alguma seleção de provas. 

Após estabelecer a necessidade de produção textual, todo o processo da 

escrita já estará desencadeado e o produtor de textos já terá em mente as 

informações que deve ter para conduzir o seu trabalho, como, por exemplo: 

 o objetivo do texto; 
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 o assunto geral que irá tratar; 

 qual gênero textual é adequado aos seus objetivos; 

 o público a que se destina o texto; 

 o nível de linguagem que será utilizado; 

 o grau de impessoalidade e subjetividade empregado; 

 quais as condições para a produção textual, como o tempo, o formato do 

texto e seu modo de apresentação. (Itens produzidos com base em 

ideias de GARCEZ, 2001, p.15). 

Outro fato importante na construção do texto é a memória do produtor de 

textos, pois é lá que se encontram armazenados todos os conhecimentos que o 

indivíduo possui sobre a língua e a respeito dos diversos tipos de texto que domina, 

bem como toda a gama de informações que serão expostas no texto a ser 

produzido. 

Em seguida, entra a fase de pesquisa que é o espaço em que o produtor de 

textos precisa refletir, pensar, analisar e observar tudo o que já foi escrito e o que 

precisa ser complementado. Isso será feito a partir de outras leituras que possam 

preencher os vazios da memória.  

Após tomadas as decisões anteriores, pode-se dizer que o texto já está em 

processamento. Nessa fase, os produtores de texto recorrem a estratégias diversas 

para criarem o texto. Garcez propõe algumas, para que os escritores tenham-nas 

como base para a produção do texto. Cada um pode escolher e usar a que 

considerar mais adequada ao seu perfil: 

 fazer anotações soltas, independentes; 

 fazer uma lista de palavras-chave; 

 anotar tudo o que vem à mente, desordenadamente, para depois cortar 

e ordenar; 

 elaborar um resumo das ideias para depois acrescentar detalhes, 

exemplos, ideias secundárias; 

 construir um primeiro parágrafo para desbloquear e depois ir 

desenvolvendo as ideias ali expostas; 
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 escrever a ideia principal e as secundárias em frases isoladas para 

depois interliga-las; 

 elaborar inicialmente uma espécie de sumário ou esquema geral do 

texto; 

 organizar mentalmente os grandes blocos do texto, escrevê-lo e 

reestruturá-lo várias vezes. (GARCEZ, 2001, p.17) 

Utilizar como estratégia um ou mais desses recursos anteriormente citados 

facilita o início da produção do texto. Independente da estratégia escolhida, o 

importante mesmo é utilizar algum para construir o texto. Geralmente, a primeira 

versão do texto ainda é insatisfatória e por isso é preciso fazer uma releitura para 

que o texto seja reestruturado. Segundo Garcez (2001, p.18), neste momento, deve-

se: 

 enfatizar as ideias principais; 

 reordenar as informações; 

 substituir ideias inadequadas; 

 eliminar ideias desnecessárias; 

 alcançar maior exatidão para as ideias; 

 acrescentar exemplos, conceitos, citações, argumentos; 

 eliminar incoerências; 

 estabelecer hierarquias entre as ideias; 

 criar vínculos entre uma ideia e outra. 

Para que se possa reordenar adequadamente o texto, Garcez (2001, p.18)18 

também estabelece a necessidade de:  

 acrescentar palavras ou frases; 

 eliminar palavras ou frases; 

 substituir palavras ou frases; 

 transformar períodos, unindo-os por meio de conectivos ou separando-

os por meio de pontuação; 
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 acrescentar transições entre os parágrafos; 

 mudar elementos de lugar, reagrupando-os de forma diferente; 

 corrigir problemas gramaticais.  

Após fazer uso dessas ações para a melhoria do texto, considera-se que este 

esteja pronto, porém sempre é necessário fazer uma última leitura para corrigir os 

problemas correspondentes à norma culta, como: ortografia, pontuação, acentuação, 

concordância, regência, entre outros.  

4.2. Regras e características do texto dissertativo 

O texto dissertativo caracteriza-se pela defesa de uma ideia, de um ponto de 

vista, ou ainda pelo questionamento de determinado assunto. Geralmente, para que 

se obtenha uma maior clareza na exposição de um ponto de vista, costuma-se 

dividir o assunto em três partes:  

I. introdução – em que se apresenta a ideia ou o ponto de vista que será 

defendido; 

II. desenvolvimento ou argumentação – em que se desenvolve o ponto 

de vista para tentar convencer o leitor; para isso, deve-se usar uma 

sólida argumentação, citar exemplos, recorrer à opinião de especialistas, 

fornecer dados, etc. 

III. conclusão – em que se dá um fecho ao texto, coerente com o 

desenvolvimento e com os argumentos apresentados. 

 Em relação à linguagem, prevalece o sentido denotativo das palavras, bem 

como a ordem direta das orações. Outro ponto importante, no texto dissertativo, é a 

coerência das ideias e a utilização de elementos coesivos, especialmente das 

conjunções que explicitam as relações entre as ideias expostas. Portanto, a 

produção de um texto dissertativo não está centrada na função poética da 

linguagem, mas sim na colocação e na defesa das ideias e na forma como essas 

ideias são unidas, articuladas. Quando se usa uma figura de linguagem, ela deverá 

ser sempre utilizada com valor argumentativo, como um instrumento a mais para a 

defesa de determinada ideia. 
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Assim, conforme estudado no Capítulo 1 deste trabalho, os textos podem ser 

agrupados de acordo com o gênero a que pertencem. A cada gênero escolhido há 

características correspondentes, como o tipo de informação, a escolha da linguagem 

e a organização estrutural do texto.  

Segundo anuncia Maria Teresa Serafini (1989, p.162), no livro Como escrever 

Textos, “Um texto não é indivisível, pode ser decomposto em partes.” Isso quer dizer 

que é possível identificar no mesmo texto diversas formas de discurso. Dessa forma, 

a retórica, 

ciência do dizer bem com o objetivo de persuadir o ouvinte e o leitor, 

preocupou-se em analisar as partes que devem constituir o discurso para 

que ele seja eficaz, identificando particularmente a presença de alguns tipos 

de discurso que coexistem em um texto persuasivo. (SERAFINI, 1989, 

p.162) 

Esses discursos podem ser definidos por: descrição, narração, exposição e 

argumentação. 

Geralmente, todos esses tipos de discursos são encontrados em maior ou em 

menor medida em todos os textos, porém alguns deles são mais predominantes, 

conforme o gênero textual escolhido. O discurso que será mais estudado neste 

trabalho é a argumentação, pois o objeto de análise deste trabalho são os textos 

dissertativo-argumentativos. 

De acordo com Serafini (1989)7, a argumentação é, portanto, “um discurso que 

apresenta fatos, problemas e raciocínios com base numa opinião, geralmente a do 

autor.” Em geral, é possível identificar os quatro seguintes elementos:  

I. análise ou apresentação de um problema; 

II. apresentação de fatos e discussões que constituem a base de 

argumentação; 

III. proposta de uma solução ou tese e seu desenvolvimento através da 

exposição de fatos e de argumentações lógicas; 

IV. crítica de outras soluções ou teses alternativas. (SERAFINI, 1989, 

p.163) 

                                                           
7
 SERAFINI, Maria Teresa. In:Como escrever textos. Rio de Janeiro: Globo, 1989. 
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Ademais, não só os discursos compõem os textos, mas também apresentam 

funções realizadas pela linguagem. São elas: a função expressiva, a informativo-

referencial, a poética e a informativo-argumentativa. Dependendo do gênero textual 

escolhido, determinada função será mais presente ou não.  

No caso em questão, as redações que serão analisadas têm por 

predominância a função informativo-argumentativa. 

 o escritor defende uma tese procurando envolver o leitor, empregando 

técnicas argumentativas e estratégias de persuasão. Realizam essa função 

os textos que constituem o (...) editorial, ensaio, comentário. E pode-se 

acrescentar também as redações, objeto deste estudo. (SERAFINI, 1989, 

p.165, grifo meu). 

Passa-se então, à análise do corpus de redações recolhido para o estudo em 

questão. 
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5. AS DIFICULDADES MAIS FREQUENTES ENCONTRADAS NA ESCRITA. 

(ANÁLISE DAS REDAÇÕES DOS CORREIOS). 

Todo o estudo teórico realizado até o presente momento visou encontrar 

mecanismos para uma reflexão mais eficaz e eficiente da escrita, pois neste 

processo complexo perpassam muitos quesitos para se obter um resultado 

satisfatório. Com o intuito de estudar os fenômenos da escrita e os mecanismos de 

produção textual, é que as análises de textos se fazem presentes. 

Dessa forma, buscou-se um corpus de redações referentes a dois 

Recrutamentos Internos, doravante (RI), realizados na Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (ECT), a fim de promover os funcionários da referida 

instituição a melhores funções. O primeiro bloco de redações refere-se ao RI para o 

cargo de Supervisor Operacional, e o segundo refere-se ao RI para o cargo de 

Gerente de Agência – Categorias I, II e III.8 

O primeiro passo para que o candidato realizasse uma prova com excelência 

seria ler o edital do concurso e saber que o tipo de texto a ser produzido seria o 

dissertativo-argumentativo. Em seguida, ao se deparar com a prova, o candidato 

deveria ler a proposta e interpretá-la antes de iniciar a produção textual. 

Aliado às sugestões de escrita citadas neste trabalho, seria preciso também 

que o candidato atentasse para a qualidade da sua leitura e para a sua capacidade 

de interpretação. Na primeira proposta, referente ao RI para o cargo de Supervisor 

Operacional, observa-se a definição do que seria o objeto em análise, que é o Aviso 

de Recebimento (AR) e há toda uma contextualização do fluxo produtivo desses 

ARs, mostrando como eles são distribuídos, além de haver um indicador de AR para 

o desempenho da Regional de Brasília, que é o foco do citado RI. 

Para que o candidato compreendesse todos os detalhes da explicação da 

proposta, como o objeto em definição, as siglas que são usadas, como, por 

exemplo, “CDD” e “MANDIS”; seria necessário que o candidato obtivesse esses 

conhecimentos específicos que são pertinentes aos funcionários da ECT, bem como 

de toda a proposição. Nessa parte, o candidato deveria ter de acionar todo o seu 

conhecimento prévio para conseguir compreender o que foi pedido e dissertar 

                                                           
8
 Ver propostas das redações no Anexo deste trabalho. 
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imaginando que assumiria uma função em uma unidade em que a qualidade dos 

ARs estaria crítica. A partir disso, o candidato deveria propor as ações que tomaria 

para melhorar os índices do AR da citada unidade, bem como justificar as ações 

escolhidas. 

Da mesma forma, ocorre no RI para o cargo de Gerente de Agência – 

Categorias I, II e III. Na categoria I, o candidato teria que elaborar um texto 

dissertativo-argumentativo, com base em uma situação hipotética dada e para isso 

teria que ativar os seus conhecimentos a respeito de normas e procedimentos para 

postagem e acondicionamento de peças, bem como conhecer as características e 

os benefícios de determinados serviços que seriam mais interessantes para a real 

necessidade de cada pessoa. Então, o candidato teria que saber adequar as 

melhores sugestões, conforme a precisão de cada personagem atribuído na 

situação hipotética da proposta. 

Na categoria II, o candidato tem uma proposta um pouco mais exigente e 

detalhista que a primeira e, neste caso, o produtor de textos deveria explorar os 

seus conhecimentos sobre como se realiza a organização de guichês e tudo que 

gire em torno disso, bem como o modo de aplicação do carimbo datador nos objetos 

postados e documentos financeiros, especificando os referidos procedimentos e os 

profissionais responsáveis por isso. Além disso, o candidato precisaria explorar um 

plano de ação para a venda de Tele Sena, trabalhando as características e os 

benefícios do referido produto. 

Por fim, na categoria III, o candidato às vagas para esse posto de trabalho 

deveria produzir um texto que contemplasse a situação hipotética proposta, bem 

como deveria levar em consideração seus conhecimentos sobre normas de 

padronização vigentes da ECT e o contexto mercadológico atual para dissertar a 

respeito das normas de padronização para exposição de produtos, além de propor, a 

partir da visão de um empregado, um modo adequado de apresentação de pessoal 

e abordagem ao cliente. Ao final, deveria propor também um plano de ação para a 

venda de aerogramas e cartões temáticos, elencando características e benefícios de 

cada um. 

Ademais, como no processo de leitura e interpretação perpassam muitos 

mecanismos para a compreensão do texto, segue abaixo, de acordo com a proposta 
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de Lucília Garcez (2001), “os procedimentos específicos de seleção e 

hierarquização da informação”, que poderiam oferecer um auxílio para a 

decodificação das propostas anteriormente citadas: 

 observar títulos e subtítulos; 

 analisar ilustrações; 

 reconhecer elementos paratextuais importantes (parágrafos, negritos, 

sublinhados, deslocamentos, enumerações, quadros, legendas etc.); 

 reconhecer e sublinhar palavras-chave; 

 identificar e sublinhar ou marcar na margem fragmentos significativos; 

 relacionar e integrar, sempre que possível, esses fragmentos a outros; e 

 esclarecer dúvidas de vocabulários ao longo do contexto. (GARCEZ, 

2001, p.27) 

Então, para que o candidato compreendesse a proposta exigida, ele teria que 

fazer uma leitura, de preferência pausada, a fim de apreender as informações 

contidas na proposição. O correto seria os candidatos fazerem uma leitura que vai 

do particular para o geral e vice-versa de maneira contínua, até que a mensagem 

proposta fosse decifrada. 

Com base no corpus do RI para o cargo de Supervisor Operacional, sugere-

se a análise comparativa de duas redações, uma cujo candidato obteve a maior nota 

no recrutamento e a outra cujo candidato obteve a menor nota, a fim de observar os 

modelos de construção dos parágrafos de cada redação, relativos à introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 
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Quadro 1. Análise comparativa do parágrafo de introdução 

Candidato  Introdução  Características 

A2618  

“No desenvolvimento de atividades [,] nas 
unidades operacionais [,] problemas são 
gerados devido [a] vários aspectos 
relacionados ao trabalho da equipe. 
Segundo o gráfico apresentado, os índices 
de AR na DR Brasília está menor que a 
qualidade nacional, levantamento que 
comprova o problema existente e que deve 
ser solucionado nesta DR com relação ao 
serviço de AR.”

 9
 

Neste parágrafo, observamos 
uma boa construção textual, 
pois ele situa o leitor sobre o 
que foi pedido na proposta e 
a partir de uma ideia mais 
genérica já introduz ao leitor 
as questões que serão 
trabalhadas de maneira mais 
detalhada.  

A7709 

“Quando uma [e]mpresa coloca [à} 
disposição no mercado um produto de 
informação adicional ao cliente, tem que ser 
de confiabilidade[,] para que se tenha a 
qualidade do serviço prestado. [A ECT 
adotou o AR (Aviso de Recebimento), [o] 
qual é devolvido ao remetente com 
informações essenciais de quem efetuou o 
recebimento do seu produto enviado, [bem] 
como das tentativas e [da] hora de entrega, 
[da] data do recebimento, [da] assinatura e 
[do] nome legível do recebedor [,] com 
documentação de identificação [,] quando 
necessário carimbo datador da Unidade que 
efetuou a entrega [,] e o nome, [a] assinatura 
e a matrícula do funcionário responsável 
pela entrega.]” 

Nesta introdução, observa-se 
uma falha em sua 
construção. O candidato 
inicia a introdução com uma 
ideia genérica, mas não dá 
continuidade sobre o 
problema que será 
trabalhado ao longo do 
desenvolvimento. Em vez de 
falar sobre o que será dito, o 
candidato inicia o 
desenvolvimento ao lado da 
introdução. No local marcado 
por colchetes [ ] , evidencia-
se o início e o final do 1º 
parágrafo que deveria fazer 
parte do desenvolvimento e 
não da introdução. 

 

                                                           
9
 Os colchetes foram inseridos para indicar que esses itens foram corrigidos e acrescidos às redações.  
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Quadro 2. Análise comparativa do parágrafo de desenvolvimento  

Candidato Desenvolvimento Características 

A2618 

“Em decorrência do problema levantado, 
algumas medidas são necessárias para 
melhorar e sanar tal situação. Cabe aos 
gestores tomarem as providências 
imediatamente, como: realizar reuniões 
com a equipe para apresentar o 
problema, realizar [T]reinamento em 
[L]ocal de [T]rabalho sobre o tema AR, 
selecionar os cursos e incentivar os 
empregados a se inscreverem, qualificar 
e observar a prestação de contas, fazer 
um estudo levantando o desenvolvimento 
de cada colaborador com relação aos 
indicativos de AR.” 

Apesar de a segunda parte 
deste parágrafo apresentar um 
período longo, as informações 
nele contidas não se perdem, 
pois o candidato soube fazer a 
ligação deste parágrafo com o 
da introdução, por meio da 
expressão “Em decorrência do 
problema levantado [...]”. Além 
disso, o candidato expõe as 
providências que devem ser 
tomadas para melhorar ou 
solucionar os problemas, 
conforme pedido na proposta 
da redação. 

A7709 

“A tentativa e [a] hora de entrega 
serve[m] para possíveis reclamações de 
não entrega de um produto[;] resguarda a 
[e]mpresa e o funcionário que deu a 
informação.” 

Conforme anunciado no quadro 
anterior, o primeiro parágrafo 
de desenvolvimento deveria 
compreender à parte marcada 
por colchetes. O candidato 
anuncia o AR e explica a sua 
função. Porém o parágrafo que 
de fato ficou sendo o primeiro 
do desenvolvimento continua a 
ideia anterior a respeito da 
funcionalidade do AR, mas não 
apresenta um operador 
argumentativo que possa fazer 
a ligação dos dois. Por fim, o 
candidato se perde um pouco 
nas informações de tal modo 
que não oferece progressão a 
este último parágrafo, tornando-
o falho. O correto seria fazer 
um parágrafo só das duas 
informações que foram 
divididas para que o que foi dito 
não se perdesse e não se 
quebrasse na continuidade do 
raciocínio. 
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Quadro 3. Análise comparativa do parágrafo de conclusão  

Candidato Conclusão Características 

A2618 

“Por fim, tendo em vista uma possível 
mudança e melhoria nos resultados da 
equipe, é necessário que haja o 
reconhecimento do trabalho realizado, 
destacando [os] pontos positivos e [os] 
colaboradores mais esforçados. Visar 
sempre o trabalho em equipe.” 

Esta conclusão foi bem-feita, 
porque apresenta um 
operador argumentativo que 
nos conduz ao fim da análise 
realizada ao longo do texto e 
“fecha” as ideias 
anteriormente trabalhadas, 
retomando o que foi dito 
inicialmente na introdução.  

A7709 

“Portanto, a qualidade da informação é de 
suma importância, o correto preenchimento 
do AR, com certeza [,] deixa o cliente 
satisfeito e com isso a ECT só tem a ganhar 
na satisfação e confiabilidade.” 

Nesta redação, observa-se 
que houve sim conclusão, 
porém devido às falhas de 
construção de alguns 
parágrafos ao longo de todo 
o texto, contribuíram para 
que algumas linhas de 
pensamento ficassem soltas 
e, portanto, a conclusão ficou 
genérica, não retomando por 
inteiro o que foi dito na 
introdução.  

 

Conforme elucida Maria Teresa Serafini (1989, p.70) em Como escrever 

Textos, “uma dissertação bem-articulada apresenta normalmente dois parágrafos 

especiais, o introdutório e o conclusivo, que têm a função de ajudar o leitor a 

compreender o texto”. Sendo assim, a autora diz ainda que a introdução tem função 

de “ambientar” o leitor; e a conclusão tem por função “deixar-lhe uma boa 

impressão”. Assim sendo, a autora define dois tipos de introdução: a introdução-

enquadramento e a introdução para chamar a atenção.  

A primeira introdução limita o problema proposto no título e realça a sua 

importância e atualidade e, muitas vezes, apresenta também uma síntese da ideia, 

antecipando a tese que será discutida ao longo do texto. Essa é a introdução mais 

comum e mais usada e geralmente ela contém frases genéricas e difusas, 

adaptáveis a qualquer tipo de desenvolvimento.  

A segunda introdução pretende atrair a atenção do leitor. Frequentemente, 

essa introdução lança mão de recursos como frases de efeito, citações ou 
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informações curiosas. Geralmente, esse tipo de introdução utiliza exemplos 

concretos, antecipando questões que serão desenvolvidas ao longo do corpo do 

texto. Segundo a autora, ainda, outro modo de atrair a atenção do leitor é apresentar 

uma exemplificação do assunto tratado usando a primeira pessoa. Os problemas 

narrados em primeira pessoa funcionam como atrativo para a curiosidade do 

assunto levantado; muito mais até do que aqueles problemas apresentados de 

maneira abstrata.  

Dessa forma, a autora conclui que as introduções para chamar a atenção são 

feitas por um número reduzido de produtores de texto, porém pelo fato de esse tipo 

de introdução ser imprevisível e eficaz, o seu uso é preferível ao uso da introdução- 

enquadramento. 

No quadro abaixo, seguem dois exemplos dos dois tipos de introduções 

explicitados, pertinentes às duas categorias de recrutamento que estão sendo 

analisadas neste trabalho:  

Quadro 4. Exemplos de dois tipos de introdução  

Candidato Introdução-enquadramento 

A17023 

“O [A]viso de [R]ecebimento tem como 
principal característica, [perante] o 
remetente, comprovar a entrega do objeto 
postado. Contudo, indicadores operacionais 
t[ê]m identificado, na [D]iretoria [R]egional 
de Brasília, baixa qualidade em relação à 
média nacional.” 

Candidato Introdução para chamar a atenção 

I3 

“A ECT [,] Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos [,] tem serviços que se 
enquadram com a necessidade de cada 
cliente. Cada vez mais [,], as pessoas usam 
a internet para compras e vendas de 
produtos. Nesse segmento [,] os [C]orreios 
vende seus serviços [,] como o SEDEX.” 

 

Da mesma forma que nos parágrafos precedentes, a conclusão é essencial 

para “amarrar todos os fios do discurso” abordados ao longo do desenvolvimento 

textual. Há três tipos de conclusão: a conclusão-resumo, a conclusão-proposta e a 

conclusão-surpresa. 
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O primeiro tipo de conclusão refere-se ao modo de concluir resumindo 

brevemente os principais problemas tratados no texto. Esse tipo de conclusão se 

assemelha ao parágrafo de introdução-enquadramento. 

O segundo tipo de conclusão é aquele em que em vez de se retomar os 

principais assuntos desenvolvidos no texto, trata-se de outros que não foram 

abordados e poderiam ser mais bem-trabalhados em outro texto. Ainda nesse tipo 

de introdução, é possível mencionar intenções e propósitos em relação ao tema 

proposto.  

O terceiro e último tipo de conclusão é produzido a partir de um fato curioso, 

um paradoxo ou até mesmo uma piada, deixando para o leitor uma lembrança 

divertida e positiva daquilo que foi lido.  

A título de exemplificação e análise, seguem três exemplos no quadro abaixo 

dos tipos de conclusão explicitados, pertinentes aos dois recrutamentos em questão: 

Quadro 5. Exemplos de três tipos de conclusão  

Candidato Conclusão-resumo 

A2618 

“Por fim, tendo em vista uma possível 
mudança e melhoria nos resultados da 
equipe, é necessário que haja o 
reconhecimento do trabalho realizado, 
destacando [os] pontos positivos e [os] 
colaboradores mais esforçados. Visar 
sempre o trabalho em equipe.”  

Candidato Conclusão-propósito 

II7 

“Após a reunião[,] a gestora deverá fazer o 
acompanhamento diário sobre tudo o que foi 
posto em pauta e na Ata de reunião. É 
necessário realizar novas reuniões para informar 
a equipe sobre os resultados alcançados e 
propor novas ações para [que] haja a efetividade 
do bom atendimento ao público.”  

Candidato Conclusão-surpresa 

III17 

“As vantagens de se enviar um aerograma ou 
cartão de natal é que ambos já vêm selados, 
necessitando apenas que o remetente escreva a 
sua mensagem pessoal e [preencha] o endereço 
[dele] e o do destinatário. E, no caso do cartão, 
além de vir selado, o envelope também é 
temático. Em síntese, [deve-se] fazer [um] apelo 
emocional junto [com o] cliente, reforçando que 
ele esta data é um momento de reconciliação, e 
[um bom período para transmitir] amor e paz.” 
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Ao analisar as construções de parágrafos, tanto de introdução como de 

desenvolvimento e conclusão, percebe-se a dificuldade que os produtores de texto 

têm para redigirem uma boa redação, bem como para estruturar os parágrafos. Até 

para citar exemplos de construções de introduções e conclusões, conforme a análise 

proposta anteriormente, tornou-se uma tarefa difícil, pois nem todos os exemplos 

encontrados se encaixavam perfeitamente aos tipos analisados. Dessa forma, tentei 

adequar os exemplos de forma que ficassem o mais próximo possível dos modelos 

tidos como base para esta análise. Todo esse estudo visou estabelecer uma 

investigação comparativa e qualitativa das produções textuais encontradas. 

De maneira geral, os candidatos se saíram satisfatoriamente no RI, porém 

muitos apresentam problemas de construção, seja com base nos aspectos 

macroestruturais e isso engloba a apresentação textual; a adequação à 

modalidade do tema tratado; a argumentatividade/progressão das idéias; a estrutura 

textual e a coesão/coerência; ou com base nos microestruturais que compreendem 

os aspectos gramaticais; tais como vocabulário (inadequação, repetição, 

redundância); ortografia/acentuação/erro de translineação; concordância (verbal ou 

nominal); regência (verbal, nominal ou crase); pontuação; pronome (emprego ou 

colocação) e flexão verbal. Todos esses itens citados constam na Planilha de 

Correção (PC)4utilizada para apontar os erros das redações analisadas. Depois de 

concluída essa investigação, passa-se à análise quantitativa das redações.  

A fim de dar continuidade à investigação de como se estabelecem as 

construções de textos nas redações dos RIs utilizados como corpus deste trabalho, 

buscou-se aprofundar o estudo da quantidade de erros encontrados em cada 

redação e a relevância de cada um deles, no intuito de identificar quais erros se 

repetem e na tentativa de justificar os possíveis motivos condicionantes para tal 

ocorrência. Assim, foi feito um gráfico para cada redação, constando a quantidade 

de erros em cada uma delas. Ao final, tem-se um gráfico total com todos os dados 

condensados. Os primeiros levantamentos se referem ao RI para Supervisor 

Operacional, e os dados encontrados seguem abaixo:  
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Tabela 1. Erros do RI para o cargo de Supervisor Operacional 

RI para o cargo de Supervisor 
Operacional 

A170
23 

A71
07 

A43
04 

A60
06 

A801
0 

A58
05 

A03
16 

A482
0 

A77
09 

A26
18 

Tot
al 

 
Percentag
em 

Apresentação Textual 28 3 4 5 0 3 17 34 2 5 101 19% 

Adequação à modalidade/tema 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6 1% 

Argumentatividade/ Progressão 7 8 4 4 5 3 4 2 12 1 50 10% 

Estrutura Textual 1 3 2 3 2 3 4 2 4 0 24 5% 

Coesão/Coerência 6 3 10 6 5 7 8 4 15 2 66 13% 

Correção: Aspectos Gramaticais 20 17 34 42 14 60 38 16 22 15 278 53% 

Gráfico 1. Gráficos Individuais do RI para Supervisor Operacional 
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Gráfico 2. Todas as redações do RI para o cargo de Supervisor Operacional 
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Gráfico 3. Gráfico com a frequência de erros do RI para o cargo de Supervisor 
Operacional 
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Da mesma forma, foi feito outro levantamento dos erros que se repetem no RI 

para o cargo de Gerente de Agência – Categorias I, II e III, conforme evidenciado 

nos gráficos seguintes: 

Tabela 2. Erros do RI para o cargo de Gerente de Agência 

RI para o cargo de Gerente de 
Agência – Categorias I, II e III 

I4 I10 I2 I1 I3 II6 II7 II8 II2 II9 III1 III2 
III1
2 

III1
7 

III
20 

Tot
al 

Perce
ntage

m 

Apresentação Textual 0 5 4 6 30 2 6 15 4 1 25 5 3 1 3 110 14% 

Adequação à 
modalidade/tema 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 

Argumentatividade/ 
Progressão 7 4 4 3 4 3 3 5 4 2 3 5 5 5 4 61 8% 

Estrutura Textual 2 5 1 4 2 0 0 2 3 3 3 2 3 0 2 32 4% 

Coesão/Coerência 11 10 7 14 4 3 2 6 3 6 1 9 5 7 4 92 12% 

Correção: Aspectos 
Gramaticais 32 25 34 72 52 22 13 22 29 32 23 53 39 8 23 479 62% 

 

Gráfico 4. Gráficos individuais do RI para o cargo de Gerente de Agência – 
Categorias I, II e III 
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Gráfico 5. Todas as redações do RI para o cargo de Gerente de Agência 
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Gráfico 6. Gráfico com a frequência de erros do RI para o cargo de Gerente de 
Agência 
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Após observar os dados contidos em todos os gráficos detalhados das 

redações, pode-se concluir que os erros que ocorreram com maior frequência foram 

os relativos aos aspectos gramaticais. Isso evidencia que há uma dificuldade 

presente e constante por todos os produtores de texto de conseguirem assimilar ou 

aplicar os dados que a gramática traz, mesmo que sejam escolarizados, como é o 

caso em questão. Algumas hipóteses podem ser levantadas a respeito dessa 

“deficiência” geral, tais como: 

 O ensino, de modo geral, no Brasil, infelizmente ainda é bastante 

deficitário. Aliado a isso, a educação não possui o seu devido valor, de 

modo que os professores são mal remunerados, desmotivando os 

profissionais a desempenharem um ensino mais eficaz e de maior 

qualidade. 

  Por outro lado, muitas vezes, o profissional também é desqualificado à 

função que exerce e isso reflete diretamente no que é ensinado aos 

alunos/aprendizes, pois pode ser que o profissional esteja deixando a 

desejar em termos de conteúdo. 

 Muitos alunos/aprendizes não se sentem motivados a aprender Língua 

Portuguesa, porque culturalmente há a desvalorização do citado 

estudo e porque foi criado um “mito” de que “estudar português é muito 

difícil”.  

 De certo modo, a explicação anterior tem algum sentido, se for levada 

com base na análise da gramática que temos como padrão, pois ela 

possui regras que destoam daquela veiculada na sociedade de 

maneira geral, inclusive na língua falada. Muitas regras nela difundidas 

são “emprestadas” do Português Europeu, por isso há essa dificuldade 

tão evidente de assimilação e entendimento pela grande maioria, 

senão por todos os falantes de Língua Portuguesa. 

 Há ainda, no Brasil, uma alta taxa de evasão de alunos/aprendizes da 

escola, ou muitos não conseguem concluir nem o ensino elementar por 

diversos fatores, entre eles por motivos de trabalho. Assim, pela falta 

do estudo em si, ainda há pessoas que são semianalfabetas no país ou 

ainda analfabetos funcionais, de modo que se o público escolarizado 
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tem dificuldade em trabalhar com textos, em alguns casos, desde a 

questão mais elementar até a mais complexa, em suma os menos 

escolarizados têm uma dificuldade ainda maior e, quanto menos 

escolarização, mais o nível de problemas se eleva e agrava o quadro. 

 Por fim, outras questões emocionais, como o nervosismo, bem como a 

falta de tempo para elaborar o texto influem no caso em questão, já 

que o objeto deste estudo são provas de concursos para cargos 

internos na ECT e no meio disso entram em jogo questões salariais.  

Todas as hipóteses anteriormente citadas são bastante concretas e convergem 

para a possível justificativa sobre o motivo de haver uma grande presença de 

ocorrências de erros nas redações, principalmente as pertinentes aos aspectos 

gramaticais. O estudo em questão evidenciou apenas a pesquisa e a análise das 

redações, a fim de observar os problemas encontrados na escrita e no intuito de 

realizar uma discussão que pudesse servir de suporte a futuras melhorias, sejam 

elas na elaboração do próprio texto, ou ainda na questão do ensino. Ademais, todos 

os quesitos até então apontados, levam a crer que o profissional que trabalha com 

Língua Portuguesa, seja ele professor ou revisor de textos, necessita ter seu devido 

valor, já que o seu trabalho é um instrumento que contribui para a sociedade e que 

suscita muitas dúvidas. Passa-se então ao capítulo seguinte que trata sobre a 

importância desse profissional, bem como os aspectos positivos e negativos 

enfrentados pelos atuantes dessa profissão.  
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6. A IMPORTÂNCIA DO REVISOR PARA APONTAR AS MELHORIAS NO 

TEXTO 

Ao longo deste trabalho, muitas questões foram colocadas em torno de uma 

busca, análise, discussão e reflexão que pudessem trazer a lume ao 

aluno/aprendiz/produtor de textos quesitos importantes para compreender os 

sentidos e os contextos, bem como a importância de conhecer as regras que 

possam elucidar uma maneira de melhor redigir. Para que um texto tenha qualidade, 

é preciso que o escritor esteja empenhado em produzir algo de excelência. O 

interesse é o início de todo o processo e depois o aprendiz pode lançar mão de 

infinitas regras e estratégias de escrita, porém muitas vezes isso não é o suficiente 

para que desenvolva um bom texto. Às vezes, por dificuldades em saber organizar 

uma ideia e transpô-las num papel, é que o texto do escritor se torna deficiente. 

Desse modo, muitas vezes é preciso que ele obtenha a ajuda e o olhar de quem 

trabalha especificamente com isso: o revisor. 

Revisar um texto não é apenas corrigi-lo, pois se assim o fosse, qualquer 

pessoa poderia ocupar essa profissão, desde que dominasse a gramática e que 

obtivesse no mínimo alguns conhecimentos de língua. Revisar é muito mais do que 

isso. Não é só o domínio de regras é também saber perceber alguns aspectos 

textuais, como a obediência à estrutura frasal ou as repetições desnecessárias, além 

do domínio semântico. Possuir o conhecimento que vai além das questões de forma 

também é preciso. Porém o principal da profissão é justamente a riqueza e a 

possibilidade de fazer pesquisa. É por meio dela que se consegue analisar a 

linguagem, percebendo-se se ela está adequada ao objetivo e à mensagem do 

autor, assim como por meio dela é possível verificar o seu sentido. Assim, pode-se 

afirmar que a revisão é sempre gramatical e estilística. 

No referido trabalho, há a necessidade de o profissional conhecer as regras 

gramaticais da língua, pois para que se possa escrever um bom texto, o domínio 

dessas regras é necessário. Entretanto, as pessoas, de maneira geral temem os 

revisores, por considerarem-nos “caçadores de erros”. Acredito que isso é uma visão 

equivocada do profissional, pois ele não detém para si todos os conhecimentos 

gramaticais e nem todo o dicionário decorado em sua cabeça, muito pelo contrário, o 

revisor sempre lança mão desses recursos que o auxiliam a desempenhar com mais 
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eficácia e precisão o seu trabalho. O revisor não deve ser encarado como o 

profissional que “destrói” os textos originais, alterando qualquer frase ou estrutura 

com a qual não concordam. O revisor deve respeitar o estilo do autor, propondo 

mudanças nos textos que necessitem disso, sem violentar as ideias e a maneira de 

construção daquela pessoa que elaborou o texto. Tomar cuidado nesse aspecto é 

importante, pois violentar o texto é também atingir o seu autor, é ferir as 

idiossincrasias dos seus clientes. Então, nesse caso, entra o discernimento sobre as 

situações em que a revisão é necessária ou não. 

A importância do revisor e a sua função são indefiníveis, pois esse profissional 

tem o poder de ressuscitar e dar vida ao texto. Por todos os lugares há uma 

infinidade de textos truncados, mal elaborados, com palavras grafadas de maneira 

incorreta, além de frases sem coerência e trechos mal pontuados e que precisam, 

necessariamente, ser reelaborados. O exemplo claro disso são as redações 

analisadas no capítulo anterior. Por meio delas é que se pode ter uma visão de 

como a ótica do revisor ajuda a melhorar a escrita e a produção textual. 

Muitos fatores contribuem para que o texto perca a sua qualidade. Geralmente, 

a pressa em escrever ou a necessidade de se transmitir com rapidez as informações 

ajudam bastante a transformar a tessitura textual em um caos linguístico. Uma 

palavra que é modificada do seu eixo correto, muda todo o sentido. Aliás, uma 

vírgula deslocada gera ambiguidades e altera o significado do uso particular em 

questão. Por isso, a importância fundamental do revisor de textos. Organizar ideias, 

por exemplo, não é uma tarefa tão fácil. Há pessoas que são capazes de ter ótimas 

ideias, no entanto, não sabem transmiti-las; por isso há a necessidade de alguém 

que saiba organizá-las, ou quem sabe sugeri-las, conforme o contexto. 

Por tudo isso é que o revisor de textos tem conquistado aos poucos o seu lugar 

no campo profissional, pois cada vez mais empresas observam a necessidade de 

melhorarem o texto que publicam ou os textos que são veiculados na instituição e 

que sairão dali representando o lugar e principalmente aquele que assina o 

documento. O texto é mais do que um simples conjunto de palavras, ele é, ainda, a 

própria imagem da instituição. É um avanço perceber que algumas instituições estão 

enxergando a necessidade de ter o revisor como um profissional que faça parte da 

equipe de trabalho de diversos órgãos ou empresas. 
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Embora esteja aumentando a procura pelo profissional nas instituições, por 

outro lado, observa-se que a realidade ainda se mostra insipiente, pelo fato de o 

mercado de revisão ser um meio bastante restrito. É necessário ter bastante 

experiência e um bom currículo para conseguir uma vaga de emprego, mas para 

isso também é preciso passar por diversas experiências, enquanto estudante, seja 

no meio universitário, ou em estágio no meio externo de revisão.  

É preciso observar que nem todo estudante de letras que se forma consegue 

trabalhar na área, pois além do curso e dos conhecimentos correlatos é preciso ter 

experiência no campo de atuação, que será adquirida por meio das vivências 

construídas. Sob a minha ótica, no meio acadêmico, o suporte dado nos estágios 

supervisionados também não conseguem dar conta de todo o reforço necessário. 

Além disso, também são escassos os estágios externos que são oferecidos na área 

para que o profissional consiga o suporte necessário. A área é restrita e o caminho é 

longo, mas é preciso literalmente entrar no funil para poder avançar. 

Outro aspecto a ser levado em conta é a disputa e a concorrência no meio 

profissional. Há muitos profissionais e poucas vagas de emprego. Além disso, 

muitos trabalhos que aparecem não assinam carteira, de modo que o revisor muitas 

vezes não possui seu trabalho assegurado. Ele trabalha por demanda, muitas vezes 

em situações específicas, trabalhando como freelancer. Pela falta de um sindicato 

que realmente faça jus à causa, os profissionais ficam enfraquecidos, submetendo-

se a trabalhos mal remunerados, que muitas vezes não são assegurados e que 

oferecem trabalhos com carga horária acima do estipulado. 

Como a profissão foi estabelecida e regulamentada para Jornalistas, por meio 

do Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de meio de 1943, assim permaneceu. Porém aos 

poucos o profissional atuante da área passou a ser também o profissional formado 

em Letras. Para que alguns dos problemas enfrentados pelos profissionais sejam 

amenizados, torna-se necessário não só a união dos profissionais atuantes, mas 

também de uma organização de fato que represente a classe por meio de um 

sindicato forte que lute por melhores condições de trabalho, de salários, de uma 

carga horária condizente com o desgaste mental dispendido pelos serviços, entre 

outros benefícios que hoje em dia não são contemplados. 
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É preciso que os profissionais continuem lutando pelo seu espaço, a fim de 

garantirem condições mínimas para exercerem a profissão. Inclusive, alguns órgãos 

públicos possuem vagas de acesso a esses trabalhadores, mas outros ainda não. É 

necessário criar mais vagas, valorizando o trabalhador da área e garantindo mais 

oportunidades de trabalho.  

Além das questões já tratadas, é preciso considerar os percalços para efetuar o 

trabalho. Muitas vezes o serviço é desgastante, devido ao esforço mental dispendido 

na execução das correções. É uma atividade que exige além dos conhecimentos, 

um uso excessivo da mente, pois é necessário refletir muito, pensar em estratégias 

e soluções para o burilamento do texto. Tudo isso costuma provocar alguns 

problemas de saúde muito mais graves do que os tratados até então, como a estafa 

mental, o estresse excessivo, entre outros problemas que não são levados em conta 

no meio de trabalho. 

Ao citar todos os pontos positivos e negativos da área, espera-se que as ideias 

deste capítulo, ora relatadas, e do trabalho como um todo contribua de fato na 

reflexão de ações que possam resultar em melhorias para os atuantes da profissão 

e que tudo isso que foi tratado sirva de estímulo não só para os profissionais 

continuarem atuando na área, mas também para aqueles que não sabiam de que 

modo se dava a importância do profissional e qual é o seu papel na sociedade. 

Em suma, o que se deseja neste trabalho é apenas levantar discussões e fazer 

fluir o pensamento de que o revisor de textos, de fato, é um profissional de extrema 

importância e necessidade, seja em qual lugar ele estiver atuando e antes de 

qualquer reivindicação, ele é um profissional que trabalha com a mensagem, aquele 

que reforça e destaca as palavras, aquele que traz clareza e torna coeso um texto, 

de modo que esse texto seja acessível a todos. Assim, o revisor é antes de tudo um 

amante da linguagem, da Língua Portuguesa e também amigo dos autores dos 

textos que ele revisa e que, por isso tudo, merece o seu devido valor. 
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7. CONCLUSÃO 

O presente estudo buscou realizar uma análise de textos, com base na 

Linguística Textual (LT) e na Gramática Normativa (GN), estabelecendo como se 

realizam os processos de comunicação, desde o nível mais elementar que é a 

palavra, até níveis mais complexos como os discursos e o texto. 

Após as reflexões realizadas neste estudo, percebe-se a importância e a 

necessidade de se conhecer as tipologias e os gêneros textuais, a fim de o escritor 

produzir melhores textos que se adequem à necessidade da mensagem que se quer 

passar, bem como aos objetivos daquele que escreve, no intuito de atingir o público-

alvo que se deseja, assim como as necessidades de enunciação daquilo que foi 

escrito. 

Algumas discussões foram realizadas sobre as possíveis melhorias de um 

texto, tomando-se como ponto de partida a análise dos dois Recrutamentos Internos 

(RI) realizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Buscou-se 

elencar os erros mais recorrentes na escrita dos candidatos, a fim de se encontrar 

os possíveis motivos condicionantes para esses usos.  

Por fim, este trabalho procurou dar uma diretriz para a construção textual, 

sugerindo ideias e estratégias de escrita para a compreensão de textos, assim como 

se tentou evidenciar como o papel do revisor é essencial para trazer um olhar mais 

crítico no beneficiamento dos textos.  

O que se espera ao final deste trabalho é que toda a matéria aqui discutida 

tenha servido de base para os autores/aprendizes/produtores de texto redigirem 

melhor e para que todas as pessoas, de maneira geral, enxerguem a necessidade 

de valorização do profissional que trabalha com textos, haja vista a importância e a 

contribuição que o revisor de textos oferece à sociedade, no intuito de tornar uma 

mensagem acessível a qualquer pessoa que domine o Português do Brasil.  
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ANEXO A. REPRESENTAÇÃO DO CONTINUUM DOS GÊNEROS TEXTUAIS NA FALA E NA ESCRITA 

 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2001. p.41 
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ANEXO B. QUADRO DE TIPOLOGIAS E GÊNEROS TEXTUAIS – LUCÍLIA GARCEZ 
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ANEXO C. PLANILHA DE CORREÇÃO 

Aspectos macroestruturais (NC) 
1. APRESENTAÇÃO TEXTUAL (1,0 ponto) 

1.1 Grafia inadequada ou ilegível/Traço de separação silábica  

1.2 Margens irregulares  

1.3 Alínea paragrafal  

1.4 Rasura  

 
2. ADEQUAÇÃO À MODALIDADE/TEMA (1,0 ponto) 

2.1 Inobservância às orientações  

2.2  Inadequação à modalidade solicitada  

 
3. ARGUMENTATIVIDADE/PROGRESSÃO (3,0 pontos) 

3.1 Período longo/Prolixidade  

3.2 Ideias circulares/Falta de progressão  

3.3 Argumento inconsistente (parcial, simplista, impreciso)  

3.4 Clichê/Lugar comum  

 
4. ESTRUTURA TEXTUAL (3,0 pontos) 

4.1 Introdução inadequada  

4.2 Desenvolvimento falho  

4.3 Conclusão: 
a) inexistente          b) não é coerente          c) apelativa ou genérica 

 

4.4 Unidade (ausência de ideia central)  

 
5. COESÃO/COERÊNCIA (2,0 pontos) 

5.1 Quebra da estrutura oracional/Falta de clareza/Paralelismo  

5.2 Uso inadequado ou ausência de conectivos  

5.3 Incoerência  

 
Aspectos microestruturais (NE) 
6. CORREÇÃO: ASPECTOS GRAMATICAIS 

6.1 Vocabulário: inadequação, repetição, redundância   

6.2 Ortografia/Acentuação/ Erro de translineação  

6.3 Concordância (verbal ou nominal)  

6.4 Regência (verbal, nominal ou crase)  

6.5 Pontuação  

6.6 Pronome (emprego ou colocação)  

6.7 Flexão Verbal  

 
7. Fuga ao tema e/ou à modalidade implicará nota zero  

 

Nota [NC – (NE/NL) x        ]            _______ 

 

NC: nota do conteúdo 
NE: nº de erros 
NL: nº de linhas 
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ANEXO D. PROPOSTA DO RI – SUPERVISOR OPERACIONAL 
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ANEXO E. PROPOSTA RI – GERENTE DE AGÊNCIA – CATEGORIA I 
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ANEXO F. PROPOSTA RI – GERENTE DE AGÊNCIA – CATEGORIA II 
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ANEXO G. PROPOSTA RI – GERENTE DE AGÊNCIA – CATEGORIA III 
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ANEXO H. CORPUS 

 

 

 

 


