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ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES é expositor e autor de livros espíritas.
Seus livros, que assinou sob o pseudônimo de ANTÔNIO LOBO GUIMARÃES,
podem ser vistos aqui: http://www.guimaguinhas.prosaeverso.net/livros.php
Seu site pessoal é: www.guimaguinhas.prosaeverso.net
Contatos: historiasdeaguinhas@gmail.com

LEITURA E IMPRESSÃO
Recomenda-se a leitura on-line deste texto e a impressão somente do estritamente
necessário. Se for imprimir, use o modo múltiplo ou livreto (2 páginas por folha, frente e
verso), que, em face da diagramação adotada, obterá um texto de boa
visualização/leitura.
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. Você
pode copiar, distribuir, exibir, executar, desde que seja dado crédito ao
autor original. Você não pode fazer uso comercial desta obra. Você não
pode criar obras derivadas.
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FACILITANDO A VIDA DO LEITOR
Nossa redação vale pelo que o leitor dela colhe, compreende e utiliza.
(JOÃO LUIZ NEY)

APRESENTAÇÃO
Cara(o):
Como disse no primeiro número desta Coletânea, estou de volta.
Desta feita, para falar da pessoa mais importante que há para o
ato da escrita – o leitor, e das maneiras de facilitar a sua vida.
Vamos em frente.

PREOCUPANDO-SE COM O LEITOR
Facilitar a vida o leitor significa não sobrecarregá-lo de
informações nem transferir a ele a responsabilidade por
interpretar o texto à busca do essencial.
É escrever com a preocupação de tornar fácil a leitura, adequando a
linguagem, a composição, a formatação do texto ao seu nível e interesse,
para permitir que compreenda de imediato e sem dificuldade o que se quer
transmitir: informação, ensinamento, orientação, convencimento.
Assim, antes de escrever, reflita sobre os tópicos seguintes:

SUA EXCELÊNCIA – O LEITOR
“Bom texto é aquele fácil de ser lido”.
o
o

Redigir é verbo transitivo: escreva para o leitor
Redigir é comunicar: atente para o repertório e o vocabulário do leitor
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o
o

Redigir é cativar: use o tom adequado, escreva com naturalidade e
forneça informações objetivas, pertinentes, confiáveis e relevantes
Redigir é mirar o interesse e a necessidade do leitor: produza um texto
que atenda suas expectativas

PENSE BEM ANTES DE ESCREVER
Sem um plano, até o melhor escritor se perde. Sua pena correrá sem orientação, com traços incertos e
dados incorretos, ao acaso.
(BUFFON. Discurso sobre o Estilo)
o

Analise o assunto, delimite e especifique o tema, formule o objetivo,
identifique o(s) destinatário(s), estabeleça a linguagem a ser utilizada,
ordene as ideias, escolha os argumentos, planeje o texto

COMPONHA O TEXTO MIRANDO O LEITOR
O estilo pode ser muito claro e muito alto; tão claro que o entendam os que não sabem e tão alto que
tenham muito que entender os que sabem.
(PADRE ANTÔNIO VIEIRA)
o

o

o
o

Distribua harmoniosamente o texto pela estrutura. Na introdução,
focalize bem o tema. No desenvolvimento, proceda ao seguimento
lógico-progressivo das ideias. Na conclusão, finalize coerentemente com
o propósito inicial
Ponha cada ideia num parágrafo. Defina a quantidade de parágrafos.
Estabeleça a ideia central dos parágrafos (tópico frasal) para facilitar
seu desenvolvimento. Procure variar o tamanho dos parágrafos
Ponha a informação mais importante no início da frase
Escreva para ser lido: redija com ordem, método e objetividade — isso
torna o texto leve e agradável
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ELABORE UM TEXTO COESO E COERENTE
Se você ler os grandes cientistas ou os grandes críticos, verá que, com raríssimas exceções, eles são
sempre claros e não se envergonham de explicar bem as coisas.
(UMBERTO ECO. Como se faz uma tese)
o
o

o
o
o
o

Elabore um texto inteligível. Mantenha sequenciamentos lógicos e faça
transições claras entre as ideias
Estabeleça conexão entre os argumentos e faça o texto evoluir no
compasso lógico do pensamento. Organize metodicamente as ideias e
concentre-se no ponto de vista que assumir
Deixe clara a conexão lógica entre as sentenças, os parágrafos e demais
partições do texto
Selecione rigorosamente os exemplos e argumentos. Explique bem as
afirmações que fizer
Indique os passos essenciais dos raciocínios. Demonstre o caminho
seguido nas conclusões
Observe a coerência interna do texto. Verifique se as ideias e
argumentos estão em conformidade com a realidade externa

MONTE UM CONJUNTO HARMÔNICO, LEVE E FÁCIL DE LER
Corte sem dó... Em vez de ter dó das palavras, tenha dó do leitor.
(MARIA ELENA O. ASSUMPÇÃO; MARIA OTILIA BOCCHINI. Para escrever bem)

o
o
o
o
o
o
o
o

Redija de forma simples, direta, concisa, correta e clara
Evite acumular pormenores e repetir palavras e ideias
Prefira frases curtas, ordem direta, voz ativa, forma positiva
Utilize verbos no infinitivo e palavras simples, fortes e precisas
Varie o tamanho e a estrutura das frases e a forma de iniciar os
parágrafos
Evite intercalações extensas e explicações entre vírgulas
Dê ao texto uma titulação apropriada. Inclua títulos e subtítulos
Distribua intertítulos descritivos para informar o que virá a seguir
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o
o
o
o

Capriche na diagramação: fontes, destaques, espaços, marcadores
Disponha ilustrações (tabelas, gráficos, figuras) para auxiliar na
compreensão do texto
Crie anexos para fornecer informações acessórias, mas importantes:
digressões, longos históricos, multiplicidade de casos ou exemplos etc.
Informe logo de início o propósito do texto
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