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Seu site pessoal é: www.guimaguinhas.prosaeverso.net
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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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FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DE APOIO À REDAÇÃO
1 – APRESENTAÇÃO

Cara(o):
Foram muitas as facilidades que a tecnologia trouxe para os que
escrevem. Assim é que hoje nenhum desses pode prescindir de
um editor de texto ou de um dicionário eletrônico, por exemplos.
Mas há muitos outros recursos.
De fato, qualquer um que escreva – o estudante, o profissional
liberal, o comerciante, o escritor – e assim também qualquer
pessoa que redija uma mensagem, um recibo, uma carta – todos
nós, uma hora ou outra, podemos fazer uso de um recurso
eletrônico – seja no celular, no tablet ou no computador. E entre
os instrumentos informatizados de apoio à escrita estão:
dicionários, manuais de redação, conjugadores verbais, lições e
cursos on-line de português, tira-dúvidas e dicas de gramática e
redação.
Esse, pois, é o tema deste número de REDIGIR MELHOR. –
FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DE APOIO À REDAÇÃO.
Bom proveito!
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2 – MUITOS SÃO OS DICIONÁRIOS
− Se vamos falar de dicionários, melhor é começar pela definição. Vejamos:
DEFINIÇÃO
Conjunto de vocábulos duma língua ou de termos próprios duma ciência ou
arte, dispostos, em geral, alfabeticamente, e com o respectivo significado, ou
a sua versão em outra língua.
― Essa é uma definição corrente para dicionário, e foi extraída do Aurélio, que, no
Brasil, é também sinônimo de dicionário.
− Mas dissemos definição, notaram? Isso mesmo. Os dicionários de definições são os
mais comuns, mas há outros, entre eles alguns bem mais completos, que, além das
definições, fornecem também informações sobre








sinônimos
antônimos
ortografia
pronúncia
classe gramatical
etimologia
regência

− E há também os dicionários especializados: os que tratam particularmente de
sinônimos, de etimologia, de regência.
DICIONÁRIOS ESPECIALIZADOS
− Para este nosso início de conversa, podemos simplificar dizendo assim:




Se você tem a palavra, mas não sabe o que significa – consulte um dicionário
de definições.
Se você tem a ideia, mas não a palavra para exprimi-la – consulte um
dicionário de ideias afins (ou de analogias).
Se você tem a palavra, sabe o seu significado, mas quer saber de sua origem
– consulte um dicionário etimológico.
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Se você tem a palavra, sabe o(s) seu(s) significado(s), mas quer utilizá-la com
bastante precisão – utilize um dicionário de sinônimos.
Se você quer saber se o uso de determinada preposição muda (ou não) o
sentido de uma palavra (verbo ou nome: substantivo e adjetivo) – consulte
um dicionário de regência (verbal ou nominal, conforme o caso).

DICIONÁRIOS ELETRÔNICOS
Quem redige com assiduidade deve possuir dicionários apropriados, como alguns dos
mencionados ao final deste E-texto.
Mas quem não os tem à mão, pode contar com alguns recursos disponíveis na internet,
como estes, que listamos a seguir.


DICIONÁRIO DE DEFINIÇÕES - HTTP://MICHAELIS.UOL.COM.BR/MODERNO/PORTUGUES/



DICIONÁRIO ANALÓGICO



DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO



DICIONÁRIO DE SINÔNIMOS



VOCABULÁRIO ORTOGRÁFICO

- http://www.aulete.com.br/analogico
- http://www.dicionarioetimologico.com.br/
- http://www.sinonimos.com.br/
- http://goo.gl/XA45

3 - RECURSOS DO EDITOR DE TEXTO ELETRÔNICO
Os editores de texto eletrônicos geralmente possuem ferramentas de verificação de
ortografia e gramática, como também de indicação de sinônimos, que auxiliam a tarefa
de redigir. Esse é o caso do Word, cuja ferramenta possui algumas falhas, mas, ainda
assim, é bastante útil.
Nesse editor de textos há também o dicionário. Se você, enquanto escreve ou lê um
texto no Word, quiser verificar o sinônimo de uma palavra, digamos a palavra época,
faça o seguinte:
Ponha o cursor sobre a palavra (época) e clique o mouse/direito, e uma janela se abre.
Passe o mouse sobre o último item da tabela – Sinônimos – e uma lista de sinônimos
aparece, em ordem alfabética, com as palavras: andamento, era, estação, momento,
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ocasião, período, quadra, tempo. Não é um grande dicionário, mas tem sua serventia
para tarefas mais simples.
Caso você deseje abrir o Dicionário de sinônimos do Word, basta clicar, na janela que
se abre com a lista de Sinônimos, a expressão Dicionário de sinônimos. Há dois outros
caminhos
para
se
abrir
esse
Dicionário
de
sinônimos:
Clique
Ferramentas/Idioma/Dicionário de sinônimos ou Shift +F7.

Esses recursos não alcançam somente o Word; outros programas, como o Outlook e o
PowerPoint, também os possuem. No computador, o usuário deverá assinalar as
opções de correção/revisão de textos que deseja ativar.
Veja:

4 - OUTROS INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS DE APOIO À REDAÇÃO E
REVISÃO DE TEXTOS
DICIONÁRIOS ON-LINE
http://www.aulete.com.br/site.php?mdl=aulete_digital
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http://educacao.uol.com.br/dicionarios/
http://www.priberam.com/dlpo/dlpo.aspx
https://www.infopedia.pt/

SITES DE LÍNGUA PORTUGUESA
http://www.linguabrasil.com.br/
http://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/
https://www.soportugues.com.br/
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/
https://sintaxeonline.wordpress.com/

TEMAS ESPECIAIS DE PORTUGUÊS E REDAÇÃO


Os cem erros mais comuns - http://www.estadao.com.br/manualredacao/erro



Os dez erros mais graves - http://www.estadao.com.br/manualredacao/graves



Pegadinhas gramaticais - Prof. Dilson Catarino http://vestibular.uol.com.br/pegadinhas/index.jhtm



Dicas de Português - Prof. Thaís Nicoleti https://thaisnicoleti.blogfolha.uol.com.br/



Temas de português - http://educacao.uol.com.br/portugues/



Regência verbal e nominal sem segredos - http://rogeriofvieira.com/wpcontent/uploads/2016/05/Regencia-nominal-e-verbal.pdf



Conjugação verbal
http://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/os_sete_pecados_da_conjugacao_verbal/



Redação nota 1000
http://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/?s=reda%C3%A7%C3%A3o+nota+10
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SITES DE REDAÇÃO
http://educacao.uol.com.br/portugues/redacao-como-fazer-um-bom-texto.jhtm
http://blogs.correiobraziliense.com.br/dad/passo_a_passo_da_redacao_nota_10/

http://portuguesonline.net/curso-online-gratis-portugues/

SITES DE CORREÇÃO ON-LINE DE REDAÇÃO
Não obstante se tratar de composições escolares, a correção on-line comentada de redações
auxilia na percepção/correção das próprias falhas e na reescrituração de trechos:
http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/
http://blog.missaouniversitario.com.br/modelo-redacao-enem/

CONJUGADOR VERBAL
http://www.conjugador.com.br/
http://www.conjuga-me.net/

ORTOGRAFIA

Vocabulário Ortográfico da ABL (VOLP) http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
Palavras estrangeiras (VOLP) http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=24
Palavras compostas - http://www.linguabrasil.com.br/palavras-compostas.php

MANUAIS DE REDAÇÃO
Coletânea LER – Ler, Estudar, Redigir
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Presidência da República –
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-dapresidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf/view
Senado Federal –
http://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao
Tribunal de Contas do DF - http://www.tc.df.gov.br/app/biblioteca/pdf/PE500414.pdf
Estadão - http://www.estadao.com.br/manualredacao/
Folha de S. Paulo http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_texto_introducao.htm
Trabalho técnico- científico http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1923/manual_%20trabalho_academi
co_souza_2ed.pdf?sequence=16

5 - DICIONÁRIOS MAIS CONHECIDOS
Segue abaixo uma lista de dicionários mais conhecidos entre nós, notando-se que
muitos deles possuem a versão eletrônica. Vejamos.
Entre os dicionários de definições, os mais conhecidos são:




Aurélio - http://www.aureliopositivo.com.br/
Houaiss - http://www.iah.com.br/sp/produtos.php
Sacconi - http://antesqueeudesista.blogspot.com.br/2010/05/um-grande-dicionario.html

Entre os de etimologia:


Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa – José Geraldo da Cunha
http://lexikon.com.br/dicionario-etimologico-da-lingua-portuguesa
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Entre os de ideias afins:





Dicionário Analógico da Língua Portuguesa (Ideias Afins/Thesaurus)– Francisco
Ferreira dos Santos Azevedo – http://lexikon.com.br/dicionario-analogico-da-linguaportuguesa
Dicionário de Palavras Interligadas – Analógico e de ideias afins – Kurt Pessek – Ed.
Thesaurus
Pequeno Dicionário de Ideias Afins – Hermínio Sargentim – Ed. Nacional

Entre os de sinônimos/antônimos:





Dicionário de Sinônimos – Antenor Nascentes – Ed. Lexikon
Dicionário de Sinônimos e Antônimos – André G. Polito – Ed. Melhoramentos
Dicionário de Sinônimos e Antônimos – Francisco Fernandes – Ed.Globo
Grande Dicionário de Sinônimos e Antônimos – Osmar Barbosa - Ediouro

Entre os de regência:






Dicionário Prático de Regência Verbal – Celso Pedro Luft – Editora Atica
Dicionário Prático de Regência Nominal – Celso Pedro Luft – Editora Atica
Dicionário de Verbos e Regimes – Francisco Fernandes – Ed. Globo
Dicionário de Regimes de Substantivos e Adjetivos – Francisco Fernandes – Ed. Globo
Dicionário de Regência Nominal Portuguesa – Alfredo de Carvalho – Ed. Garnier

6 – CAIXA DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS
Uma boa dica para quem escreve é criar, no grupo de Favoritos da internet, um
conjunto de ferramentas eletrônicas de redação.
Eis uma sugestão:


Dicionário: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/



Dicionário analógico: http://www.aulete.com.br/analogico
VOLP: http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
Palavras estrangeiras: http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=24
Palavras-compostas: http://www.linguabrasil.com.br/palavras-compostas.php
Conjugador verbal: http://www.conjugador.com.br/






Coletânea LER – Ler, Estudar, Redigir
©Antônio Carlos Guimarães

10

REDIGIR
Melhor



Manual de redação:
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/5684/manual_redacao.pdf









Manual de metodologia acadêmica:
https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/top/biblioteca/2018/Guia_
Mackenzie_trabalhos_academicos_online_c_protecao.pdf
Gramática: http://www.gramaticaonline.com.br/
Lições de Português: http://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=72333
Tira-dúvidas português: http://www.soportugues.com.br/
Dicionário de antônimos: https://www.antonimos.com.br/
Dicionário de sinônimos: https://www.sinonimos.com.br/

OUTROS DICIONÁRIOS:
Para quem escreve, há também estes dicionários interessantes:
- Google dictionary - Extensão do navegador Google Chrome

chrome-extension://mgijmajocgfcbeboacabfgobmjgjcoja/options.html

- Dicionário de símbolos (em inglês, com tradução Google)

http://symboldictionary.net/
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E, conforme seja sua atividade, coloque também um vocabulário ou glossário
eletrônico: jurídico, de administração, de finanças, de economia, de RH, etc. Alguns
exemplos:
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/dicionariofinanceiro.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/12/docs/glossario_revisao_ii-a.pdf
https://www.tjrs.jus.br/export/publicacoes/vocabulario_juridico/doc/manual_linguagem_juridic
o_judiciaria.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaGui
aDC&pagina=dicionariojuridico

7 - TERMOS DE GRAMÁTICA E ESTILÍSTICA
Chavão. Sentença ou provérbio muito batido pelo uso.
Circunlóquio. Rodeio de palavras; circuito, circuito de palavras, circunlocução, perífrase
Clareza. Quer dizer qualidade de claro; caracteriza, pois, o texto compreensível, inteligível,
luminoso, em que os pensamentos são encadeados de forma lógica e cristalina. Opõe-se ao estilo
difuso, aquele no qual reinam confusão, obscuridade, anfibologia.
Clichês ou Lugares-comuns. Expressões largamente empregadas que, em geral, reproduzem ideias
prontas: fechar com chave de ouro; silêncio sepulcral; ilustre deputado.
Coerência. Substrato lógico do texto. Conjunto de relações sintático-semânticas que unem as
partes de um texto. O texto é coerente quando não há incompatibilidade entre as suas partes.
Coesão. Ligação de natureza gramatical (sintático-semântica) entre as partes de uma sentença ou
de um texto. Expressa-se pelo uso adequado dos conectivos: preposições, conjunções e
expressões de ligação.
Concisão. Diz respeito à economia verbal, sem perda de força expressiva. Discurso conciso é
aquele no qual não sobram palavras. Todas as existentes são necessárias; a supressão de qualquer
uma afetaria o sentido. Ao estilo conciso, opõe-se o sentido vago, onde permeia a verbosidade:
frases longas, palavras inúteis, detalhes dispensáveis, retórica excessiva.
Inadequação vocabular. Vício de linguagem morfológico que consiste no emprego de vocábulo
cujo sentido não se ajusta ao contexto em que se apresenta. É o caso de: Foram entregues duas
Coletânea LER – Ler, Estudar, Redigir
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arrobas de água. Para tornar adequada a construção, substituímos duas arrobas por dois litros ou
água por batata, por exemplo, já que não se mede água em arrobas (arroba = 15 kg). Os parônimos
são causa frequente de inadequação vocabular, como mandato em vez de mandado em frases do
tipo: O juiz concedeu mandato de segurança.
Intertítulos. Títulos descritivos utilizados para dividir em blocos o texto de uma matéria, de modo
a facilitar a leitura e a organização das informações. Descreve o que se vai ler em seguida.
Jargão. Nome que se dá à linguagem profissional. Deve ser evitado nos textos formais.
Modismo. Modo de falar aceito pelo uso, conquanto seja ou pareça contrário às normas
gramaticais. Espécie de lugar-comum, usado intensamente em dado momento, mas que deve ser
evitado em textos formais: show de bola; correr atrás do prejuízo; a nível de.
Precisão. Refere-se ao uso apropriado das palavras ou expressões técnicas. As palavras e
expressões devem ser adequadas às ideias que se quer transmitir. Opõe-se ao estilo impreciso,
que não respeita a conotação própria dos termos.

REFERÊNCIAS:
Dicionário de Gramática e Linguística. Paulo Hernandes. Disponível em:
http://www.paulohernandes.pro.br/glossario/indice.html
Dicionário Eletrônico Aurélio Século XXI. Positivo Informática Ltda. 2004
Manual de Estilo. José Oiticica. Francisco Alves, RJ, 7a. edição, 1954
Técnica do Estilo. Albertina Fortuna Barros. Fundo de Cultura, RJ, 2a. edição, 1968
Noções de Estilo. Helena Montezuma. Ediouro, RJ, s/d
Redação linha a linha [Glossário]. Thaís Nicoleti de Camargo. Publifolha, SP, 2004
Guia de Redação [Vocabulário]. João Luiz Ney. Nova Fronteira, RJ, 1995
Dicionário de Gramática. Walmírio de Macedo. Ediouro, RJ, 1979
Dicionário gramatical da língua portuguesa. Celso Pedro Luft. Editora Globo, Porto Alegre, RS, 1973

Coletânea LER – Ler, Estudar, Redigir
©Antônio Carlos Guimarães

13

