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A depuração dos textos 

Artigos mostram como é possível aprimorar a competência discursiva 

João Jonas Veiga Sobral 

A produção escrita deve ser encarada como um processo de descobertas e de ajustes. O 

produtor do texto tem de ser um eterno insatisfeito com o resultado de suas primeiras 

pinceladas, um pintor meticuloso que busca preencher espaços vazios, retocar 

imperfeições e retirar excessos de tinta. Os artigos desta edição oferecem dicas valiosas 

para qualificação do texto final.  

 

Redação (clique aqui para ler a matéria na íntegra) dá destaque às intenções 

comunicativas como pressuposto fundamental para a refeitura de textos escritos. O 

artigo apresenta dicas importantes ao aprimoramento da capacidade redacional e ao 

desenvolvimento das habilidades de escrita. Entre elas, enfatiza a clareza, a coesão, a 

coerência, a objetividade e a organização. O articulista fornece exemplos interessantes 

de reescrita (paralelismo, repetição de palavras ou ideias, adequação vocabular e 

variação linguística) que podem servir como orientação para o redator "limpar" o texto e 

adequá-lo ao que se pretende comunicar. Além dos exercícios propostos pelo artigo, o 

redator que busca o aprimoramento do texto pode ampliar o leque de possibilidades de 

reescrita a partir de outras atividades propostas nestas páginas. 

 

"Queísmo": é muito comum o emprego excessivo do conectivo "que" em produções 

escritas. Observe um exemplo: "O diretor determinou que adiassem a reunião até que as 

irregularidades que o gerente denunciou fosse todas apuradas". O texto ganha mais 

leveza com a nova redação. "O diretor determinou o adiamento da reunião até a 

apuração das irregularidades denunciadas pelo gerente". O uso de substantivos e 

orações reduzidas pode ajudar a eliminar o emprego excessivo do conectivo. 

 

Ambiguidade indesejada: "Coreano é morto ao tentar defender o filho de ladrões"; 

"Coreano é morto ao tentar defender o filho contra ladrões". Note que a ambiguidade é 

desfeita com a substituição da preposição "de" pela preposição "contra". Ainda que não 

houvesse problema de regência (defender de), o texto permitia, sem intenção, leitura 

dupla: defender o filho contra os ladrões ou defender de alguma ameaça os filhos de 

ladrões.  

 

Adequação vocabular: Algumas palavras funcionam como muletas em algumas 

construções, pois servem para qualquer enunciação. Entre elas destacam-se "por"  e 

"fazer".  Às vezes, a simples troca de palavras pode tornar o texto mais claro, 

específico. Observe: "eu vou pôr sal na carne". A  substituição do verbo por outro mais 
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específico torna a frase mais clara: "Eu vou acrescentar sal à carne".  

 

Concisão e prolixidade 

Retórica (clique aqui para ler a matéria na íntegra) explora a apóstrofe como recurso 

linguístico para alargar a extensão da mensagem e para intensificar a comunicação. A 

leitura em conjunto desse artigo com as técnicas sugeridas nos boxes de Redaçãopode 

propiciar bons trabalhos de refeitura, elaboração e compreensão de textos. Vale a pena 

parafrasear em níveis de linguagem diversos os exemplos oferecidos por José Luiz Fiorin 

em seu artigo. O poema de Gregório de Matos reescrito (paráfrase) por Chico Viana 

(Redação) apresenta uma apóstrofe: "Ó triste Bahia...". Que se analise o efeito de sentido 

provocado pela apóstrofe no processo discursivo e comparativo nos textos. Que se 

pesquisem outros exemplos de apóstrofe e que se faça a substituição por palavras ou 

expressões que ampliem ou reduzam o texto. Há textos em que a concisão se faz necessária 

e há outros em que a prolixidade torna a comunicação mais efetiva. Exercícios de ampliação 

e redução configuram-se em ótimos recursos de reescrita. 
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