
 
 

APRESENTAÇA O 

Não há uma fórmula mágica para escrever bem. Mas é certo que bons 

escritores são também bons leitores. Se você deseja escrever bem ou 

melhor do que já escreve, a primeira dica é ler bastante.  É inegável: quem 

lê mais tem mais facilidade para escrever. 

A gramática apresenta as regras. A leitura de diferentes gêneros e tipos 

textuais oportuniza o aprendizado. O escritor dedica-se ao conhecimento da 

língua, ao estudo das técnicas de escrita. 

Mas o bom escritor irá cercar-se também de um cuidadoso repertório 

intelectual e cultural para dar o tom de seus textos. Portanto, diversifique 

suas fontes de conhecimento e aproprie-se dos inúmeros recursos 

linguísticos que os diversos gêneros textuais oferecem. 

Redigir textos adequados é essencial para a vida acadêmica, profissional e 

até pessoal. Afinal de contas, comunicar-se bem é uma habilidade que 

melhora as relações pessoais e abre portas. 

Treine bastante. Se errar, tudo bem. Não desista. É por meio dos erros que 

aprendemos a acertar em novas tentativas. Vale a pena persistir. 

Para te auxiliar a escrever mais e melhor, preparamos este curso sobre 

técnicas de redação que poderão te orientar e te impulsionar de encontro ao 

seu lugar na escrita. 

Leia atentamente o conteúdo, faça os exercícios, a atividade final 

(obrigatória para receber o certificado) e procure ir além das indicações do 

curso. 

Boa leitura e bons estudos. Sinta-se acolhido (a) em mais esta etapa que 

começa agora. 
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O TEXTO E A MEMO RIA 

A memória é a reconstrução de fragmentos que passaram. Ela reforça a 

procura por uma identidade, coletiva e individual, de histórias que mantêm 

vivo um tempo que não volta mais. 

O registro de memórias surge à medida que reaparecem as lembranças. 

Pode ocorrer, por exemplo, quando há a transmissão oral de tradições 

culturais. 

Histórias, canções, poemas, lendas, provérbios. Jeito de falar e repassar o 

conhecimento sobre territórios e semelhantes do passado. Cultura, 

educação, tradição. Todas essas formas de expressão formam registros, 

transmitidos de geração em geração. 

É do ser humano o desejo de resgatar e compreender o seu passado para 

transformar o tempo de hoje. Há uma luta histórica cujo objetivo é resgatar 

a identidade humana, sobretudo das minorias. 

Isto porque a História caminha a partir da síntese dos grandes 

acontecimentos históricos; enquanto a sociedade, o coletivo, procura seguir 

suas tradições e dar continuidade à sua história. 

O valor da escrita, aliada à pesquisa, aos elementos gráficos, permite não só 

preservar costumes como registrar, promover e levar o outro à reflexão. 

Perceba o quanto é importante construir textos que resgatem o significado 

do que passou mas permanece vivo em lugares, ou em pessoas, especiais. 

O texto que traz como pano de fundo o resgate de memórias já começa 

ganhando. Se ainda não o faz quando escreve, aproveite para começar. O 

bom escritor é também um guardião de memórias. 

Na prática, pesquise muito. Procure documentos, fotografias, ouça com 

atenção o relato das pessoas. Eternize em seus textos as riquezas e 

particularidades históricas, tradicionais e culturais que puder contar. 


