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INTRODUÇÃO
 É importante ressaltar que escrever é mais que uma mera técnica: a escrita é uma das mais 
maravilhosas tecnologias humanas - é por meio da linguagem escorreita e límpida dos textos que o ser 
humano torna-se pensador e clarifica eternamente suas reflexões acerca da vida. Há mais que vida ou 
poesia no escrever, há, em verdade, uma mistura mágica e brilhante de arte, técnica e ciência: o indivíduo 
que escreve, para ser plenamente compreendido, deve ter percepção artística, domínio técnico e caráter 
investigativo. Quando arte, técnica e ciência caminham adstritas uma à outra, essencialmente juntas e 
inseparáveis, vislumbra-se uma mensagem integral, certeira e clara1. 

 Aquele que escreve ou é amante da escrita não pode deixar, ademais, de perceber que, ao 
contar uma história ou transcrever um relato, seja um romancista, seja um escrivão, deve ter a plena 
convicção de que o estudo, a meditação e prática formam a chave da escrita plena. Pense em grandes 
escritores, pense, por exemplo, em Machado de Assis ou em Paula Pimenta: mais de um século separa 
os dois, mas eles são, em essência, parte do mesmo mundo, um mundo que exige mais que o peso da 
pena ou do teclado, exige mais que a inspiração criativa ou qualquer outra coisa, senão a tríade eterna 
e radiante: estudo, meditação e prática.

 Penso, nesse sentido, que aqueles que desejam escrever melhor devem ter a sólida convicção de 
que, mesmo ávidos leitores ou perspicazes escreventes, é mais que essencial a faceta prática da escrita. 
A prática leva ao erro, que, por sua vez, leva ao acerto. Percebe-se que o erro faz parte inexorável do 
processo de evolução literária e que a própria faceta do mundo escrito, seja relatado ou imaginado, é 
composta de reprovações e negações, treino e prática para, após falhas e mais falhas (tomara que escon-
didas) chegar-se à obra-prima, que não necessariamente será um Dom Casmurro ou um Cem Anos de 
Solidão. A sua obra-prima dependerá do quanto você está disposto a estudar, meditar e praticar: este livro 
está embasado nessa premissa tríade, a qual norteia a minha vida como escritor, redator e revisor, e a obra 
está justamente dividida em três capítulos para expor meus pensamentos em cada um desses pontos. 

 Ao final, não prometo que você tornar-se-á um escritor melhor. Prometo-o trazer informações 
que possam agregar valor à sua vida de escritor e ensiná-lo a tríade menor (estudo, meditação e práti-
ca) e a tríade maior (arte, técnica e ciência) - como chamo as minhas ideias redacionais - que compõem 
este ato mágico de criar por meio da escrita. 

 Boa leitura. 

1 Deixo claro, logo de início, que este escrito concentra somente os meus pensamentos sobre o processo criativo e reda-
cional. Esta obra não deve ser entendida como algo dogmático, tampouco ser seguida à risca sem a adequada reflexão. 
Em verdade, este ebook tem apenas a mera intenção de contribuir com ideias originais sobre o processo de desenvolvi-
mento literário do leitor, incentivando-o a buscar mais conteúdos didáticos e deliberativos, na medida em que se apre-
senta como uma forma de encorajar e disseminar a produção textual para o meu público. Portanto, pode-se dizer que 
a leitura com a interpretação equivocada acarretará o infortúnio a quem merecia tranquilidade, isto é, a aplicação cega 
de minhas ideias são expressamente desencorajadas, sob pena de macular o processo de aprendizagem do escritor em 
desenvolvimento de automatismo e imperfeição. Logo, é evidente que o fundamento deste pequeno panfleto é opinativo 
e, sobretudo, subjetivo.
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TRÍADE MAIOR DA REDAÇÃO 
TÉCNICA E FICCIONAL

 A premissa maior deste livro está alicerçada sob a ótica de que a tecnologia 
da boa escrita sustenta-se na tríade arte, técnica e ciência. Arte porque é por meio 
do domínio artístico e da livre criatividade que é possível o escritor contribuir de 
maneira livre e original para seu público. Técnica porque é essencial o manejo da 
prática escorreita para desenvolver um bom texto e contribuir, cumprindo os requi-
sitos técnicos que a linguagem exige, ao leitor que o aprecia. E, last but not least, 
ciência porque requer do escritor um atributo investigativo, da busca pela relação 
causa-efeito que um dado texto impacta ao leitor, sempre considerando que o estudo 
das letras é, com efeito, ciência aplicada ao campo das humanidades e do convívio 
intersubjetivo. 

 A faceta artística da modalidade escrita da linguagem dispensa maiores co-
mentários: poesia e prosa literárias de grandes nomes como Charles Dickens e Aria-
no Suassuna fazem-nos  trazer à lembrança o caráter claro da faceta-arte do modus 
operandi da escrita. 

Por demais, a técnica é de suma importância para descrevermos o ato de 
escrever: é por meio do conhecimento técnico da escrita que fazemos clara, por 
intermédio dos instrumentos gramático-lexicais, como a análise sintática e a morfo-
logia da linguagem, a intenção e o ethos comunicativo de nossa obra: um texto claro, 
preciso e sintético - adjetivos indispensáveis para uma obra de sucesso - só pode ter 
respaldo nos atributos técnicos da língua (no nosso caso, amada e odiada Língua 
Portuguesa). 

Por fim, a carga científica, nesta abordagem pessoal, vem ao encontro de um 
viés diverso daquele que um literato ou um graduando em Letras irá encontrar na 
sala de aula: esta minha faceta tem mais a ver com o aspecto filosófico e semântico 
da atividade literária. A ciência, por meio de seu caráter legitimador, entra em campo 
para nos apresentar um comportamento investigativo, ávido por aperfeiçoamento e 
por conhecimento - seja ele qual for: claro que, para nossa viagem, é de mais serven-
tia um material redacional ou romântico, mas tudo servirá, seja mais ou menos, para 
incrementar seu repertório como escritor.
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TRÍADE MENOR DA
REDAÇÃO TÉCNICA  
E FICCIONAL
 A premissa menor (encare “menor” como “subsidiária”, “ad-
junta”, e não como “menos importante”) diz respeito a um a viés 
mais prático e técnico da atividade redacional. Em verdade, o desen-
volvimento do escritor, enquanto perdurar na carreira, é eterno: um 
redator profissional não pode ser somente um estudante de um só 
tempo, deve, em verdade, manter-se estudioso e investigador a todo 
momento, durante todo o exercício da profissão, seja ele romancista 
ou escrivão (claro, cada um terá suas abrangências e técnicas pró-
prias, mas o que vale aqui é o caráter essencial da atividade), 

 Pois bem, no que tange aos elementos do que chamo de 
“tríade menor da redação técnica e ficcional”, quais sejam estudo, 
meditação e prática, tentarei esgotá-las, mas não prometo lograr 
êxito nesta tarefa, uma vez que é deveras árduo exaurir uma temá-
tica tão complexa. Entretanto, esforçar-me-ei. Peço-lhe que tente 
exercitar ao máximo as lições que se seguem: isso aumentará sua 
visão redacional de forma mais eficiente. 

 Primeiramente, o estudo é de fundamental importância para 
o desenvolvimento da atividade da escrita, seja na modalidade de 
entretenimento, seja na modalidade científica. Em verdade, cresci 
num ambiente cercado por ciência: meus dois pais são cientistas 
em corpo e espírito (ambos com pós-graduação, minha mãe douto-
ra de formação), portanto não é difícil imaginar de onde vem minha 
carga afetiva com a ciência e não raro alguns me perguntam do 
porquê de eu dar tanto peso à faceta científica da escrita: veja, não 
é que seja necessário conhecer cientificamente a linguagem escrita 
para se tornar escritor - na verdade, falo aqui mais de um compor-
tamento, de um estilo de vida de desejar sempre aprender mais e 
ser ávido(a) por novas experiências. Logo, sugiro que o escritor em 
potencial comporte-se como um cientista, sendo curioso e investi-
gador e estude com afinco seu nicho literário.  
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 Ademais, fala-se em meditação 
quando se deseja dizer o caráter reflexivo do 
processo redacional: um bom criador de conteúdo 
literário deve, acima de tudo, refletir sobre o que lê e 
absorver da melhor forma as ideias que lhe são apresen-
tadas. A meditação é um ato solitário, que envolve mais um 
trabalho cognitivamente digestivo do que qualquer outra coisa, mas 
não se engane: um bom deliberador, atributo que todo escritor deve ter, 
sempre conversa e compartilha suas ideias com seu público e com sua 
comunidade, afinal “nenhuma vitória é órfã”, sendo sempre necessário 
uma construção plural e mútua do conteúdo ou da experiência em deba-
te. Depreende-se, portanto, que, quando se refere à meditação, o escritor 
não se deve reduzir à pura reflexão interna, embora a etimologia da pa-
lavra enseje um processo íntimo de solidão: um bom redator deve se ater 
também às vivências e às experiências do mundo em que vive, sempre 
deliberando e compartilhando seus pensamentos. 

 Por fim, temos o aspecto que realmente fará diferença em sua 
vida como escritor(a), sempre acompanhadas das duas competências 
anteriores, a prática. Não se faz um futebolista em livros ou dentro 
de auditórios, tampouco se faz um escritor somente como leitura e 
deliberação: ambos os ofícios se concretizam na prática. A própria 
escrita é o alicerce da vida de um redator, isto é, um escritor que não 
escreve… bem, não é um escritor, assim como um jogador que não 
joga não se configura como jogador. Isto quer dizer que a palavra de 
ordem para todo escritor é: Escreva. Sempre! Somente com a prática 
constante é que o trabalho será recompensado. Um aspecto interes-
sante deste processo de escrever é perceber que seu trabalho vai lapi-
dando-se como se uma escultura fosse, contanto que seja submetida 
a uma revisão, daí vem minha sugestão: ponha seu trabalho à prova, 
submeta sua escrita a outros redatores - isso poderá auxiliá-lo em sua 
empreitada no mundo da literatura. 
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 O escritor, ao menos assim penso, não deve ser passivo. Quero dizer: aquele que vive da pala-
vra1, não pode jamais ter uma relação de indiferença com o material que lê, isto é, o comportamento 
daquele(a) afeto(a) à palavra escrita deve, sobretudo, compreender que cada leitura desempenha uma 
importante função dentro da processo fundacional da criação de um texto futuro: sua cabeça capta os 
mínimos detalhes de referência literária e depois filtra o que dela for mais importante. Não é demais, 
portanto, dar valor às suas leituras e se comportar de maneira ativa em cada experiência literária. Sen-
do o redator aquele que inspira-se na lógica da boa linguagem, deve ele atentar para a mais simples 
sabedoria de cada sutil leitura que encontrar pela sua jornada redacional.  

 Vê-se, portanto, que a palavra, instrumento de trabalho de muitos profissionais de função 
essencial à sociedade, e que, para o sucesso na escrita, o seu texto deve atender aos anseios do que 
chamo de Tríade Maior e Tríade Menor do processo de redação. As ideias apresentadas, claro, são, re-
pete-se, opinativas e fundadas em minha íntima intuição do que deve reger uma boa produção textual. 
Com minhas breves palavras, encerro a Primeira Parte deste escrito com o esperançoso pensamento 
de que eles possam ajudar alguma alma penada a desenvolver o pleno potencial que todos nós temos: 
o de produzir nossas obras-primas. 

1  Aqui não me refiro apenas ao escritor em sentido estrito, mas, sim, a todos aqueles que dependem da palavra em seus 
ofícios (advogados, escrivães, promotores, juízes, editores, jornalistas, cientistas políticos etc.).

A ATITUDE 
DO REDATOR
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 Este breve Apêndice destina-se, mais concretamente, a sugerir algumas práticas que podem 
ajudar os leitores e escritores em potencial. Nela, explicarei os hábitos que me levaram a instigante 
sensação de desejam colocar tudo no papel2 e desenvolver uma verdadeira paixão pela arte da escrita. 

2  Ou no Google Docs, aplicativo em que escrevi este ebook.

APÊNDICE

LEIA, MAS ESCREVA SEMPRE

PONHA SEU TRABALHO À PROVA

Exatamente. Ponha sempre o que você escreve à prova, peça a alguém que você 
conhece para ler o que você escreve, selecione-a bem e a tenha como seu crivo. Isso o aju-
dará bastante na hora de conceber e de clarificar suas ideias. Esta prática, se bem utilizada, 
poderá auxiliá-la(o) a crescer no mundo da escrita, seja ela técnica ou ficcional. 

APROVEITE A JORNADA 

 A jornada do redator é, em sua maior parcela, solitária, mas, ao mesmo tempo, 
recheada pelas melhores companhias: afinal, pode-se ter as ilustres companhias de nomes 
como Machado de Assis e José Saramago a hora que você quiser. Por isso, é importante 
fazer da escrita o seu lazer, fazê-la com amor e dedicar-se de coração. O mundo agradece 
pela tua contribuição literária. 

1
2
3

 Um dos hábitos essenciais de quem trabalha com palavras e comunicação é a cons-
tante busca em colocar as ideias apreendidas ou concebidas por meio de uma dada leitura 
no papel. A prática da escrita constante deve ser a forma pela qual o trabalho do redator 
desenvolve-se com o passar do tempo, isto é, à medida em que se se empenha na atividade 
redacional, nota-se uma notável lição, que é, como bem descreve o pensamento aristotélico, 
a aprendizagem por meio da prática: não se aprende apenas mediante estudo passivo. Sendo 
a excelência um hábito, o exercício da escrita deve fazer parte da sua rotina reiteradamente. 
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