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RESUMO   
 

 

A importância da leitura na escrita  

 

A leitura é a etapa mais importante para se tornar tanto um bom leitor quanto um bom escritor. Você sabe 

so de escrever um texto depende do autor de cada texto e a sua 

compreensão crítica sobre diversas leituras, pois só a partir delas é possível expressar um ponto de vista 

construído por meio de interpretações.  

Como você já entendeu sobre a importância da leitura para a escrita, a primeira dica é exatamente: Leia 

muito! Esteja sempre atento às reportagens de jornais, de revistas e documentários. Mesmo que o tema não 

seja diretamente relacionado a algo que você tenha lido, essas leituras contribuirão para a construção do seu 

repertório sociocultural, também conhecido como conhecimento de mundo que vai te auxiliar na 

argumentação do seu ponto de vista.  

Não só leia muito, mas também compare fontes. Leia diferentes jornais e veja como a mesma notícia pode 

ser veiculada de diferentes formas. Esse treinamento vai servir para que você pratique a leitura crítica e fique 

atento ao emprego e palavras, expressões, entre outros recursos.  

A escrita nunca é perfeita desde o primeiro texto, pratique a reescritura do seu texto. Mesmo que você já 

tenha um domínio da escrita e da estrutura de redação, busque sempre melhorar. Escreva, entenda seus erros 

e reescreva sua redação, só assim você poderá entender quais pontos precisam de atenção e melhora-los 

antes de partir para o próximo treinamento.  

 

Competências necessárias da escrita 

 

Além dessas etapas há competências necessárias para entender como escrever melhor e adquirir repertório 

para ter o que apresentar uma redação, no que diz respeito ao aspecto ortográfico e gramatical, deve-se 

prestar atenção em outros aspectos, por exemplo, na escolha de palavras no texto e a escrita das palavras. 

Um texto também deve ter clareza, ou seja, deve exprimir as informações sem repetir informações e ser de 

fácil entendimento pelo leitor, além de escolher a pontuação adequada e as regências verbais e nominais 

adequadas Não se deve esquecer os recursos coesivos que fazem a sequência do texto. Já no que diz respeito 

à estrutura do textual, é necessário estabelecer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da redação, 

ou seja, a sequência lógica de organização do texto.  
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