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Paulo Colaço 



Breve apresentação 

Paulo Colaço 
 

Assessor de Comunicação e Formador 

Diretor-Geral da Potenciar Comunicação, Lda. 

Assessoria mediática, redação de discursos, edição de texto e gestão de crise.  

Formações “Falar em Público”, “Escrita Estratégica”, “Escrever com Rigor”... 



A teoria do talher 

O que pensamos de alguém  
que não sabe usar os talheres? 

Apresentador
Notas de apresentação
É um incapaz!



Tropeçar nas palavras 



Dar o exemplo 

O Líder não é apenas um  
chefe ou um motivador 

Apresentador
Notas de apresentação
É também um exemplo



A frase errada 

1. Olá Pedro!  
2. O João namora com a Maria. 
3. Enquanto que tu dormias, eu trabalhava.  
4. Na festa eu, cantei, bebi, dancei e comi muito. 
5. Caro amigo, obrigado por ter imprimido o texto. 
6. O facto do João ter adoecido preocupou-me. 



A frase errada 

1. Olá, Pedro!  
2. O João namora com a Maria. 
3. Enquanto que tu dormias, eu trabalhava.  
4. Na festa eu, cantei, bebi, dancei e comi muito. 
5. Caro amigo, obrigado por ter imprimido o texto. 
6. O facto do de o João ter adoecido preocupou-me.  



Puristas Vs Permissivistas 



Puristas Vs Permissivistas 

PURISTAS 
- Muito rigorosos 
- A correção depende da norma escrita 
 
PERMISSIVISTAS 
- Dizem que o uso legitima o “correto” 
- O inteligível valida tudo na comunicação 



A “verdade” está no equilíbrio 

• É verdade que “o povo faz a língua” 
• Mas se esquecermos as regras a língua deixa 

de funcionar. 
 



O mais importante é 

- Falar com simplicidade  
- Escrever com clareza 
- Ser fiel à ideia (a mensagem) 
- Escolher as palavras adequadas... 
- ... e usar a construção frásica certa! 



As 3 exigências da linguagem 

• OBJETIVIDADE 
 

• CONCISÃO 
 

• CLAREZA 



Objetividade 

CERTO ERRADO 

Abordar só os assuntos 
necessários 

Desviar a atenção do 
objetivo principal 

 



Concisão 

CERTO ERRADO 

Toda a informação com 
mínimo de palavras 

Ser desnecessariamente 
extenso 

 



Clareza 

CERTO ERRADO 

Levar à imediata 
compreensão  

Confundir o destinatário 
 



Por isso, evitar: 

• Ideias supérfluas ou repetidas (estão a mais) 
• Redundâncias (apenas repisam a ideia) 
• Frases que tragam confusão (ambiguidades) 
• Acumular ideias no mesmo parágrafo 
• Enviar o texto sem reler 



Pleonasmos viciosos (evitar) 

• aplicação prática 
• metades iguais 
• novidade inédita 
• encarar de frente 
• elo de ligação 
• exéquias fúnebres 
• monopólio exclusivo 
• manter o mesmo 

Apresentador
Notas de apresentação
Redundância (mais geral: excesso de palavras) / Pleonasmo (tipo de redundância. repetição da ideia)



Ambiguidades 

 

“Alguém viu a vaca da minha sogra?” 
 



Cuidado com as ambiguidades 

• Cresce a venda de sumo de soja e iogurte 
• É proibido entrar na loja de chinelos 
• A avó encontrou o neto no seu quarto 
• O professor falou com o aluno parado na sala 



Particípio passado 

 
• Aceitado ou Aceite? 
• Elegido ou Eleito? 
• Pagado ou Pago? 
• Entregado ou Entregue? 



Particípio passado 

 
• Ter aceitado / Ser aceite 
• Ter elegido / Ser eleito 
• Ter pagado / Ser pago 
• Ter entregado / Ser entregue 



Particípio passado 

FORMA REGULAR                    FORMA IRREGULAR 
(ter ou haver)                                     (ser ou estar) 
• Ter aceitado                                          Ser aceite 
• Ter elegido                                             Ser eleito 
• Ter pagado                                              Ser pago 
• Ter entregado                                 Ser entregue 



Cuidado com o nível… 

• Esse assunto só se resolve ao nível do Ministro 
• Temos um problema ao nível da comunicação 
• Lisboa está pior ao nível do trânsito 



Cuidado com o nível… 

• Esse assunto só se resolve ao nível do Ministro 
• Temos um problema ao nível da comunicação 
• Lisboa está pior ao nível do trânsito 



Revisão de texto 

Regras básicas: 
1. Reler sempre 
2. Quando possível, dar tempo antes da releitura 
3. Dar a ler a alguém os textos mais importantes 
4. Investigar as palavras duvidosas 
5. Ter à mão elementos de consulta (prontuários, livros 

de dúvidas, dicionários de regências) 



Técnica de choque 

Ler todos os dias uma página de  
um livro de Eça de Queiroz 



Tropeçar nas palavras 



Contactos para formações 

Paulo Colaço 
 
925709364 
 
paulo@potenciar.pt 
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