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Tema: Interesse na ciência 
 
 

Texto Original 
1 Correção Estrutural 
2 Clareza e Aperfeiçoamento Textual 
3 Sugestão de Texto Alternativo 
 
 
Pois é Estudante Paulista, é realmente interessante notar como os índices dos países considerados 

subdesenvolvidos supera, em muito, os nossos. Sempre coloquei a culpa da falta de interesse, minha e dos 

brasileiros, pela ciência, no governo e seus políticos. Mas a verdade é que eles são culpados de outra coisa. 

 

 

Pois é Estudante Paulista, é realmente interessante notar como os índices dos países considerados 

subdesenvolvidos superam, em muito, os nossos. Sempre coloquei a culpa da falta de interesse, minha e dos 

brasileiros, pela ciência, no governo e seus políticos. Mas a verdade é que eles são culpados de outra coisa. 

 

 

Pois é Estudante Paulista, é realmente interessante notar como os índices dos países da África e Ásia superam, 

em muito, os nossos. Sempre culpei o governo e seus políticos pela falta de interesse – minha e de outros 

brasileiros – na ciência. Mas a verdade é que eles são culpados de outra coisa. 

 

 

Caro Estudante Paulista, também achei interessante ver o posicionamento do Brasil nesse ranking; veja como 

ele varia dependendo do estado apontado (Mato Grosso ou São Paulo), e como parece que os países asiáticos e 

africanos apresentam uma população com maior interesse na carreira científica. No caso do Brasil, sempre 

atribuí ao governo a culpa do desinteresse da população pela ciência, mas agora penso que o problema é um 

pouco mais complicado e sério. 

 

Comment [01]: Aqui foi realizada a 
concordância do verbo “superar” com o  
substantivo “os índices”, pois: 
 
[...] é realmente interessante notar como os 
índices [dos países considerados 
subdesenvolvidos] superam os nossos. 
 
A informação entre colchetes é adicional 
ou paralela, a ação dos “índices” é 
“superar” algo, portanto devem concordar 
entre si. 

Comment [02]: Especificação dos 
dados em relação à proposta original da 
redação. Não dá pra dizer que TODOS os 
países subdesenvolvidos superam os 
índices brasileiros. 

Comment [03]: Reestruturação do 
trecho, tornando mais fluido e com 
apresentação dos dados em ordem mais 
fácil de compreensão. Introdução do 
“travessão” como forma de destacar a 
informação adicional sem prejudicar o 
fluxo de leitura. 

Comment [04]: Sugestão de reescrita 
com alteração das ordem argumentativa e 
detalhamento das informações em relação 
à proposta original da redação. 


