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Amigo(a) estudante:

O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para 
expansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos 
encontrados para que essa expansão se efetive com maior rapidez e eficiência 
é a modalidade a distância. No mundo inteiro são milhões os estudantes que 
freqüentam cursos a distância. Aqui no Brasil, são mais de 300 mil os 
matriculados em cursos regulares de Ensino Médio e Superior a distância, 
oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.

Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), hoje, 
consolidado como o maior programa nacional de formação de professores, 
em nível superior.

Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino 
Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil 
(e-Tec Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos grandes 
centros urbanos e dos municípios do interior do País oportunidades para maior 
escolaridade, melhores condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa 
forma, com elevado potencial para o desenvolvimento produtivo regional.

O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED) 
do Ministério da Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e 
federais

O Programa apoia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das 
escolas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e, por 
outro lado, a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais e 
municipais. 

Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação 
de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram 147 cursos 
técnicos de nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais. O resultado deste 
Edital contemplou 193 escolas em 20 unidades federativas. A perspectiva do 
Programa é que sejam ofertadas 10.000 vagas, em 250 pólos, até 2010.

.

PROGRAMA e-TEC BRASIL



Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a 
mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos 
últimos anos: a construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização 
dos Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus câmpus.

O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e 
participação ativa nas ações de democratização e expansão da educação 
profissional no País, valendo-se dos pilares da educação a distância, 
sustentados pela formação continuada de professores e pela utilização dos 
recursos tecnológicos disponíveis. 
 
A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua 
formação profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está 
matriculado(a).

Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.



Caro estudante:

Os avanços tecnológicos na área de informática e comunicação, 
associados a modelos pedagógicos apoiados no uso de tecnologia, deram 
origem à modalidade de ensino chamada Ensino a Distância (EaD). A 
característica desse modelo é a separação física entre aluno e professor. Para 
suprir a distância, a interação entre o aluno e o professor é mediada tanto por 
recursos tecnológicos quanto pelo material impresso. Nessa modalidade de 
ensino, o material impresso, juntamente com recursos de vídeo, 
videoconferência e um Ambiente Virtual de Aprendizagem são as bases 
tecnológicas, às quais você terá acesso durante sua formação.

Todos esses recursos são meios de comunicação entre professor e aluno. 
Cada recurso possui característica própria e necessita de canal específico de 
comunicação. Para assistir aos vídeos, participar de videoconferência ou 
realizar as atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem você precisará ter 
acesso a computadores e a Internet. Porém, tais recursos tecnológicos nem 
sempre estão disponíveis em tempo integral, por isso, a importância do material 
impresso, que permitirá a você ter acesso ao conhecimento independente de 
possuir a sua disposição as tecnologias de informática e de comunicação.

Aliado às atividades presenciais e às atividades a distância, o material 
impresso irá também apoiá-lo na realização das atividades de estudos, 
estimulando-o a participar de forma mais ativa no seu processo de ensino-
aprendizagem, construindo, progressivamente, conhecimento de maneira 
interativa. Assim, o professor deixa de ser a única fonte de informação. O 
distanciamento físico não será impedimento para o processo de cooperação e 
interação entre você e o professor da sua instituição, responsável pela oferta 
da disciplina no curso. Esse professor criará oportunidades para que você 
participe de forma ativa durante seu processo de aprendizagem. 

O material foi elaborado visando a formação de Técnicos em Meio 
Ambiente, segundo os parâmetros do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O 
profissional formado deverá ter qualificação para atender à demanda regional 
em consonância com as tendências tecnológicas. Deverá ser capaz de 
coletar, armazenar e interpretar informações, dados e documentações 
ambientais, colaborar na elaboração de laudos, relatórios e estudos 
ambientais, auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas 
de gestão ambiental, atuar na organização de programas de educação 
ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, 
reuso e reciclagem, bem como identificar as intervenções ambientais, analisar 
suas conseqüências e operacionalizar a execução de ações para preservação, 
conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos. 

CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE



Além disso, deve estar ancorado em uma base de relacionamento 
interpessoal e comunicação oral. Deve também ter pensamento crítico e 
racional, capacidade para resolver problemas de ordem técnica, capacidade 
criativa e inovadora, capacidade de gestão e visão estratégica. Essa base o 
tornará competitivo no mercado de trabalho. Mas, isso somente não é 
suficiente, você também deve demonstrar: honestidade, responsabilidade, 
adaptabilidade, capacidade de planejamento, ser ágil e ter capacidade de 
decisão. Além de ser possuidor de um espírito crítico, uma formação 
tecnológica generalista e uma cultura geral sólida e consistente.

Foi pensando nessa formação que equipes de professores da rede 
pública federal de educação elaboraram seu material. Professores que atuam 
no ensino médio e no ensino superior. Todos profissionais conceituados em suas 
respectivas áreas de atuação. O objetivo desses profissionais é auxiliar você na 
sua formação profissional.

Os recursos didáticos pedagógicos e os profissionais envolvidos fazem 
parte do projeto Escola Técnica Aberta do Brasil, e-TecBrasil. Um projeto que 
estabelece parceria entre Instituições de Ensino Público Federal, no papel de 
formadores, e município, ou estado, que disponibilizam os pólos que receberão 
os cursos oferecidos na modalidade de EaD.

Mas, lembre-se, simplesmente ter acesso aos recursos didáticos e 
tecnológicos, além de ter a disposição uma equipe especializada de 
profissionais não é suficiente. É necessário que esse material seja utilizado 
intensamente, de forma a tornar-se fonte de conhecimento que o auxiliará em 
todos os momentos de sua formação.

Cientes de que esse também é o seu desejo, a equipe do e-TecBrasil 
deseja a todos um ótimo processo de aprendizagem.

Atenciosamente,

Equipe de formadores da Escola Técnica Aberta do Brasil
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
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CONVERSA INICIAL

Prezado estudante

A comunicação constitui um (f)ato que se faz presente em cada 
momento de nossa existência, embora nem sempre tenhamos consciência 
disso. Aprendemos a nos comunicar antes mesmo de começarmos a falar as 
primeiras palavras. Já sabemos, inclusive, que a mãe, de forma consciente ou 
não, é capaz de comunicar-se com seu bebê ainda antes de ele nascer.

À medida que crescemos, agregamos valores, conhecimentos e 
aprendemos outras formas de comunicação. Algumas dessas formas, como é o 
caso da escrita, exigem constante aprimoramento a fim de que possam ser 
utilizadas com eficiência nas diversas oportunidades em que se apresentam.

Dentre essas oportunidades podemos destacar, como exemplo, o 
mundo do trabalho que parece requerer cada vez mais um nível maior de 
aprimoramento e competência. Comunicar-se bem, nesse ambiente, é um dos 
requisitos para se desenvolver e se estabelecer como sujeito criativo capaz de  
interferir na construção de sua carreira.

Sendo assim, torna-se muito importante refletir sobre o papel que a 
escola tem na formação de um bom comunicador; afinal é por meio do estudo 
que conseguimos aprimorar nossa capacidade inerente à comunicação. Para 
que isso ocorra, é necessário que o currículo escolar comporte disciplinas que 
estimulem e exercitem a prática de comunicação em diferentes níveis de 
expressão.

A disciplina “Comunicação e Linguagem Técnica” visa contribuir, de 
forma teórica e prática, nesse processo de aprimoramento, tratando 
especificamente de temas ligados ao universo formal da linguagem escrita e 
falada no meio profissional.

Para isso, este fascículo divide-se em três grandes unidades, cada qual 
com suas subdivisões, em que estarão distribuídos os conteúdos específicos da 
disciplina.

Na Unidade I, abordamos os fundamentos da comunicação e de seus 
elementos constituintes, evidenciando de que forma um bom processo 
comunicativo interfere na nossa forma de viver e de  nos relacionarmos com o 
outro. Posteriormente, tratamos da comunicação nos trabalhos de grupo,  da 
importância que a comunicação tem num ambiente plural, onde há 
diversidade de idéias e posicionamentos. Por fim, fechamos a unidade 
apresentando técnicas e estratégias de comunicação oral, procurando indicar 
alguns fatores que auxiliam a construção de um processo comunicativo mais 
eficiente e vigoroso. 

Na Unidade II, procuramos oferecer subsídios para formalizar idéias por 
meio da linguagem escrita. Iniciamos com uma abordagem sobre coesão 
textual, demonstrando a relevância desse conteúdo no que tange à escrita 
formal. Em seguida trazemos à tona alguns problemas gramaticais que 
frequentemente ocorrem no processo de escrita  e a maneira com que eles 
podem ser solucionados. Logo após esse conteúdo, inserimos uma reflexão 
acerca de coerência textual, pois entendemos ser de relevância esse assunto 

:

 

 

  

UNIDADE I   – Comunicação e Socialização 
UNIDADE II  – Linguagem e Elaboração
UNIDADE III – Texto Técnicos e Acadêmicos



quando se pensa em produção textual. Concluímos a unidade com um tópico 
que trata das especificidades da linguagem técnica e sua aplicação em textos 
da mesma natureza.

Na Unidade III, tratamos da análise e produção de textos de caráter 
técnico-científico. Abordamos modalidades textuais diversas:  relatório técnico- 
científico, correspondência técnica e currículo. Entendemos que não 
esgotamos as possibilidades de produção textual, no entanto sabemos serem 
essas modalidades recorrentes, tanto na vida profissional quanto na  vida 
acadêmica.

Os conteúdos acima elencados fornecem certa base de 
conhecimentos no que se refere ao emprego da linguagem técnica em 
situações de uso profissional e acadêmico, bem como traçam algumas noções 
sobre a comunicação oral. 

Acreditamos, todavia, que se não houver trabalho efetivo de leitura (ler
gêneros textuais diversificados), de escrita e de reescrita dos textos, o objetivo a 
que nos propusemos, ao  escrever este fascículo, será apenas atingido em 
parte. Isso se deve ao fato de entendermos que a melhora na escrita e na 
expressão oral não é alcançada apenas com exercícios pontuais sobre o 
conteúdo; faz-se necessária atividade frequente, paralela ao material, que 
envolva leitura e escrita. Trata-se de processo de construção e aprimoramento: 
não basta sabermos apenas os conceitos. Devemos colocá-los em prática, pois 
é nela que a apropriação dos conteúdos se fará de fato.

Por isso, o objetivo geral desta disciplina é que você, ao final da leitura 
desse fascículo, seja capaz de: 

Para que esse objetivo se efetive, propomos, ao longo do texto, diversas 
atividades que serão realizadas por você e discutidas com o seu tutor e(ou) 
com o professor responsável pela disciplina. Outras formas de avaliação, como 
provas presenciais e trabalhos escritos, também poderão ser solicitados pelo 
professor da disciplina.

Independentemente do formato da avaliação, o que importa é que 
você sempre que receber seu texto corrigido pelo avaliador, realize o processo 
de reestruturação textual (quando assim for sugerido pelo  avaliador), pois o 
ato de refazer o texto, corrigindo-o, podando as arestas, ajudará muito o 
processo de construção e aprimoramento da linguagem. 

Esperamos que você tenha um bom estudo, que possa refletir com 
interesse sobre a prática da comunicação e, acima de tudo, acrescentar 
novas formas de expressão àquelas que, com certeza, você já possui. 

O poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade lança um desafio a 
você que diariamente lida com as palavras para poder se comunicar:

Palavra, palavra
(digo exasperado),
Se me desafias,
Aceito o combate.

Vamos agora à leitura do fascículo?
Bom estudo!

 

10 Comunicação e Linguagem Técnica Maurício Cesar Menon - 

Interagir com outros níveis de leitura e escrita, apropriando-se deles em sua 
vida profissional ou acadêmica.



UNIDADE I

SOCIALIZAÇÃO
COMUNICAÇÃO E
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Nesta unidade, trataremos dos fundamentos da comunicação e de seus 
elementos constituintes, evidenciando de que forma um bom processo 
comunicativo interfere na nossa forma de viver e de nos relacionarmos com o 
outro. 

Trataremos também da comunicação nos trabalhos de grupo, pela  
importância que ela tem num ambiente plural, onde há diversidade de idéias e 
posicionamentos. É nesse âmbito que se requer sempre uma comunicação mais 
efetiva e competente, pois é ela que nos estabelece como seres sociais, com 
capacidade, frente aos fatos, de interagir, de nos posicionarmos, de interferir 
como também de modificá-los. Ao final da unidade, apresentamos técnicas e 
estratégias de comunicação oral, procurando indicar alguns fatores que auxiliam 
a construção de processo comunicativo mais eficiente e vigoroso.

 

 

Objetivos
a) compreender a importância que a comunicação tem no processo de 

socialização do homem;
b) reconhecer de que forma pode-se estabelecer maior competência 

comunicativa em situações que envolvam grupos, sejam eles na escola 
ou no trabalho;

c) perceber de que forma algumas técnicas de oratória podem ser úteis no 
dia-a-dia.

Será que a comunicação é necessária em nossa 
vida?  Para que serve?
Pense nas inúmeras maneiras que encontramos 

para nos comunicar e você perceberá a riqueza de todo 
o processo, essencial à nossa sobrevivência.

Leia o texto abaixo: 

 

À Senhora Saville, Inglaterra
São Petersburgo, 11 de dezembro de 17... 

Você ficará contente de saber que nenhum desastre marcou o início de uma 
aventura que viu com tantos pressentimentos negativos. Cheguei aqui ontem, e minha 
primeira preocupação foi assegurar minha irmã de que estou bem e confiante no sucesso de 
meu empreendimento.

Já estou bem ao norte de Londres. Ao andar pelas ruas de São Petersburgo, 
sinto uma brisa fria do norte em minha face, que revigora minhas forças e me envolve de 
prazer. Você conhece essa sensação? Essa brisa, que vem de regiões para as quais estou 
indo, dá-me uma antecipação daqueles climas frios. Animado por esse vento de 
promessa, meus sonhos diários tornam-se mais vívidos. Tento em vão convencer-me de 
que o Pólo é palco de gelo e desolação; mas ele se apresenta à minha imaginação como a 
região da beleza e dos prazeres. Ali, Margaret, o sol é sempre visível. Seu vasto disco 
apenas toca o horizonte e irradia um esplendor infinito. [...]

Devo partir para Archangel daqui a quinze ou vinte dias, onde pretendo alugar 

 

1. COMUNICAR-SE: UMA NECESSIDADE DE TODOS
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um navio, o que pode ser feito sem dificuldade mediante o pagamento de um seguro ao 
proprietário, e contratar um número suficiente de marinheiros entre os pescadores de 
baleia. Não pretendo velejar antes de junho. E quando voltarei? Ah, minha querida 
irmã, como posso responder a essa pergunta? Em caso de sucesso, muitos e muitos meses, 
talvez anos, irão se passar antes que voltemos a nos encontrar. Se fracassar, você me 
verá em breve, ou nunca mais.

Adeus, minha querida, grande Margaret. Que os céus derramem bênçãos sobre 
você, e me protejam, para que eu possa cada vez mais demonstrar minha gratidão por 
todo o seu amor e doçura. 

Seu irmão afetuoso
R. Walton

Pois bem, o fragmento textual acima foi retirado do livro “Frankenstein”, da 
autora Mary Shelley, publicado em 1818.  É uma carta de um irmão (Robert 
Walton) a sua irmã (Margaret Saville). Se você reler com bastante atenção a carta 
que Walton escreve à sua irmã, perceberá que ele, um navegador aventureiro 
solitário, mesmo estando distante, sente  necessidade de informá-la sobre a 
viagem, sobre planos futuros e seus sonhos.

Poderia estar se perguntando o que leva alguém que escolhe se aventurar 
sozinho pelos lugares mais frios do globo a ter o trabalho de escrever e enviar uma 
correspondência para sua irmã? 

A resposta pode ser bem simples. Alguns diriam que são os laços de sangue 
que falam mais alto. Tal reflexão não se faz errada...

No entanto, o que o move, antes de tudo, mesmo sem ele saber, talvez, é 
uma necessidade básica da qual todos compartilhamos – COMUNICAR-SE. 

Essa necessidade não se faz por acaso, não se estabelece por capricho 
humano, ela constitui-se como um dos fatores da nossa sobrevivência. 
Comunicamo-nos porque, de uma maneira ou de outra, com maior ou menor 
intensidade, precisamos nos relacionar com o outro a nossa volta, interagirmos, a 
fim de que nosso processo de humanização se construa e se aperfeiçoe 
diariamente. 

Um bebê, ainda antes de aprender a falar, já comunica suas necessidades 
básicas aos pais, assim como seu contentamento ou insatisfação. A ciência já 
conseguiu provar que especialmente as mães possuem uma capacidade de 
compreender o choro de seus bebês, identificando, pelo som ou pela expressão 
facial, se eles precisam se alimentar, se estão sentindo alguma dor ou se apenas 
querem chamar  a atenção para si. 

Aos poucos, porém, à medida que crescemos, aumentamos nossa 
capacidade de comunicação por meio de outros códigos ou outras linguagens. É 
por isso que somos capazes de nos inserir social e culturalmente no mundo. Sem a 
comunicação, não conseguimos nos estabelecer nem viver, pois nossa essência é 
sermos sociáveis e a nossa gênese nos ensina, desde cedo, a sobrevivermos. 

: 

Que sensação você sentiu durante a leitura desta carta? 
Conseguiu se localizar no tempo em que foi escrita e em relação 
aos locais a que se refere?
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Mas, como se dá o processo de comunicação? Você saberia dizer quais 
são os componentes constitutivos da comunicação? 

A comunicação nunca é uma via de mão única, não se trata de um ato 
solitário, mas, sim, solidário que prevê ou visualiza a presença do outro. O emissor, 
locutor, enunciador (como se queira chamar) é aquele que emite a mensagem (o 
que se quer dizer), acionando um ou mais códigos (linguagem escrita, linguagem 
oral, símbolos, desenhos, cores, sons.) que se manifestam por meio de um canal 
(papel, mídia eletrônica, voz etc.). 

Essa mensagem, por sua vez, sempre terá como destino um receptor, 
interlocutor, enunciatário. Tanto aquele que emite a mensagem quanto aquele 
que a recebe estarão inseridos em um contexto, seja de natureza social, política, 
temporal, geográfica ou outro.

Todos esses elementos, quando bem conjugados, alinhados, produzem,  
juntos, a comunicação. Algumas vezes essa comunicação não se estabelece de 
maneira efetiva e satisfatória, pois houve algum problema de interferência – a isso 
damos o nome de ruído. 

Compare, agora, essa nossa concepção de comunicação – manifestada 
no desenho -  com a que você representou no  
seu desenho. Percebeu alguma diferença? 

Pois bem, no texto que abre este 
capítulo, observamos que o enunciador é 
Robert Walton. O fato de ele ter escolhido uma 
carta, tê-la escrito numa linguagem formal, 
condiz com o contexto social (provavelmente 
pessoas de condição financeira privilegiada) e 
temporal (século XVIII – olhe a data da carta: 
11 de dezembro de 17...) Ao mesmo tempo, 
podemos supor que o interlocutor – Margaret 
Saville – tem a capacidade de decifrar o 
código (no caso, ler) e compreender o conteúdo da mensagem.

Por que será?
Vários são os elementos necessários para que haja comunicação, para 

que quem “emite” uma mensagem possa ser compreendido por seu interlocutor.  

Faça, então, um desenho que represente sua compreensão 
desse processo, com os elementos nele envolvidos.
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Quando você se comunica com alguém e não consegue 
entender a mensagem, a fala, o recado do outro, o que será que 
aconteceu? O  problema está nele ou em você? 

Observe bem a ilustração. O que pode dizer? Está 
havendo comunicação? Por quê?

A ilustração acima é sugestiva e demonstra que a comunicação não é um 
ato isolado, para que ela ocorra é necessário que o enunciador (emissor) e o 
interlocutor (receptor) compreendam bem seus papéis nesse processo.

De maneira simples e direta, podemos dizer que o “bom emissor” é aquele 
que consegue transmitir de forma eficaz o conteúdo de alguma mensagem e que 
o “bom receptor”  é  aquele capaz de compreender efetivamente o conteúdo 
enunciado pelo outro. 

Não podemos esquecer, no entanto, que ambos poderão encontrar-se em 
situações distintas de comunicação, algumas delas exigindo um nível de maior 
formalidade.  

Imagine que você seja o assessor direto do prefeito de sua cidade. No dia-
a-dia do trabalho é bem provável que você possa conversar com  ele, mesmo 
sendo ele o representante do município, de uma maneira mais informal 
(provavelmente não tão informal quanto no trato com um parente). Agora, 
suponha que houvesse uma solenidade na qual você tivesse que apresentar o 
prefeito para um público convidado. Certamente teria que recorrer ao 
tratamento adequado à autoridade, apresentá-lo de maneira formal, respeitando 
todo um protocolo a ser seguido. 

O enunciador  habilidoso é aquele que sabe adequar-se à situação dele 
exigida.

Clareza e objetividade também são duas características importantes na 
composição de um comunicador eficiente. Geralmente, trata-se das duas como 
sinônimos(as), mas elas não o são. 

O que significa ser claro?  

Clareza

Apresentar a mensagem de maneira que a mesma não ofereça entrave na 
compreensão, que não seja entendida de outra forma, de maneira 
equivocada.
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Observe a frase abaixo, retirada de uma prova aplicada a universitários de 
1º semestre de um curso de Administração de Empresas: 

O que você percebeu? O enunciado está claro?
Repare no pronome “seus”.  A quem se refere? Os objetivos seriam da 

universidade ou os seus?  
Você percebe que a questão não está clara, pois leva o estudante a duas 

possíveis interpretações.
Outro exemplo: “A empresa abriu uma vaga para auxiliar de escritório de 

ambos os sexos”.  A que se refere “sexos”?
E o que é objetividade? 

“Escreva um parágrafo no qual você discorra sobre a universidade e seus 
objetivos.”

Objetividade

Capacidade de se comunicar diretamente, centralizando-se no objeto do 
discurso, sem desvios ou digressões.

Perceba, no exemplo que segue,  a resposta do estudante João à 
pergunta que lhe foi dirigida:

(Professor) - João, quem era a personagem principal do texto? 
(João)       - Bem, eu diria de uma forma mais subjetiva que, além de tudo,  

de forma mais direta e psicológica seria a mulher de 30 anos. 

Deu para entender o que João quis dizer? Penso que sim, mas sua resposta 
não poderia ser mais clara e objetiva?

 

Como você reformularia a resposta de João? Escreva abaixo:

A resposta de João apresenta marcas da linguagem oral (fala) além de 
problemas relacionados à coesão textual. Talvez, seria mais fácil e objetivo ter 
respondido apenas, como certamente você fez: 

“A principal personagem do texto é a mulher de 30 anos”.
Clareza e objetividade, portanto, são duas habilidades importantes que se 

esperam do comunicador. 
Vamos, agora, fazer alguns exercícios para que você avalie seu 

aprendizado?
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Atividades de aprendizagem – 1-3

1) Observe o bilhete abaixo. Ele foi redigido por um colega de 
trabalho ao seu amigo, também colega da mesma empresa. 
Leia, primeiramente, depois faça o que se pede. 

Oi , cara

Você conhece a Lúcia? É, aquela magrinha bonitinha que 

trabalha no almoxarifado. Dizem que ela anda  chegando 

atrasada todo dia (por que será?) e não tá nem aí quando o 

chefe dela pede pra ela fazer alguma coisa, simplesmente olha 

pra ele e depois vira a cara sem fazer o que foi pedido. É! Desse 

jeito é fácil, né?  Quisera eu ter a mesma mordomia...  

                                                                    Daniel

Suponha, agora, que você seja o chefe de setor de almoxarifado (seu 
nome é Godofredo Silva) e, após reclamar diretamente com o diretor da 
empresa sobre o comportamento de Lúcia, ele tenha lhe solicitado uma carta 
formal em que houvesse o relato dos problemas ocorridos. Só dessa forma seria 
possível adotar as medidas cabíveis à funcionária relapsa. Para ajudá-lo, já 
começamos a carta. Você deverá dar-lhe continuidade. 

Curitiba, 18 de agosto de 2008

Ilmo senhor
Josué da Fonseca
Diretor Geral da ...................Ltda.

               Prezado senhor: 
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2) Leia o e-mail seguinte e responda às questões. 

a) Quem é o emissor e quem é o receptor do texto acima?

b) Você não acha que a mensagem escrita poderia ter sido organizada com 
maior clareza por parte do emissor. Identifique, então, qual(is) o(s) trecho(s) 
do e-mail que demonstra(m) pouca clareza?  Após identificá-lo(s), 
reescreva-o(s) tornando-o(s) mais claro(s). 

c) A mensagem do texto está organizada de maneira objetiva? Explique.
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d) O contexto em que está inserida a mensagem requer formalidade ou 
informalidade? Por quê?

e) Que outro canal e código poderiam ter sido usados para a transmissão dessa 
mensagem? Exemplifique.

3) Leia o diálogo abaixo, retirado da obra Dona Guidinha do Poço: 

─ Você sabe que a bodega do Jom Bodoque tem assim um balcão de 
taipa, e pô detrás, ua  pratelera de tábua de caxão cuas garrafas, loiça e 
coisas de venda...

─ Dizim inté que ele tem ajuntado seu vintém ali naquela bera de 
estrada, acrescentou o Antônio.

─ Entonce, tavam lá arranchado uns comboieros que tinham arrumado 
o eito, assim pua banda, ia porção de surrão de mio, que fazia assim mod'um 
escuro. Aí diz que virum a muié do Venanço non sei cum quem, cuas partes de 
tomá bebida, enquanto o povo no terreno apreciava um cantadô de fama, 
qui era um dos comboiero donos do mio. É verdade que eu vi ele vendendo, 
apois tinha muita confiança co Jom Bodoque e a famia...

─ Tá meio veiaco isso, mais vamo lá. 

(Manoel de Oliveira Paiva. Dona Guidinha do Poço 2 ed. São Paulo: Ática,1995)

Comente se houve ou não comunicação eficiente, justificando sua resposta:
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Observe bem a ilustração. Está havendo comunicação entre as pessoas do 
grupo? Você já vivenciou situação parecida?  O que você pensa sobre isso?

A ilustração mostra um ambiente confuso, todos querendo falar ao mesmo 
tempo e ninguém conseguindo se entender direito.  É um exemplo daquilo que 
não deve ou não deveria ocorrer quando nos reunimos a fim de realizar algum 
trabalho.

Durante a caminhada do seu curso, você vivenciará situações diversas e 
diferentes, nas quais ocorrerão atividades em grupo (trabalhos de pesquisa, 
discussões temáticas, debates, fóruns, seminários etc.). Aqui, trataremos  de 
algumas situações  comuns não somente na sua vida estudantil como, agora ou 
futuramente, em sua vida profissional.  

2.1 O que é um seminário/trabalho em grupo?

O seminário é uma atividade acadêmica bastante comum nos cursos de 
graduação e de pós-graduação. Ela também é desenvolvida no Ensino Médio ou, 
até, no Fundamental, só que com menor frequência e, geralmente, com grau de 
exigência reduzido. 

Constantemente no Ensino Médio são feitos  trabalhos em grupos que, 
quase sempre, vêm acompanhados de orientações prévias do professor que os 

  

2. A COMUNICAÇÃO EM GRUPO

Como já dissemos anteriormente, comunicar-se não constitui  ato solitário, 
trata-se de processo que envolve, no mínimo, dois sujeitos. Na maioria das 
situações diárias que nos são apresentadas, desenvolvemos o ato comunicativo, 
mesmo sem nos darmos conta de que o estamos fazendo. Isso prova que somos 
capazes de realizar essa tarefa quase que instintivamente.
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solicita.  O trabalho em grupo, todavia, nem sempre requer apresentação em 
sala, o que o diferencia do seminário. O princípio, porém, de comunicação 
realizada em grupos  é, praticamente, o mesmo.

Em vista disso, você, talvez, identifique que sua experiência em relação aos 
trabalhos em grupos seja maior que a de apresentação de seminários. Por isso, 
julgamos de fundamental importância tratarmos um pouco sobre o assunto, uma 
vez que a Universidade pode vir a ser o passo seguinte da sua formação.

O seminário é solicitado por muitos professores nas Universidades, pois ele é 
um método de estudo que envolve concentração, estudo individual e coletivo, 
bem como exige uma boa dose de comunicação eficiente. Por englobar tudo 
isso, o método, quando bem aplicado, surte efeitos consideráveis de crescimento 
na vida acadêmica. 

Você poderá observar que muitos dos passos sugeridos na organização e 
apresentação dos seminários podem ser utilizados em outras espécies de trabalhos 
em grupo com os quais se depare.

2.2 Como organizar um seminário?

Cada seminário proposto sempre terá suas próprias características e 
peculiaridades; todavia, quase todos  adotam princípios básicos de organização e 
apresentação. Pensando nesses princípios é que organizamos, a seguir, um roteiro 
de montagem de seminário, roteiro esse que não se configura como único 
modelo, é provável que, com o tempo e a experiência, você mesmo acrescente 
itens ou inverta alguns passos e elimine outros. 

1º passo: é necessário, antes de tudo, que o grupo eleja um coordenador, 
pois ele é quem deverá auxiliar na organização do trabalho, da mesma 
forma que deverá presidir as reuniões. Para isso, é importante que o grupo 
indique um coordenador que seja organizado e que saiba ouvir todos os 
participantes da equipe. 

2º passo: geralmente um seminário se faz em torno do estudo de um ou 
mais textos, por isso torna-se importante salientar, já na primeira reunião 
que todos devem ler/estudar o(s) texto(s) em questão. (Veja, após estes 
passos, a sugestão de como estudar o texto)

3º passo: após o estudo do(s) texto(s), é hora de reunir o grupo para que as 
ideias sejam expostas e debatidas – aqui torna-se vital a atuação do 
coordenador, pois é ele quem deve organizar as falas e conduzir o debate 
das idéias entre os componentes. Deve-se reunir o grupo quantas vezes 
forem precisas, até que as idéias a serem expostas na apresentação do 
seminário estejam todas demarcadas e compreendidas. 

4º passo: quando o estudo feito pelo grupo estiver suficientemente 
amadurecido, deve-se, então, organizar o roteiro de idéias de forma 
escrita. Nesta fase, torna-se imprescindível que se percebam as relações 
entre os tópicos que serão apresentados pela equipe – é preciso ordená-
los, a fim de que sigam uma sequência lógica. Lembre-se de que o fato de 
o grupo conhecer muito bem o conteúdo não garante por si só que o 
seminário seja um sucesso. A organização dos conteúdos na hora da 
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apresentação contribuirá para que o(s) interlocutor(es) possa(m) 
compreender a exposição. 

5º passo: estabelecer qual ou quais recursos serão utilizados na 
apresentação: cópias, quadro, multimídia, transparência etc. O recurso 
nunca deve ocupar o espaço central da apresentação e deve ser 
utilizado caso o professor que solicitou o seminário assim o determine ou, 
pelo menos, não se oponha ao uso. Esses recursos sempre funcionarão 
como material de apoio ao(s) expositor(es). Caso algum recurso não 
funcione no momento da apresentação, o grupo deve ser capaz de 
continuar sem maiores prejuízos, até o resultado final esperado. 

6º passo: importa aos componentes da equipe saberem, cada qual, sua 
função no seminário. O conteúdo, como já foi dito, deve ser estudado e 
debatido por todos, no entanto, na hora da apresentação, cada um 
deverá explicar um ou mais tópicos (sempre seguindo a seqüência 
estipulada previamente); torna-se enfadonho quando os membros da 
equipe começam a se repetir, isto é, um fala o que o outro já havia dito – 
provavelmente seja um sintoma de falta de estudo e(ou) de organização. 

7º passo: chegou, enfim, o momento da apresentação! A equipe que 
trabalhou de maneira adequada, provavelmente obterá um bom 
resultado. O grupo deve procurar se manter fiel ao tempo estipulado para 
apresentação, geralmente alguns minutos a mais ou a menos são 
tolerados, o que não pode ocorrer, por exemplo, é um seminário ter sido 
previsto para 50 minutos e, em 20 minutos, todos já se pronunciaram e não 
sabem mais o que fazer. Para que isso não ocorra faz-se necessário, antes 
da apresentação, um ensaio prévio no qual o tempo seja observado. 
Equipe preparada é também segura de si e daquilo que pretende 
comunicar.

Se você seguir alguns passos e organizar seu estudo, o seminário poderá se 
tornar uma excelente forma de aquisição de conteúdos, além de propiciar a 
troca de informações e de idéias. Além disso, o seminário também se torna um 
importante espaço de socialização, primeiramente entre o grupo e, 
posteriormente, entre o grupo e o público que o assiste.

2.3 Breve consideração sobre o estudo de  textos 

Estudar um texto é muito mais que apenas lê-lo. Para que esse ato se torne 
produtivo, uma boa atitude é extrair a informação fundamental do que está 
escrito. Veja o exemplo trabalhado em torno de um excerto do texto “Grama 
superfaturada”.

“Milhares de pessoas transitam pelas marginais do rio Tietê. Por mais que 
o observador se deixe absorver pela tensão do tráfego, não deixará, ao 
menos nas horas de congestionamento, de perceber mudanças ao longo 
do canal. As tradicionais montanhas de entulho dragado, coroada por 
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pneus velhos, se transformaram num longo gramado. Parece que o Tietê 
ganhou ar mais civilizado, contido. O efeito cosmético, porém, não resiste a 
um exame menos distraído. Trechos estão solapando e arrastando as 
placas de grama consigo. As vazões nas bocas de esgotos continuam a 
provocar erosão.” 

(Fábio Feldmann. Folha de São Paulo, 29 set., 1993)

Podemos notar que o trecho acima contém uma constatação básica que 
pode ser compreendida e resumida na seguinte afirmação:

plantou-se grama ao longo da margem do rio Tietê (onde antes só havia 
entulho), porém as bocas de esgoto continuam a provocar erosões, levando 
placas de grama consigo.  

Estudar um texto dessa forma, avaliando o que vem a ser fundamental, 
auxilia no processo de retenção do conteúdo estudado e ajuda muito no 
momento da revisão que antecede uma avaliação.

Dissemos, anteriormente, que não basta apenas ler o texto, é preciso 
estudá-lo, retendo as informações principais que ele apresenta. 

Para entender o desenvolvimento do pensamento ecológico e a 
maneira como ele chegou ao seu atual nível de abrangência, é necessário 
partir da constatação de que o campo da Ecologia não é um bloco 
homogêneo e compacto de pensamento. Não é homogêneo porque nele 
vamos encontrar os mais variados pontos de vista e posições políticas, e não é 
compacto porque em seu interior existem diferentes áreas de pensamento, 
dotadas de certa autonomia e voltadas para objetos e preocupações 
específicos. Podemos dizer que, grosso modo, existem no quadro do atual 
pensamento ecológico pelo menos quatro grandes áreas, que poderíamos 
denominar Ecologia Natural, Ecologia Social, Conservacionismo e Ecologismo. 
As duas primeiras de caráter mais teórico-científico e as duas últimas voltadas 
para objetivos mais práticos de atuação social. Essas áreas, cuja existência 
distinta nem sempre é percebida com suficiente clareza, foram surgindo de 
maneira informal à medida que a reflexão ecológica se desenvolvia 
historicamente, expandindo seu campo de alcance.

A Ecologia Natural, que foi a primeira  a surgir, é a área do pensamento 
ecológico que se dedica a estudar o funcionamento dos sistemas naturais 
(florestas, oceanos etc.), procurando entender as leis que regem a dinâmica 
de vida da natureza. Para estudar essa dinâmica, a Ecologia Natural, apesar 
de estar ligada principalmente ao campo da Biologia, se vale de elementos de 
várias ciências como a Química, a Física, a Geologia etc.  A Ecologia Social, 

Atividade de aprendizagem - 4

A seguir, leia o texto e identifique nele quais seriam as 
informações básicas. Em seguida, registre-as no espaço 
apropriado para isso. 
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por outro lado, nasceu a partir do momento em que a reflexão ecológica 
deixou de se ocupar apenas do estudo do mundo natural para abarcar 
também os múltiplos aspectos da relação entre os homens e o meio ambiente, 
especialmente a forma pela qual a ação humana costuma incidir 
destrutivamente sobre a natureza. Essa área do pensamento ecológico, 
portanto, se aproxima mais intimamente do campo das ciências sociais e 
humanas. A terceira grande área do pensamento ecológico – o 
Conservacionismo – nasceu justamente da percepção da destrutividade 
ambiental da ação humana. Ela é de natureza mais prática e engloba o 
conjunto das idéias e estratégias de ação voltadas para a luta em favor da 
conservação da natureza e da preservação dos recursos naturais. Esse tipo de 
preocupação deu origem aos inúmeros grupos e entidades que formam o 
amplo movimento existente hoje em dia em defesa do ambiente natural. Por 
fim, temos o fenômeno ainda recente, mas cada vez mais importante, do 
surgimento de uma nova área do pensamento ecológico, denominada 
Ecologismo, que vem se constituindo como um projeto político de 
transformação social, calcado em princípios ecológicos e no ideal de uma 
sociedade não opressiva e comunitária. A idéia central do Ecologismo é de 
que a resolução da atual crise ecológica não poderá ser concretizada apenas 
com medidas parciais de conservação ambiental, mas sim através de uma 
ampla mudança na economia, na cultura e na própria maneira de os homens 
se relacionarem entre si e com a natureza. Essas idéias têm sido defendidas em 
alguns países pelos chamados “Partidos Verdes”, cujo crescimento eleitoral, 
especialmente na Alemanha e na França tem sido notável. 

Pelo que foi dito acima podemos perceber que dificilmente uma outra 
palavra terá tido uma expansão tão grande no seu uso social quanto a palavra 
Ecologia. Em pouco mais de um século ela saiu do campo restrito da Biologia, 
penetrou no espaço das ciências sociais, passou a denominar um amplo 
movimento social organizado em torno da questão da proteção ambiental e 
chegou, por fim, a ser usada para designar toda uma nova corrente política. A 
rapidez dessa evolução gerou uma razoável confusão aos olhos do grande 
público, que vê discursos de natureza bastante diversa serem formulados em 
nome da mesma palavra Ecologia. Que relação pode haver, por exemplo, 
entre um deputado “verde” na Alemanha, propondo coisas como a liberação 
sexual e a democratização dos meios de comunicação, e um conservador 
biólogo americano que se dedica a escrever um trabalho sobre o papel das 
bactérias na fixação do nitrogênio? Tanto um como o outro, entretanto, se 
dizem inseridos no campo da Ecologia. A chave para não nos confundirmos 
diante desse fato está justamente na percepção do amplo universo em que se 
movimenta o uso da palavra Ecologia. 

(Extraído de: LAGO, Antônio & Pádua, José Augusto. O que é Ecologia. 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1989, p. 13b.)

Registre, neste espaço, as idéias principais extraídas do texto.
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3. REUNIÃO? PARA QUÊ?

É bem provável que nunca tenhamos parado para pensar sobre a 
quantidade de reuniões que  devem ocorrer no mundo diariamente. Certamente 
os números alcançariam proporções astronômicas! Reuniões acontecem e com 
bastante frequência.

Muitas pessoas odeiam reuniões e veem nelas uma perda de tempo – o 
que, em alguns casos, realmente pode ser verdade. Há, porém, um outro lado que 
temos que visualizar: é também nas reuniões que podemos expor idéias, criticar, 
ouvir sugestões, decidir rumos, traçar metas, formular e reformular planos. Sendo 
assim, devemos aprender como nos comportarmos diante dessas situações que 
podem variar em grau de formalidade. 

Haveria uma maneira adequada de se portar em uma reunião de 
empresa/trabalho? Cremos que cada situação e cada contexto exigem 
determinado comportamento e não podemos nos esquecer de que muitas outras 
coisas em nós são capazes de comunicar: a postura, a expressão facial/corporal, 
a roupa. Portanto, algumas dicas sempre serão bem-vindas.

Dicas sobre como você se deve comportar em uma reunião

1) Sempre avalie, antes de tudo, o nível de formalidade em que a reunião 
será feita. Lembre-se de que um bom comunicador sabe adaptar-se às 
situações, expressando-se de acordo com o protocolo do encontro.
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2) Leia com muita atenção a pauta. Geralmente, quando os funcionários 
são convocados para uma reunião, a pauta de discussões é divulgada 
com certa antecedência.

3) Procure sempre prestar muita atenção ao que está sendo falado.
4) Anote, enquanto ouvir os outros falarem, dúvidas, sugestões, críticas e 

aguarde o momento oportuno de compartilhá-las com os demais.
5) Ao falar, procure adotar postura segura. Não tenha medo de 

discordâncias (isso é absolutamente normal em reuniões em que as 
pessoas se engajam e lutam por algo comum), pois as opiniões não 
devem ficar calcificadas; às vezes devem-se considerar alguns pontos 
que se contrapõem, entre si. Ser firme na opinião, na idéia, não significa 
que nunca se mude  – todos os seres são mutáveis por natureza, por isso 
a capacidade crítica de cada um e de todos deve sempre estar atenta. 
O que não se pode é tratar as opiniões com  vulgaridade (de forma 
comum e sem interesse).

6) No ato da fala, procure olhar sempre nos olhos dos demais participantes 
da reunião. Isso traz segurança e confiança naquilo que está sendo 
exposto. Olhares furtivos, baixos, sem expressão exprimem vários 
sentimentos negativos para quem os observa.

7) Utilize vocabulário adequado a cada situação.
8) Quase em toda reunião lavra-se uma ata. Antes de assiná-la, leia-a com 

atenção, pois se trata de um documento para diversos fins. 

Vamos, então, praticar?

Atividades de aprendizagem - 5

A seguir  aparece a transcrição de uma reunião (fictícia)  
empresarial. Um dos personagens não está se comportando 
adequadamente à situação no que se refere ao vocabulário. 
Identifique o personagem e reestruture a fala dele, a fim de 
adequá-la à situação. 

(Sr. Paulo) ─ Bem, agora solicito a vocês a exposição de suas 
opiniões quanto ao que foi tratado aqui.

(Bernardete) ─ Eu fiquei muito satisfeita em saber que a empresa 
está tomando providências a fim de promover melhor qualidade de 
vida aos funcionários. A licença prêmio é um incentivo a todos que 
já trabalhamos aqui há vários anos.

(Sofia) ─ Concordo com a colega e penso que, na contrapartida, 
também podemos oferecer um melhor serviço a nossos clientes!

(Cristóvão) ─ Ih, Sofia! Lá já vem você com esse pensamento de só 
trabalhar, só trabalhar! Eu acho que como tá tá bom, se melhorar 
estraga!

(Sofia) ─ Cristóvão, você não entendeu o que eu quis dizer. 
Melhorias não podem acontecer em mão única: tanto devem partir 
do empregador quanto dos colaboradores!

(Cristóvão) ─ É, mas a chefia já soltou a dela e não tá cobrando 
nada da gente, não. Acho que já tava mais do que na hora da 
gente ganhar esses negócios todos que foram falados aí, pois 
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trabalhamos aqui há mais de 10 anos cada!

(Sofia) ─ Você tem razão quanto ao merecimento, concordo 
plenamente! Mas creio que, quando conseguimos aprimorar nosso 
trabalho, também melhoramos nós mesmos e os outros. 

Reestruturação

4. A ARTE DE FALAR BEM

Você já imaginou um defunto narrando sua própria 
história? Acha isso impossível? Você não lembra da obra 
Memórias Póstumas de Brás Cubas  do grande escritor 
brasileiro Machado de Assis?

Pois bem, leia, então, um trecho retirado dessa obra:

Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma 
sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela 
chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, 
rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos 
contos de réis e fui acompanhado ao cemitério por 
onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve 
cartas nem anúncios. Acresce que chovia – peneirava – 
uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e 
tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a 
intercalar esta engenhosa idéia no discurso que proferiu 
à beira da minha cova: “- Vós, que o conhecestes, meus  
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senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a 
perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a 
humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que 
cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói 
à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao nosso 
ilustre finado.” 

Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe 
deixei. 

O trecho retirado da obra de Machado de Assis alude a uma situação 
interessante. Brás Cubas, já morto, narra sua própria história e, ao contar sobre o 
enterro, narra que um de seus amigos toma a palavra e passa a discursar – esse 
discurso (fala), no texto, é marcado pelo travessão e pelas aspas. Perceba que o 
amigo aproveita o tempo chuvoso e estabelece uma relação entre a natureza e 
a morte de Brás, em que aquela estaria chorando a morte deste. O discurso, rico 
em elogios, possui certa pompa e grandeza (note o uso do pronome vós que 
acarreta maior grau de formalidade). O tom lírico e exacerbado do discurso 
parece se referir a um homem de grande importância.

 No caso de Brás Cubas, toda essa pompa discursiva não passa de mero 
cumprimento de formalidade; note que o narrador diz no parágrafo seguinte: 
“Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei.” 
Aqui, pode-se observar que o amigo, realizador do discurso, o faz porque se sente 
obrigado, pois tinha sido beneficiado financeiramente pelo falecido. O uso, no 
entanto, de certos recursos lingüísticos, como já citados no parágrafo anterior, 
confere à oratória um tom grandiloquente, digno de um homem de destaque.  

Falar bem é uma arte! Tal frase realmente condiz com a realidade, mas o 
que poucos sabem é que se trata de uma arte que pode estar ao alcance de 
todos, considerando aqui todas as individualidades possíveis – o sujeito mais tímido, 
o mais extrovertido, aqueles que gostam de público, os que preferem não estar 
tão expostos assim e outras variantes.

Algumas pessoas parecem ter certo talento para isso e, provavelmente, 
elas sempre conseguirão maior destaque quando se trata da arte da oratória. 
Todavia, mesmo aqueles que não se reconhecem  talentosos podem, mediante 
estudo e técnicas, conseguir evoluir significativamente ao falar em público.

O que fazer, portanto, quando você tiver que discursar?
Se você foi convocado ou convidado a se expressar de maneira formal em 

alguma situação, isso lhe foi, provavelmente, solicitado com antecedência; é, 
pelo menos, o que regula o bom senso. Portanto, você terá algum tempo para se 
preparar.

No momento em que você aceitou (ou foi obrigado a aceitar) o desafio, 
um bom planejamento do que  irá falar dará  base segura para a exposição oral.

A seguir, seguem algumas dicas que lhe podem ser úteis na redação do 
discurso. 

1) É importante  saber quanto tempo se tem para falar. Você deve  
escrever pensando no limite que esse tempo  impõe. Os discursos mais 
breves devem possuir um maior grau de objetividade, já os mais longos 
permitem  número maior de citações, analogias, exemplos, etc. 

2) Um discurso bem feito requer uma introdução cuidadosa. Uma das 
técnicas utilizadas para isso é remeter a algum fato de evidência, a um 
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trecho de escritor importante, à letra de alguma música de relevância 
ou a objetos de representação cultural. 

Veja o exemplo de introdução num discurso de formatura:   

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ– 
DR........., DIGNÍSSIMA DIRETORA DA...........– CAMPUS .........– DRA..................., 
ILUSTRÍSSIMOS COORDENADORES E PROFESSORES, SENHORES CONVIDADOS E 
CAROS ALUNOS: 

 Ao se proferir um discurso de colação de grau quase sempre se cai na 
tentação de se recorrer aos lugares-comuns que a situação parece exigir. 
Contudo, quando penso que tenho à minha frente tecnólogos recém-
formados, alguns até com prática de alguns anos, recorre-me à mente um 
soneto de Camões cuja primeira estrofe cito neste momento: 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança;
todo o mundo é composto de mudança, 
tomando sempre novas qualidades. 
Muitos podem estar se indagando, agora, sobre o que esses versos têm 

em comum com a figura do tecnólogo e com a tecnologia em si própria. O 
texto não aborda as diferentes teorias, não discorre sobre a importância do 
curso técnico, não faz alusão a nenhuma regra de conduta do mestre ou do 
aluno, no entanto, resgata uma característica do homem que julgo ser da 
mais profunda importância: a mutabilidade do ser.  [...]

Observe a relação  estabelecida entre os versos de Camões e uma das 
características do ser humano. Com certeza, o discurso discorrerá em torno dessa 
característica, relacionada à profissão escolhida pelos estudantes formandos. 
Utilize desse recurso apenas quando você souber estabelecer conexões entre o 
conteúdo da citação com o conteúdo de sua fala. 

1) Procure saber com antecedência se haverá alguma autoridade 
presente na composição da mesa (caso haja) ou na platéia. Pesquise os 
tratamentos que devem ser utilizados para cada uma. 

2) Utilize vocabulário coerente com a situação, evitando repetições 
desnecessárias de termos.

3) Organize as idéias antes de escrever. Após a escrita sempre serão 
necessárias duas ou mais leituras, porque um texto nunca estará bom da 
primeira vez. As releituras servem para você podar os excessos, corrigir 
eventuais problemas gramaticais e aperfeiçoar as idéias.

4) Se puder, solicite que um amigo leia seu discurso em voz alta. Enquanto 
ele(a) procede à leitura você poderá, agora como ouvinte, observar a 
qualidade do que escreveu. Ao final da leitura, peça também a opinião 
do amigo sobre o discurso. 

5) Enfim, leia seu discurso muitas vezes, com correta entonação, antes da 
exposição oficial. Você deverá ter pleno domínio sobre ele, a ponto de, 
no ato da fala, poder direcionar seus olhos não apenas para o papel, 
mas também para o público que o ouve. 
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Você poderá dizer a si mesmo: - ”Bom, até aqui,estou bem  tranqüilo. Dou 
conta de escrever meu discurso. Mas... e no momento do discurso? Será que não 
vou ficar nervoso, perder o fio da meada e.....?” 

Para ajudá-lo a superar possíveis situações de nervosismo diante da platéia 
que está aguardando seu discurso, indicaremos algumas técnicas que poderão 
ajudá-lo a superar  ou a controlar esses momentos.

Certas pessoas simplesmente entram em pânico 
quando precisam discursar em público. Um pouco de 
nervosismo é fato comum a praticamente todos que 
enfrentam essa situação, contudo é necessário 
aprender a lidar com ele e não deixar que ele 
predomine. Técnicas de falar auxiliam, embora nem 
sempre funcionem da mesma maneira para todos.

1) Antes da apresentação pública, é 
extremamente necessário que você tenha lido várias 
vezes seu discurso – é treino mesmo! Ler pausadamente, 
fazendo uma pontuação expressiva (há pessoas que leem, 
mas parece que todas as frases terminam em ponto final, não 
há diferença entre exclamação e interrogação, por exemplo). 
Se existir alguma palavra que você tenha maior dificuldade de 
pronunciar, treine-a separadamente até atingir o efeito sonoro 
preciso do termo; ou, então, é melhor substituí-la por outra palavra que 
tenha o mesmo sentido e seja mais fácil de pronunciar.

2) Antes de aparecer ao público, inspire e expire profundamente algumas 
vezes, isso ajuda a oxigenar o sangue, levando uma sensação de alívio.

3) Uma vez frente à platéia, encare-a sem medo. Você perceberá que ela 
não lhe fará mal. Não se afobe e já comece a discursar; faça, antes, 
uma saudação breve aos presentes.

4) Antes de iniciar a fala, nunca peça desculpas à platéia (fazendo-se de 
coitadinho) Ninguém se sentirá motivado a ouvi-lo se você, 
previamente, já avisar que não é bom ou que sua voz não está de 
acordo. 

5) Comece a leitura ou o discurso com calma, ordenando as idéias – evite 
comentários de improviso. Às vezes a situação pode oferecer algo a ser 
dito no momento (aí se pode fazer), porém pontuar cada idéia com 
improvisações poderá levá-lo a se perder no discurso. Quando houver 
trechos mais enfáticos do texto, faça-os de acordo, encare o público 
com uma leve pausa – sua expressão facial ajudará muito, desde que 
sem muitos excessos.

6) Não passe o tempo todo lendo com os olhos voltados para o papel. 
Para que isso não ocorra é que recomendamos a leitura extensiva 
prévia. Partes de seu discurso já deverão estar memorizadas, o que o 
ajudará a manter maior contato com a platéia.

7) Evite ser monótono – geralmente isso ocorre quando se discursa num 
mesmo tom ou inflexão de voz. As frases devem possuir expressividade.

8) Se errar alguma coisa, apenas peça desculpas e continue – trata-se de 
um procedimento absolutamente normal, desde que não exagerado.

9) Por fim, curta cada momento – discursar é uma oportunidade ímpar e 
você poderá aprender  muito com ela. Ao terminar, agradeça a todos 
os presentes de forma geral. 
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Que tal agora, fazermos alguns exercícios para efetivar sua aprendizagem 
sobre os temas que acabamos de tratar?

Atividade de aprendizagem - 6

Imagine que você foi eleito o orador de sua turma  de ensino 
médio no dia da formatura. Elabore um discurso que deverá 
durar de 5 a 7 minutos, no máximo. No dia dessa formatura 
estarão presentes, além dos colegas e convidados, o prefeito 

de sua cidade, o secretário de educação do município, bem como a diretora 
e os professores do colégio. O discurso deverá ser  digitado (fonte Times New 
Roman 12, espaço 1,5 entre linhas).

Nesta unidade tratamos da Comunicação em alguns pontos 
diferentes, mas que se completam entre si. Primeiro,  
trabalhamos com a noção de como é constituído o processo 
comunicativo, seus elementos e suas determinações. Após 
esse conhecimento, abordamos a questão da comunicação 
em grupos, trabalhando especificamente com certos tópicos 
relacionados à apresentação de seminários e a postura 

adequada do comunicador em reuniões de trabalho. Ao final da unidade, 
apresentamos dicas práticas de como falar em público e como escrever um 
discurso. Todos os tópicos apontam sempre para uma única direção: o 
aperfeiçoamento de capacidades que estão intrínsecas a nós, pois é por meio 
delas, dentre outros tantos fatores, que podemos nos afirmar como cidadãos 
aptos ao conhecimento e ao desenvolvimento.

SABER M

Como falar corretamente e sem inibições (Reinaldo 
Polito. Editora Saraiva) - Neste livro, os aspectos de 
como se elaborar um discurso são tratados 
minuciosamente pelo autor; da mesma, forma técnicas 
de falar em público são trabalhadas de maneira clara 
e objetiva. Obra que já ultrapassou as 100 edições. 

Comunicação em Prosa Moderna (Othon M. Garcia) – Este livro traz o trabalho 
com a comunicação em diferentes níveis, trabalhando várias possibilidades que 
abrangem desde a escrita até a redação de textos técnicos.

Prática de Texto para Estudantes Universitários (Carlos Alberto Faraco/ Cristovão 
Tezza) – Um guia da leitura e da produção textual dentro de uma abordagem 
dinâmica e moderna. O livro traz muitos textos para reflexão e trabalha com 
alguns tópicos importantes de linguagem.

Frankenstein (Mary Shelley) – um dos clássicos ingleses do início do século XIX. As 
discussões sobre a ética da ciência, a criação do homem, a marginalização do 
diferente, são todas colocadas à mesa nessa narrativa misteriosa e fascinante. 
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Dona Guidinha do Poço (Manuel de Oliveira Paiva) – importante obra 
regionalista da literatura brasileira. Demonstra aspectos típicos da vida rural 
sertaneja, a cultura, o linguajar, o trabalho. Texto interessante, baseado, em 
partes, num fato real ocorrido.

Memórias Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis) – um dos marcos da 
literatura brasileira. Nesta obra, depara-se com um narrador já morto que irá, 
do além, escrever suas memórias desnudando a si e a sociedade brasileira do 
século XIX. A ironia e o sarcasmo são as marcas principais que tingem esse 
incrível romance de um dos maiores nomes da literatura brasileira.

Seja qual for a abordagem referente ao trabalho com comunicação e 
linguagem, não se pode nunca esquecer de que a leitura é componente 
essencial ao desenvolvimento das habilidades intelectuais, como também ao 
desenvolvimento da sensibilidade. Por isso, sempre é sugerida a leitura de obras 
cujos trechos constaram na unidade.





UNIDADE II

E ELABORAÇÃO
LINGUAGEM
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Nesta segunda unidade, trabalharemos especificamente com questões 
que envolvem a linguagem escrita e sua adequação à norma padrão.

Compreendemos que o entendimento acerca de como a língua funciona 
amplia a nossa possibilidade de expressão. Para tanto, desenvolveremos quatro 
tópicos que tratam de temas sobre os quais costuma haver certa recorrência de 
inadequações:

- coesão textual;
- dúvidas gramaticais frequentes

Inicialmente, abordamos a coesão textual, essencial à elaboração da 
linguagem escrita fluente e clara. Na sequência, separamos alguns itens 
relacionados ao emprego de certas palavras ou termos que, normalmente, 
oferecem dificuldade àquele que escreve. Não poderíamos nos furtar à 
construção de um tópico que falasse sobre coerência textual, pois, muitas vezes, a 
coerência de um texto se desfaz pelo mau uso dos recursos lingüísticos. Por fim, 
inserimos uma seção que trata de algumas especificidades da linguagem 
técnica/acadêmica que nos direciona a conteúdos específicos para ocasiões 
também específicas.

Objetivos 

Ao final do estudo desta Unidade, você deverá saber:

a) reconhecer a importância dos elementos coesivos e da coerência na 
constituição do discurso escrito;

b) compreender de que forma a elaboração do período contribui para a 
clareza e a expressividade da idéia no âmbito da escrita;

c) solucionar determinados problemas gramaticais recorrentes em textos;
d) utilizar algumas estratégias acerca da linguagem técnica/acadêmica.

1. A COESÃO TEXTUAL

resenha
 

Leia a  abaixo:

- coerência textual;
- linguagem técnica.

Um astro em Minha Vida (10 Items or Less, Estados Unidos, 2006. 
Swen) – Um ator meio em fim de linha (Morgan Freeman) 
cogita interpretar um gerente de supermercado numa 
produção independente. Para tanto, vai fazer “pesquisa” num 
estabelecimento na periferia de Los Angeles, onde os únicos 
sinais de vida inteligente são emitidos pela moça que opera o 
caixa rápido – Scarlet (a espanhola Paz Veja), que tem um 
temperamento furioso, um carro velho, um marido cafajeste e 
a ambição de deixar essa vida besta para trás. Apesar do 
título nacional pouco convidativo e do enredo que flerta com 

Resenha:  
texto que 
apresenta a 
relação de 
propriedades 
relevantes  de 
um objeto, 
bem como 
descreve as 
circunstâncias 
que o envolve.
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o clichê, o filme do diretor Brad Silberling é um pequeno 
trabalho de ourivesaria, na interação entre os dois 
personagens e na atuação criteriosa do par central.

(extraído da Revista Veja, edição 2018 – ano 40 – 
nº29 – julho 2007, p. 128) 

Você conseguiu  compreender  essa resenha do filme? O texto está claro?
Se você conseguiu ler e compreender o texto, e sobre isso não tenho 

dúvidas, é porque, antes de tudo, ele possui coesão entre seus enunciados, isto é, 
entre as partes que o compõem. Mas, o que é coesão?

O termo coesão traz a idéia de ligação, de harmonia. Quando dizemos 
que um “texto é coeso”, reportamo-nos à forma como as idéias foram dispostas e 
“costuradas” por termos carregados de sentido que estabelecem harmonia entre 
as partes (dentro da frase, dentro do período, de período para período, de 
parágrafo para parágrafo.

Em outras palavras, quando você escreve um texto coeso, você está 
construindo sentidos!

Mas, o que dá coesão ao texto são seus elementos. Portanto, é importante 
que façamos uma pausa aqui para tratarmos um pouco dos elementos coesivos.

Retome a resenha que acabou de ler. Saberia localizar e dizer 
quais os elementos de coesão no texto?

O segundo período do texto inicia com o termo para tanto.  É um 
conectivo que remete à idéia expressa anteriormente, ao fato de o ator querer 
interpretar um gerente de supermercado. 

Ainda neste período, percebemos o emprego de onde, logo após a 
palavra Los Angeles. Neste caso, o conectivo que fornece uma idéia de lugar, 
refere-se à cidade anteriormente citada, a fim de complementar uma informação 
sobre ela. 

Com função semelhante aparece a palavra que duas vezes se referindo à 
Scarlet, também fornecendo algumas informações sobre ela. 

Observe ainda, no mesmo período, o termo essa, recuperando toda a 
enunciação feita acerca da vida de Scarlet (temperamento furioso, carro velho, 
marido cafajeste) e introduzindo um julgamento a respeito: besta. 

Por fim, note  a expressão introdutora do terceiro período: apesar do 
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(apesar de + o). Ela supõe que se enunciará uma ideia que se contrapõe a outra, 
como realmente acontece: 

O título do filme é pouco convidativo e o enredo flerta com o clichê  
(porém) o filme do diretor é um trabalho de ourivessaria na atuação dos 
personagens. 

É por conta dos elementos de coesão que o texto não se torna um 
amontoado caótico de ideias, pois eles servem para ligar e estabelecer 
relações de sentido entre as partes. 

Experimente retirar de qualquer texto os elementos de conexão. Será que o 
texto ficaria compreensível?

Leia, então, a mesma resenha, mas sem os respectivos conectivos.

O que achou? Um tanto confuso, não é?
Você, certamente, se deu conta de que,  mesmo em se tratando de 

poucas palavras, o prejuízo para compreensão do texto é bastante considerável. 
Às vezes, também o mau uso dos elementos coesivos pode levar à 

construção de uma ideia a significados estranhos. Observe um trecho de uma 
produção textual feita por um aluno do curso superior: 

“O texto falha quando diz respeito ao Brasil que daria certo pelo fato que 
não é nada parecido com o dos estados Unidos de que a pobreza e falta de infra-
estrutura para a internet e a ausência de um sistema de banda larga.” 

Você entendeu a mensagem do estudante universitário? Aposto que teve 
dificuldades para compreender o que ele escreveu. Por que será?

 Porque não é possível entender  a ideia do autor quando é totalmente 
prejudicada pelo uso inadequado de elementos coesivos. Por isso, coesão textual 
é um assunto que requer  sua  máxima atenção,  estudo e  prática consciente de 
escrita. 

Um astro em Minha Vida (10 Items or Less, Estados Unidos, 2006. 
Swen) – Um ator meio em fim de linha (Morgan Freeman) 
cogita interpretar um gerente de supermercado numa 
produção independente.  Vai fazer “pesquisa” num 
estabelecimento na periferia de Los Angeles, os únicos sinais 
de vida inteligente são emitidos pela moça opera o caixa 
rápido – Scarlet (a espanhola Paz Veja),  tem um 
temperamento furioso, um carro velho, um marido cafajeste e 
a ambição de deixar vida besta para trás. Título nacional 
pouco convidativo e do enredo que flerta com o clichê, o 
filme do diretor Brad Silberling é um pequeno trabalho de 
ourivesaria, na interação entre os dois personagens e na 
atuação criteriosa do par central. 
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Muitas palavras podem funcionar como elementos de coesão textual, no 
entanto existem algumas classes que são mais recorrentes como os pronomes, os 
advérbios, as preposições e as conjunções. 

Exemplos: 

1) Maíra e Raíssa são muito amigas, esta gosta de música enquanto 
aquela prefere a literatura.

2) São Paulo é muito distante de Porto Alegre, espero não voltar para lá 
tão cedo!  

3) Você prefere café com açúcar ou com adoçante? 

4) Choveu pouco, mas já deu para sentir os efeitos benéficos da água.

Também é importante saber que muitos elementos de coesão exercem 
funções de significado dentro da frase. 

No exemplo 4, a conjunção mas além de unir as duas orações também 
estabelece entre elas sentido de adversidade, de contrariedade. 

Para auxiliá-lo,  listamos, no quadro a seguir,  alguns conectivos e seus 
respectivos significados, para que você possa fazer bom uso deles na hora da 
escrita.  

Pronomes 
demonstrativos

Advérbio
de lugar

preposição

conjunção

Adição: e, nem, mas também, mas ainda, como...
Oposição: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no 

entanto...
Alternância: ou, ou...ou, ora...ora, quer...quer, umas 

vezes...outras vezes...
Conclusão: ogo, portanto, por isso, assim, então...
Explicação: porque, que, porquanto, pois (antes de verbo)...
Causa: porque, pois, visto que, já que...
Comparação: que, qual, como, quanto...
Contrariedade/Concessão: embora, ainda que, se bem que, conquanto, 

apesar de que...
Hipótese/Condição: se, salvo se, caso, contanto que...
Acordo/Concordância: conforme, consoante, segundo, como...
Conseqüência: que, tanto que, de sorte que, de maneira que, 

sem que...
Tempo: quando, logo que, depois que, sempre que, 

enquanto...
Finalidade: para que, a fim de que, de modo que, de forma 

que...
Proporção: à proporção que, à medida que, ao passo que...

Conjunções e Locuções Conjuntivas

Mas, quais as palavras que funcionam como elementos 
coesivos?
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Afirmação: sim, certamente, efetivamente...
Dúvida: talvez, decerto, porventura, acaso, provavelmente...
Intensidade: muito, pouco, bastante, tão...
Lugar: aqui, cá, lá acolá, atrás, abaixo...
Modo: bem, mal, assim, apenas, depressa...
Negação: não, tampouco, absolutamente.
Tempo: hoje, amanhã, depois, diariamente, já...

Advérbios

Essas tabelas não esgotam, de forma alguma, as possibilidades de recursos 
para se utilizar na redação de um texto. Todavia podem ajudar a lançar luz sobre 
o assunto bem como auxiliar a você de uma forma mais prática.

Se você quiser saber mais sobre conjunções, locuções 
conjuntivas e advérbios, pesquise em seus livros de 
português, ou pela Internet e complete os dois quadros 
acima.

Vamos, agora, verificar se o assunto aqui tratado foi por você bem 
compreendido?

Atividade de aprendizagem – 1 a 4

1 - Oferecemos abaixo trechos de obras literárias, mas sem os 
conectivos.  Em seu lugar colocamos um asterisco (*). Logo 
abaixo do texto, encontrará os conectivos retirados do 
texto, mas não ordem. Insira cada conectivo em seu 
devido lugar, tornando o texto compreensível.

a) “Volta  a serenidade ao seio do guerreiro branco, * todas as vezes que * 
olhar pousa sobre a virgem tabajara, * sente correr * pelas veias uma onda 
de ardente chama. * * a criança imprudente revolve o brasido de intenso 
fogo, saltam as faúlhas inflamadas * * queimam as faces.” 

( José de Alencar.  Iracema)

b) “Tinham falado do dia, * estivera excelente – de Catumbi, * morava o casal 
Fortunato, e de uma casa * saúde, * adiante se explicará. * os três 
personagens * presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de 
contar a história * rebuço.” 

( Machado de Assis.  “A Causa Secreta”)

c) “O céu está sombrio e escuro, cinzento-escuro. O que foi minha vida em 
todos * anos? Sacrifício e devotamento. É * viver sempre numa tarde * de 
chuva, pesada * tristezas. * não devo * lamentar; * fosse preciso recomeçar 
novamente, novamente faria da minha vida a mesma * foi, de sacrifício e 
devotamento. Devo sentir-me feliz * cada filho seguiu o caminho escolhido.” 

( Éramos Seis – Maria José Dupré)

lhe, lhe, ele, mas, seu, quando, que 

que, onde, como, sem, aqui, de, que

se, que, assim, esses, de, mas, como, me, porque
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2 - Leia cada período, depois reescreva-o começando da forma indicada, 
mantendo, porém, as mesmas informações contidas no período original. 
Observe o exemplo: 

O crescimento da economia chinesa fez com que, nas duas últimas 
décadas, em torno de 200 milhões de pessoas deixassem o campo em 
direção aos centros urbanos. (Veja, 2008)

Nas duas últimas décadas, em torno de 200 milhões de pessoas 
deixaram o campo em direção aos centros urbanos, na China, devido ao 
crescimento da economia do país. 

a) Graças à política do filho único instituída em 1979, a China produziu a 
primeira geração da história do mundo composta majoritariamente de 
jovens sem irmãos. (Veja, 2008)

Composta majoritariamente de jovens sem irmãos, a primeira... 

b) Maria Lúcia, 26 anos, doméstica, sempre acalentou um sonho, dentre tantos 
outros: o de ser bailarina – sua vida, porém, não permitiu que o sonho se 
realizasse. 

Embora sempre tenha acalentado o sonho... 

c) O peixe elétrico vive em águas pobres em oxigênio e sobe à superfície, de 
tempos em tempos, para respirar. (Folha de São Paulo, 1990)

De tempos em tempos,... 

d) O choque de um peixe desenvolvido pode paralisar e matar um cavalo. 
(Folha de São Paulo, 1990)

Um cavalo pode... 

3 - Em um mural de certo colégio, lia-se o seguinte aviso: 

AVISO 

Comunicamos a todos que hoje necessitamos os 
ingressos vendidos para a Festa Junina onde 
ocorrerá neste ambiente escolar. Os alunos cujos 
não conseguiram vender seus ingressos deverão 
devolver os ingressos na secretaria do colégio 
até pelo período da manhã. Os alunos que não 
comparecerem terão de pagar, porém o 
prejuízo não pode ficar para o colégio. 

Gratos
Comissão Organizadora
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             O aviso veiculado no mural apresenta  problemas de coesão textual. 
Identifique-os e corrija-os, tornando o anúncio mais claro e inteligível. 

4 - Continue a narrativa abaixo, utilizando os conectivos sugeridos no  início de 
cada parágrafo. 

Marcos sempre mostrou preocupação com o ambiente em que vivia. 
Evitava o desperdício de água, economizava luz, não jogava lixo fora do 
recipiente. Um dia, porém, ...

Ainda assim,...
Nunca, entretanto, ...
Dessa forma,....

 

2. FRENTE A FRENTE COM ALGUNS PROBLEMAS 

Observe as palavras abaixo:
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Você saberia identificar qual a correta?
O processo de escrita envolve, dentre muitos fatores, o 

conhecimento dos mecanismos linguísticos capazes de 
melhorar a expressão de nossas ideias. É comum, todavia, nos 
depararmos com algumas dúvidas quanto à forma como se 
escreve alguma palavra, a flexão de outra, a utilização ou não 
de certos termos.

Pensando nesses problemas é que  elaboramos, a 
seguir, uma listagem de determinadas expressões ou palavras 
que, não raro, podem lhe oferecer dificuldade na hora de 
escrever.  

2.1. Há – Ah! – A  

Percebemos, hoje em dia,  certa dificuldade por parte de algumas pessoas 
em utilizar com propriedade há, ah! , a. Você saberia diferenciá-las? 

Então, siga atentamente minha explicação e verá como não é tão 
complicado.

Há (verbo haver) é utilizado
- em situações que indicam tempo transcorrido.
Exemplos:
a) Há dias não o vejo!
b) Eles não aparecem aqui há meses.

- como sinônimo do verbo existir.
Exemplos:
a) Não há mais frutas no pomar.
b) Percebo que há  certo ar de ironia no texto. 

Ah! (interjeição) utilizado para a expressão de sensações como espanto e  alegria.
Exemplos:
a) Ah! Você por aqui?
b) Ah! Que bom que vocês estão aqui! 

A (artigo, preposição) é, geralmente, o mais utilizado  por todos. 
Exemplos: 
A perna da mesa apareceu quebrada (artigo)
Ela pôs-se a chorar copiosamente. (preposição)

Observação:
Para diferenciar do uso do há e a em relação a tempo, o a sempre será 
usado para tempo posterior (futuro), enquanto o outro se usa para tempo 
transcorrido (passado).

 

Sempre que aparecerem dúvidas, não se esqueça de 
recorrer a um dicionário ou a uma gramática, dois materiais 
de consulta indispensáveis para que você possa se  
expressar adequadamente.
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Exemplos: 
a) Daqui a pouco nos encontraremos no restaurante. (tempo futuro)
b) Ela saiu de casa há três dias. (tempo passado)

2.2. Ao invés de – Em vez de 

Ao invés de é utilizado quando pretendemos dar o sentido de “ao contrário de”. 
Exemplo: Ao invés de se desesperar, ele manteve-se calmo.

Em vez de tem o significado de “em lugar de”. 
Exemplo: 
Em vez de ir à escola, ficou em casa dormindo. 

2.3. À medida que – Na medida em que 

À medida que é uma expressão usada quando queremos atribuir à frase uma 
idéia de proporção. 

Exemplo:
Sua escrita irá se aperfeiçoar à medida que você for escrevendo de 
maneira consciente e cuidadosa. 

Na medida em que é uma expressão usada quando queremos dar um sentido de 
causa à oração. 

Exemplo: 
Cumpriremos a determinação judicial na medida em que ela já foi 
expedida. 

2.4. Ao encontro de – De encontro a 

Ao encontro de significa em busca de, em favor de, na direção de. 
Exemplo: 
A medida provisória veio ao encontro dos anseios dos funcionários 
públicos.

De encontro a significa em oposição, contra. 
Exemplo:
Ele bateu o carro de encontro ao muro. 

2.5. De baixo – Debaixo  

De baixo indica movimento de baixo para cima. 
Exemplo:
Antes de subir no andaime, olhei-o de baixo até o alto. 

Debaixo significa em posição inferior, sob. 
Exemplos:
a) Deixei os materiais debaixo da carteira de meu amigo.
b) A base fica debaixo.
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2.6. De repente 

Só existe na grafia “de repente”. Torna-se, portanto, incorreto escrever 
“derrepente”. 

Exemplo: De repente ele se viu nu no meio da avenida. 

2.7. Este – Esta – Isto – Esse – Essa – Isso 

a) Emprego em relação à condição espacial 

Este, esta, isto: utilizados quando o que(quem) foi mencionado está próximo à 
pessoa que fala. 

Esse, essa, isso: quando o que(quem) foi mencionado está próximo à pessoa com 
quem se fala.  

Exemplos:
1) Esta caneta aqui em minha mesa já não funciona.
2) Esse garoto que está ao seu lado é seu irmão, Lucas? 

b) Emprego em relação à situação temporal

Este, esta, isto: utilizados quando  se tratar do tempo presente, ou que ainda não 
passou. Serve, também, para expressar um futuro bem próximo do tempo do 
falante. 

Esse, essa, isso: utilizados para expressar tempo passado próximo/distante ou para 
um futuro distante. 

Exemplos:  
1) Nesta semana será anunciado o vencedor do concurso.
2) Este dia de hoje está sufocante!
3) Neste ano de 2008 conseguimos atingir apenas parte de nossos 

objetivos.
4) Nesse último ano, nos conhecemos e nos casamos.
5) Um dia desses eu fui visitá-lo, mas não havia ninguém em casa.  

c) Emprego quanto ao que se menciona 

Este, esta, isto – são utilizados em referência ao que será enunciado ou a um termo 
imediatamente anterior. 

Esse, essa, isso – são utilizados em referência àquilo que já foi mencionado. 
Exemplos: 
1) O problema de vocês é este: muita conversa e pouco estudo!
2) Olhei novamente para a planta, e esta começava a murchar.
3) Jânio, Douglas e Giancarlo jogaram pelo time oficial da cidade. Esses 

atletas treinaram muito antes de ir competir. 

2.8. Haja vista / haja visto

A forma correta é “haja vista”, porque refere-se à vista (substantivo 
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feminino) e não ao verbo ver. 
Exemplo:
Não podemos dizer que estamos bem de saúde no município, haja vista os 
casos confirmados de dengue no último mês. 
Não existe a forma ”haja visto”.

2.9. Mal – mau 

Mal é antônimo de bem. 
Exemplos: 
A criança se comportou muito mal na igreja, ontem à tarde.

Mau é antônimo de bom.
Exemplo: 
Vocês são um mau exemplo para os mais novos. 

Sempre que você tiver dúvidas quanto ao emprego substitua o termo pelo 
seu antônimo correspondente, então você já terá a resposta.

2.10. Onde – Aonde 

Onde: utilizado com verbos que indicam permanência.
Exemplo: 
A casa onde moro é bastante pequena. 

Aonde: utilizado com verbos que indicam movimento. 
Exemplo: 
Aonde você vai a estas horas?

2.11. Por que – Porque – Por quê – Porquê  

Por que: pode ser usado em três situações distintas:
– quando se inicia uma frase interrogativa direta. Ex.: Por que não vieste à 

aula ontem?
– em frases interrogativas indiretas. Neste caso é possível acrescentar, a fim 

de comprovar, as palavras motivo ou causa após o termo. 
Exemplo.: Quero saber por que não vieste à aula ontem. (Quero saber por 
que motivo não vieste à aula ontem). 
– quando for equivalente a pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais.  
Exemplo: 
Os caminhos por que andei eram pedregosos. (Os caminhos pelos quais...)

Porque é utilizado para introduzir justificativas.
Exemplo.: 
Não vim à aula porque estive doente

Por quê ocorrerá ao final de frases interrogativas diretas.
Exemplo.: 
Não vieste à aula, por quê?
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Porquê é um substantivo (neste caso ele poderá ser substituído pelas palavras 
motivo, razão, causa. 

Exemplo.: Quero saber o porquê de sua ausência. (Quero saber o motivo 
de sua ausência)

Até aqui, fizemos o possível para tornar as explicações mais simples e 
claras. Que tal, agora, você demonstrar que entendeu e sabe utilizar os termos de 
maneira adequada?

Vamos, agora, praticar?

                          Atividades de aprendizagem – 5 a 7

5 - Complete as lacunas escolhendo uma das expressões entre 
parênteses.

a)  Não freou a bicicleta e foi..................................muro. (ao 
encontro de/de encontro ao)

b) Direi a ele só daqui ........................ alguns dias.  (há/a/ah)

c) ...................... você está tão ............ – humorada? (por que/ porque/mau/mal)

d) Nós vamos ao cemitério............. nosso avô foi enterrado (onde/aonde)

e)  ...................... se tu soubesses o quanto te amo! (há/ah/a)

f ) Ninguém poderá sair do recinto. ................ foi a frase que todos ouvimos do 
chefe. (esta/essa)

g) Mário e Garcia sabiam do ..................... de tudo aquilo. (por quê/porquê)

h) A criança já vinha apresentando o sintoma ............... meses. (há/ah/a)

i ) Tornamo-nos independentes............................... trabalhamos. (à medida 
que/na medida em que)

j ) ..................... nadaremos nesta praia? (onde/aonde)

k) ..................... próximo ano, espero me organizar melhor. (neste/nesse)

l ) Tudo ficou resumido................... sentença: “trabalhará de forma benemérita 
por quatro anos”.

m)Eu não estive aqui, sabes.......................?(por que/por quê)

n ) ..................... meu amigo, aqui, não é traidor não! (este/esse)

o) O piano ficava ............................. da escada. (de baixo/debaixo)

p) Quando chegamos, aquela mulher nos olhou ................. ao alto. (de 
baixo/debaixo)

q) Não sei .......................... tantas provações na minha vida! (porque/por que)

r ) Hamlet! ......................... é uma das maiores tragédias escritas por 
Shakespeare. (esta/essa)  
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6 - Leia o trecho do poema abaixo e responda às questões que seguem.

b) Explique qual a razão do emprego do pronomes esse (essa cova... esse 
chão) e este (deste latifúndio...). Existe diferença de sentido entre eles no 
texto?

7 - Vamos supor que Heitor seja o representante de classe da sua turma. Como 
líder, ele ficou incumbido pelos demais colegas de solicitar ao diretor 
algumas melhorias na sala de aula, mas terá de fazê-lo por escrito. Heitor 
sabe que você é o melhor aluno de Língua Portuguesa da turma, por isso, 
após escrever  o texto, solicita que você faça a correção. Você não quer 
ajudar o Heitor e a turma corrigindo o texto?  

- Essa cova em que estás,
com palmos medida,
é a conta menor
que tiraste em vida.

- É de bom tamanho,
nem largo nem fundo,
é a parte que te cabe
deste latifúndio.

[...]
- Esse chão te é bem conhecido

(bebeu teu suor vendido).
- Esse chão te é bem conhecido

(bebeu o moço antigo)
[...]

(João Cabral de  Melo Neto. 
Morte e Vida Severina). 

a) Quem é o interlocutor da voz que fala no poema? Explique.

Prezado senhor Diretor

A turma do 2º ano matutino vem, respeitosamente, solicitar de 
Vossa Senhoria a solução desses problemas:

a) As carteiras aonde estudamos estão quebradas e rabiscadas, 
precisamos que elas sejam trocadas.

b) A dois anos aguardamos um ventilador, gostaríamos de vê-lo em 
sala ainda nesse ano.

c) É necessário que se refaça o assoalho, pois quando estamos 
caminhando pela sala, derrepente, se solta um taco.

d) As janelas também precisam de reparos, pois os vidros foram 
mau colocados. 
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Aguardamos sua resposta, haja visto sempre termos sido atendidos 
pelo senhor 

Respeitosamente

Correção do texto

3. COERÊNCIA TEXTUAL 

Leia, atentamente o trecho abaixo, extraído do subtítulo “Higrômetros 
singulares”, do capítulo III de A terra, em Os Sertões, de Euclides da Cunha.  

O sol poente desatava, longa, a sua sombra pelo chão e protegido por ela 
– braços largamente abertos, face volvida para os céus – um soldado 
descansava.

Descansava... havia três meses.
Morrera no assalto de 18 de julho. A coronha da Mannlicher estrondada, o 

cinturão e o boné jogados a uma banda, e a farda em tiras, diziam que sucumbira 
em luta corpo a corpo com adversário possante. [...] e ao enterrar-se, dias depois, 
os mortos, não fora percebido. Não compartira, por isto, a vala comum de menos 
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de um côvado de fundo em que eram jogados, formando pela última vez juntos, 
os companheiros abatidos na batalha. O destino que o removera do lar 
desprotegido fizera-lhe afinal uma concessão: livrara-o da promiscuidade lúgubre 
de um fosso repugnante; e deixara-o ali há três meses – braços largamente 
abertos, rosto voltado para os céus, para os sóis ardentes, para os luares claros, 
para as estrelas fulgurantes...

E estava intacto. Murchara apenas. Mumificara conservando os traços 
fisionômicos, de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, 
retemperando-se em tranqüilo sono, à sombra daquela árvore benfazeja. Nem um 
verme – o mais vulgar dos trágicos analistas da matéria – lhe maculara os tecidos. 
Volvia ao turbilhão da vida sem decomposição repugnante, numa exaustão 
imperceptível. Era um aparelho revelando de modo absoluto, mas sugestivo, a 
secura extrema dos ares.” 

Você já leu a obra Os Sertões?  Temos certeza de que, caso não o tenha 
lido, este trecho o motivará a fazer isso. Você percebeu o estilo narrativo claro e 
rico em detalhes e em palavras cheias de sentido?

Todo bom escritor sabe, ao escrever seu texto, que deve estruturá-lo de forma 
coerente e sugestiva. A coerência pode se dar no nível narrativo, no 
argumentativo e também no figurativo.

Pois bem,  o excerto do livro Os Sertões exemplifica de maneira excelente 

a construção da coerência dentro de um texto. 
Mas, o que vem a ser um texto “coerente”?
Analisemos, parte a parte, a estruturação da coerência no texto que você 
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acabou de ler.
A priori (expressão latina que significa  inicialmente, a princípio),  a idéia 

que percebemos no texto é que Euclides da Cunha tenta passar para o leitor a 

idéia de como a região que ele descreve (onde ocorreu a Guerra de Canudos) é 

árida e quente. Para isso, ele revela uma imagem – a de um soldado morto que 

não foi enterrado já decorridos três meses. O corpo desse soldado não entrou em 

estado de putrefação, como é o comum, apenas secou (mumificou), devido à 

secura do lugar. Por isso o título do trecho se chama “Higrômetros Singulares”.
O que é o higrômetro no caso? O corpo do soldado. Por que 

singular? Porque é totalmente incomum pensarmos em um corpo 

morto funcionando como um aparelho. Euclides da Cunha consegue 

associar a ideia às figuras que descreve, tornando, assim, seu texto 

impressionante! 
Observe que a figuração (as imagens) presente no texto 

reforça, comprova a ideia de aridez e secura que se pretende passar 

sobre a região em que o conflito ocorreu.
Por outro lado, essas imagens intensificam o aspecto trágico do 

acontecimento: eram tantos homens mortos, jogados à vala comum, 

que um deles foi esquecido ao sol, tornando-se, na visão de Euclides, o higrômetro 

singular. Isto é, passa a idéia de que o conflito foi tão violento, desumano e cruel 

que nem aos mortos era possível dar o mínimo de dignidade que a situação 

exigiria – um enterro, aviso aos familiares, traslado do corpo.
Quando você escreve, seja qual for a modalidade de texto, deve prestar o 

máximo de atenção à coerência do texto. Ela deve ser construída passo a passo, 

caso contrário, ocorrendo incoerência, pode desvalidar toda sua escrita. 
Se você estivesse escrevendo um texto contra a pena de morte e, de 

repente, colocasse uma frase do tipo: “A pena de morte é boa somente para 

alguns casos”, não seria incoerente? Pois, não é possível posicionar-se contra a 

pena de morte e ser simpático a ela em alguns casos. Para que não houvesse 

incoerência, seu texto teria  que tratar da pena de morte em casos específicos e 

sua opinião passaria, assim, a ser favorável à pena, com certas restrições. 
Da mesma forma, se a proposta fosse um texto narrativo em que você 

estivesse descrevendo um personagem obeso e, sem mais nem menos, narrasse 

que ele correu 3 quilômetros sem se cansar, haveria uma incoerência no texto, 

pois a ação não condiz com a personagem descrita. 
Muitas vezes, a incoerência textual ocorre devido ao mau uso dos recursos 

coesivos ou à falta de concatenação de uma ideia à outra.  
Preste atenção a esta frase: “A violência cresce assustadoramente, porém 

eu não tenho mais esperança no sistema jurídico brasileiro.”
Você percebeu que a conjunção porém gera uma expectativa de que se 

vai enunciar algo contrário à idéia anterior? Todavia, não é isso que ocorre, pois a 

segunda idéia não possui relação de oposição à primeira, mas sim de 

conseqüência. Mais viável, nesse caso, seria o emprego do conectivo por isso. 
A frase deveria ser assim: “A violência cresce assustadoramente. Por isso, 

eu não tenho mais esperanças no sistema jurídico brasileiro”. 
Não ficou bem mais clara a idéia?

 

 

 

 

 

Coesão e coerência caminham muito próximas.
Logo, há necessidade de dominar uma para garantir a outra.
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Dificilmente, você notaria incoerências em seus textos logo na primeira vez 
que os escreve. Por isso, torna-se muito importante o trabalho contínuo de escrita-
leitura-reescrita-leitura do texto, porque é nesse processo que as “fragilidades” (os 
“erros”) podem ser reveladas.

Vamos, agora, verificar se tudo o que explicamos até aqui ficou claro para 
você?

Atividades de aprendizagem – 8 a 10

8 - Leia os fragmentos abaixo e identifique a incoerência 
contida em cada um deles. 

a) Isidoro era um rapaz intelectual ao extremo. Possuía uma  grande biblioteca 
em sua casa, lia diariamente os jornais de grande circulação, frequentava 
círculos literários e de debates filosóficos, adorava música erudita. Entre suas 
atividades favoritas estava a de jogar vídeo game.  Isidoro ficava 
praticamente o dia todo em frente da televisão vidrado nos jogos. 

b) João Guimarães Rosa foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX, 
contudo sua obra é rica e profunda e apresenta pontos de contato com as 
grandes obras universais.

c) Devemos possuir consciência ecológica bastante aguçada, pois a 
preservação da vida no planeta depende, prioritariamente, dessa tomada 
de consciência que levará a ações mais eficazes. Por exemplo, ao nos 
depararmos com uma cobra ou com qualquer outro animal peçonhento, 
temos que matá-los, a fim de que eles não prejudiquem o ser humano nem 
qualquer animal da mata.
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d) Todos são iguais perante a lei, creio firmemente nessa verdade e dela faço 
bandeira. Acho, porém, que os políticos não estão errados em lutarem por 
uma aposentadoria especial, afinal o trabalho deles é desgastante e 
merece ser recompensado com alguns privilégios. 

9 - Nos versos abaixo, retirados da obra Marília de Dirceu de Tomás Antonio 
Gonzaga, percebe-se uma incoerência na descrição da mesma personagem 
feminina, o que vem confirmar uma visão por vezes real, por vezes ideal da 
mulher – no caso, Marília. Localize e explique essa incoerência.  

a) Muitas escolas brasileiras não apresentam, sequer, condições mínimas de 
funcionamento, portanto __________________________________________________

b) Devemos nos portar como cidadãos conscientes de nosso papel na 
sociedade, por isso ________________________________________________________

c) Quase todos reconhecem que a leitura é muito importante para nosso 
desenvolvimento intelectual, entretanto ___________________________________

d) Lucas era extremamente irresponsável, não cumpria com suas obrigações, 
faltava a boa parte de seus compromissos, não se preocupava com nada 
nem ninguém. Apesar disso, _______________________________________________

e) O casarão era antigo, decrépito, sombrio e cheirava a mofo. Pela sala via-se 
a mobília arruinada. Nesse instante, ________________________________________

f)  É noticiado, praticamente todo dia, estarem abertas vagas no mercado de 
trabalho, logo _____________________________________________________________

a. “A pintar as negras tranças
peço que mais te desveles, 
pinta chusmas de amorinhos
pelos seus fios trepando;” 

b. “Os teus olhos espalham luz divina
a quem a luz do sol em vão se atreve;

papoila ou rosa delicada e fina
te cobre as faces, que são cor da neve.
Os teus cabelos são uns fios d'ouro;
teu lindo corpo bálsamos vapora.”   

(Tomás Antônio Gonzaga. Marília 
de Dirceu) 

10 - Complete os trechos a seguir com informações coerentes que 
correspondam à idéia expressa pelo conectivo. 
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g) De um lado encontram-se os pais sem saber direito o que fazer, de 
outro _____________________________________________________________________

h) As pessoas ficam mais assustadas e reclusas à proporção que ______________

___________________________________________________________________________

i)  Daniel tocava piano virtuosamente. Seu repertório incluía desde os 
compositores barrocos até os românticos, mas também  ____________________

____________________________________________________________________________

j)  Às vésperas da viagem, Rosana percebeu que nem tudo estava pronto, pois 

____________________________________________________________________________

4. ÀS VOLTAS COM A LINGUAGEM TÉCNICA 

Leia o ofício abaixo: 

Of. 36/07                                                  Porto Alegre, 12 de maio de 2007

Senhor Secretário 

O colégio Brasil encontra-se na fase dos preparativos para a 
realização do VIII Festival de Teatro, evento que, anualmente, tem agregado 
maior público, crescendo em grau de importância para a comunidade 
interna. Percebeu-se, por outro lado, que o interesse despertado pelo Festival 
nos alunos desta instituição pode ser compartilhado também com a 
comunidade externa.

Em vista disso, foi proposta pela Secretaria da Educação a inclusão de 
outros dois colégios no evento, uma vez que eles já vêm desenvolvendo 
atividades semelhantes com seus alunos. Para tanto, é preciso um espaço 
maior onde as apresentações possam ser realizadas satisfatoriamente e no 
qual o público possa ser acomodado.

Assim, solicitamos de Vossa Excelência a autorização de uso do Teatro 
Estadual para a realização do evento deste ano, que acontecerá entre os 
dias 10 e 12 de setembro, às 19 horas. 

Respeitosamente,
Aurélia Seixas,

Coordenadora Pedagógica.

Ao Exmo. Sr.
Jairo Cristiano da Silva
DD. Secretário da Cultura
Palácio Castro Alves, nº 300
Porto Alegre – RS
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Mencionamos, no início deste Fascículo, que  nem todos os textos 
requerem a mesma forma de linguagem. Há textos, como é o caso dos literários, 
em que a linguagem, além de exercer  função comunicativa, também exerce  
função estética – a palavra é trabalhada artisticamente, por isso o grau de 
subjetividade em textos dessa natureza sempre é maior.

Porém, existem modalidades textuais que preveem o uso mais objetivo e 
contido da linguagem. Por exemplo, um manual de eletrodoméstico deve se 
limitar a conter as especificações do produto, o modo de usá-lo e as advertências 
quanto ao mau uso do mesmo. Logo, a linguagem num texto assim não deverá 
dar margens a várias interpretações.

O texto que abre este tópico enquadra-se naquilo que chamamos de 
correspondência técnica. Verifique que a linguagem é direta, o conteúdo 
objetivo e não se fazem rodeios para atingir o assunto. Dificilmente alguém teria  
outra compreensão desse texto que não aquela a que ele se propõe (pelo menos 
o texto não abre precedentes para isso).

A linguagem chamada de técnica não se diferencia muito daquilo que já 
abordamos até aqui: ela precisa ser coesa e coerente, deve estar de acordo 
com a norma padrão, precisa ser clara e objetiva – todas essas características 
são imprescindíveis à utilização da linguagem técnica.

É certo que o vocabulário técnico pode variar em maior ou menor grau, 
dependendo da especificidade do texto escrito. A área de conhecimento é que 
sugere a escolha vocabular, nesse caso. 

Por exemplo, um  artigo acadêmico que trate sobre a questão das águas 
fluviais estará apropriado de termos ligados à área ambiental, diferente de uma 
peça jurídica, cujo vocabulário se dará dentro das linhas do direito.

As questões que serão tratadas adiante acerca da linguagem técnica, 
não atenderão a uma ou outra especificidade, mas irão se deter sobre pontos 
comuns no que tange a essa forma de escrita. Essa é a linguagem de que você 
deverá fazer uso em relatórios técnicos, correspondência técnica/comercial, 
artigos científicos etc.

Orientações para uma escrita de caráter técnico

1) Seja claro e objetivo em seu texto. Sobre isso, tratamos em tópico 
anterior.

2) Para ajudar na clareza da frase, prefira as frases, cuja estrutura 
apresente a ordem direta (sujeito + verbo + complemento).  Sabemos 
que a língua portuguesa é bastante maleável quanto à estrutura, por 
vezes, podemos começar uma frase com o verbo ou até com o 
complemento. A ordem direta, todavia, é aquela que permite maior 
facilidade de compreensão rápida do enunciado.

Veja, por exemplo, o que ocorre com este verso de Augusto dos Anjos : “ Se 
a alguém causa inda pena a tua chaga”. poeta não utilizou a ordem direta, 
pois se trata de  texto literário e, neste caso, a frase escrita assim surte um belo 
efeito poético. Se tomássemos, porém, a liberdade de colocá-la na ordem direta, 
teríamos então: “Se a tua chaga inda causa pena a alguém”. Percebeu como, 

 

O 
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desta forma, torna-se mais fácil a compreensão do conteúdo frasal? 

3) Prefira os períodos curtos aos longos, estes podem confundir o leitor e 
exigirão dele maior tempo para compreensão . Da mesma forma, evite 
o uso de frases intercaladas. O texto técnico/acadêmico deve apontar 
para a concisão não para a prolixidade.

Observe os dois parágrafos, a seguir : 
“Atualmente, a geração brasileira do século XXI vem presenciando um 

problema que, além de ser um dos mais graves da moderna sociedade, vem 
crescendo diariamente. Trata-se de um fenômeno que está atingindo, cada vez 
mais, parcela significativa da população, sem mais distinção de classe ou renda e, 
muitas vezes, é iniciado dentro do próprio lar. Seria desnecessário dizer que se 
trata do  gigantesco problema da violência.”  

“A violência tem sido um problema grave enfrentado pela sociedade 
brasileira atual. Ela pode atingir a todos e, muitas vezes, é iniciada dentro do 
próprio lar.”  

 

  

Evidentemente, o segundo texto é mais “limpo”, mais “objetivo” e, por 
conseguinte, mais fácil de compreender. Aquilo que se disse em três períodos no 
primeiro trecho, no segundo fez-se em dois. 

4) Não utilize palavras inúteis que não acrescentam maior ganho ao 
conteúdo. 
Veja o exemplo: 
“Solicitamos com imenso respeito a Vossa Senhoria que nos devolva o 
aparelho utilizado na última reunião de seu setor.” 
“Solicitamos a Vossa Senhoria a devolução do aparelho utilizado na 
última reunião setorial.” 
A segunda forma é bem melhor e aconselhável.

5) Evite o excesso de adjetivos e advérbios, eles prejudicam a 
objetividade. Use-os apenas na medida exata. 
Exemplo:
“A alface é uma deliciosa hortaliça de sabor delicado que também 
pode bem servir de belíssimo efeito decorativo de pratos frios 
diversificados.” 
“A alface é uma hortaliça de sabor delicado, usada também como 
decoração de pratos frios.” 

Bem melhor essa última, não acha?

6) Faça uso de palavras precisas e específicas, sem desvirtuar o 
significado de cada uma. 

Percebeu a diferença entre os dois  textos? Qual é mais 
“objetivo” e mais claro?
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Observe a seguinte frase: “Iremos, neste relatório, nos eximir a apenas o 
estudo de uma planta.”

Perceba que o termo eximir (isentar, desobrigar) não está empregado 
adequadamente, o termo adequado seria restringir ou ater.

7) Tome cuidado com as repetições desnecessárias, elas podem 
comprometer o texto.
Exemplo: 
“Aguardo que você me escreva um e-mail para que você me oriente 
sobre as alterações que foram introduzidas no projeto que nós fizemos.”
“Aguardo seu e-mail com orientação sobre as alterações introduzidas 
no projeto.” 

A segunda frase está bem mais adequada, não acha?

8) Não utilize termos coloquiais, gírias, palavras de mau gosto,    
modismos.
Exemplos: 
“Informamos que o senhor Renato Santos bateu as botas.”
“Informamos que o senhor Renato Santos faleceu.” 

Note como a segunda frase é mais polida! 

9) Se tiver que escolher entre duas palavras sinônimas, escolha sempre a 
mais simples. 
Exemplo: 
Ele exacerbou-se com o questionamento de seu projeto.
Ele irritou-se com o questionamento de seu projeto.
Kátia escreveu uma missiva ao presidente da Academia Brasileira de 
Letras.
Kátia escreveu uma carta ao presidente da Academia Brasileira de 
Letras.

No lugar de exacerbação use irritação ou agravamento; no lugar de 
missiva use carta, e assim por diante. 

10) Figuras de linguagem como metáforas, pleonasmos, prosopopéias e 
outras de efeito mais subjetivo devem ser evitadas. 
Exemplo:
“A flor deu seus últimos suspiros na manhã de Natal.” = A flor morreu 
na manhã de Natal.
“Aquela secretária é uma jararaca!” = Aquela secretária é perigosa. 

Não basta conhecer uma palavra nova para dela  se  
utilizar. É preciso  também reconhecer se ela se torna ou 
não adequada ao momento.



59Comunicação e Linguagem Técnica Maurício Cesar Menon - 

As figuras de linguagem podem e devem ser usadas em 
outras modalidades textuais, pois acrescentam efeito de 
maior subjetividade aos textos.

Antes de finalizar o estudo dessa unidade, vamos praticar um pouco?

Atividade de aprendizagem - 11

Observe a introdução abaixo feita, supostamente, como 
parte de um relatório que pretende demonstrar as 
qualidades de algumas hortaliças. Nela, há incorreções de 
origem variada, no que diz respeito ao emprego da 

linguagem técnica – típica para esta espécie de texto. Reescreva o texto 
eliminando os problemas, a fim de deixá-lo claro e objetivo.

“As hortaliças, alimentos indispensáveis à boa saúde, gostosos e 
deliciosos na hora do rango, saudáveis e nutritivas, estão presentes na 
mesa da maioria das pessoas, seja como simples ingredientes de um 
molho – uma cebola bem picadinha, por exemplo – seja como bases de 
saborosos pratos principais – as alcachofras recheadas, por exemplo.

Na verdade, o nome hortaliças é dado a todos os produtos de 
horta, também conhecidos como verduras e legumes, e que podem ser 
comidos crus ou cozidos, gostando-se ou não deles.

Em vista da importância que as hortaliças têm na alimentação é 
que se fez esta pesquisa, avaliando quais seriam as principais espécies 
que promovem uma saúde bacana para quem as ingere. Por isso, 
foram utilizados  um  número grande de plantas conhecidas ou não da 
cultura local....”  
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Nesta segunda unidade,  tratamos de alguns tópicos 
importantes no que se refere à escrita.  São instrumentais para 
compreensão e apropriação de elementos que, conjugados, 
tornam o texto mais claro, objetivo e expressivo.

 O domínio dos recursos de coesão textual torna-se fator 
de relevância quando escrevemos, pois é por meio deles que 
podemos concatenar as idéias dentro do texto, evitando que se 

tornem incoerentes.
 O tópico que trouxe à tona alguns problemas de linguagem não esgota, 

de forma alguma, a lista dos problemas existentes, todavia ajuda a relembrar 
ou a conhecer o emprego de alguns termos de maior recorrência.

 Por fim, apresentamos alguns subsídios para uma escrita mais técnica 
e(ou) acadêmica, sem desconsiderar que todos os outros fatores abordados 
anteriormente também compõem a maneira de escrever essa modalidade 

SABER M

Se você quiser aprofundar um pouco mais os tópicos 
trabalhados nesta unidade, indicamos a seguir 
algumas obras que lhe poderão ser úteis para estudo 
e pesquisa. 

Para entender o texto (Platão e Fiorin. Editora Ática)
– livro que trabalha de maneira prática e agradável as 

várias faces da compreensão e da produção textual. Uma verdadeira aula 
sobre leitura e redação. 

Manual de Redação e Estilo – O Estado de São Paulo (Eduardo Martins. Editora 
Moderna) – um bom guia para sanar algumas dúvidas mais frequentes quanto 
ao uso da língua.

Os Sertões (Euclides da Cunha) – livro que todo brasileiro deveria conhecer. 
Embora trabalhosa, a obra perpassa os caminhos da literatura, da 
antropologia, da história, da sociologia, da geografia e outros conhecimentos. 
Um dos mais importantes relatos da Guerra de Canudos existentes até o dia de 
hoje.

Marília de Dirceu (Tomás Antonio Gonzaga) – importante poema do século XVIII 
que agrega alguns dos valores pensados na época, bem como uma certa 
dose de lirismo amoroso.



UNIDADE III

ACADÊMICOS
TEXTOS TÉCNICOS E 
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A produção textual constitui um dos eixos essenciais quando se trata da  
linguagem e da comunicação. Tudo o que aprendemos ou deixamos de 
aprender, em relação ao uso da linguagem, deverá, de uma maneira ou de 
outra, refletir-se na produção do texto escrito. Por isso, dedicamos esta unidade  
para tratar especificamente da produção de textos técnicos e acadêmicos,  
solidificando a prática daquilo de que já tratamos até aqui. 

Apresentaremos apenas algumas modalidades textuais o relatório técnico, 
a correspondência técnica e o currículo. Entendermos que tais modalidades são 
muito utilizadas na vida escolar e também no campo profissional.

Esperamos que, ao final do estudo dessa unidade, você seja capaz de:

: 

a) elaborar textos  técnicos;
b) reconhecer as situações comuns de utilização de algumas 

modalidades textuais;
c) empregar adequadamente a linguagem técnica na produção de 

textos

1. RELATÓRIO TÉCNICO 

Vamos começar pelo relatório técnico, que faz parte da sua vida 
estudantil e é muito utilizado no campo profissional. Mas, o que vem a ser um 
relatório?

O relatório nada mais é que uma exposição escrita, na qual se descrevem 
fatos(atos) que puderam ser verificados mediante estudo, pesquisa de campo ou 
de laboratório, aulas ou apresentação de seminários. Geralmente acompanha o 
relatório uma série de documentos demonstrativos como: tabelas, gráficos, 
demonstrações, imagens etc. 

Embora tenha uma forma pré determinada,  sugerimos sempre que, ao lhe 
ser solicitado um relatório sobre determinada atividade,  verifique com o 
solicitante (professor, encarregado, chefe) o modelo  desse relatório. 

É bem provável, por exemplo, que, se um professor solicita um relatório 
após uma aula de laboratório com duração de 2 horas, esse texto não precise 
conter tudo o que é exigido em um relatório  de uma pesquisa que durou 4 meses, 
entre estudo bibliográfico e prática laboratorial. 

Importa também lembrar que o relatório  seja escrito em linguagem clara e 
objetiva, a fim de que os fatos descritos não sugiram ambiguidades ao leitor nem 
apresentem incoerências. 

As partes de um relatório

Trataremos aqui apenas das páginas textuais que compõem um relatório, 
evidenciando o que deve ser abordado em cada uma.

Não deve esquecer, porém, que as chamadas páginas pré-textuais (capa, 
folha de rosto, índice etc.) também são importantes na composição final do 
relatório, sem elas, ele não estará completo. 

Vejamos, então, resumidamente, os elementos que devem constar nas 
páginas textuais.
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Introdução
É a parte do relatório em que se apresenta, de 

forma genérica, o assunto. Não nos devemos ater em 
detalhes na introdução, muito menos adiantar os 
resultados ou fazer recomendações. 

A introdução é uma espécie de “vitrine” do texto, pela 
qual o leitor deve ter uma noção do conteúdo 
desenvolvido  nas partes subsequentes.

Por um lado, o tamanho da introdução varia de acordo com a extensão 
do relatório; todavia, sugerimos que ela nunca seja extensa demais, uma vez que 
se trata apenas de uma amostra do que você apresentará no relatório. Por outro 
lado, aquela  introdução feita em apenas um parágrafo de  três linhas também 
deve ser descartada, pois passa a impressão de algo feito às pressas, sem estudo 
e sem reflexão. 

Objetivos
Nem sempre esta parte é solicitada. Caso ela o seja, deve saber que o(s) 

objetivo(s) é (são)  elaborado(s),  com o verbo no infinitivo. 
Exemplo: Distinguir as especificidades terapêuticas de algumas plantas 

medicinais. 

Referencial Teórico  e Revisão Bibliográfica 
De acordo com o tipo de trabalho que você realizará, poderá fazer 

somente a revisão bibliográfica sem necessitar apresentar o referencial teórico.
O referencial teórico  explicita a teoria que fundamenta o estudo ou a 

experiência.
 A revisão bibliográfica, como o termo diz, é a apresentação de estudos, 

pesquisas sobre o mesmo tema. 
Para se descrever o referencial teórico e fazer uma revisão bibliográfica 

adequada, é necessário que, antes, os textos lidos tenham sido estudados a 
fundo, bem como fichados.  As anotações dos textos lidos (organizadas em fichas 
escritas ou digitadas em formato de arquivos no Word, por exemplo) ajudam 
muito no momento de você fazer as paráfrases e(ou) as citações no seu  relatório. 

Um cuidado que precisamos ter, nesta parte, é o de não faz um 
amontoado de citações de autores diversos; elas devem apresentar correlação 
entre si como também virem “costuradas” ao seu texto; por isso, torna-se 
importante tecer comentários, argumentar, exemplificar, contrapor, de forma que 
as citações estejam vinculadas ao seu texto e organizadas entre si. 

Procedimentos Metodológicos
Compreende não só a indicação dos processos adotados no estudo e(ou) 

na pesquisa, como também a narração da experiência. É nesta parte que 
elencamos a aparelhagem(instrumentos) e os materiais utilizados. Devemos adotar 
uma ordem lógica e cronológica no relato. 

Resultados
Constitui o núcleo do relatório, pois, nessa parte fazemos a apuração dos 

resultados imediatos. Nela é recomendável estabelecer a relação entre a teoria 
que você  estudou e os resultados práticos obtidos. Algumas vezes esses resultados 
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podem  ser apresentados por meio   de tabelas ou gráficos, dependendo do teor 
da pesquisa realizada.

Discussão dos Resultados
Trata-se de  parte argumentativa,  em que você  expõe os resultados e os 

interpreta. É a parte do relatório que mais exigirá de você  visão analítica, 
capacidade de interpretar e de discutir os fatos.

Sugestões/Recomendações
Inclui-se esta parte quando há necessidade de estabelecermos algumas 

recomendações quanto a certos  procedimentos a serem  adotados, ou também, 
quando houver necessidade de propor soluções para problemas apresentados na 
pesquisa. Em alguns relatórios, percebe-se esse item integrado à conclusão, o que 
é possível. 

Conclusão
É a última etapa do relatório. Nela, você retoma o referencial teórico, os 

objetivos, a prática e as discussões, fazendo um “balanço” de tudo, para integrar 
uma parte a outra, pela comparação e apresentação de soluções, melhorias, 
prescrições etc. 

Referências Bibliográficas
Nesta parte fazemos a listagem (dentro das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas / ABNT) dos livros, dos artigos e dos demais materiais 
bibliográficos  utilizados. 

Algumas recomendações
Ao produzir um relatório, lembre-se de que a linguagem utilizada não dever 

ser cheia de “rodeios”, metáforas, digressões etc. Vá direto ao assunto e trate-o de 
maneira objetiva. Um relatório bem feito aponta uma pesquisa de caráter sério e 
comprometido, ele será, portanto, o instrumento formal de demonstração da sua 
prática acadêmica ou profissional, capaz de evidenciar seu nível de 
conhecimento, sua capacidade de organização de idéias, sua habilidade de 
interpretação dos fatos, bem como sua competência organizacional.

Em sua vida profissional, será solicitado a demonstrar suas habilidades na 
área da comunicação, seja na expressão oral seja na expressão escrita. Esta 
última, geralmente,  oferece número maior de desafios a serem enfrentados. 

Tanto na esfera pública quanto na esfera privada, utilizamos um meio de 
comunicação escrita bastante reconhecido: trata-se da correspondência técnica 
ou oficial. Esse tipo de correspondência torna-se muito importante, uma vez que 

2. CORRESPONDÊNCIA TÉCNICA 

Deve abolir a prática de, na conclusão, se utilizar frases do tipo: “Esta pesquisa 
foi muito boa para mim...”, “Aprendi bastante com esta pesquisa...”, “Concluo 
que esta pesquisa é importante para...” e assim por diante. Não podemos 
perder o caráter científico/acadêmico do texto ao final do relatório.
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tem valor documental e deve ser arquivado. 
Neste tópico, trataremos, então,  de duas modalidades de 

correspondência técnica:  o ofício e o memorando.

Ofício
Originalmente, o ofício é uma espécie de correspondência  emitida por 

uma autoridade ou órgão público a outra autoridade, órgão público ou particular. 
Não raro, contudo, percebemos, hoje em dia, o uso de ofício dentro de 
instituições/empresas privadas,  no lugar da chamada carta comercial.

A função do ofício envolve: 
- prestação/solicitação de esclarecimentos ou informações;
- comunicação de decisões;
- justificativas;
 - ocorrência de fatos na instituição; 
- solicitação de obras e de orçamentos; 
- convite para solenidades públicas.

Esse tipo de correspondência pode tramitar, externa ou internamente, por 
exemplo, de departamento para departamento.

Para se garantir a qualidade da escrita do ofício, é bom lembrar que a 
concisão e a clareza são marcas essenciais  de um ofício. O texto não pode ser 
muito longo, mas precisa atingir um grau de precisão satisfatório, sem possuir 
rasuras ou erros de adequação gramatical.

Sempre que você  for redigir um ofício, deve fazê-lo em duas vias, uma 
delas será enviada e a outra arquivada. Quando o texto possuir vários parágrafos, 
estes podem vir numerados; no entanto, os  números não poderão aparecer no 
primeiro e no último parágrafos. 

 

 

Ofício 13/05                                                         São Paulo, 05 de abril de 2005 

Senhor Diretor: 

Solicitamos de Vossa Senhoria o envio, para este Núcleo de 
Educação, do orçamento feito para a reforma da quadra de esportes de seu 
estabelecimento. Informamos-lhe, ainda, a urgência deste pedido, pois só após 
conhecermos as reais necessidades previstas nesse orçamento, é que 
poderemos entrar com o pedido de licitação da obra, cumprindo, dessa forma, 
todas as disposições legais. 

Atenciosamente,

Íris Andrade,
Secretária de Educação.

Ao
Colégio Estadual Castelo Branco
Av. Pinheiros, 469
São Paulo - SP

Caso o ofício se 
destine a um 

superior 
hierárquico, 

utiliza-se o termo 
respeitosamente.
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Memorando
O memorando é uma espécie de correspondência empresarial ou 

institucional, de caráter breve e simplificado. Utilizado para informações rotineiras, 
esse tipo de correspondência não prevê o mesmo nível de formalidade usado no 
ofício, não havendo necessidade do emprego de uma terminologia cerimoniosa.

Embora quase exclusivamente de uso interno, é prevista também uma 
modalidade de memorando externo ( menos usual).  

ME 28/84 

De: Gerência
Para: Funcionários 

Informo que, de acordo com decisão da diretoria, fica vedado, 
durante 15 dias, o acesso à porta lateral da loja, por ocasião das reformas 
que ali serão feitas.  

20/maio/84

Roxana  Bueno

Vamos praticar?

Atividade de aprendizagem – 1 a 4

1 - Elabore um memorando interno, comunicando a 
alteração de horários no setor de vendas na época do 
Natal. Exponha o motivo da alteração, bem como a 
disposição dos novos horários. Órgão emissor: Recursos 
Humanos; Destinatário: Chefia do Departamento de 
Vendas. 

2 - Elabore um memorando interno, solicitando o uso mais racional dos recursos 
hídricos e energéticos da empresa. Deixe claro que, além das razões 
econômicas, impõem-se as razões ecológicas para este fim. Órgão emissor: 
Diretoria; Destinatário: Todos os funcionários. 

3 - Elabore um ofício, no qual sejam solicitadas explicações quanto ao plano de 
desassoreamento do Lago Municipal. A obra, já licitada e aprovada, 
deveria ter sido concluída em 4 meses; no entanto, já se passaram 7 meses e 
o serviço não foi terminado. Solicite o cronograma de execução, como 
também esclareça sobre a responsabilidade e gravidade do fato. Emissor: 
Câmara dos Vereadores do Município; Destinatário: Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. (os nomes próprios deverão ser inventados por você) 

4 - Elabore um ofício, respondendo à proposta anterior (número 3). Emissor: 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Destinatário: Câmara dos 
Vereadores do Município. 
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3. CURRICULUM VITAE 

O curriculum vitae, ou simplesmente currículo, é um documento no qual 
constam, de forma resumida, informações acadêmicas e(ou) profissionais de 
alguém. 

Você  deve  configurar seu currículo como um texto bem ordenado e 
detentor de boa estética, uma vez que se constitui como uma “janela”, pela qual 
você se apresenta.  

Tenha sempre o currículo atualizado, porque, às vezes, situações  que dele 
fazem exigência se apresentam diante de nós de forma inesperada.

Você pode encontrar na Internet diversos sítios que oferecem 
modelos de currículos. As instituições também podem preferir 
determinado modelo ou ter o seu próprio. Seria interessante que 
você pesquisasse e verificasse as diferenças existentes entre 
esses modelos.

O modelo de currículo que expomos a seguir  contempla a maioria dos 
itens que essa espécie de documento deve possuir, o que, por vezes, leva o texto 
a uma grande extensão. 

Sugerimos, no entanto, que, no caso de haver necessidade de 
apresentação do currículo para aspiração a um cargo em determinada empresa, 
enxugue  o currículo, não deixando que ele passe de duas ou, no máximo, três 
páginas. Um currículo acadêmico não precisa desse cuidado, pois nele deverão 
constar todas as atividades pertinentes a sua vida estudantil. 

 

Curriculum Lattes

É bastante utilizada a Plataforma Lattes, disponível no  sítio do Conselho 
Nacional de Pesquisa (CNPq), quase sempre solicitada por professores 
pesquisadores aos alunos que integram as pesquisas desenvolvidas nas 
instituições de ensino superior.

Cesar Lattes,
(1924-2005) 

físico brasileiro, foi
fundamental no

desenvolvimento
da física atômica.

Estrutura do Currículo

1. Dados Pessoais 
a) Nome:
b) Data de nascimento: ..../...../.......
c) Filiação: Pai:
                    Mãe: 
d) Naturalidade: (cidade onde nasceu)
e) Nacionalidade: (brasileira, portuguesa, alemã etc.)
f)  Estado civil:
g) Endereço completo:
h) Telefones: (residencial, comercial, celular)
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2. Documentação
a) RG:
b) CPF:
c) Título eleitoral:  (Zona)
d) Carteira Profissional:
e) Carteira de Reservista: (somente para homens)
f ) Registro Profissional: (se houve necessidade)
g) Passaporte: (item importante apenas quando se trata de concorrer a algum 

cargo ou função que exija viagens ao exterior) 

3. Formação Escolar 
a) Formação escolar básica
* Ensino Fundamental (nome da instituição, cidade, início e término do curso)

Observação: caso não tenha concluído o curso, deve constar o termo incompleto 
no lugar do término do curso; se o curso ainda estiver sendo 
realizado, deve constar o termo em andamento) 

*  Ensino Médio (idem ao ensino fundamental)

Observação: em caso de  ter cursado um curso técnico, deve constar o nome do 
curso. 

b) Formação universitária 
* Graduação: (nome do curso)
- Instituição:
- Situação: (completo, incompleto ou em andamento)
- Início/Término:
*  Pós-Graduação Lato Sensu (especialização): (nome do curso)
- Instituição:
- Situação: (completo ou em andamento)
- Início/Término: 
- Título do Trabalho Final Desenvolvido/Orientador:
*  Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado/doutorado): (nome do curso)
- Área de Concentração:
- Instituição:
- Situação: (completo ou em andamento)
- Início:
- Ano de Obtenção do Título: 
- Título da dissertação ou da tese/Orientador: 

Observação: é muito comum, diferente daquilo sugerido aqui, utilizar a ordem 
decrescente para descrição dos títulos e da formação universitária 
(partindo-se do maior para o menor). Não há problemas quanto a isso. 

4. Participação em cursos/projetos de extensão universitária
-Instituição:
-Período:
-Duração: (anos, meses ou horas)
-Nome do Curso/Projeto:

Observação: se houver mais de um curso ou projeto, ordená-los por ano de 
realização – sempre do mais atual para o mais antigo. 
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5. Participação em cursos/atividades de ensino
-Instituição:
-Período:
-Duração: (anos, meses ou horas)
-Nome do Curso/Projeto:

Observação: idem a do item 4 

6. Participação em projetos de pesquisa 
-Instituição:
-Período:
-Duração: (anos, meses ou horas)
-Nome do Projeto: 
-Professor Orientador:
Observação: idem a do item 4 

7. Estágios 
- Instituição/Empresa:
- Período:
-Duração: (anos, meses ou horas)
- Atividade Desenvolvida: 

Observação: não valem para este item os estágios curriculares, isto é, aqueles que 
fazem parte da grade do curso, equivalentes a disciplinas. 

8. Publicações 
a) (artigos completos, resumos)

- Título do Artigo/Resumo:
- Autor(es):
- Ano:
- Nome do periódico/revista/anais de congresso
- Instituição: 

b) (livros, capítulos de livros) 
- Nome do Livro:
- Nome do capítulo: (somente no caso para publicação de capítulos de livro) 
- Autor(es)
- Ano:
- Editora:
- Cidade: 

9. Participação em Eventos (congressos, seminários, encontros, colóquios etc.) 
-Nome do Evento:
-Caráter do Evento: (   ) Internacional  (   ) Nacional  (   ) Estadual  (   ) Regional 
-Duração:
-Trabalho/Comunicação: (apenas para casos em que houver apresentação de 
trabalho ou comunicação) 

10. Idiomas 
a) Nome do idioma:
b) Especificações:  Lê:  (   )Bem  (   ) Regular  (   )Não Lê

     Entende:  (   )Bem   (   )Regular  (   )Não Entende
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        Escreve:   (   )Bem   (   )Regular  (   )Não Escreve
       Fala:   (   )Bem   (   )Regular  (   )Não Fala 

11. Outros Cursos
- aqui se descrevem cursos de ordem geral que tenham sido feitos e 
comprovados. 
(nome do curso, instituição promotora, carga horária) 

12. Experiência Profissional 
a) Nome da Empresa/Instituição:
b) Período de Trabalho: (início e término)
c) Cargo ou Função:

13. Prêmios
- colocar o nome do prêmio, concurso, colocação obtida

14. Homenagens 
- listar alguma homenagem de relevância recebida (instituições, empresas 

etc.) 

Embora tenhamos proposto um modelo de currículo, sabemos não ser ele 
único. Sugerimos a você que use o bom senso na hora de apresentar seu currículo, 
isto é, avalie a finalidade à qual se destina: emprego, participação em projetos, 
pesquisa etc. 

Todos os documentos comprobatórios (fotocópias) devem aparecer 
anexados ao currículo na ordem em que eles foram citados.

Quando você não tiver o que escrever em um dos itens propostos no modelo, 
simplesmente nem inclua o item – não se deve colocar um tópico no currículo 
para não ser preenchido. Em vista disso, a disposição e a numeração dos itens 
também irão mudar.

Enfim, podemos perceber que a estrutura do currículo é bastante flexível, 
permitindo a você moldá-lo à semelhança que quiser ou precisar. 

Elabore o seu Curriculum Vitae e o entregue ao tutor ou ao 
professor para que ele possa fazer uma análise. Não esqueça 
de utilizar a norma padrão da linguagem, pois, currículos 
cheios de incorreções gramaticais geralmente depõem 
contra o próprio autor. 

Esta última unidade teve como objetivo apresentar 
modalidades de textos técnicos com as quais você poderá se 
deparar facilmente, tanto na vida acadêmica quanto na 
vida profissional. O importante é sempre lembrar que os 
conhecimentos abordados nas unidades anteriores se 
agregam a esta última unidade. De nada adianta você 
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conhecer qual o modelo de um ofício, por exemplo, se não souber adequar a 
linguagem a essa espécie de produção, se não conseguir obter clareza e 
objetividade no que diz, se não manejar bem os recursos coesivos que 
garantirão unidade ao texto.

A prática constante, a revisão dos textos produzidos, permitirão a 
você crescimento,  amadurecimento intelectual no que diz respeito ao ato de 
escrever, conferindo-lhe as competências adequadas que farão de você um 
comunicador eficiente

 

SABER M

Redação Comercial e Administrativa (Mauro Ferreira) 
(Editora FTD) – livro que traz vários modelos de redação 
técnica, com dicas e exercícios sobre linguagem.

Metodologia do Trabalho Científico (Antônio Joaquim 
Severino. Paulo: Cortez, 1997. 272p.). Escrito em 1975, este 
livro é um dos mais conhecidos e utilizados no meio 

acadêmico, por ser didático e  pela variedade de temas sobre o Trabalho 
Científico: a organização da vida de estudos; a documentação como método 
de estudo; diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos; diretrizes 
para a realização de um seminário; diretrizes para a elaboração de uma 
monografia científica; observações metodológicas referentes aos trabalhoso de 
pós-graduação; pré-requisitos lógicos do trabalho científico; uso da internet na 
pesquisa bibliográfica.

Não podemos deixar de lembrá-lo de que a leitura é e 
sempre será essencial à nossa vida. Além de obras literárias, 
devemos também procurar ler textos jornalísticos, artigos 
científicos, livros teóricos, revistas etc.
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RETOMANDO A CONVERSA INICIAL

Prezado estudante, como foi sua incursão por este fascículo? Espero que 

os conteúdos abordados possam lhe ter ajudado a esclarecer eventuais 

dúvidas e a aprimorar sua maneira de escrever e de falar.
Lembre-se de que você é um usuário da língua, sempre foi. O que se 

propôs aqui não é a aquisição de uma nova linguagem, mas sim algumas 

formas de se adequar a linguagem que já usamos a situações de caráter 

específico, tanto na escrita quanto na oralidade.
Como a linguagem é um sistema que está em constante movimento e 

evolução, acreditamos que sempre teremos como melhorar nossa 

expressividade nas mais diversas situações que a vida nos propõe. Para isso, 

aprendemos  a utilização de recursos que contribuam para esse 

desenvolvimento. 
Não se esqueça, porém, que essa melhora não é instantânea, bem 

como não é gerada também apenas com o uso de um ou outro material. Ela  

se dará gradativamente, fruto de estudo disciplinado, de leituras diversas e 

também de situações que proporcionarão a interação lingüística em diversos 

níveis.
Por isso, leia sempre (diversos gêneros) e cada vez mais; trabalhe a sua 

escrita, reestruturando-a, aperfeiçoando-a e não perca as oportunidades que 

lhe aparecerão de falar em público, de expor suas idéias, de debater e de 

interagir –  dessa forma você poderá aprimorar sua linguagem. Aceite o desafio 

que a palavra lhe oferece e verá o quanto ela será sua aliada e companheira 

por toda a sua vida!

Sucesso é o que lhe desejo...

O autor 





75Comunicação e Linguagem Técnica Maurício Cesar Menon - 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: FTD, 1991.

ASSIS, Machado de. “A causa secreta” in Várias Histórias. São Paulo: Ática, 1997. 

________________. Memórias Póstumas de Brás Cubas 10ª ed. São Paulo: Ática, 1984. 

CIPRO NETO, Pasquale, INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Scipione, 1998.

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. São Paulo: Ática, 1998.

DUPRÉ, Maria José. Éramos Seis 25ª ed. São Paulo: Ática, s/d.

FARACO, Carlos, TEZZA, Cristóvão. Prática de Texto para estudantes universitários 8ª 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1992. 

FERREIRA, Mauro. Redação Comercial e Administrativa. São Paulo: FTD, 1996.

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas; Biblioteca do Exército, 1969.

GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu & Cartas Chilenas. São Paulo: Ática, 

1997. 

MARTINS, Eduardo. Manual de Redação e Estilo 3ª ed. São Paulo: Moderna, 1997.

NETO, João Cabral de Melo. Morte e Vida Severina e outros poemas para vozes 4ª 

ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.

PAIVA, Manoel de Oliveira. Dona Guidinha do Poço 2ª ed. São Paulo: Ática, 1995.

PLATÃO, Francisco, FIORIN, José Luiz. Para entender o texto 6ª ed. São Paulo: Ática, 

1998. 

POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições 109ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008.

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática. São Paulo: Atual, 1989.

SHELLEY, Mary. Frankenstein. Rio de Janeiro: Ediouro; São Paulo: Publifolha, 1998.





77Comunicação e Linguagem Técnica Maurício Cesar Menon - 

UNIDADE I

UNIDADE II

1 - A produção do texto é de caráter pessoal, todavia importa observar certos 
preceitos de formalidade que este texto exigirá.

2 -  a) Emissor: Carol; Receptor: Selma
b) Sugestão de reescrita:

c) 

d)

e) 

3 - 

4 - 

 

5 - 

6 - 

1- a) “Volta  a serenidade ao seio do guerreiro branco,  todas as vezes que  
olhar pousa sobre a virgem tabajara,  sente correr  pelas veias uma 
onda de ardente chama.  a criança imprudente revolve o brasido 
de intenso fogo, saltam as faúlhas inflamadas  queimam as faces.”  ( 
José de Alencar.  Iracema)

b) “Tinham falado do dia,  estivera excelente – de Catumbi,  morava o 
casal Fortunato, e de uma casa  saúde,  adiante se explicará.  
os três personagens  presentes estão agora mortos e enterrados, tempo 
é de contar a história  rebuço.”  ( Machado de Assis.  “A Causa Secreta”)

c) “O céu está sombrio e escuro, cinzento-escuro. O que foi minha vida em 
todos  anos? Sacrifício e devotamento. É  viver sempre numa 
tarde  de chuva, pesada  tristezas.  não devo  lamentar;  
fosse preciso recomeçar novamente, novamente faria da minha vida a 
mesma  foi, de sacrifício e devotamento. Devo sentir-me feliz  
cada filho seguiu o caminho escolhido.”  ( Éramos Seis – Maria José Dupré)

Ontem o nosso amigo Pedro e sua noiva foram à casa de José, depois   
saíram de lá para nos encontramos na Pizzaria Paulista, que fica na rua 
Castro Alves 100. Uma pena você não ter ido até lá! Foi divertido e jogamos 
muita conversa fora. Quem sabe numa próxima?

o está objetiva, há problemas de ambigüidade 
bem como repetições desnecessárias.
 O contexto permite a informalidade, uma vez que se trata de 
correspondência entre duas amigas.

lefone (voz);  
o bilhete (escrita);

Com certeza a comunicação foi eficiente, pois no contexto em que se insere a 
conversa (meio rural), onde quase todos falam dessa forma, ele é perfeitamente 
inteligível e prático. Trata-se apenas de uma variante da língua, assim como outras 
tantas.

A resposta pode variar um pouco de aluno para aluno, porém é importante 
notar que permaneçam somente as informações mais necessárias à 
compreensão do texto.

É fácil observar que a fala de Cristóvão destoa das demais na reunião, pelo 
excesso de informalidade. A reestruturação é de caráter pessoal.

Resolução pessoal

mas seu
ele -lhe

Quando
que lhe

que onde
de que Como

aqui
sem

esses como
assim de Mas me se

que porque 

A mensagem do texto nã

Poderiam ter sido usados para a transmissão da mensagem o  te

GABARITO
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2 - 

3 - 

4 -

5 - a) Não freou a bicicleta e foi muro. 
b) Direi a ele só daqui    alguns dias.  

d) Nós vamos ao cemitério  nosso avô foi enterrado 

f ) Ninguém poderá sair do recinto.  foi a frase que todos ouvimos do 
chefe. 

g) Mário e Garcia sabiam do  de tudo aquilo. 
h) A criança já vinha apresentando o sintoma  meses. 
i ) Tornamo-nos independentes  trabalhamos. 

l ) Tudo ficou resumido  sentença: “trabalhará de forma benemérita por 
quatro anos”. (nesta/nessa)

m) Eu não estive aqui, sabes ?(por que/por quê)

o) O piano ficava  da escada.
p) Quando chegamos, aquela mulher nos olhou   ao alto. 
q) Não sei  tantas provações na minha vida!
r ) Hamlet!  é uma das maiores tragédias escritas por Shakespeare. 

6 - a)  O interlocutor é um defunto
b)  Essa/esse – referem-se à cova, ao chão onde o defunto está enterrado, dão 

idéia da proximidade deste interlocutor com aquilo que lhe pertence e está 
perto dele – a sepultura. Note-se que a voz lírica do poema (o enunciador) 
está “distante” do objeto a que se refere (a cova) – no sentido de não estar 
morto ainda, por esse destino pertence ao outro. 

 
7 - Correção do texto

A formulação da resposta pode variar um pouco

A formulação do texto é de caráter pessoal

 Resposta pessoal

de encontro ao 
a

c) Por que você está tão mal – humorada?
onde

e) Ah se tu soubesses o quanto te amo!
Essa

porquê
há

à medida que
j ) Aonde nadaremos nesta praia? 
k) Neste próximo ano, espero me organizar melhor. 

nesta

por quê
n) Este meu amigo, aqui, não é traidor não! 

debaixo
de baixo

por que
Essa

Deste – refere-se ao ambiente latifundiário, onde o sujeito lírico está pisando, 
portanto está próximo dele.

Prezado senhor Diretor:

A turma do 2º ano matutino vem, respeitosamente, solicitar de Vossa 
Senhoria a solução destes problemas:

a) As carteiras onde estudamos estão quebradas e rabiscadas, 
precisamos de que elas sejam trocadas.

b) Há dois anos aguardamos um ventilador, gostaríamos de vê-lo em 
sala ainda neste ano.

c) É necessário que se refaça o assoalho, pois quando estamos 
caminhando pela sala, de repente, se solta um taco.

d) As janelas também precisam de reparos, pois os vidros foram mal 
colocados. 

Aguardamos sua resposta, haja vista sempre termos sido atendidos pelo 
senhor. 

Respeitosamente, 



79Comunicação e Linguagem Técnica Maurício Cesar Menon - 

8 - Leia os fragmentos abaixo e identifique a incoerência contida em cada um 
deles. 

a) Isidoro era um rapaz intelectual ao extremo. Possuía uma grande biblioteca 
em sua casa, lia diariamente os jornais de grande circulação, freqüentava 
círculos literários e de debates filosóficos, adorava música erudita. Entre suas 
atividades favoritas estava a de jogar vídeo game, Isidoro ficava 
praticamente o dia todo em frente da televisão vidrado nos jogos. 

b) João Guimarães Rosa foi um dos maiores escritores brasileiros do século XX, 
contudo sua obra é rica e profunda e apresenta pontos de contato com as 
grandes obras universais.

c) Devemos possuir consciência ecológica bastante aguçada, pois a 
preservação da vida no planeta depende, prioritariamente, dessa tomada 
de consciência que levará a ações mais eficazes. Por exemplo, ao nos 
depararmos com uma cobra ou com qualquer outro animal peçonhento, 
temos que matá-los, a fim de que eles não prejudiquem o ser humano nem 
qualquer animal da mata.

d) Todos são iguais perante a lei, creio firmemente nessa verdade e dela faço 
bandeira. Acho, porém, que os políticos não estão errados em lutarem por 
uma aposentadoria especial, afinal o trabalho deles é desgastante e 
merece ser recompensado com alguns privilégios. 

9   - 

10 - Resposta pessoal

11 - 

.

1 -

2 - Resposta de caráter pessoal

3 - Resposta de caráter pessoal

4 - Resposta de caráter pessoal

Aqui há uma incoerência entre os afazeres intelectuais de Isidoro e o fato de 
ele ficar quase o dia inteiro jogando vídeo game em frente da televisão 
(não daria tempo para ele ser um intelectual de tal gabarito passando 
quase o dia todo jogando)

O problema aqui está no mau uso do conectivo contudo, pois ele sugere 
uma inserção de idéia contraditória à primeira oração e o que se verifica é 
que a idéia que vem após ele complementa a primeira idéia e não se opõe 
a ela.

Ecologia sugere preservação. Se alguém tem consciência ecológica jamais 
sairá matando animais peçonhentos, pois sabe que eles são essenciais ao 
ecossistema.

Se todos são iguais perante a lei, não há como defender privilégios de alguns 
sobre os outros.

Na primeira estrofe os cabelos de Marília são retratados como negros, já na 
segunda os cabelos são loiros.

A reescrita é de caráter pessoal. Deve-se observar, porém, que há alguns 
trechos inviáveis para constarem em um trecho que deve zelar pela clareza e 
objetividade, como por exemplo: “gostando-se ou não deles”

 Resposta pessoal

UNIDADE III
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