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Apresentar os elementos essenciais para a 
elaboração de documentos oficiais.

Ao final desta aula, você será capaz de:
1. aplicar técnicas na produção de textos 
oficiais, bem como pareceres e relatórios 
técnicos, expressando idéias de maneira clara, 
precisa e concisa;
2. estabelecer elementos fundamentais para a 
boa, adequada e eficiente comunicação.

META

OBJETIVOS
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“ESSA MENSAGEM QUE EU VOU LHE DIZER 
VOCÊ VAI OUVIR, VAI COMPREENDER”

Oi que lá vinha pelo rio uma pedra boiando

Em riba dessa pedra, três navegador (sic)

Um deles era cego, nada enxergando

O outro não tinha braço pois o trem cortou

Mas deles o terceiro era o mais sem-vergonha

Pois estava nuzinho como Deus criou

Eis que chegando adiante o cego num berreiro

Olhando para o fundo, “olha um tostão!” gritou

E ouvindo isso o tal que era aleijado

Metendo a mão no fundo o tostão apanhou

E o tal que estava nu tendo o tostão tomado

Mais que ligeirinho no bolso guardou...

("Mensagem", Acústico Reggae)

Letra de uma EMBOLADA popular, para ser cantada velozmente.

Quando você escreve uma carta ou até mesmo um bilhetinho, 

há um objetivo implícito na mensagem, não é mesmo? Você pode estar 

pedindo ajuda a um amigo ou fazendo uma declaração de amor; não 

importa! Há um objetivo na mensagem que precisa ser compreendido 

pela pessoa que vai recebê-la. 
 

EMBOLADA

Manifestação poética-
musical do folclore 

nordestino, geralmente 
com refrão ou 

diálogos (como cocos 
e desafios), que os 

solistas apresentam em 
andamento rápido.  

 L
es

lie
 W

at
ts

Fonte: www.sxc.hu 

O primeiro passo na busca por garantir que a mensagem presente em 

um texto escrito seja passada corretamente é a preocupação com a escrita 

em si. Um texto bem escrito com certeza é fundamental na sua vida pessoal 

e profissional. Garantirá que você não seja mal interpretado pelo que está 

escrevendo. Mas cuidado: escrever bem não significa escrever “difícil”!
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Em um texto, é fundamental que o redator, ou seja, quem escreve, 

tenha foco no leitor, ou seja, em quem vai ler o texto. Isso porque o 

comportamento humano é complexo; não há como garantir qual será a 

reação do leitor ao ler um determinado texto. E é por esse motivo que 

precisamos estar atentos à escrita de um texto, buscando imaginar de 

que forma nossa mensagem será recebida pelo receptor. 

Se o enfoque da mensagem for oficial ou comercial, deveremos nos 

ater a uma linguagem condizente com a situação, ou seja, uma linguagem 

direta, objetiva, coesa e coerente. Caso contrário, pode gerar confusão. 

Veja a situação descrita a seguir:

Numa empresa com comunicações rápidas e objetivas... 

Do presidente para o diretor

Na próxima sexta-feira, às 17 
horas, o cometa Halley estará 
passando por esta área. Trata-se 
de um evento que ocorre a cada 
78 anos. Assim, por favor, reúna 
os funcionários no pátio da 
fábrica (todos usando capacete 
de segurança), quando explicarei 
o fenômeno. Se chover, não 
veremos o raro espetáculo a 
olho nu. 

Do diretor para o gerente

A pedido do presidente, na 
sexta-feira, às 17 horas, o 
cometa Halley vai aparecer 
sobre a fábrica. Se chover, por 
favor, reúna os funcionários, 
todos com capacete, e 
encaminhe-os ao refeitório, 
onde o raro fenômeno terá 
lugar, o que ocorre a cada 78 
anos a olho nu.

Do gerente para o supervisor

A convite do nosso querido 
presidente, o cientista Halley, 
de 78 anos, vai aparecer nu na 
fábrica, usando apenas capacete, 
quando irá explicar o fenômeno 
da chuva para os seguranças no 
pátio. 

Do supervisor para o chefe 
de seção

Todo mundo nu, na próxima 
sexta, às 17 horas, pois o 
presidente, Sr. Halley, estará 
lá para mostrar o raro filme 
“Dançando na Chuva”. Caso 

comece a chover mesmo, o 
que ocorre a cada 78 anos, 
por motivo de segurança, 
coloque o capacete.

Aviso a todos

Nesta sexta-feira, o presidente 
fará 78 anos. A festa será às 
17 horas, no pátio da fábrica. 
Vão estar lá “Bill Halley e 
Seus Cometas”. Todo mundo 
deve estar nu e de capacete. 
O espetáculo vai acontecer 
mesmo que chova, porque 
a banda é um fenômeno.
(Autor desconhecido)
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Viu só o tamanho do mal-entendido que uma mensagem truncada 

pode causar?

A redação de uma mensagem coerente é importantíssima.  Em um 

ambiente de trabalho, as conseqüências de uma mensagem mal redigida 

são mais sérias, como você pode ver. Portanto, fi que atento na hora de 

ler e repassar informações para não entrar em um telefone-sem-fi o.

SAIBA MAIS ...SAIBA MAIS...

Hein?!!? Hã...

O telefone-sem-fi o é uma tradicional brincadeira popular que 

funciona assim: numa roda de pessoas (quanto maior o número 

de pessoas, mais a brincadeira fi ca engraçada), o primeiro 

participante inventa secretamente uma palavra ou frase e fala – 

sem que ninguém mais ouça – nos ouvidos do próximo (à direita 

ou à esquerda). Assim, o próximo reproduz para o seguinte e 

assim por diante até chegar ao último participante. Quando a 

corrente chegar ao fi m, essa pessoa deve falar o que ouviu em 

voz alta.

Geralmente o resultado é engraçado. A palavra (ou frase) se 

deforma ao passar de pessoa para pessoa e chega totalmente 

diferente no ouvido da última. Quando há um grande número 

de pessoas, pode-se dividir em grupos e, ao fi nal, ver qual grupo 

chega com a palavra mais fi el ao destino.

Fonte:www.sxc.hu  

St
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Costuma-se também fazer referência a essa brincadeira em 

qualquer situação que possa haver falhas de comunicação num 

ambiente que depende de um passar a informação para o outro, 

sucessivamente, até chegar num destino, caso acontecido na 

situação fictícia sobre o cometa Halley que você leu. 

Pode-se, também, fazer crítica a alguma hierarquia numa empresa, 

por exemplo dizendo que a ordem do chefe passou como um 

“telefone-sem-fio” até chegar ao último empregado, que a 

executou de forma totalmente diferente. 

Fonte:www.sxc.hu  

So
ph

ie

Então, para evitar mal-entendidos, precisamos estar mais atentos 

ao ato de falar ou escrever nossas mensagens. Mas não pense que escrever 

bem, ou seja, preocupando-se com a clareza, precisão e coerência da 

mensagem, é necessário apenas no ambiente de trabalho. Escrever bem 

é importante para a sua vida pessoal também.
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 “NUMA FOLHA QUALQUER...”
("Aquarela", Toquinho) 

Mas, depois de toda essa conversa, você pode estar ser perguntando: 

“Tudo bem, é importante escrever bem, mas como fazer isso?” As dicas 

a seguir podem ajudar na clareza do seu texto, de uma forma geral. 

Dê preferência a:

• usar frases curtas; 

• usar de PARCIMÔNIA; 

• não usar palavras desnecessárias; 

• usar verbos precisos; 

• usar palavras que o leitor entenda (palavras mais comuns no 

cotidiano), de forma a apresentar as idéias de forma objetiva, em 

vez de tentar impressionar usando um vocabulário inadequado e 

rebuscado.

 Use essas dicas à vontade, tanto na vida profissional quanto na 

vida pessoal e você irá alcançar os seus objetivos!

Você se lembra de alguma vez que teve que escrever um texto e não 

se sentiu seguro em apresentá-lo? Pois é! Escrever é difícil mesmo e requer 

um aprendizado constante, seja você aluno ou professor. E para que essa 

tarefa fique um pouco mais fácil, apresentamos algumas orientações:

I. Escrever bem é saber expressar uma idéia de maneira clara, rápida 

e PERSUASIVA. 

II. O que você escrever deve ser entendido na primeira leitura.

III. Se você quer que seu trabalho seja lido e analisado por seus 

superiores, seja breve. Quanto menor o texto, maior a chance de 

ser lido por eles. 

IV. Antes de redigir, faça um rascunho, listando e organizando suas 

idéias e argumentos. Isso ajudará você a não se desviar da questão 

central.

V. Inicie o texto com parágrafos com sentenças que indiquem o que 

será apresentado. Conclua o texto com um parágrafo resumido.

VI. Parágrafos e sentenças curtos são mais fáceis de ler do que os 

longos. Para enfatizar, sublinhe sentenças e enumere os pontos 

principais.

 

PARCIMÔNIA

Ato de poupar, 
economia. (Quando 

se diz que uma pessoa 
come com parcimônia 
significa que ela come 
pouco.) Método que 

dá preferência ao 
caminho mais simples. 
Em língua portuguesa, 
significa usar palavras 

mais simples, em vez 
de escolher as mais 

complexas na hora de 
escrever um texto.

 

PERSUASIVA

Do verbo persuadir; 
significa levar ou induzir 

a fazer, a aceitar, ou 
a crer; aconselhar, 

convencer.
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ORGANIZANDO AS IDÉIAS

Tudo o que a gente faz com planejamento tem mais chance de 

dar certo. É o caso de uma viagem, por exemplo, em que você vai aos 

pouquinhos amadurecendo a idéia, informando-se sobre o local, a quantia 

de que você poderá dispor, a compatibilidade com seu período de férias 

e outros detalhes...

É claro que tem gente que gosta de sair “sem lenço e sem 

documento”, sem rumo, data ou hora para voltar. Mas, às vezes, paga-se

um preço alto por esse despojamento.

Portanto, se o assunto for redação, nem pense em agir assim. Não 

comece o texto sem estruturar seu pensamento, ou seja, é preciso planejar, 

“tintim por tintim”, o que você quer dizer.  

Os conceitos que você aprendeu até agora são importantes para a 

sua prática de redação de um modo geral. Sempre que seu lápis encontrar 

um papel, lembre-se deles! No entanto, uma mensagem escrita em um 

ambiente de trabalho requer ainda mais cuidados! E é isso que você vai 

aprender nesta aula: como escrever bem, sem passar vergonha com os 

colegas de trabalho, e, ainda por cima, impressionar seu chefe!

SAIBA MAIS ...SAIBA MAIS...

Curiosidades...

Você sabia que, na 2ª Guerra 

Mundial, nenhum documento com 

mais de uma página chegava à mesa de 

Churchill? 

Sir Winston Leonard Spencer Churchill 

foi um estadista britânico, escritor, 

jornalista, orador e historiador, que 

ficou famoso por ser o primeiro-

ministro do Reino Unido durante a 

Segunda Guerra Mundial, que assolou 

a Europa de 1939 até 1954. 

 

Fonte: www.iwmcollections.org.uk
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REDAÇÃO LITERÁRIA E REDAÇÃO TÉCNICA
Na escola básica, inicia-se o ensino da redação literária geralmente 

a partir dos três gêneros principais de composição em prosa: a descrição, a 

narração e a dissertação. 

Aqui o que nos interessa é a redação técnica. Você, futuro técnico 

em segurança do trabalho, quando precisar escrever um relatório, por 

exemplo, usará a linguagem objetiva. A partir de agora, você vai aprender 

como adequar o que escreve aos contextos específicos.  

Independentemente do nível de ensino que você deseja alcançar, 

quer seja secundário ou superior, precisará redigir textos, como, por 

exemplo: 

• descrição de peças e aparelhos; 

• funcionamento de mecanismos; 

• processos, experiências e pesquisas; 

• redação de artigos científicos; 

• relatórios e teses; 

• manuais de instrução; 

• sumários e resenhas científicas;

• outros tipos de redação técnica e científica. 

A comunicação move as empresas. É ela que potencializa a 

integração entre os diversos públicos com que uma empresa se relaciona 

e facilita o fluxo dos processos internos. Pegando carona nos versos 

de Caetano Veloso, não há dúvidas: a escrita pertence à comunicação 

comercial tanto quanto “a praça Castro Alves é do povo e o céu é do 

avião”. 

AS QUALIDADES ESSENCIAIS DA REDAÇÃO COMERCIAL 

E TÉCNICA

A redação comercial exige planejamento, sintonia com as diretrizes 

da empresa e interesse no leitor.

Para atingir este grau de comunicação, existem quatro palavrinhas 

que devem estar sempre presentes em nosso pensamento ao elaborarmos 

um texto comercial: 

• objetividade; 

• clareza; 
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• precisão; 

• concisão.

Vamos aprender como equilibrar tudo isto?

a. Objetividade

Time is money (tradução: “tempo é dinheiro”). Na comunicação 

comercial, não dá para perder tempo. Está todo mundo sempre 

correndo, com mil atividades, mil coisas para ler.  É preciso estabelecer 

prioridades.  

Portanto, nesse mundo tão corrido, leva vantagem quem for 

objetivo. Assim, vá direto ao assunto. Comece pelo mais importante 

e tenha a certeza de que quanto mais direto for o texto, maior será a 

eficácia da sua mensagem.

b. Clareza

Tem gente que ainda acha que escrever palavras difíceis é sinônimo 

de competência e credibilidade.  Que tal deixarmos isso para os escritores, 

poetas e acadêmicos?  
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Na comunicação comercial, a linguagem rebuscada é um verdadeiro 

atraso de vida, complicando a vida do leitor e atrapalhando a compreensão 

da mensagem.

Outra coisa: não pressuponha nada em relação ao leitor. O que é 

claro para você pode não ser para quem vai ler sua mensagem. Por isso, 

escreva com muita clareza (não confunda com PROLIXIDADE) para não 

deixar dúvidas ou lacunas de informação. 

c. Precisão

Não há nada pior do que ler um texto, 

uma reportagem, um relatório e, ao fi nal, fazer 

a pergunta: “O que esse cara quis dizer com 

isso? Não entendi nada!” 

Em textos técnicos, utilize o bordão 

“Precisão já!” 

Por isso, a argumentação inconsistente e 

genérica deve passar a léguas de distância da 

comunicação empresarial. Não vá adiante com 

nenhuma ação de comunicação (isso vale para 

tudo: escrita, oral, profi ssional, pessoal etc.) se 

você não souber identifi car os resultados que 

pretende atingir com ela.

Fonte:www.sxc.hu
M

ik
ha

il 
La

vr
en

ov

 

PROLIXIDADE

Característica do que 
é prolixo, ou seja, 

demasiadamente longo, 
demorado ou extenso.

Fonte:www.sxc.hu  
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Atende ao Objetivo 1

Identifique os problemas na estrutura das frases seguintes e aponte uma maneira de 

corrigi-los.

a. Em 2001, os números de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais do país 

diminuíram em relação a 2000, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) divulgados no dia 21/2/2002. 

b. O responsável pelo controle de vôos do Aeroporto Internacional declarou que hoje, 

pela manhã, as condições meteorológicas não estão favoráveis para pouso nem 

decolagem.  

Use a precisão em relação a quantidades, valores e prazos. No 

lugar de muitos, poucos, bastante, utilize valores, volumes, porcentagens. 

E tem mais: urgência para uns pode não ter o mesmo significado do que 

para outros. Se você quiser algo urgente, especifique o prazo, para não 

deixar dúvidas.

d. Concisão

Exponha suas idéias em poucas palavras e em frases curtas. 

Na comunicação comercial, frases longas dificultam a compreensão, 

obrigando o leitor a ir e voltar várias vezes até entender o que está escrito. 

Além do mais, dá uma canseira e uma preguiça danadas...  

Dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia.  Mas, 

ainda assim, vou dar-lhe um:

Imagine-se sempre no lugar do leitor. Pergunte-se: Ele tem todo 

o tempo do mundo para ler a mensagem?  Ele gosta de ler textos que 

vão do nada a lugar nenhum? Acredito que a resposta seja não para as 

duas perguntas. Portanto, diga apenas o essencial, resumindo suas idéias. 

Economize a paciência do seu leitor, que dispõe de pouco tempo e está 

cheio de compromissos.  

Há um ditado chinês que diz: “Se não for possível sintetizar os 

pensamentos numa frase, eles não valem nada”. Pense nisso antes de 

escrever seu próximo texto comercial.

ATIVIDADE 1
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ELABORAÇÃO TEXTUAL
Depois de estudar as partes que integram a norma culta do 

português nas aulas anteriores, você já é capaz de organizar suas idéias 

e colocá-las em suas produções. Mas, para escrever qualquer tipo de 

texto, as noções de coesão e coerência devem estar devidamente revistas. 

Vamos lá?

Já sabemos que a forma e estruturação do parágrafo são essenciais 

para a clareza da comunicação da mensagem escrita. Outros elementos 

também contribuem para que o texto seja bem-sucedido. A palavra 

coesão, no dicionário, possui vários significados. Entre eles, temos: 

“ligação e associação íntima das partes de um todo.”

E ainda mais: coesão trata-se da ligação, da relação, da conexão 

entre as palavras de um texto, por meio de elementos formais, que 

assinalam o vínculo entre os seus componentes.  

Portanto, quando há ligação lógica entre os termos que formam 

uma oração e entre as orações que formam um período, dizemos que o 

texto está coeso. Ou seja, se há relação (associação consistente) entre os 

termos da oração e entre o conjunto de orações de forma a estabelecer 

nexo, há coesão textual. 

ATENÇÃO...ATENÇÃO...

Coordenação de idéias: relação entre orações em que 

não há dependência sintática. Pode haver a presença 

de conectivos (conjunções) ou não. As conjunções dão idéia de 

adição, oposição, alternância, conclusão, explicação ou condição.

Ex.: 

Acordou bem cedo, vestiu-se rapidamente e saiu para o trabalho.

(e funciona como conjunção coordenativa de adição)

Subordinação de idéias: neste caso, a relação entre as orações é 

de complementaridade, devido ao fato de haver dependência de 

sentido entre elas. Elas não têm sentido se ocorrerem isoladas.

Ex.: 

Era necessário que todos comparecessem à reunião. 
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Pode-se dizer, portanto, que o conceito de coesão está ligado aos 

elementos constituintes do texto, dentre eles a coerência, assunto de suma 

importância para a nossa aula e que veremos a seguir:

Coerência textual é uma relação harmônica que se estabelece entre 

as partes de um texto, em um contexto específico, e que é responsável 

pela percepção de uma unidade de sentido. 

E mais:

A coerência é o produto resultante da harmonia entre os diversos 

segmentos textuais que devem estar encadeados logicamente. A coerência 

consiste em uma relação lógica entre as idéias, de modo que elas se 

completem, evitando a contradição entre as partes do texto.

Cada segmento textual é pressuposto do segmento seguinte, que, 

por sua vez, será pressuposto para o que o estender, formando, assim, 

uma cadeia em que todos eles estejam conectados harmonicamente. 

Quando há quebra nessa conexão, ou quando um segmento atual está 

em contradição com um anterior, perde-se a coerência textual. 

Há também um outro responsável por assinalar determinadas 

relações de sentido entre enunciados ou partes de enunciados, fazendo o 

texto progredir. É a chamada coesão seqüencial, realizada por conectores 

(conjunções, alguns advérbios e as preposições da língua). 

Agora, vamos ver algumas dessas relações de sentido? 

1. Adição: liga enunciados que constituem argumentos voltados 

para uma mesma direção argumentativa.

Os principais conectores utilizados nesse caso são: e, também, 

não só... mas também (e variações), tanto... como, além de, além disso, 

ainda, nem (=e não).

Exs.:

João é o melhor candidato. Tem boa formação e apresenta 

um consistente programa administrativo. Além disso, revela pleno 

conhecimento dos problemas da população. Ressalte-se, ainda, que não 

faz promessas demagógicas.

A reunião foi um fracasso. Não se chegou a nenhuma conclusão 

importante nem se discutiu o problema central.
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2. Alternância/Exclusão: exprimem fatos ou conceitos que se 

alternam ou que se excluem mutuamente. 

Os principais conectores utilizados nesse caso são: ou (isolado ou 

em pares), ora...ora, já...já, quer...quer.

Ex.:

Tome uma atitude agora ou assuma sua incapacidade. (alternância)

Lula ou José Serra será o próximo Presidente da República. 

(exclusão)

3. Oposição: estabelece ligação entre enunciados que caminham 

em direções argumentativas opostas. 

Duas são as formas de oposição: concessiva e adversativa. Na 

concessiva, o argumento que prevalece é aquele que não é encabeçado 

pelo conector, dando-se uma razão relativa ao outro argumento.

Ex.:

Embora beba, João é um bom advogado.

São conectores concessivos: embora, ainda que, mesmo que, apesar 

de (que), se bem que, posto que, conquanto, por mais que.

Na oposição adversativa, o argumento reverenciado pelo conector 

se impõe, destacando o argumento anteriormente acatado:

Ex.: 

João bebe, mas é um bom advogado. 

Bonitinha, mas ordinária.

São conectores adversativos: porém, contanto, todavia, no entanto, 

entretanto, não obstante.

4. Conclusão: A coerência de um texto depende da continuidade 

de sentidos entre os elementos descritos e inscritos no texto. A fronteira 

entre um texto coerente e um texto incoerente depende da competência 

textual do leitor para decidir sobre essa continuidade fundamental que 

deve presidir à construção de um enunciado. A coerência e a incoerência 

revelam-se não direta e superficialmente no texto, mas indiretamente por 

ação da leitura desse texto. As condições em que esta leitura ocorre e o 

contexto de que depende o enunciado determinam também o nível de 

coerência reconhecido.  
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São conectores conclusivos: logo, por isso, portanto, por conseguinte, 

então, assim, pois (depois do verbo).

Ex.: 

João é um indivíduo perigoso. Portanto fique longe dele.

5. Causa/Conseqüência: relações que não podem ser apartadas 

do ponto de vista lógico. A causa é aquilo que provoca um determinado 

fato, que vem a ser a conseqüência. Portanto, o enunciado que expressa 

a causa tem, necessariamente, que indicar um fato maior que outro a 

que se liga (a conseqüência). 

São conectores causais: porque, pois, já que, visto que, uma vez que, 

porquanto, na medida em que, como (sempre encabeçando o período). 

Ex.:

O advogado ganhou a causa uma vez que argumentou brilhan-

temente. (Conseqüência-Causa)

São conectores consecutivos: que (antes da palavra intensiva), tanto 

que, de forma que, de maneira que, visto que.

Ex.: 

O advogado argumentou de forma tão brilhante, que ganhou a 

causa.

(Causa-Conseqüência)

Não se deve confundir causa com explicação. Uma explicação é 

sempre posterior ao fato que a gerou; uma causa á sempre anterior à 

conseqüência que dela resulta. 

Observe:

Ex.:

Choveu, porque as ruas estão molhadas. 

(Note que foi possível concluir que choveu pelo fato de as ruas 

estarem molhadas.) Nesse caso, fala-se em explicação. 

Se, por outro lado, tivéssemos “As ruas estão molhadas porque 

choveu.”, as relações seriam de causa e conseqüência (fato anterior e 

fato posterior). 

6. Condição: expressa fato real ou hipotético necessário à realização 

ou não realização de outro fato. 
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São conectores condicionais: caso, se, contanto que, desde que, salvo 

se, exceto se, a menos que, uma vez que (seguido de verbo no subjuntivo).

Ex.:

Se houver um planejamento apropriado, os bons resultados surgirão.

7. Comparação: expressa o fato ou o ser com que se compara o 

fato ou ser mencionado na outra oração. 

São conectores comparativos: como, tal... como (quanto), mais... 

do que, menos do que etc.

Ex.:

Ele tem trabalhado como um obstinado.

8. Finalidade: exprime a intenção, o objetivo do que se declara na 

outra oração.

Os conectores que expressam essa relação são: a fim de que e para 

que.

Ex.:

Vários grupos atuaram conjuntamente a fim de que exercessem 

maior pressão.

9. Conformidade: exprime fatos que estão de acordo com o que 

se declara na outra oração. 

Os principais conectores utilizados nesse caso são: como, segundo, 

consoante.

Ex.: 

Tudo foi feito conforme combináramos na véspera.

Quando estiver diante do desafio de escrever um texto, lembre-se: 

em um trabalho bem-feito, os textos são bem encadeados e os conteúdos, 

relacionados. Não perca tempo escrevendo coisas que estão além do que 

foi proposto – aquilo a que chamamos “fugir do tema”. 

Depois de tudo escrito, faça você mesmo uma avaliação do material, 

verificando se a redação final está compreensível e bem encadeada, se você 

já escreveu tudo o que sabe e acha importante sobre o tema ou se ainda 

falta alguma coisa.
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Atende ao Objetivo 2

Os exercícios que se seguem visam aprimorar a maneira de escrever de modo que 

cada frase esteja ligada à anterior e à posterior. Complete os espaços em branco:

a. “O colapso da União Soviética, no início da década de 90, foi interpretado como 

o fim do socialismo. __________, ao contrário das opiniões dos defensores do 

capitalismo, a História ainda não acabou e seu futuro ainda é uma incógnita”. 

(oposição)

b. O retorno da professora iria acontecer na quarta-feira, _________ todos os alunos 

se comprometessem em pedir as devidas desculpas. (condição)

c. Joaquim ficou o ano todo sem ler uma página do material para o vestibular, 

__________ sua pontuação foi insuficiente para fazê-lo passar no exame. (causa/

conseqüência)

d. A escola estava fechada naquela semana, pois houve um seminário para os 

professores em uma outra cidade que ficava ali por perto. ___________, nem 

adiantou levantar mais cedo da cama naqueles dias. (conclusão)

ATIVIDADE 2

AS REDAÇÕES TÉCNICAS
Muitas pessoas pensam que a 

redação técnica é um bicho-de-sete-

cabeças, mas não é. Na verdade, 

os princípios básicos de um texto 

técnico são os mesmos de qualquer 

tipo de composição e já os vimos nesta 

aula (clareza, correção, coerência, 

ênfase, objetividade, ordenação 

lógica etc.). Sua estrutura e 

seu estilo, porém, apresentam 

algumas características próprias. 
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Há diversos tipos de redação técnica: 

• as descrições e narrações técnicas; 

• os manuais de instrução; 

• os pareceres; 

• os relatórios; 

• as teses científi cas e outros. 

Alguns desses tipos não chegam a ter uma característica que os 

distinguem, já que são sempre parte de outros, como as descrições e as 

narrações técnicas e mais o SUMÁRIO científi co. 

O relatório é um dos tipos de texto técnico mais importante. Não só 

porque dele surgem outras variedades de texto, mas porque nele se pode 

incluir um grande número de trabalhos de pesquisas usualmente publicados 

em revistas científi cas sob a denominação genérica de “artigos”. Na 

próxima seção serão detalhadas as partes que constituem um relatório. 

 APRENDENDO MAIS...

a. Carta ofi cial

Veja um modelo de carta ofi cial que mostra desde a diagramação 

ideal até o tratamento que se deve ter nas diversas situações. 

 

SUMÁRIO

Resumo das idéias 
principais de um livro, 

uma palestra etc.

Exemplo: 

Ele fez brevemente o 
sumário da reportagem lida.

Em 12 de janeiro de 2007

Mem. 118DJ

Ao Ser. Procurador Geral da Viação Asas

Assunto: Proposta de convênio com a SINC

Informamos a V.Sa. que a proposta de convênio com a SINC, 

visando à limpeza dos ônibus no valor de R$ 1000,00 (mil reais), 

objeto da Mensagem 505/04, foi aprovada por esta empresa, 

nos termos da Resolução nº 10/05.

Atenciosamente,

Vânia Lima

Secretária

(Fonte: http://www.redacaoofi cial.com.br/o_que_e_redacao_ofi cial.php)
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A carta oficial, também chamada de correspondência técnica, é um 

documento feito com o objetivo de se fazer uma comunicação comercial, 

empresarial. 

A redação comercial tem como características comuns: 

a. clareza: o texto, além de claro, deve ser objetivo, como forma de 

evitar múltiplas interpretações, o que prejudica os comunicados 

e negócios.

b. estética: a fim de causar boa impressão, o texto deve estar bem 

organizado e dentro da estruturação cabível. E, quando o texto 

é impresso, não pode haver rasuras ou “sujeiras” impregnadas 

ao papel. 

c. linguagem: seja conciso e objetivo, isto é, passe as informações 

necessárias, sem ficar usufruindo de recursos estilísticos. 

Seja impessoal, ou seja, não faça uso da subjetividade e de 

sentimentalismo. Por fim, escreva com simplicidade, mas 

observando a norma culta da língua.

É muito importante que haja correção, pois um possível equívoco 

pode gerar desentendimento entre as partes e possíveis prejuízos de 

ordem financeira. 

E, para você não cometer nenhum equívoco e não se prejudicar no 

trabalho, veja a estrutura que deve ser seguida para elaborar uma carta 

comercial de maneira correta:

1º passo: O papel deve ter o timbre e/ou cabeçalho, com as 

informações necessárias (nome, endereço, logotipo da empresa). 

Normalmente, já vem impresso.

2º passo: Coloque o nome da localidade e data à esquerda e abaixo 

do timbre. Coloque vírgula depois do nome da cidade! O mês deve vir 

em letra minúscula, o ano dever vir junto (2009), sem ponto ou espaço. 

Use ponto final após a data.

3º passo: Escreva o nome e o endereço do destinatário à esquerda 

e abaixo da localidade e data. 

4º passo: Coloque um VOCATIVO impessoal: Prezado(s) Senhor 

(Senhores), Caro cliente, Senhor diretor, Senhor gerente etc.

 

VOCATIVO

Termo que chama ou 
serve para chamar 
o ouvinte ou leitor. 
Palavra ou expressão 
que representa a pessoa 
ou coisa personificada 
a quem é dirigida a 
enunciação.

Exemplo:

“Caim, que fizeste de 
teu irmão?” (Machado 
de Assis)
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5º passo: Inicie o texto fazendo referência ao assunto, tais como: 

“Com relação a...”, “Em atenção à carta enviada...”, “Em atenção ao 

anúncio publicado...”, “Atendendo à solicitação...”, “Em cumprimento 

a...”, “Com relação ao pedido...”, “Solicito que...”, “Confirmamos o 

recebimento”, dentre outras.

Observação: Evite iniciar com “Através desta”, “Solicito através 

desta”, “Pela presente” e similares, pois são expressões pleonásticas, uma 

vez que está claro que o meio de comunicação adotado é a carta. 

6º passo: Exponha o texto, como dito anteriormente, de forma 

clara e objetiva. Pode-se fazer abreviações do pronome de tratamento 

ao referir-se ao destinatário: V.Sª.; V. Exa.; Exmo.; Sr. etc.

7º passo: Corresponde ao fecho da carta, isto é, o encerramento 

da mesma. Despeça-se em tom amigável: Cordialmente, Atenciosamente, 

Respeitosamente, Com elevado apreço, Saudações cordiais etc.

Observação: Evite terminar a carta anunciando tal fato (Termino esta) 

ou de forma muito direta (Sem mais para o momento, despeço-me).

b. Relatório administrativo

Um relatório administrativo, basicamente, vai fornecer informações 

para que o administrador, o gestor de uma área, tome decisões. 

Sua estrutura compreende: 

Introdução: indicação do fato investigado, do ato ou da autoridade 

que determinou a investigação. Enuncia o propósito do relatório.

Desenvolvimento: relato dos fatos apurados (data, local, processo 

ou método adotado, discussão).

Conclusão: recomendações de providências ou medidas cabíveis. 

Por vezes os relatórios apresentam material ilustrativo: diagramas, 

mapas, gráficos, desenhos etc., que podem vir incorporados no texto ou 

sob a forma de apêndice e anexos. 

Exs.: Relatório de resultados de pesquisas, relatórios peda-gógicos 

etc.
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Fonte: w
ww.sxc.hu  

Justas Cekas

MULTIMÍDIAMULTIMÍDIA

e-você...

O estudo da língua portuguesa na 

redação ofi cial é apresentado como uma 

teoria baseada no Manual de Redação 

Ofi cial da Presidência da República. 

Ressalta-se o descaso da língua portu-

guesa em textos ofi ciais, em especial 

no tocante ao emprego das formas de 

tratamento. Você também pode acessar 

o manual no endereço 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/
ManualRedPR2aEd.PDF

Outro modelo está presente em 

http://www.elirferrari.pro.br/download/

Redacao_Ofi cial.pdf

Fonte:www.sxc.hu 

D
ie

go
 M

ed
ra

no

PARA TERMINAR...
Agora que você chegou ao fi nal desta disciplina, esperamos que 

tenha compreendido os ensinamentos necessários para uma boa formação 

profi ssional. Sentimo-nos honrados em ter participado da construção 

dessa estrada, que é o ensino e a aprendizagem, e em ter acompanhado 

você nessa caminhada.

Sabemos que o caminho é longo e muitas vezes difícil, mas também 

temos certeza de que agora você está apto a enfrentá-lo bravamente, certo 

de que somos, todos, vitoriosos.

Mãos à obra e boa sorte! 
(...) 

Coração de estudante

Há que se cuidar da vida

Há que se cuidar do mundo

Tomar conta da amizade

Alegria e muito sonho

Espalhados no caminho   

Verdes, plantas, sentimento

Folha, coração, juventude e fé

(Coração de Estudante, Milton Nascimento)
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• A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão 
culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.

• Na redação técnica há que se evitar o uso de uma linguagem restrita a 
determinados grupos. Não há dúvida de que um texto marcado por expressões 
de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão 
técnico, tem sua compreensão dificultada.

• Conciso é o texto que consegue transmitir um máximo de informações com um 
mínimo de palavras. Para que se redija com essa qualidade, é fundamental que 
se tenha, além de conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o tempo 
necessário para revisar o texto depois de pronto.

• Escrever bem é ter em mente o que se escreve, como se escreve e para quem se 
escreve.

• Há o desenvolvimento de cartas e relatórios administrativos como outros tipos 
de redação técnica.

 
RESUMINDO...

RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
 

ATIVIDADE 1

a. Para que sejam preservadas as relações semânticas e a correção gramatical do primeiro 

período do texto, ao se empregar a expressão “o número” no singular, deve ser feita a 

seguinte substituição: “diminuíram” por diminuiu.

 b. Para que se mantenha a coerência textual, deve ser feita a mudança do tempo verbal 

do verbo estar da 2ª oração para “estavam”, ficando, assim, todo o período no tempo 

passado, visto que a declaração foi feita sobre algo já acontecido. 

ATIVIDADE 2 

a. “O colapso da União Soviética, no início da década de 1990, foi interpretado como o 

fim do socialismo. No entanto, ao contrário das opiniões dos defensores do capitalismo, 

a História ainda não acabou e seu futuro ainda é uma incógnita”. Outras opções: 

entretanto, porém, mas.

b. O retorno da professora iria acontecer na quarta-feira, desde que todos os alunos se 

comprometessem em pedir as devidas desculpas. (condição)
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c. Joaquim ficou o ano todo sem ler uma página do material para o vestibular, por isso sua 

pontuação foi insuficiente para fazê-lo passar no exame. (causa/conseqüência)

d. A escola estava fechada naquela semana, pois houve um seminário para os professores 

em uma outra cidade que ficava ali por perto. Portanto, nem adiantou levantar mais 

cedo da cama naqueles dias. (conclusão)
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