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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra da professora-autora

Caro estudante!

Bem-vindo ao Curso Técnico em Informática que o Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) lhe oferece, contando 

com a parceria dos Governos Municipal, Estadual e Federal. 

Você está de parabéns por optar pelo ensino a distância, modalidade que 

está, a passos rápidos, incorporando-se à nossa cultura. O avanço acelerado 

das tecnologias de informação e comunicação tem colocado as possibilida-

des de acesso ao conhecimento à disposição de um contingente cada vez 

maior de pessoas interessadas em ampliar seu campo educacional. A velo-

cidade com que os equipamentos na área da informática têm evoluído e o 

aprimoramento das conexões com a web tornaram o ensino a distância uma 

proposta eficiente de ensinar e de aprender. Muitos jovens já navegam pela 

rede, utilizando-se de e-mails, chats, blogs ou simplesmente pesquisa online. 

Já são comuns cursos dados por videoconferência ou outros programas a 

distância, tornando o ambiente virtual tão familiar quanto era a sala de aula 

para os mais velhos.

Este curso oferecerá a você, aluno, material impresso e virtual de aprendizagem. 

Em ambos haverá teoria e variadas atividades para fixação do conhecimento. 

Sucesso nesta etapa de sua vida!

Professora Maria Isolina de Castro Soares
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Apresentação da disciplina

Caro estudante

A disciplina Português Instrumental, oferecida na 1ª etapa do curso, proporcionará 

autonomia e articulação de conteúdos e conhecimentos visando àquilo que os 

alunos do Curso Técnico de Informática necessitam como suporte para leitura e 

produção de textos tanto como estudantes quanto como profissionais ao ingres-

sarem no mercado de trabalho. A disciplina oferecerá, também, conteúdos para o 

desenvolvimento das competências comunicativa e linguística.

Por apresentar uma metodologia flexível, nossa proposta favorece o ritmo de 

aprendizado de cada aluno. É preciso, no entanto, ficar atento aos prazos de 

sedimentação dos conteúdos e resolução das atividades avaliativas, para que você 

não se sobrecarregue nem perca o ritmo de estudo. 

Este é o nosso primeiro contato. Você inicia agora um curso que, espero, seja mui-

to importante na sua trajetória de estudo e de profissionalização. Para tanto, é ne-

cessário que a leitura e a produção de textos sejam conteúdos que você domine, 

para melhor compreensão dos textos que farão parte de seu cotidiano no curso 

escolhido e para ler criticamente aquilo que lhe chega pelos diversos meios de 

comunicação. Dessa forma, a disciplina Português Instrumental foi especialmente 

elaborada visando aos domínios que você precisa ter para ler adequadamente o 

material de todas as disciplinas do Curso.
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Disciplina: Português Instrumental (carga horária: 30 horas).

Ementa: Leitura e compreensão de textos da área profissional. Níveis de lingua-

gem e adequação linguística. Comunicação oral e escrita. Gramática aplicada. 

AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

1. Comunicação

Compreender e identificar diferentes 
possibilidades de comunicação.
Identificar textos técnicos e literários. 
Reconhecer os diferentes níveis de lin-
guagem e as situações em que se deve 
empregá-los.

Caderno impresso.
Sala virtual no Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

10

2. A noção de texto

Perceber a articulação textual que propi-
cia a coerência e a coesão.
Identificar os elementos de coesão.
Reconhecer diferentes tipos de coerência 
textual.
Corrigir incoerências presentes em 
textos.

Caderno impresso.
Sala virtual no Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

5

3. Produção de 
texto

Identificar a estrutura de um parágrafo-
-padrão.
Construir parágrafos com a estrutura 
padrão.
Construir textos com o desenvolvimento 
de uma ideia núcleo.
Construir textos por indução e por 
dedução.
Analisar textos em que esses procedi-
mentos foram utilizados.

Caderno impresso.
Sala virtual no Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

5

4. Leitura e interpre-
tação de textos

Analisar, discutir e produzir textos da 
comunicação diária e voltados para o 
universo informático.
Lidar com especificidades da linguagem 
de computadores e a utilização do 
estrangeirismo.

Caderno impresso.
Sala virtual no Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

5

continua

Projeto instrucional



AULA OBJETIVOS DE  
APRENDIZAGEM MATERIAIS

CARGA 
HORÁRIA

(horas)

5. Comunicação 
técnica e empre-
sarial

Reconhecer diferentes textos empresa-
riais e técnicos.
Analisar diferentes estruturas textuais.
Construir textos técnicos e empresariais.
Familiarizar-se com o vocabulário dos 
textos empresariais e técnicos.

Caderno impresso.
Sala virtual no Moodle.
No polo: computadores com 
editor de textos e acesso à 
internet.

5

conclusão

Português Instrumentale-Tec Brasil 14
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Aula 1 - Comunicação

Objetivos

Compreender e identificar diferentes possibilidades de comunicação.

Identificar textos técnicos e literários.

Reconhecer os diferentes níveis de linguagem e as situações de 

comunicação em que se deve empregá-los.

Nossa primeira aula apresenta alguns conceitos essenciais relacionados a 

uma matéria chamada comunicação. É um conteúdo muito importante, 

uma vez que vivemos em uma sociedade cujas fronteiras se tornaram líqui-

das, ou seja, maleáveis, dadas às inúmeras possibilidades de ultrapassá-las 

utilizando-nos do imenso arsenal tecnológico de que dispomos. Boa incur-

são no universo que ora se inicia!

1.1 Conceito e elementos da comunicação
Observe a Figura 1.1 e o Texto 1.1 apresentados a seguir.

Figura 1.1: Pés
Fonte: Equipe de Produção CEAD/IFES © - 2009
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Texto 1.1: Cândido Portinari (1903-1962), em seu livro Retalhos de Minha 
Vida de Infância, descreve os pés dos trabalhadores:

Pés disformes. Pés que podem contar uma história. Confundiam-se 

com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas: com mon-

tes e vales, vincos como rios. [...] Pés sofridos com muitos e muitos 

quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil 

era distingui-los. Agarrados ao solo, eram como alicerces, muitas vezes 

suportavam apenas um corpo franzino e doente (PORTINARI, 2004).

Faça as seguintes atividades:

1. Escreva a leitura que você fez da Figura 1.1, sem se preocupar com 

noções como certo ou errado, apenas as impressões que a imagem  

provocou em você. 

2. Que relação você estabelece entre a Figura 1.1 e o Texto 1.1?

Podemos concluir que a Figura 1.1 e o Texto 1.1 têm o mesmo tema. Ambos 

nos comunicam uma mesma realidade.

1.1.1 O que é comunicação? Quais os elementos 
envolvidos num ato de comunicação?
Comunicação é o processo pelo qual os seres humanos trocam entre  

si informações.

A comunicação faz parte de nossa vida. A todo momento estamos nos co-

municando, seja através da fala, da escrita, de gestos, de um sorriso ou 

através da leitura de documentos, jornais e revistas. 

Ao realizar qualquer ato comunicativo, temos presentes os seguintes elementos:

a) emissor ou remetente: é aquele que envia a mensagem (uma pessoa, 

uma empresa, uma emissora de televisão, etc.);

b) destinatário: é aquele a quem a mensagem é endereçada (um indiví- 

duo ou um grupo);

c) mensagem: é o conteúdo das informações transmitidas;

Português Instrumentale-Tec Brasil 16



d) canal de comunicação: é o meio pelo qual a mensagem será transmiti-

da (carta, palestra, jornal televisivo, etc.);

e) código: é o conjunto de signos e de regras de combinação desses signos 

utilizados para elaborar a mensagem: o emissor codifica aquilo que o 

receptor irá decodificar;

f) contexto: é o objeto ou a situação a que a mensagem se refere.

1.2. A Linguagem como sistema de signos: 
signo linguístico e outros signos
 O homem usa a linguagem para se comunicar.

1.2.1 Linguagem
Linguagem é todo sistema organizado de sinais que serve de meio de comu-

nicação entre os indivíduos. Temos dois tipos de linguagem:

1.2.1.1 Linguagem não-verbal
São sinais, sons, gravuras, símbolos, convenções, música, mímica, gestos, 

expressões fisionômicas, ou seja, qualquer código que não utiliza palavras.

1.2.1.2 Linguagem verbal
É o código que utiliza a palavra falada ou escrita.

1.2.2 Língua
É a linguagem verbal utilizada por um grupo de indivíduos.

1.2.3 Fala ou discurso
É a utilização individual da língua.

Faça as seguintes atividades:

1. Compare a linguagem utilizada na Figura 1.1 com a utilizada no Texto 

1.1 e responda: que tipo de linguagem foi utilizado em cada um deles? 

Apresente uma justificativa para cada linguagem identificada.

2. Observe a Figura 1.2. Que tipos de linguagem ela apresenta?  

Justifique sua resposta.

http://www.brasilescola.com/
redacao/elementos-presentes-
no-ato-comunicacao.htm

Visite o Museu da Língua 
Portuguesa no endereço: http://
www.youtube.com/watch?v=O
zKEfEHi7ag&feature=related e 
mergulhe num mundo em que os 
objetos são palavras.
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Cultura é a soma de todas as realizações do homem. É todo fazer humano 

que pode ser transmitido de geração a geração. A linguagem é elemento 

cultural e é fator essencial para que haja cultura.

Figura 1.2: Morte da bezerra
Fonte: Equipe de Produção CEAD/IFES © - 2009

1.2.4 Signo linguístico
É a sequência de sons ou de letras que nos remete a um significado. Um 

signo linguístico é constituído de duas partes:

1.2.4.1 Significante
É o material sonoro (fala) e/ou visual (escrita).

Podemos escrever, por exemplo, palavras como natureza e pássaros. Cada 

um de nós associará essas palavras a um conceito. Fazemos uma imagem, 

um retrato mental do que seriam essas palavras, e podemos chegar a algo 

como as Figuras 1.3 e 1.4 a seguir.

Figura 1.3: Nature 9 
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/77335
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Figura 1.4: Birds
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1307966

1.2.4.2 Significado
Ao elaborarmos o conceito, a ideia que se associa ao significante, temos o 

significado daquele signo. Assim, só teremos um signo linguístico se a coisa 

em si ou a ideia – a que chamamos referente – puderem ser expressadas por 

um significante possuidor de um significado.

Veja/ouça o poema Nome não, da obra Nome, de Arnaldo Antunes, e refli-

ta sobre o significante, o significado e o referente: http://www.youtube.
com/watch?v=FM8Q517cjS8

1.3 Denotação e conotação
Leia atentamente os Textos 1.2 e 1.3.

Texto 1.2:  Bomba atômica

Bomba atômica é uma arma explosiva cuja energia deriva de uma reação 

nuclear e tem um poder destrutivo imenso — uma única bomba é capaz 

de destruir uma cidade grande inteira. Bombas atômicas só foram usa-

das duas vezes em guerra, ambas pelos Estados Unidos contra o Japão, 

nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, durante a Segunda Guerra Mundial 

(consistindo em um dos maiores ataques a uma população civil, quase 200 

mil mortos, já ocorridos na história). No entanto, elas já foram usadas cen-

tenas de vezes em testes nucleares por vários países (WIKIPEDIA, 2008).

E os poetas, como veem a 
comunicação? Leia o poema 
Ao Deus Kom Unik Assão, de 
Carlos Drummond de Andrade, 
no site: http://www.eca.
usp.br/comueduc/antigos/
poesia/poesia6.htm. Divirta-se 
construindo alguns ciberpoemas: 
http://www.ciberpoesia.com.
br/zoom/
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Texto 1.3 - A rosa de Hiroshima

Pensem nas crianças

Mudas telepáticas

Pensem nas meninas

Cegas inexatas

Pensem nas mulheres

Rotas alteradas

Pensem nas feridas

Como rosas cálidas

Mas oh não se esqueçam

Da rosa da rosa

Da rosa de Hiroshima

A rosa hereditária

A rosa radioativa

Estúpida e inválida

A rosa com cirrose

A antirrosa atômica

Sem cor sem perfume

Sem rosa sem nada

As palavras do texto de Vinícius de Moraes assumiram uma significa-

ção diferente do habitual, mais ricas e figurativas do que as palavras do  

verbete bomba atômica.

De acordo com seu nível de significação, as palavras podem ser denotativas 

ou conotativas. 

Chama-se Denotação ao nível de significação restrito e comum da palavra, 

isto é, seu uso habitual, o sentido do dicionário, como ocorre no Texto 1.2.

Chama-se Conotação ao nível de significação figurado e incomum que a 

palavra assume em certos contextos, como nos exemplifica o Texto 1.3.

Pesquise em um dicionário os significados da palavra estrela. Destaque o 

sentido denotativo dessa palavra. Depois, produza um parágrafo utilizando 

o sentido conotativo da mesma palavra.

Português Instrumentale-Tec Brasil 20



1.4 Níveis de linguagem ou registros  
linguísticos

Níveis de linguagem ou registros linguísticos são os diferentes modos 

de falar, de acordo com a situação em que o falante se encontra. Em  

consequência, teremos:

1.4.1 Língua culta ou formal
É aquela que se prende aos modelos da Gramática Normativa, tradicional, 

e é empregada pelas elites sociais escolarizadas. É a modalidade linguística 

tomada como padrão de ensino e nela se redigem os textos e documentos 

oficiais do país. Exemplo:

A questão da segurança pública deve ser vista de forma interdisciplinar. 

É preciso planejar e executar políticas de segurança que vislumbrem 

a prevenção, inclusive envolvendo comunidades; que sejam eficazes 

na apuração dos crimes, nos processos judiciais e na condenação dos 

culpados; que garantam a punição. É preciso planejar com inteligência 

e estratégia e não apenas ostensivamente em ações isoladas e perifé-

ricas relacionadas somente à ponta da linha, ou seja, aos sintomas da 

violência (GENELHU JUNIOR, 2008).

1.4.2 Língua coloquial ou informal
É aquela usada diariamente pelas pessoas, sem preocupação em atender 

às regras da Gramática Normativa. É a linguagem descontraída, porém que 

não foge muito dos padrões estabelecidos: “Me faz um favor? Fecha essa  

porta pra mim, tá?”.

1.4.3 Linguagem popular ou linguajar
É aquela usada pelas pessoas não escolarizadas, desprovida de qualquer pre-

ocupação com a correção gramatical. Observe a diferença entre o primeiro e 

o segundo parágrafos do exemplo em matéria de A Gazeta, jornal de grande 

circulação no Espírito Santo:

Miriam Lemle, pesquisadora, surpreende em seminário. “Reforma or-

tográfica é uma proposta ingênua ou pilantra?” Possuída pelo espírito 

de Edmilson, um carregador de feira, baiano de 17 anos, improvisa 

bem humorada um discurso, falando de sua dificuldade para aprender 

a ler e escrever Português.

Entre “cês, cumê, docês, preguiçoso e mixuruca”, o Edmilson “desle-

trado” dá uma decisão. “– Cês qué sabê o que eu acho? Cês tinha que 

e-Tec BrasilAula 1 - Comunicação 21



dixá em paz a fala da gente e a escrita docês. Cês exprica pras fessora 

que é prá não vim fazê poco caso da manera que a gente tem de falá 

não, que pra nóis tá certo assim mesmo. Si nóis si intendi cum ela, pru 

que qui tá errado?”(LEMLE, 1995). 

1.4.4 Línguas especiais
São aquelas usadas por grupos que compartilham um mesmo conhecimento 

técnico ou interesses comuns; no primeiro caso, temos as línguas técnicas e 

no segundo, as gírias ou calões. 

1.4.4.1 Exemplo de línguas técnicas
A internet é representada por alguns técnicos como uma nuvem. A com-

paração é resultado de sua estrutura maleável, com um centro indefinido 

e contornos em constante mutação. Por isso, o uso da web como um 

computador foi batizado de cloud computing (computação na nuvem). 

Na prática, o modelo é conhecido. Ele move as engrenagens do Google. 

A cada busca, o site faz uma varredura em mais de 40 bilhões de páginas 

da internet. Selecionadas, as informações são devolvidas à tela do com-

putador do usuário sob a forma de uma lista com milhares de links. O 

computador pessoal (PC) faz muito pouco nesse processo. Ele é apenas 

a porta de acesso à nuvem. A mesma lógica operacional aplica-se a en-

dereços virtuais como o Yahoo, o eBay, a loja on-line Amazon, o Orkut 

e o YouTube (RYDLEWSKI, Carlos; BALTAZAR, Ana Paula, 2008, p. 24).

1.4.4.2 Gíria ou calão:
Sabe qualé o dos cara mermão? Eles qué que tu dá uma passada nuns 

troços pra sacá o que o tô falando! (DICIONÁRIO DE GÍRIAS, 2008)

No Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC) de 

2010, ocorrido em Canela, RS, os participantes receberam, antecipadamen-

te, uma relação de termos úteis para que começassem a entrar no clima de 

um evento em terras gaudérias. Alguns exemplos:

[...] ATUCANADA - pessoa estressada, muito ocupada, atrapalhada pelo 

excesso de atividades. BAGUAL - coisa boa, especial, muito boa. A ori-

gem é campeira, sendo o “bagual” o cavalo não capado, arisco. BAH 

- exclamação que é o diminutivo de “mas que barbaridade!” CAPAZ ou 

BEM CAPAZ - expressão que significa não, de jeito nenhum! DEU PRA TI 

- chega! SUPER - supermercado. CEVA - cerveja. CHURRAS - churrasco. 

CHIMA ou CHIMAS – chimarrão [...] (FISCHER, 2010).

As histórias da Turma da Mônica 
fizeram parte da infância de 
milhões de brasileiros. Chico 

Bento, personagem da turma, 
utiliza a linguagem chamada de 
caipira, ou seja, a língua popular 

ou linguajar. Confira esse registro 
linguístico em: http://www.

youtube.com/watch?v=lWuKeoj
vTHc&feature=related

On-line
Que está conectado à internet 

ou a qualquer outra rede 
de computadores (diz-se de 
computador, pessoa, escola, 

grupo, etc.); que está disponível 
na internet ou em qualquer 

outra rede virtual; que se faz 
através da internet; que está 
diretamente conectado a um 

computador [Ant. ger.: off-line.] 
(AULETTE DIGITAL, 2010).

Terras gaudérias
Terras gaúchas
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1.4.5 Língua literária
Elaboração artística do código linguístico, visando provocar o prazer estético. 

É o que nos proporciona o fragmento da obra A ilha do dia anterior, de 

Umberto Eco:

Era a alvorada, o sol ainda não atingia os vidros: foi até a galeria, sen-

tiu o cheiro do mar, afastou um pouco o batente da janela, e, com os 

olhos entreabertos, tentou fixar a praia.

No Amarillii, onde o dia não saía do convés, Roberto ouvira os pas-

sageiros falarem a respeito de auroras avermelhadas, como se o sol 

estivesse impaciente em dardejar o mundo, enquanto agora via, sem 

lacrimejar, cores pastel: um céu espumante de nuvens escuras leve-

mente franjadas de perolado, enquanto uma nuance, um leve matiz 

de rosa, estava subindo atrás da Ilha, que parecia colorida de turquesa 

num papel grosseiro (ECO, 1995, p. 24-25).

Resumo
A aula 1 introduz alguns conceitos relacionados às técnicas de comunica-

ção: o que é comunicação; os principais elementos presentes num ato de 

comunicação; a linguagem verbal e não-verbal; a denotação (caracterizando 

os textos técnicos) e a conotação (primordialmente literária); as situações de 

comunicação e os diferentes níveis e registros linguísticos. 

Atividades de aprendizagem
1. Leia atentamente o Texto 1.4, escolha algumas expressões com a palavra 

boca e dê seu significado conotativo.

Texto 1.4: Boca a Boca 

Luís Fernando Verissimo

Começou à boca pequena entre frases do tipo ‘boca-de-siri’ e ‘cala-te 

boca’ e ‘deixa eu guardar minha boca pra comer pirão’ mas aos poucos 

enquanto o presidente dizia que íamos estourar a boca do balão e mui-

ta gente fazia boquinha às histórias da boca livre em que tinha se trans-

formado o país (parecia coisa do Bocage) foram passando de boca em 

boca mas a meia boca até que alguém botou a boca no trombone e 

outros botaram a boca no mundo e outros deram com a língua nos 

dentes e pegaram gente com a boca na botija o que deixou muita gen-

Dardejar
Brilhar, emitindo raios de luz ou 
os refletindo como se fossem 
dardos; cintilar, tremeluzir (AU-
LETTE DIGITAL, 2010).

Nuance
Gradação de uma cor; matiz; tom 
(AULETTE DIGITAL, 2010).

Caro estudante, diferentes 
situações de comunicação 
exigem diferentes níveis de 
linguagem. Você pode perceber 
essas variações acessando sites 
de notícias (de algum jornal de 
sua preferência) e sites de textos 
literários, como o interessante 
<http://www.ciberpoesia.
com.br/zoom/>, já indicado 
anteriormente.

Bocage
Manuel Maria Barbosa du 
Bocage (1765-1805), nasceu 
em Setúbal, Portugal. É o mais 
famoso dos satíricos e o mais 
popular dos poetas portugue-
ses. Sua inspiração não foi só 
erótica e passional; também 
cantou sentimentos graves, “a 
desesperança e o lento gosto da 
morte”, em que atinge muitas 
vezes o sublime. Mas sua vida 
desregrada, além de arruinar-lhe 
a saúde, tornou desigual a sua 
vasta obra. É um dos melhores 
sonetistas da língua portuguesa 
(BOCAGE, 2010).
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te de boca aberta e tem um bocado de gente dizendo que agora sim o 

Brasil toma jeito o que é ótimo. Se não for, claro, só da boca pra fora.

Mas por que esta impressão de que alguém em algum lugar está  

dando uma gargalhada? 

(Revista Domingo. Jornal do Brasil).

2. Procure num dicionário o significado da palavra polissemia e veja se 

o conceito que você encontrou pode ser utilizado para explicar o jogo 

linguístico que Luis Fernando Verissimo usou para construir seu texto. 

Justifique sua resposta.
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e-Tec Brasil

Aula 2 - A noção de texto

Objetivos

Entender o conceito de texto.

Perceber a articulação textual que propicia a coerência e a coesão. 

Identificar os elementos de coesão.

Reconhecer diferentes tipos de coerência textual. Corrigir incoe-

rências presentes em textos.

Reconhecer os aspectos linguísticos responsáveis pela coesão e  

coerência textuais.

2.1 Texto e textualidade
Observe a Figura 2.1 e os Textos 2.1 e 2.2, e procure responder à questão: 

O que é um texto?

Figura 2.1: Andando na chuva
Fonte: Equipe de Produção CEAD/IFES © - 2009
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Texto 2.1

Cai chuva do céu cinzento

Que não tem razão de ser

Até o meu pensamento

Tem chuva nele a escorrer.

Tenho uma grande tristeza

Acrescentada à que sinto.

Quero dizer-ma mas pesa

O quanto comigo minto.

Porque verdadeiramente 

Não sei se estou triste ou não.

E a chuva cai levemente 

(Porque Verlaine consente)

Dentro do meu coração (PESSOA, 2008).

Texto 2.2

Chuva é um fenômeno meteorológico que consiste na precipitação de água 

no estado líquido sobre a superfície da Terra (CHUVA, 2008).

Por que 2.1 e 2.2 são textos? E a Figura 2.1 é também um texto? Elabore sua res-

posta a partir dos conhecimentos que você possui, sem se preocupar com teorias.

Vamos à teoria? Depois, reveja sua resposta e reformule-a, se houver  

necessidade.

2.1.1 Conceito de texto
Chamamos de texto uma produção cultural com a qual um interlocutor pre-

tende interagir, numa determinada situação. Essa produção cultural pode ser 

verbal (por intermédio de palavras, expressas de forma oral ou escrita), ou 

não-verbal (gestos, imagens, sons...). 

Uma produção cultural, para ser considerada um texto, precisa fazer sentido. 

Em textos verbais, por exemplo, o autor fala ou escreve a partir do seu conheci-

mento prévio, tentando propor significados ao ouvinte ou leitor. O ouvinte/leitor 

tenta construir sentidos usando também o seu conhecimento prévio. É nessa 

relação que se estabelecem possíveis sentidos (EVANGELISTA, 1996, p.10-11).
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É importante observar que não se pode construir o sentido de qualquer pro-

dução cultural unilateralmente. Produtor e receptor fazem o seu trabalho, 

para o qual concorre o conhecimento prévio de cada um deles. O conheci-

mento prévio abrange: o conhecimento de mundo, o conhecimento textual 

(formas de organização de textos), o conhecimento linguístico. Na constru-

ção da leitura, o leitor procura atribuir sentidos a pistas que encontra no 

texto, produzidas pelo autor no trabalho de construção da escrita.

Faça as atividades a seguir:

1. Reformule agora a resposta dada na atividade anterior.

2. Faça a leitura dos Textos 2.3 e 2.4, expressando os sentidos que você per-

cebeu na forma criativa como eles foram produzidos. Observe os tipos de 

linguagem utilizados (verbal/não-verbal) e dê especial atenção aos signos 

não-linguísticos utilizados pelos emissores / produtores.

Texto 2.3 - Cadu e o elevador

Figura 2.2: Cadu e o elevador
Fonte: Equipe de Produção CEAD/IFES © - 2009

Texto 2.4 - Gagarin (RICARDO, 2010)

Figura 2.3 : Gagarin
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2.2 Coerência e coesão textuais
É importante observar que alguns fatores, como coerência e coesão, concor-

rem para a textualidade de um discurso qualquer.

2.2.1 Coerência textual
Coerência [...] é unidade do texto. Um texto coerente é um conjunto 

harmônico, em que todas as partes se encaixam de maneira comple-

mentar, de modo que não haja nada destoante, nada ilógico, nada con-

traditório, nada desconexo. No texto coerente, não há nenhuma parte 

que não se solidarize com as demais (PLATÃO & FIORIN, 1997, p. 261).

A coerência diz respeito, então, à capacidade de relacionar fatos e argumen-

tos e de organizá-los de forma a extrair deles conclusões apropriadas, pro-

duzindo uma relação de sentido clara e consistente entre as ideias. Observe 

como a bióloga Mayana Zatz discorreu a respeito da terapia com células-

-tronco em entrevista à Revista Veja: 

A terapia com células-tronco pode ser considerada como o futuro da me-

dicina regenerativa. Entre as áreas mais promissoras, está o tratamento 

para diabetes, doenças neuromusculares, como as distrofias musculares 

progressivas e a doença de Parkinson. Com as células-tronco, também 

se poderá promover a regeneração de tecidos lesionados por causas não 

hereditárias, como acidentes, ou pelo câncer. O tratamento do diabetes 

é muito promissor porque depende da regeneração específica de células 

que produzem insulina, o que é mais fácil do que regenerar por com-

pleto um órgão complexo. As células-tronco vão permitir que as pessoas 

vivam muito mais e de forma saudável. Uma pessoa que precise de um 

transplante de coração ou de fígado, se tiver a possibilidade de fazer 

uma terapia com células-tronco em vez de esperar anos numa fila por 

um órgão novo, terá uma qualidade de vida muito melhor (ZATZ, 2010).

Observe que a pesquisadora faz uma afirmação:
A terapia com células-tronco pode ser considerada como o futuro da medi-

cina regenerativa.

Relaciona fatos e argumentos para justificar sua afirmação, para dar  
consistência a ela:
Entre as áreas mais promissoras, está o tratamento para diabetes, doen-

ças neuromusculares, como as distrofias musculares progressivas e a do-

ença de Parkinson. Com as células-tronco, também se poderá promover a  
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regeneração de tecidos lesionados por causas não hereditárias, como aci-

dentes, ou pelo câncer. O tratamento do diabetes é muito promissor porque 

depende da regeneração específica de células que produzem insulina, o que 

é mais fácil do que regenerar por completo um órgão complexo.

E conclui sua ideia, produzindo uma relação de sentido clara e con-
sistente e ainda reforçando sua tese, ou seja, a afirmação com que  
inicia sua resposta:
As células-tronco vão permitir que as pessoas vivam muito mais e de forma sau-

dável. Uma pessoa que precise de um transplante de coração ou de fígado, se 

tiver a possibilidade de fazer uma terapia com células-tronco em vez de esperar 

anos numa fila por um órgão novo, terá uma qualidade de vida muito melhor.

2.2.1.1 Tipos de coerência textual
a) Coerência narrativa

Uma personagem só pode fazer aquilo que puder ou souber fazer. Constitui in-

coerência relatar uma ação realizada por uma personagem que não tinha com-

petência para realizá-la. Leia o Texto 2.5, um exemplo de coerência narrativa.

Texto 2.5 - Vamos acabar com esta folga

O negócio aconteceu num café. Tinha uma porção de sujeitos, senta-

dos nesse café, tomando umas e outras. Havia brasileiros, portugueses, 

franceses, argelinos, alemães, o diabo.

De repente, um alemão forte pra cachorro levantou e gritou que não 

via homem pra ele ali dentro. Houve a surpresa inicial, motivada pela 

provocação e logo um turco, tão forte como o alemão, levantou-se de 

lá e perguntou:

Isso é comigo?

Pode ser com você também – respondeu o alemão.

Aí então o turco avançou para o alemão e levou uma traulitada tão se-

gura que caiu no chão. Vai daí o alemão repetiu que não havia homem 

ali dentro pra ele. Queimou-se então um português que era maior ain-

da do que o turco. Queimou-se e não conversou. Partiu pra cima do 

alemão e não teve outra sorte. Levou um murro debaixo dos queixos e 

caiu sem sentidos.
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O alemão limpou as mãos, deu mais um gole no chope e fez ver aos 

presentes que o que dizia era certo. Não havia homem para ele ali 

naquele café. Levantou-se então um inglês troncudo pra cachorro e 

também entrou bem. E depois do inglês foi a vez de um francês, depois 

um norueguês, etc., etc.. Até que lá do canto do café levantou-se um 

brasileiro magrinho, cheio de picardia para perguntar, como os outros:

Isso é comigo?

O alemão voltou a dizer que podia ser. Então o brasileiro deu um sor-

riso cheio de bossa e veio vindo, gingando assim pro lado do alemão. 

Parou perto, balançou o corpo e... pimba! O alemão deu-lhe uma por-

rada na cabeça com tanta força que quase desmonta o brasileiro. 

Como, minha senhora? Qual é o fim da história? Pois a história termi-

na aí, madame. Termina aí que é pros brasileiros perderem essa ma-

nia de pisar macio e pensar que são mais malandros que os outros  

(PONTE PRETA, 1997, p. 71).

Seria incoerência se o brasileiro magrinho derrubasse o alemão.

b) Coerência figurativa 

Para Platão & Fiorin (1997, p. 263), coerência figurativa é

[...] a articulação harmônica das figuras do texto, com base nas rela-

ções de significado que mantêm entre si. As várias figuras que ocorrem 

num texto devem articular-se de maneira coerente para constituir um 

único bloco temático. A ruptura dessa coerência pode produzir textos 

desconcertantes. Todas as figuras que pertencem ao mesmo tema de-

vem pertencer ao mesmo universo de significado.

Um exemplo de construção em que tudo contribui para a coerência figurativa 

você lerá no Texto 2.6, fragmento transcrito de um conto de Rubem Fonseca.
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Texto 2.6 - 

Eu havia acabado de me vestir e não devia mais mexer nos quadros 

e nas estátuas, mas um dos cavalos chineses de porcelana ficaria me-

lhor na mesinha baixa de mogno. Coloquei o pôster com Lord Jim na 

parede oposta ao grande espelho, o cavalo de bronze embaixo e o de 

madeira ao lado. Eram treze estatuetas – três de porcelana, quatro 

de bronze, duas de aço, três de cerâmica e uma de madeira – e dez 

pôsteres, cinco em preto e branco e cinco coloridos, todos cavalos. 

Não gostei do número treze para as estatuetas e retirei uma delas, de 

bronze, pesadona, e levei-a para a sala íntima onde estava o piano. A 

arrumação ficou boa, mas eu continuei sentindo o mesmo sobressalto 

no coração. Olhei-me no espelho demoradamente, quando a campai-

nha tocou (FONSECA, 1989, p.145).

Percebe-se a caracterização de um ambiente elitizado, de riqueza, com a 

utilização de elementos que compõem um campo semântico de sofisticação. 

E nos perguntamos: por que o número 13? Por que deslocar a estatueta 

“pesadona” para outro ambiente? Toda essa figuração produz sentido no 

conto de Rubem Fonseca. 

c) Coerência argumentativa

Num texto argumentativo, utilizam-se dados e pressupostos dos quais se 

fazem inferências ou chegam-se a conclusões. Essas inferências e conclu-

sões devem estar verdadeiramente relacionadas com os elementos lançados 

como base do raciocínio, da argumentação que se quer apresentar. A essa 

harmonia dá-se o nome de coerência argumentativa.

Textos dissertativos – em que se expõem ideias, pontos de vista, opinião – 

exigem esse tipo de coerência. Mesmo uma reportagem pode apresentar 

parágrafos argumentativos, como no exemplo:

Estima-se que existam no Brasil cerca de 30 sites de relacionamento 

com aproximadamente cinco milhões de internautas navegando neles. 

É muita gente e por isso é preciso tomar cuidado. Uma precaução bási-

ca, por exemplo, é não se sentir nas nuvens com “massagens no ego” 

que venham pela rede porque isso pode cegar a razão. “Eu não enxer-

gava nada da realidade”, diz a gaúcha Isabel Stasiak, que procurou a 

sua cara-metade num site. Achou que levara sorte porque ele apareceu 

em uma semana e, a partir daí, a paquera levou seis meses. Ela: ex-
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-modelo, 50 anos, e, conforme admite, “tímida e carente”. Ele: carioca, 

engenheiro de uma estatal, 44 anos. Isabel foi teclando mil detalhes de 

sua vida, o moço manteve-se reservado. Hora de se conhecer pessoal-

mente: “Éramos praticamente vizinhos, mas não sabíamos, e fiquei feliz 

porque ele é bonito, alto e moreno”, diz ela. Apareceu, porém, um de-

talhe não tão detalhe que fez o príncipe virar sapo: o moço era casado. 

Rolou o barraco: apaixonada, Isabel foi atrás da mulher dele e contou 

tudo. Rolou então a violência: o bonitão, altão e morenão, que se dizia 

amoroso na internet,  quebrou-lhe os dentes e o romance acabou num 

boletim de ocorrência. Não são todos os trapaceados, no entanto, que 

vão à delegacia. Tímida demais, a professora baiana Antonia Dias sen-

tiu-se envergonhada para contar o golpe no qual caíra até mesmo para 

um delegado. Ela conheceu em uma sala de bate-papo um homem que 

se mostrou educado, romântico e gentil. Conheceram-se pessoalmente 

e num piscar de olhos estavam no cartório diante de um juiz de paz. 

Casamento e lua-de-mel consumados, imediatamente o marido apaixo-

nado revelou-se um golpista obstinado. Antonia foi forçada a quitar-lhe 

dívidas e teve o seu cartão de crédito detonado. Do dia para a noite o 

homem se deletou de sua vida. “Deve estar por aí frequentando os sites 

de relacionamento”, diz ela (PRADO, 2010).

Observe que o parágrafo inicia-se com dados sobre os sites de relacionamen-

to e a advertência sobre riscos: “Estima-se que existam no Brasil cerca de 30 
sites de relacionamento com aproximadamente cinco milhões de internautas 

navegando neles. É muita gente e por isso é preciso tomar cuidado”. 

A partir daí, o jornalista reforça a tese apresentada e a fundamenta com su-

gestões de atitudes e exemplos de pessoas que tiveram problemas na rede. 

Seu parágrafo é coerente com a tese apresentada na introdução. 

O parágrafo seria incoerente se, após advertir para ter cuidado, o autor 

do texto passasse a dar exemplos de pessoas que tiveram relacionamentos  

felizes na rede.

2.2.2 Coesão textual
[...] A coesão, por estabelecer relações de sentido, diz respeito ao 

conjunto de recursos semânticos por meio dos quais uma sentença se 

liga com a que veio antes, aos recursos semânticos mobilizados com 

o propósito de criar textos. [...] Para Beaugrande & Dressler (1981), a 

coesão concerne ao modo como os componentes da superfície textual 
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– isto é, as palavras e frases que compõem um texto – encontram-se 

conectadas entre si numa sequência linear, por meio de dependências 

de ordem gramatical (KOCH, 1991, p. 17-18).

A coesão representa a capacidade de empregar adequadamente os recursos 

vocabulares, sintáticos e semânticos da língua na construção de um tex-

to. Fazer uso, por exemplo, do vocabulário adequado, dos pronomes corre-

tos, dos conectivos e de outros elementos gramaticais é imprescindível para 

manter a coesão textual.

Exemplo: A Revista Veja listou 50 perguntas e respostas sobre a questão am-

biental contemporânea. Observe uma dessas perguntas e a resposta a ela dada:

As estimativas de que a temperatura média do planeta subirá até 4 

graus até 2100 são confiáveis? 

Esse é o cenário mais pessimista projetado pelos cientistas do Pai-

nel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC), que reúne 

as maiores autoridades do mundo nesse ramo da pesquisa. É um 

cenário catastrófico, mas ele só ocorrerá, na avaliação dos cientistas, 

se nada for feito. A projeção mais otimista dá conta de que o aumento 

projetado seria de 1,8 graus. Isso exigiria um corte de até 70% nas 

emissões de gases até o ano 2050 (NOBRE et al., 2010).

Elementos de coesão em negrito no texto:

Esse cenário – expressão com pronome demonstrativo que substitui algo já 

dito: a temperatura média do planeta subirá até 4 graus até 2100.

que – pronome que se relaciona ao antecedente Painel Intergovernamental 
sobre Mudança Climática (IPCC), substituindo esse antecedente na oração 

que reúne as maiores autoridades do mundo nesse ramo da pesquisa.

nesse ramo da pesquisa – expressão que substitui em Mudança Climáti-
ca. O pronome nesse foi empregado porque a expressão que ele substitui 

já havia sido citada.

ele – pronome que substitui o antecedente um cenário catastrófico.

isso – o aumento de 1,8 graus, que representa a projeção mais otimista.
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Resumo
A aula 2 trabalha noções de texto e textualidade. Apresenta conceitos de coesão 

e coerência textuais, necessários à textualidade de qualquer discurso. Analisa 

mecanismos de coesão e tipos de coerência presentes em diferentes discursos.

Atividades de aprendizagem
1. (UFPR) No texto 2.7, várias expressões retomam ou antecipam outras 

para conferir coesão ao texto. Marque a(s) alternativa(s) que aponta(m) 

corretamente essas ligações.

Texto 2.7 - A cidade das calçadas jurássicas

O padre italiano Giuseppe Leonardi, um dos maiores paleontólogos do 

mundo, estava viajando pelo interior paulista em 1976 quando uma 

súbita dor de dente o obrigou a fazer uma parada em Araraquara. Ao 

pisar nas lajes cor-de-rosa usadas como calçamento na cidade, reparou 

em algo estranho. Ficou tão entusiasmado que até se esqueceu de ir 

ao dentista. A análise das marcas confirmou o seu palpite. Ali estavam 

impressas pegadas de répteis que habitaram a região de Araraquara 

180 milhões de anos atrás. As lajes tinham sido arrancadas das rochas 

de uma pedreira, nos arredores da cidade. Lá ficaram gravados os úni-

cos registros de dinossauros brasileiros do período jurássico. Leonar-

di explicou ao prefeito que precisava arrancar os trechos de calçadas 

com pegadas de dinos. O prefeito riu da cara dele e negou o pedido. 

Mas o padre-cientista não se abalou. Esperou o Carnaval, quando a 

cidade inteira estava muito ocupada em se divertir, para meter a pi-

careta no calçamento e levar o tesouro para o Departamento Nacio-

nal de Produção Mineral, no Rio de Janeiro, que o guarda até hoje  

(SUPERINTERESSANTE - abril 1999). 

(  ) Ali estavam impressas pegadas de répteis ... → lajes cor-de-rosa usadas 

como calçamento na cidade.

(  ) Lá ficaram gravados os únicos registros de dinossauros brasileiros ... → 

rochas de uma pedreira, nos arredores da cidade.

(  ) ... levar o tesouro para o Departamento Nacional de Produção Mineral, 

no Rio de Janeiro, que o guarda até hoje. → Rio de Janeiro.

(  ) O prefeito riu da cara dele e negou o pedido. → o padre Giuseppe Leonardi.
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(  ) ... quando uma súbita dor de dente o obrigou a fazer uma parada em 

Araraquara. → o interior paulista.

(  ) ... levar o tesouro para o Departamento Nacional de Produção Mineral, no 

Rio de Janeiro, que o guarda até hoje. → os répteis que habitavam a região.

(  ) Ao pisar nas lajes cor-de-rosa usadas como calçamento na cidade, repa-

rou em algo estranho. → pegadas de répteis.

2. Procure em jornais, revistas, sites, chats e blogs textos com problemas de 

coesão e de coerência. Leia-os com atenção, procurando identificar os 

problemas encontrados.

3. (VIÇOSA 2006 - Adaptada) Na cidade de São Bento do Sapucaí – inte-

rior de São Paulo – a Prefeitura aprovou uma lei municipal que proíbe a 

propagação do som. A Figura 2.4 apresenta uma placa com problema 

de inadequação de sentido, provocando uma incoerência não só textu-

al, mas também factual. Leia a ilustração e indique a incoerência com a 

realidade dos fatos físicos; depois, reescreva o texto da placa de modo a 

torná-lo coerente com essa realidade.

Figura 2.4: Propagação de som
Fonte: Equipe de Produção CEAD/IFES © - 2009
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e-Tec Brasil

Aula 3 – Produção de texto

Objetivos

Identificar a estrutura de um parágrafo-padrão.

Construir parágrafos com a estrutura padrão.

Analisar textos para reconhecer esses elementos da estrutura textual.

Construir textos com o desenvolvimento de uma ideia núcleo.

Reconhecer diferentes modos de construção do raciocínio.

Construir textos por indução e por dedução.

Analisar textos em que esses procedimentos foram utilizados.

3.1 O parágrafo como unidade de composição
O que é um parágrafo? Como podemos produzir textos que nos permitam 

desenvolver, de forma clara, sucinta, objetiva, uma determinada ideia?

É o que estudaremos a seguir, começando com alguns conceitos. Segun-

do Garcia (1986, p. 203), “O parágrafo é uma unidade de composição 

constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve uma 

ideia central, ou nuclear, a que se agregam outras, secundárias, intima-

mente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela”. Na 

mesma obra, Garcia apresenta o parágrafo como uma unidade de com-

posição “suficientemente ampla para conter um processo completo de 

raciocínio e suficientemente curta para nos permitir a análise dos compo-

nentes desse processo, na medida em que contribuem para a tarefa da 

comunicação” (TRAINOR; Mc LAUGHLIN apud GARCIA, 1986, p. 204). 

Essa unidade de que falam os autores é exemplificada no Texto 3.1:

O lema da campanha da Igreja é: “Escolhe, pois, a vida”. Achei fan-
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tástico, porque essa também é a escolha dos cientistas. Estamos pre-

ocupados com os pacientes que morrem por causa de doenças neu-

rodegenerativas ou que estão imobilizados por causa de acidentes. 

Por isso é preciso que se entenda a diferença entre aborto e pesquisa 

com células-tronco embrionárias. No aborto, há uma vida dentro do 

útero de uma mulher. Se não houver intervenção humana, essa vida 

continuará. Já na reprodução assistida, é exatamente o contrário: não 

houve fertilização natural. Quem procura as clínicas de fertilização são 

os casais que não conseguem procriar pelo método convencional. Só 

há junção do espermatozóide com o óvulo por intervenção humana. E, 

novamente, não haverá vida se não houver uma intervenção humana 

para colocar o embrião no útero (ZATZ, 2010). 

A pesquisadora apresenta a sua ideia – a escolha da vida – e a desenvolve 

a partir do lema da Campanha da Fraternidade, expondo argumentos que 

mostram que o ponto de vista dos cientistas é o mesmo do da Igreja Católica. 

3.2 O parágrafo-padrão
O parágrafo-padrão possui uma ideia-núcleo + ideias secundárias; é ao mes-

mo tempo amplo (pois comporta um processo completo de raciocínio) e 

curto (pois permite a análise dos componentes desse processo).

Leia atentamente o Texto 3.2, exemplo de um parágrafo-padrão:

Nos últimos anos tem-se assistido a um grande aumento da influência 

das Tecnologias de Informação na sociedade. Os computadores come-

çam a ter um papel de importância cada vez maior na economia, na 

educação, no governo, na indústria de entretenimento. Como conse-

quência disso, afetam cada vez mais a nossa maneira de viver e de ver 

o mundo. Um bom exemplo disto é o estado de ansiedade que se viveu 

nos últimos anos do século XX, quando a sombra do chamado “bug do 

milênio” provocou o pânico em várias empresas e serviços espalhados 

por todo o mundo. A responsabilidade sobre o futuro destas compa-

nhias recaiu então sobre os engenheiros informáticos e programado-

res contratados para prevenir problemas nos mais variados sistemas e 

máquinas, desde bases de dados de bancos e empresas, a máquinas 

registradoras e elevadores (ARAÚJO, 2010). 

Ao analisarmos um parágrafo-padrão dissertativo, encontraremos:
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3.2.1 Tópico frasal
Tópico-frasal é a ideia-núcleo, a ideia central que se quer defender e que 

aparece logo no início do parágrafo. Constitui a Introdução do parágrafo-

-padrão. Trata-se da colocação sucinta de uma ideia-núcleo, que pode ser 

uma opinião pessoal, um juízo, uma declaração de qualquer tipo. No Texto 

3.2, o tópico frasal é: Nos últimos anos tem-se assistido a um grande aumen-

to da influência das Tecnologias de Informação na sociedade. Os computa-

dores começam a ter um papel de importância cada vez maior na economia, 

na educação, no governo, na indústria de entretenimento.

3.2.2 Desenvolvimento
É a justificação, a fundamentação da ideia-núcleo. No texto que estamos 

analisando, o desenvolvimento é constituído pelo segmento: Como conse-

quência disso, afetam cada vez mais a nossa maneira de viver e de ver o 

mundo. Um bom exemplo disto é o estado de ansiedade que se viveu nos 

últimos anos do século XX, quando a sombra do chamado “bug do milê-

nio” provocou o pânico em várias empresas e serviços espalhados por todo 

o mundo.

3.2.3 Conclusão
A conclusão se faz com a reafirmação da ideia-núcleo: A responsabilidade 

sobre o futuro destas companhias recaiu então sobre os engenheiros in-

formáticos e programadores contratados para prevenir problemas nos mais 

variados sistemas e máquinas, desde bases de dados de bancos e empresas, 

a máquinas registradoras e elevadores.

Faça as atividades a seguir:

1. Reconheça, no Texto 3.3, um parágrafo sobre jovem infrator e educação, 

o tópico-frasal, o desenvolvimento e a conclusão:

Texto 3.3: Desafio da escola é incluir todos os alunos

São dois os papéis da escola quando se trata do envolvimento do ado-

lescente num ato infracional. O primeiro é de caráter preventivo, com a 

promoção de uma cultura de paz e tolerância, por meio de uma sólida 

formação para os valores. O segundo é receber o adolescente que já 

se tornou um infrator e retorna à vida de estudante. A atitude básica 

da escola nesse caso deve ser de inclusão. O sistema de ensino precisa 

se preparar para lidar melhor com esses jovens e os problemas que 
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trazem consigo. A educação é um direito de todos, sem exceção, e o 

adolescente que tenha um conflito com a lei não pode ser excluído. 

Nós, educadores, somos preparados para lidar com crianças e jovens 

que não apresentam problemas de conduta. Se olharmos a realidade 

atual, no entanto, percebemos claramente que crianças e adolescentes 

em situação de risco fazem parte da clientela da educação. Professores, 

diretores, supervisores e orientadores não recebem capacitação espe-

cífica para lidar com esse contexto. Essa é uma grande falha das redes 

pública e particular de ensino. Nós temos de ser preparados para não 

separar o jovem de seu meio. A escola deve ser capaz de acolher o alu-

no e sua realidade familiar, comunitária ou cultural. Hoje, infelizmente, 

a regra geral é eliminar o problema pela exclusão do jovem (COSTA, 

2007).

2. Utilize os dados e informações presentes na reportagem A Cegueira das 

Civilizações e escreva um parágrafo-padrão:

•	 O consumo de água cresceu seis vezes no último século. Um terço da po-

pulação mundial vive em regiões com escassez de água, proporção que 

deve dobrar até 2025. Metade dos africanos, asiáticos e latino-america-

nos sofre de alguma doença relacionada à falta de acesso a uma fonte 

de água limpa.

•	 O uso de petróleo aumentou sete vezes nos últimos cinquenta anos. A 

queima de combustíveis fósseis contribui para a poluição do ar, que, se-

gundo estimativa da Organização Mundial de Saúde, mata três milhões 

de pessoas por ano.

•	 Os gases emitidos por automóveis, pela indústria, pela decomposição do 

lixo e pelo desmatamento de florestas tropicais contribuem para acelerar 

o aquecimento global. Nas últimas décadas, a temperatura média do 

planeta subiu 1 grau. Como resultado, 40% do gelo do Ártico derreteu 

no último meio século, fazendo subir lentamente o nível dos oceanos. 

O desequilíbrio climático traduziu-se também em maior quantidade de 

secas em algumas regiões e inundações em outras (SCHELP, 2010).

3.3 Tipos de argumentação
A essência do parágrafo dissertativo e, por extensão, da redação como um 

todo está na capacidade de relacionar ponto de vista & argumentação.
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Para argumentar, isto é, para fundamentar reflexivamente os pontos de vista 

que defendemos num texto dissertativo, utilizamo-nos essencialmente de 

raciocínios e de fatos. Portanto, os tipos básicos de argumentação existentes 

são a argumentação pelo raciocínio de causa e efeito (ou consequência) e a 

argumentação por exemplificação.

3.3.1 Argumentação por causa e efeito (ou conse-
quência)
O principal elemento constitutivo dos textos dissertativos está na relação 

adequada entre ponto de vista e argumentação.

Os pontos de vista defendidos nesse tipo de texto devem ser avaliados pela 

capacidade de argumentação que possuem, o que implica critérios como 

coerência, clareza e organização lógica das ideias.

Nesse sentido, o aspecto mais importante do texto dissertativo é o processo 

de argumentar, de fundamentar competentemente aquilo que se afirma.

Para desencadear esse processo, precisamos nos perguntar o que e por que 

pensamos o que pensamos: o que pensamos sobre o tema? Por quê?

Ao fazê-lo, encontramos a principal relação lógico-argumentativa: a de cau-

sa e consequência, premissa e conclusão.

Chamamos de causas ou premissas os fundamentos, as justificativas de nos-

sa opinião. E de consequências ou conclusões as decorrências, os desdobra-

mentos da opinião, do ponto de vista que defendemos.

Leiamos um exemplo, fragmento da mesma reportagem da atividade ante-

rior, A Cegueira das Civilizações: 

Agora existe um consenso mundial entre os cientistas de todas as ten-

dências de que o planeta está se aquecendo. Menos consensual, mas 

majoritária, é a noção de que o aquecimento é causado pelo atual 

estágio civilizatório humano, em especial as atividades industrial e de 

consumo (SCHELP, 2010).

Como detectar as causas e consequências do parágrafo-exemplo?

Vamos perguntar: o que se afirma? Temos, com a resposta, a consequência: 
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Afirma-se que há um consenso mundial entre os cientistas de que o 
planeta está se aquecendo. 

Por que o planeta está se aquecendo? Temos, com essa pergunta, a causa 

ou as causas que procuramos: Porque não comporta mais as atividades 
industrial e de consumo do atual estágio civilizatório.

Faça as atividades a seguir:

1. Identifique as causas e as consequências nos seguintes parágrafos:

a) Na América Latina, temos campos sem ninguém e enormes formigueiros 

urbanos: as maiores cidades do mundo, e as mais injustas. Expulsos pela 

agricultura moderna de exportação e pela erosão das suas terras, os cam-

poneses invadem os subúrbios (GALEANO, 2010).

b) Emissões recentes de gases do efeito estufa colocam a Terra perigosa-

mente próxima de mudanças climáticas dramáticas que poderiam fugir 

de controle, com graves perigos para os seres humanos e outras criaturas 

(CUNHA, 2010).

2. Escreva um parágrafo em que você estabeleça uma relação de causa e 

efeito inspirada na Figura 3.1.

Figura 3.1: A miséria da fome
Fonte: Equipe de Produção CEAD/IFES © - 2009
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3.3.2 Argumentação por exemplificação
Outro recurso muito utilizado nos textos argumentativos é a exemplificação, 

como nos ensina Garcia:

Podemos fundamentar nossas posições, num texto dissertativo, por 

meio de outros recursos argumentativos, como a exemplificação, a 

apresentação de dados e fatos.

Os fatos e dados, colhidos tanto da experiência vivida quanto de infor-

mações das mais diferentes fontes – revistas, jornais, livros, etc. – cons-

tituem uma espécie de alicerce de nossos textos dissertativos, uma vez 

que tornam as ideias concretas, vivas, materializadas diante do leitor. 

Isso faz com que ele possa não apenas raciocinar, mas perceber senso-

rialmente conosco o que estamos procurando defender.

Assim, a exemplificação não só constitui um elemento de persuasão, 

mas também auxilia a formular o raciocínio, podendo diminuir proble-

mas de clareza que aconteçam na apresentação de nossas ideias e/ou 

no entendimento delas por parte do leitor.

Com dados que funcionem como fatos-exemplos, podemos, então, 

proporcionar maior solidez às nossas dissertações, desde que saibamos 

interpretá-los, quer dizer, desde que percebamos se são pertinentes, se 

são suficientes, se há coerência entre eles e o que estamos afirmando 

(GARCIA, 1986, p. 204).

Num fragmento do Texto 3.4: Ética e Informática, Otero exemplifica os “de-

safios adicionais de privacidade” de que trata em seu artigo: 

[...] A internet apresenta desafios adicionais de privacidade, principal-

mente quanto ao uso crescente da World Wide Web (www). Sites da 

www podem ser programados para acompanhar não somente o nú-

mero de vezes que tenham sido acessados por outros computadores, 

mas também para localização desses outros computadores acessados. 

Essas informações ajudam os profissionais de marketing a direcionar 

seus anúncios. 

Ainda mais controvertidos são os “cookies”, uma tecnologia que per-

mite que os sites da Web rastreiem usuários individuais. Um pequeno 

arquivo é colocado no computador que acessar um determinado site. 
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O arquivo contém o nome do site da Web, um código de identificação, 

exclusivo do arquivo, e alguns outros dados. Quando alguém utiliza seu 

computador para acessar um site da Web que já tenha armazenado 

um cookie, qualquer pessoa poderá procurar o computador daquele 

alguém e achar seu cookie. Saberá, portanto, o que esse alguém fez 

e poderá, naturalmente, fazer uso do cookie descoberto [...] (OTERO, 

2010, p. 5). 

Formule um raciocínio, um argumento que possa ser exemplificado pelas 

informações presentes no Texto 3.5, que é a introdução a uma entrevista 

com Mariano Sumrell, diretor de marketing da AVG Brasil. Construa, então, 

um parágrafo começando pelo argumento e continuando com os dados que 

você selecionou. Justifique, com seu(s) argumento(s), o subtítulo do texto: 

“Especialista ensina quais são as formas de evitar ataques em sites, redes 

sociais como Orkut, Facebook e Twitter”.

Texto 3.5 - Longe de vírus e invasões

Especialista ensina quais são as formas de evitar ataques em sites, redes 

sociais como Orkut, Facebook e Twitter

Por duas ocasiões, no mês de setembro [2010], redes sociais foram 

vítimas de ataques de hackers. No dia 25, uma falha no Orkut foi 

usada para infectar mais de 130 usuários que foram inscritos numa 

comunidade chamada “Infectados pelo vírus do Orkut” e espalharam 

o vírus para os amigos. Quatro dias antes, em 21 de setembro, usuários 

do Twitter já haviam sido contaminados por um script malicioso que 

afetava a interface do serviço, impedindo o seu uso. Esses são dois 

exemplos de que hackers estão de olho nas redes sociais. Às vezes só 

para zoar; outras, para roubar dados [...] (GONÇALVES, 2010, p. 11).

3.4 Métodos básicos de desenvolver o 
raciocínio
Quando escrevemos, podemos optar por alguns métodos básicos de desen-

volver o raciocínio e, por conseguinte, o texto. São esses métodos que se 

explicitam a seguir.

3.4.1 Raciocínio indutivo
Chama-se indução ao raciocínio que se baseia na observação de elementos 

Vale a pena ler o artigo completo 
sobre Ética e Informática, de Ana 

Otero. Pesquise em: 
http://www.ufsj.edu.br/portal-

repositorio/File/revistalable/
numero5/ane.pdf

Orkut
É uma rede social filiada ao 

Google, criada em 24 de 
janeiro de 2004 com o objetivo 

de ajudar seus membros a 
conhecer pessoas e manter 

relacionamentos. Seu nome é 
originado no projetista chefe, 

Orkut Büyükkokten, engenheiro 
turco do Google. Os principais 

concorrentes do Orkut são o 
Facebook, o Twitter e o MySpace 

(WIKIPÉDIA, 2010b).

Facebook
É uma rede social lançada em 

4 de fevereiro de 2004. Foi 
fundado por Mark Zuckerberg, 

um ex-estudante de Harvard. 
Inicialmente, a adesão ao 

Facebook era restrita apenas 
aos estudantes da Universidade 

Harvard (WIKIPÉDIA, 2010a).

Twitter
É uma rede social e servidor 

para microblogging que permite 
aos usuários enviar e receber 

atualizações pessoais de outros 
contatos (em textos de até 140 

caracteres, conhecidos como 
“tweets”), por meio do website do 

serviço, por SMS e por softwares 
específicos de gerenciamento 

(WIKIPÉDIA, 2010d).

Hackers
Originalmente, e para certos 

programadores, hackers 
(singular: hacker) são 

indivíduos que elaboram e 
modificam software e hardware 

de computadores, seja 
desenvolvendo funcionalidades 

novas, seja adaptando as antigas 
(WIKIPÉDIA, 2010f).
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conhecidos, concretos (o particular), para, por meio deles, chegar-se a uma 

conclusão ou a uma hipótese possível sobre uma determinada ideia ou fato 

(o geral). 

Leia com atenção o Texto 3.6, observando o processo indutivo pelo qual ele 

foi construído.

Texto 3.6- Violência mata mais homens, jovens, negros e pobres

Homens com idade entre 15 e 24 anos, negros e pobres são as maio-

res vítimas de violência no Brasil. A conclusão consta do estudo Mapa 

da Violência 2010 - Anatomia dos Homicídios no Brasil divulgado na 

terça-feira, 30, em São Paulo, pelo Instituto Sangari que analisa dados 

coletados entre os anos de 1997 e 2007. Segundo o estudo, em mais 

de 92% dos casos de homicídio no Brasil as vítimas são homens. Em 

2007, por exemplo, para cada mulher vítima de homicídio no país, 

morreram 12 homens. Neste mesmo ano, faleceram 3.772 mulheres e 

43.886 homens. Os maiores índices de mortes violentas também estão 

concentrados na população jovem, entre 15 e 24 anos. Só no ano de 

2007 mais de 17,4 mil jovens foram assassinados no Brasil, o que re-

presentou 36,6% do total ocorrido no país. O estado que apresentou o 

maior crescimento na taxa de assassinatos de jovens entre 1997 e 2007 

foi Alagoas, que passou de 170 mortes em 1997 para 763 mortes dez 

anos depois (crescimento de 348,8%). Por outro lado, São Paulo foi o 

estado que apresentou a maior queda (-60,6%), passando de 4.682 

mortes em 1997 para 1.846 óbitos em 2007. 

As maiores vítimas de violência no país também são os negros. Morrem 

proporcionalmente duas vezes mais negros do que brancos no Brasil. 

Enquanto o número de vítimas brancas caiu de 18.852 para 14.308 

entre os anos de 2002 e 2007, o de negros cresceu de 26.915 para 

30.193.

“Temos um personagem das vítimas que coincide no Brasil com quem 

os vitima. Vítimas e algozes compartilham da mesma estrutura. Quem 

é esse nosso personagem? É um jovem entre 15 e 24 anos, provavel-

mente na faixa de 20 a 23 anos, morador de periferia urbana, pobre, 

de baixo índice educacional, homem, e que, por motivos culturais, fú-

teis e banais, mata o outro”, explicou o pesquisador e sociólogo Julio 

Jacobo Waiselfisz, do Instituto Sangari.
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Segundo ele, a história de violência no Brasil é demonstrada pela ma-

tança de sua juventude e pode ser explicada por um aspecto cultural. 

“[A matança de jovens] não é natural porque em metade dos países do 

mundo a taxa é de menos de um homicídio para cada 100 mil jovens. 

E nós temos 50. Ou seja, é cultural. Se fosse natural teria que estar em 

todos os países do mundo”, afirmou.

De acordo com Waiselfisz, enquanto não houver uma solução para os 

problemas do jovem no Brasil, não haverá solução para o problema da 

violência. E uma dessas soluções, segundo ele, passaria pela educação. 

“Pela dimensão continental, penso que a nossa estratégia é notada-

mente educacional. A escola tem um papel muito grande, primeiro 

porque a própria escola é um foco de violência. E essa violência está, 

nesse momento, desestimulando os estudos”, disse ele (ALVES, 2010).

A autora do texto parte do particular – dados da pesquisa feita pelo Institu-

to Sangari – para chegar a uma conclusão – a violência no Brasil é cultural, 

necessitando-se de solução para esse problema. E uma dessas soluções é a 

educação. A conclusão da jornalista reproduz a análise do pesquisador e so-

ciólogo Julio Jacopo Waiselfisz; assim, ela conclui seu texto com argumentos 

de autoridade, o que dá maior credibilidade ao que escreveu. 

O Texto 3.7 é mais um exemplo de raciocínio indutivo:

Texto 3.7- Paredes sem ouvidos

Uma parte significativa dos teens de hoje dorme com o namorado ou a 

namorada ... na casa dos pais. Ou na casa do sogrão. Isso mesmo: 23% 

dos adolescentes já fizeram sexo no quarto onde dormem. Isso signifi-

ca que uma em quatro famílias brasileiras pode estar se acostumando 

à ideia de colocar uma xícara extra para o namorado da filha – ou a 

namorada do filho – na hora do café da manhã. Há até casos de pais 

que incentivam esse contato, digamos, assim, doméstico.

A representante comercial Nádia Dombkowitsch, de Porto Alegre, que 

é divorciada, chegou a presentear a filha Paula, de 18 anos, com uma 

cama de casal no dia em que a moça recebeu o diploma do ensino 

médio.

Há duas interpretações possíveis para o fato. A primeira, mais român-
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tica, é que a geração “sexo, drogas e rock’n roll” está levando a teoria 

à prática. Gritos e sussurros no quarto ao lado seriam impensáveis para 

os que tinham filhos adolescentes em casa nos anos 50. Para a turma 

que hoje tem 40 anos, essa ideia não é tão assustadora. A segunda 

explicação tem a ver com a preocupação com a segurança. Os pais 

aceitam que os filhos façam sexo em casa porque estacionar o carro 

numa rua deserta é perigosíssimo, e ir à noite até um motel distante 

também pode ser arriscado [...] (NEGRÃO, 2010).

Selecione os dados e exemplos que a autora utilizou, no Texto 3.7, para 

construir seu raciocínio indutivo. Resuma a conclusão a que ela chegou.

3.4.2 Raciocínio dedutivo
O tipo de raciocínio conhecido como dedução segue o caminho inverso ao da 

indução. No raciocínio dedutivo, partimos do geral para o particular, do des-

conhecido para o conhecido. Obedecemos, geralmente, aos seguintes passos:

a) formulamos uma hipótese abstrata, de caráter geral;

b) fazemos uma relação de fatos e provas (elementos concretos, conheci-

dos, observáveis): o particular; 

c) podemos ou não colocar uma conclusão que confirme a hipótese geral.

Observe como esse procedimento se realiza no Texto 3.8:

Texto 3.8- A ética das palavras e das ações

[...] Muita gente vincula a ética na informática à ação de hackers ou se 

uma empresa lê e-mails de seus funcionários ou não. Mas não é só isso. 

A ética vai muito além dessa tênue fronteira entre o bem e o mal, entre 

o certo e o errado ou entre o permitido e o proibido.

A falta de ética que existe hoje em dia é resultado do rápido e não 

controlado processo de evolução da computação. Desde o ENIAC, o 

primeiro grande computador eletrônico, o principal objetivo das corpo-

rações era reduzir o tamanho dessas incríveis máquinas e aumentar sua 

capacidade de processamento. Inicialmente restrito a salas enormes 

com refrigeração controlada, o grande cérebro que realizava cálculos 

com velocidade jamais imaginada, o computador, começou a ter um 

uso mais corriqueiro.
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Ele acabou por modificar os comportamentos e métodos de trabalho e 

está totalmente ligado à vida e principalmente ao trabalho das pessoas. 

Formou-se uma comunidade de profissionais altamente valorizados no 

mercado de trabalho. Mas somente com preparo técnico e sem contro-

le da abrangência de sua atuação [...] (LEME FILHO, 2010).

Resumo
Na aula 3 desenvolve-se a produção de texto tomando-se como elemento 

fundamental o parágrafo-padrão: a identificação do tópico frasal, sua cons-

trução e os demais elementos que dele fazem parte. Reforçam-se os tipos 

básicos de argumentação – por causa e consequência e por exemplificação 

– e os métodos indutivo e dedutivo de desenvolvimento do raciocínio.

Atividades de aprendizagem
1. Utilize a frase do psiquiatra paulista Dr. Içami Tiba, como hipótese para 

desenvolver um texto pela dedução: “Exercer autoridade de pai e de mãe 

exige sabedoria” (TIBA, 2010).

2. Resuma o Texto 3.8, ressaltando os argumentos utilizados pelo autor 

para defender sua tese.
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e-Tec Brasil

Aula 4 - Leitura e interpretação 
de textos

Objetivos

Analisar, discutir e produzir textos da comunicação diária e daque-

les voltados para o universo informático.

Conhecer as especificidades da linguagem de computadores.

Familiarizar-se com a utilização do estrangeirismo.

4.1 O que é ler?
Ler significa compreender, interpretar textos, dados e fatos e, ainda, esta-

belecer relações entre os textos e os contextos a que se referem. A memo-

rização e repetição acrítica de um determinado conjunto de informações  

não é a verdadeira leitura. 

Ler é ter capacidade de análise, de reconhecer e explicitar o papel desem-

penhado por diferentes recursos linguísticos na organização de textos de 

diferentes níveis de linguagem.

Ler é uma ação complexa que exige de nós, professores e alunos, uma estratégia 

para que tenhamos a exata compreensão dos textos, seja reflexivo-filosóficos, 

teóricos ou científicos, do universo profissional de cada um, seja da imprensa ou 

do âmbito literário.

4.2 Como ler textos?
Já vimos que uma produção cultural, para ser um texto, precisa fazer sentido. 

E como abordar uma obra para que ela faça sentido para o leitor? Que estraté-

gias podemos usar para fazer o que chamamos de “interpretação de texto”?

De início, é preciso lembrar que só a disciplina intelectual trará maior de-

senvoltura para lidarmos com a interpretação. Assim, sugiro uma sequência 

adotada por Severino (2007): delimita-se uma unidade de leitura, selecio-

nando-se o que se deseja ler; faz-se uma análise textual, ou seja, uma pri-

“Ler devia ser proibido” é um 
belo vídeo que você precisa 
conhecer em: http://www.
youtube.com/watch?v=iRDoRN
8wJ_w&feature=related
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meira leitura para que se tenha uma ideia da sua totalidade de sentido. 

Nessa leitura, apreende-se o conjunto do raciocínio do autor, seu estilo e 

método de trabalho. Devem-se marcar os pontos que parecem obscuros 

e as palavras cujo significado o leitor não conheça. Se houver referência a 

autores, abordagem de fatos históricos, menção a doutrinas filosóficas ou 

outros assuntos que o leitor desconheça, ou não tenha certeza de seu sig-

nificado, deve anotá-los para pesquisa à parte. Encerra-se essa parte com 

uma esquematização do texto que mostra uma visão geral da unidade:  

a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 

Nesta parte da leitura, é importante atentar para o significado especial de 

alguns termos das línguas técnicas. O aluno de cursos de informática deve 

estar familiarizado com os termos técnicos desse universo e, se não estiver, 

deve pesquisar sobre esses termos para não ter dificuldades maiores na lei-

tura. O mesmo pode-se dizer dos estrangeirismos usados – quase todos em 

inglês. Não se consegue ler se o código é desconhecido.

Realizamos, a seguir, o que Severino denomina análise temática, que é a 

compreensão das ideias expressas pelo autor, seu ponto de vista, o conteúdo 

de seu texto. Um artifício para se chegar ao tema é fazer perguntas:

De que trata o texto? Como o assunto está problematizado? Como o autor 

responde ao problema levantado? Que posição assume? Que ideia defende? 

O que quer demonstrar?

A resposta a essas perguntas revela a ideia central, a proposição fundamen-

tal ou tese: é a ideia principal defendida pelo autor naquela unidade de lei-

tura. Essa resposta deve vir formulada por uma oração, um juízo completo.

Nos textos logicamente estruturados, cada unidade tem uma única tese, a que 

se vinculam ideias paralelas ou complementares. Essa tese pode ser considerada 

uma hipótese geral da unidade, que utilizará o raciocínio para demonstrá-la. 

Como o autor demonstra sua tese? Como comprova sua posição? Qual foi 

o seu raciocínio, a sua argumentação? Com essas perguntas refazemos a 

estrutura lógica do texto.

A unidade ainda aborda outros assuntos? Assim, determina-se se há subte-

mas ou subteses que complementam o pensamento do autor, mas que não 

são indispensáveis à tese defendida. 
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A partir da análise temática, pode-se fazer o resumo ou síntese do tex-

to, a apreensão das ideias do raciocínio desenvolvido pelo autor. É tam-

bém da análise temática que se constrói um roteiro de leitura e o organo- 

grama lógico de uma unidade.

A fase seguinte é a análise interpretativa, na qual damos um sentido às ideias 

do autor. É quando se dialoga com o autor, quando se explora a profundi-

dade de suas ideias, situa-se sua tese em relação ao pensamento geral desse 

estudioso, tal como é conhecido por outras fontes e no contexto mais amplo 

da cultura filosófica em geral. Deve-se formular um juízo crítico, analisando 

o texto sob a perspectiva de sua coerência interna ou por sua originalidade, 

sua contribuição à discussão do problema que aborda.

A problematização constitui a fase seguinte de nossa estratégia de leitura. 

Nesta fase, discutem-se as questões explícitas ou implícitas no texto. É uma 

fase de reflexão sobre as ideias que o texto apresenta, sobre os problemas 

que ele põe em pauta. 

Como última etapa desta estratégia sobre a qual estamos discorrendo, temos a 

síntese pessoal, que é a reelaboração pessoal das ideias presentes no texto lido. 

Faz-se uma síntese que seja um novo texto, com base nas reflexões pessoais. 

4.2.1 Exemplo de leitura
Texto 4.1: Um avatar no RH

Empresas começam a recrutar funcionários no ambiente virtual  

Second Life

A funcionária T-Pink é uma das responsáveis pelo setor de recursos hu-

manos na filial brasileira da empresa alemã T-Systems, uma das maiores 

do mundo na prestação de consultoria em tecnologia da informação. 

A executiva chama atenção pelas longas madeixas tingidas de cor-de-

-rosa, razão do apelido pelo qual é conhecida. Mas realmente inusitado 

a seu respeito é que T-Pink só existe no Second Life, mundo virtual na 

internet. Trata-se de um avatar que representa a empresa. Está progra-

mada para receber candidatos on-line e fazer uma primeira triagem, 

com base num roteiro de perguntas cujas respostas são avaliadas, junto 

com o currículo, por uma equipe de funcionários (de verdade). As de-

mais entrevistas e dinâmicas de grupo se passam no mundo real. Nos 

últimos três meses, 1.500 candidatos foram avaliados por T-Pink e 144 

Avatar
Personificação imaginária de si 
mesmo que internauta usa como 
sua representação em ambientes 
virtuais, internet, etc. (AULETTE 
DIGITAL, 2010).

Second Life 
Também abreviado por SL. É um 
ambiente virtual e tridimensional 
que simula em alguns aspectos a 
vida real e social do ser humano. 
Foi criado em 1999 e desenvolvi-
do em 2003 e é mantido pela 
empresa Linden Lab. Dependendo 
do tipo de uso, pode ser encarado 
como um jogo, um mero simula-
dor, um comércio virtual ou uma 
rede social. O nome “Second 
Life” significa em inglês “segunda 
vida”, que pode ser interpretado 
como uma “vida paralela”, 
uma segunda vida além da vida 
“principal”, “real”. Dentro do 
próprio jogo, o jargão utilizado 
para se referir à “primeira vida”, 
ou seja, à vida real do usuário, é 
“RL” ou “Real Life” que se traduz 
literalmente por “vida real” 
(WIKIPÉDIA, 2010c).
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deles seguiram na seleção. São 15% dos aspirantes a uma vaga na T-Sys-

tems, a primeira no Brasil a usar o Second Life com esse propósito. “A se-

leção ficou mais eficiente”, diz André Vieira, diretor de recursos humanos.  

Algumas empresas começaram a explorar o Second Life há dois anos, 

quando implantaram filiais on-line com o objetivo de divulgar produtos 

e a própria marca. Elas também já usavam sites de relacionamento, 

como Orkut e Facebook, em busca de informações sobre os candida-

tos. O recrutamento virtual é algo bem mais novo. Poucos meses atrás, 

Microsoft e Hewlett-Packard foram as primeiras a recorrer à internet 

para selecionar candidatos, nos Estados Unidos e na Europa. Estão in-

teressadas no que diz uma recente pesquisa americana sobre os can-

didatos a emprego no Second Life: 80% deles têm pelo menos cinco 

anos de experiência no mercado de trabalho e adoram tecnologia. Ain-

da que nem todas as vagas ofertadas na internet sejam direcionadas a 

especialistas na área, observar os candidatos no ambiente virtual tem 

ajudado a encontrar profissionais com aptidões bastante valorizadas. 

Uma delas diz respeito à rapidez de raciocínio em frente ao compu-

tador. Outra remete à clareza no uso do idioma e, mais básico ainda, 

à capacidade de escrever sem cometer erros. Como as questões são 

respondidas no ato, não há oportunidade para eventuais correções. 

O Second Life oferece outra vantagem – essa, de ordem financeira. Um 

espaço permanente no mundo virtual (ou “ilha”, segundo o jargão) 

sai por algo em torno de 4.000 reais, além do dinheiro investido no 

desenvolvimento de software que determinam o formato da entrevista 

virtual e as perguntas que serão feitas pelo avatar da empresa a cada 

candidato. Mesmo assim, fazer a pré-seleção on-line custa um terço 

do valor de uma pré-seleção convencional. Essa economia se deve, ba-

sicamente, ao fato de a entrevista na internet dispensar os custos de 

manutenção de um espaço físico e tomar menos tempo dos funcioná-

rios – dez minutos apenas para a leitura das respostas. Com tudo isso, 

o Second Life tem se revelado uma ferramenta útil e, por isso, cada 

vez mais procurada. Diz Louis Vong, vice-presidente da TMP, uma das 

maiores empresas de recrutamento nos Estados Unidos: “A aplicação 

com sucesso do novo sistema já despertou o interesse de multinacio-

nais de vários ramos de negócios, e não só de tecnologia”. Tudo indica 

que virão muitas outras T-Pinks por aí (TODESCHINI, 2008).

Como poderíamos fazer a leitura do texto Um avatar no RH, seguindo a 

sugestão do professor Severino? Um dos resultados dessa leitura pode ser:
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Nossa unidade de leitura é uma matéria jornalística. Após uma primeira lei-

tura, sabemos que o assunto do texto é a utilização de ferramentas do mun-

do virtual, por empresas, para recrutar funcionários.

O autor inicia sua matéria com a descrição da funcionária responsável pela sele-

ção. Utiliza certo suspense, pois o leitor não sabe ainda que T-Pink é um avatar.

Apesar de ser um texto que trata de um assunto relacionado à informática, 

há nele poucas palavras que sejam específicas da linguagem técnica. Apenas 

alguns termos podem trazer dúvidas e merecem pesquisa em dicionários ou 
sites: Second Life, virtual, avatar, on-line, Orkut, Facebook e ferramenta. 

Todos esses termos encontram-se no glossário. Vocês podem reforçar a pes-

quisa em diferentes materiais, eletrônicos ou não.

A estrutura do texto pode ser assim segmentada: Introdução – 1º parágrafo: 

apresenta o assunto a partir de uma ocorrência. Desenvolvimento – 2º pará-

grafo e parte do 3º: até “[...] para a leitura das respostas”: amplia o assunto 

para outras ocorrências. Ressalta as vantagens desse tipo de recrutamento. 

Conclusão – final do 3º parágrafo: reforça a utilidade do Second Life e o 

interesse que tem despertado em diversas empresas.

Numa segunda leitura, podemos perguntar: Que ideia o autor defende? Por 

palavras e expressões como “adoram tecnologia”, “aptidões bastante valo-

rizadas”, “rapidez de raciocínio”, “clareza no uso do idioma”, “vantagem”, 

dentre outras, sabemos que o autor não questiona o uso do Second Life. 

Ele não apresenta ideias de ninguém que questione o uso dessa ferramen-

ta. Sua tese, portanto, não apresenta uma antítese para forçar o desen- 

volvimento do senso crítico.

Pode-se afirmar que a tese que o autor defende é – Second Life é uma fer-

ramenta de sucesso que despertará cada vez mais o interesse de grandes 

empresas. O autor comprova sua ideia com a utilização de dados e fatos, 

como: 144 candidatos dos 1.500 presentes à seleção feita por T-Pink con-

tinuaram no processo, significando que a seleção foi eficiente; 80% desses 

candidatos têm pelo menos cinco anos de experiência e adoram tecnologia; 

são profissionais com rapidez de raciocínio e escrita mais correta quanto à 

norma gramatical; houve, também, menos gastos na seleção.

Podemos resumir o texto assim: Um avatar no RH é uma matéria sobre as 

vantagens de se usar o mundo virtual – como o Second Life – para substituir 

Virtual
Que existe somente como efeito 
de uma representação ou simu-
lação feita por programa de com-
putador (museu virtual; realidade 
virtual) (AULETTE DIGITAL, 2010).

Ferramenta
Conhecimento, habilidade, 
instrumento de que alguém se 
serve para trabalhar (AULETTE 
DIGITAL, 2010).
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alguns procedimentos do mundo real. Exemplifica com a utilização, pela filial 

brasileira da empresa alemã T-Systems, de um avatar – a funcionária T-Pink 

– para seleção de funcionários. Apresenta dados que mostram a vantagem 

do recrutamento virtual no que diz respeito ao perfil dos candidatos e à eco-

nomia desse tipo de seleção em relação à seleção convencional.

A fase de análise interpretativa nos faz pensar que o autor apresenta super-

ficialmente o que é o Second Life. Não houve aprofundamento que desse 

ao leitor mais informações sobre essa ferramenta virtual. Como é um texto 

jornalístico de informação em uma revista destinada ao leitor comum, não 

ao leitor especializado, há coerência entre o tipo de texto que construiu e o 

objetivo ao construí-lo: uma informação leve e superficial sobre um dos as-

pectos da informática, assunto obrigatório em qualquer publicação (mesmo 

que seja para não dizer quase nada!).

Podemos, enfim, problematizar, o que é absolutamente necessário fazermos 

com qualquer texto, para facilitar a leitura nas entrelinhas. Com esse ques-

tionamento, procuramos descobrir o que está “por trás do texto”: o acesso 

a essas ferramentas é tão fácil como a reportagem quer fazer parecer? Será 

que as empresas no Brasil já vivem essa fase? É uma reportagem séria ou 

simples propaganda mascarada de reportagem? É avanço tecnológico irre-

versível e benéfico ou simples forma de reduzir gastos com salário e direitos 

trabalhistas de funcionários reais?

Por fim, podemos escrever uma síntese pessoal, nossas reflexões provo- 

cadas pelo texto:

O texto Um avatar no RH nos faz refletir sobre as grandes transformações 

a partir da revolução tecnológica começada na metade do século XX. De lá 

para cá as tecnologias de informação e comunicação mudaram a vida de 

bilhões de pessoas. Em muitos países e em inúmeros segmentos sociais de 

outros já não se vive sem computador, e computador já não é imaginável 

sem internet. O mundo do trabalho, como aparece na reportagem, que já 

usa o computador há décadas, parece disposto a entrar numa nova dimen-

são: aderir ao mundo virtual como ambiente de trabalho.

Relembramos, caro aluno, que fizemos uma sugestão de leitura. Muitas ou-

tras possibilidades podem-se abrir à leitura de cada um, principalmente com 

relação à problematização e à síntese pessoal. 
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Agora é você! Faça a leitura do Texto 4.2, seguindo a trajetória proposta por 

Severino (2007) como você acompanhou na leitura do texto Um avatar no RH.

Texto 4.2: Crimes na internet: elementos para uma reflexão sobre a ética 

informacional

[...] Em outra corrente, Pinheiro classifica crimes informáticos ou ciber-

néticos em virtuais puros, mistos e comuns. 

O crime virtual puro seria toda e qualquer conduta ilícita que tenha por 

objetivo exclusivo o sistema de computador, pelo atentado físico ou téc-

nico ao equipamento e seus componentes, inclusive dados e sistemas. 

Crime virtual misto seria aquele em que o uso da internet é condição sine 

qua non para a efetivação da conduta, embora o bem jurídico visado 

seja diverso do informático, como, por exemplo, as transferências ilícitas 

de valores em uma homebanking ou no chamado salamislacing, onde 

o cracker retira de milhares de contas correntes, diariamente, pequenas 

quantias que correspondem a centavos e as transfere para uma única con-

ta. Embora esses valores sejam ínfimos para o correntista, que, na maioria 

das vezes, nem se dá conta do furto, representam para o cibercriminoso 

uma expressiva quantia em seu montante. Por derradeiro, crime virtual 

comum seria utilizar a internet apenas como instrumento para a realiza-

ção de um delito já tipificado pela lei penal. Assim, a Rede Mundial de 

Computadores acaba por ser apenas mais um meio para a realização 

de uma conduta delituosa. Se antes, por exemplo, o crime como o de 

pornografia infantil (art. 241 do ECA) era instrumentalizado por meio de 

vídeos ou revistas, atualmente, dá-se por salas de bate-papo, ICQ, como 

também pela troca de fotos por e-mail entre pedófilos e divulgação em 

sites. Mudou a forma, mas a essência do crime permanece a mesma [...] 

(FURLANETO NETO; GUIMARÃES, 2010).

Leia o artigo completo em: 

http://www.cjf.jus.br/revista/numero20/artigo9.pdf

4.3. A complexidade do ato de ler
Compreender um texto exige de nós, leitores, outros mecanismos aos quais 

precisamos estar atentos, outros recursos que precisamos ter a fim de que 

o roteiro proposto pelo professor Severino dê resultado. Tente produzir  

sentido à leitura do Texto 4.3:

Sine qua non 
Expressão que indica uma 
cláusula ou condição sem a qual 
não se fará certa coisa (NOVO 
DICIONÁRIO AURÉLIO VERSÃO 
ELETRÔNICA).

Homebanking
Serviço informatizado dos 
bancos, que consiste em oferecer 
aos clientes o acesso e operação 
de suas contas pela internet 
(AULETTE DIGITAL, 2010).

Salamislacing
É a retirada de pequenas 
quantias que correspondem a 
centavos de milhares de contas 
correntes, diariamente, e sua 
transferência para uma determi-
nada conta.

Cracker
Especialista em programas, siste-
mas e redes de computador que 
invade sistemas e computadores 
alheios com a intenção de causar 
dano, roubar dados, valores etc. 
(AULETTE DIGITAL, 2010).

e-Tec BrasilAula 4 - Leitura e interpretação de textos 55



Texto 4.3- Uma das histórias Borgianas, de Luis Fernando Verissimo

[...] Outra vez eu estava jogando xadrez com Jorge Luis Borges numa 

sala de espelhos, com peças invisíveis num tabuleiro imaginário, quan-

do um corvo entrou pela janela, pousou numa estante e disse: 

— Nunca mais. 

— Por favor, chega de citações literárias — disse Borges, interrompen-

do sua concentração. 

Tínhamos eliminado tudo do xadrez, menos a concentração. Protestei 

que não estava fazendo citações literárias. 

— Há horas que estou em silêncio. 

— Citando entrelinhas — acusou Borges. 

— E mesmo — insisti —, não fui eu que falei. Foi um corvo. 

— Um corvo? — disse Borges, empinando a cabeça. 

— O corvo de Poe. 

— Obviamente, não — disse Borges. — Ele falou em português. É o 

corvo do tradutor. 

Imediatamente Borges começou a contar que traduzira para o espa-

nhol a poesia de Robal de Almendres, o poeta anão da Catalunha. 

Robal escrevia na areia com uma vara e seus seguidores literários lite-

ralmente o seguiam, ao mesmo tempo copiando e apagando os seus 

versos do chão com os pés. Desta maneira, Robal jamais revisava os 

seus poemas, pois não podia voltar atrás para ver o que tinha escrito. 

— Por que não lia o que seus seguidores tinham copiado? 

— Porque não confiava neles. Se houvesse um entre eles com preten-

são à originalidade, fatalmente teria alterado a poesia do mestre e não 

mereceria confiança. Os outros eram meros copiadores, e quem pode 

confiar em copiadores? Assim Robal se considerava o poeta mais iné-

dito do mundo. Todas as edições das suas obras eram desautorizadas 

por ele. Quanto mais o editavam, mais inédito ele ficava. Robal quase 

ganhou um Prêmio Nobel, mas desestimulou a academia em Estocol-

mo com a ameaça de ir receber o prêmio em Nairóbi. E eu traduzi a 

sua obra. 

— Como você se manteve fiel ao espírito de Robal de Almendres, na 

tradução? 

— Mudando tudo. Fazendo prosa em vez de poesia. Não traduzindo 

fielmente nem uma palavra. 

— E onde está essa obra? 

— É toda a minha obra — confidenciou Borges. 

O corvo voou (VERISSIMO, 1995, p. 305).
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Vimos, no item 2.1.1, que o conhecimento prévio – de mundo, linguístico e 

textual – é importante na construção de sentido de um texto. Um texto como 

Borgianas, de Luis Fernando Verissimo, exige um conhecimento de mundo que 

está fora do texto, obrigando o leitor a buscar em outros textos os referenciais 

para sua leitura. Para se ler em profundidade o texto de Verissimo, precisamos 

recorrer a leituras sobre o escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), 

sua obsessão pelos espelhos, pelo jogo de xadrez, pela reescrita. Borges vê o 

texto como o produto de um leitor que se transforma em autor: é o que apa-

rece na referência à obra de Robal de Almendres. Ao traduzir para o espanhol 

o autor catalão, Borges cria sua obra: é Robal de Almendres e é Borges.

Um dos aspectos da poética borgeana é a relação entre o eu e o outro, que é 

também a relação do eu com o eu, transformando-se no surgimento do du-

plo; outro aspecto é a presença do espelho, anteparo e labirinto que possibi-

lita essa duplicação, ao mesmo tempo em que projeta ad infinitum esse eu.

O espelho é, no entanto, mais do que essa possibilidade de duplicação. É a 

própria estrutura do texto borgeano. O duplo se dispõe como um modelo 

que faz com que seus contos funcionem “[...] como um espelho que inverte 

ou reverte imagens já refletidas, mas, além disso essas imagens se duplicam 

e voltam sobre si mesmas em busca de sua própria reflexão: o visível não é 

senão o reflexo do invisível” (ALAZRAKI, 1977, p. 11).

E o corvo? É o corvo de Poe? É o corvo do tradutor? Observe como Verissimo 

reproduz aquilo que Borges faz em sua obra: o duplo, o espelho. Edgar Allan 

Poe (1809 – 1849), escritor estadunidense, um dos maiores da literatura uni-

versal, tem, entre suas obras, o poema “O Corvo”, no qual o poeta percebe 

“O som de alguém que batia levemente a meus umbrais”, abre a janela e 

a ave entra. O poeta a ela se dirige: “Ó velho corvo emigrado lá das trevas 

infernais!/ Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais”. E o corvo só 

responde: “Nunca mais” (POE, 2010).

Poderíamos continuar e escrever um tratado sobre o conto de Verissimo, 

o que não é nosso objetivo. Esse exemplo é para reforçar para você, caro 

estudante, a importância da leitura. Procure extrair, das atividades 2, 3 e 4 o 

máximo possível de inferências que as pistas dos textos lhe indicam.
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Resumo
A aula 4 discute o que é ler e como ler buscando produção de sentido. Suge-

re um roteiro de leitura e reforça a necessidade de desvelamento do código 

para uma leitura eficaz – no caso deste curso, principalmente do inglês (es-

trangeirismos na área tecnológica) e do vocabulário técnico de informática.

Atividades de aprendizagem
1. Conte a situação vivida pelo menino na Figura 4.1.

Figura 4.1 - Cadu e os pássaros
Fonte: Equipe de Produção CEAD/IFES © - 2009

2. Faça a leitura da Figura 4.2. Escreva um parágrafo com a sua interpretação.

Figura 4.2 - BR 101
Fonte: Equipe de Produção CEAD/IFES © - 2009
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3. (Unicamp) A edição de 30 de janeiro de 1998 do Noite e Dia (Feira de 

Santana, BA) trazia, na seção Zé Coió, a seguinte história:

“Vou pegar o talão!”

Cansado de não vender nada na sua loja, João pegou o carro e saiu pelo 

interior para vender seus produtos. Depois de 15 dias sem tirar um só pedi-

do, sentou-se embaixo de uma árvore para descansar. De repente viu uma 

garrafa e chutou. A garrafa deu meia volta e chegou junto. João tornou a 

chutar e a garrafa deu outra meia volta e ficou bem ao seu lado. João pegou 

a garrafa, começou a acariciar e de repente surgiu uma voz que disse:

–“Você tem direito a três pedidos!” 

João levantou correndo e disse: 

–“Espere aí que eu vou buscar o talão”. Cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá.

Responda:

a) A sequência Cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá, cá não faz parte da história. 

Explique por quê.

b) A fala de João, retomada no título, revela um equívoco fundamental 

na identificação de quem fala de dentro da garrafa. Em que consiste 

esse equívoco? 

c) Transcreva as palavras que, no diálogo entre as duas personagens, 

permitem articular a resposta de João com sua experiência prévia de 

vendedor itinerante.
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e-Tec Brasil

Aula 5 - Comunicação técnica e  
empresarial

Objetivos

Reconhecer diferentes textos empresariais e técnicos.

Analisar diferentes estruturas textuais.

Construir textos técnicos e empresariais.

Familiarizar-se com o vocabulário dos textos empresariais e técnicos.

Esta aula apresenta alguns tipos de texto necessários ao mundo do trabalho. 

São modelos do que chamamos de Comunicação Empresarial e Oficial, tex-

tos que seguem determinadas normas que devemos respeitar. Como alguns 

se realizam fora de empresas, preferimos a denominação Comunicação Téc-

nica e Empresarial. Você os utiliza, também, nas escolas, nas universidades, 

nos estágios, na procura de emprego e nos locais de trabalho, daí a impor-

tância de conhecer e produzir alguns deles. 

5.1 Textos da comunicação empresarial  
 e oficial e da comunicação técnica

 
5.1.1 Relatório
O relatório é um dos mais utilizados textos da redação técnica, seja ela em-

presarial ou científica. Consiste em “exposição escrita na qual se descrevem 

fatos verificados mediante pesquisas ou se historia a execução de serviços 

ou de experiências. É geralmente acompanhado de documentos demons-

trativos, tais como tabelas, gráficos, estatísticas e outros” (BARROS, 2010).

Há inúmeros modelos de relatório, como aqueles minuciosamente detalhados, 

como o RDH sugerido para leitura, e outros simples, como aqueles que faze-

mos depois de uma visita técnica, de uma viagem, de uma inspeção qualquer.

O Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2009 – Ultrapassar 
barreiras: Mobilidade e 
desenvolvimento humanos, 
modelo de relatório científico, 
pode ser lido em  
http://hdr.undp.org/en/media/
HDR_2009_PT_Complete.pdf
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5.1.1.1 Estrutura de um relatório
Título: RELATÓRIO ou RELATÓRIO DE...

Texto: Registro das atividades desenvolvidas, em tópicos ou não. Tabelas, 

fotos, quadros estatísticos podem ser apresentados em anexo, ou no corpo 

do relatório, como pode-se observar no RDH 2009. Faz-se, também, a aná-

lise desses dados ou fatos.

Local e data

Assinatura e função ou cargo do relator (ou relatores)

5.1.1.2 Exemplo de relatório
RELATÓRIO DA VISITA À CENTRAL NUCLEAR

ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO – CNAAA

Com o propósito de cumprir programação de visita às usinas nucleares de An-

gra dos Reis (RJ), previamente autorizada pela gerência de ensino, saímos do 

IFES – campus Colatina no dia 02 de junho de 2009, às 18h. Após aproxima-

damente 13h de viagem, chegamos a Angra e nos dirigimos à central nuclear. 

Lá fomos recebidos pelos funcionários encarregados da acolhida e das infor-

mações aos estudantes, que foram divididos em grupos para a visita técnica.

Ficamos sabendo que a Central Nuclear é operada por uma subsidiária da 

Eletrobrás, a Eletrobrás Termonuclear S/A, criada em 1977 para construir e 

operar as usinas termonucleares no país, e que hoje responde por 3% da 

energia elétrica consumida no Brasil. 

Atualmente estão em operação as usinas de Angra 1, com capacidade de 

geração de 657 megawatts elétricos, e Angra 2, de 1.350 megawatts elétri-

cos. Angra 3 deve operar também com 1.350 megawatts.

Angra 1 foi a primeira usina nuclear do país e opera com um reator do 

tipo PWR (água pressurizada), que é o mais utilizado no mundo. Entrou em 

funcionamento comercial em 1985, e hoje gera energia para suprir capitais 

como Vitória (ES) ou Florianópolis (SC). Foi adquirida sob forma de turn key, 

um pacote fechado sem transferência de tecnologia. Hoje, a empresa realiza 

um programa contínuo de melhoria tecnológica e incorpora os mais recentes 

avanços da indústria nuclear.
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Angra 2 surgiu de um acordo Brasil-Alemanha com transferência de tec-

nologia, o que permitiu ao Brasil um desenvolvimento tecnológico do qual 

resultou o domínio sobre praticamente todas as etapas de fabricação do 

combustível nuclear. Opera com reator de água pressurizada, como Angra 1, 

e pode suprir uma capital como Curitiba (PR). Com o maior gerador elétrico 

do Hemisfério Sul, Angra 2 contribui para evitar que haja problemas com o 

abastecimento de energia na região sudeste.

Comprometida com a qualidade de energia, de segurança e de vida no pla-

neta, a Eletronuclear investe em treinamento de empregados e colaborado-

res, mantém sistemas redundantes de segurança que impedem o vazamento 

de radiação para o meio ambiente e planos de emergência que abrangem 

uma área com raio de 15 km em torno da CNAAA. Além disso, trabalha com 

a preocupação de gerar “energia verde”. A preocupação ambiental faz com 

que os rejeitos sejam armazenados adequadamente, alguns com possibilida-

de de serem reaproveitados. A empresa investe, ainda, em saneamento bá-

sico, saúde, educação, conservação de estradas, restauração do patrimônio 

histórico, aparelhamento dos órgãos de segurança (Defesa Civil, Corpo de 

Bombeiros e polícias) nos municípios de sua área de influência.

A visita foi muito interessante e instrutiva, contribuindo para nosso conheci-

mento. Como a aula se deu no local das usinas, aliamos ao que aprendemos 

a prática, a observação e a oportunidade de participar de um treinamento: a 

simulação de evacuação em caso de emergência. 

Esperamos que a escola possibilite aos alunos outras visitas como essa.

Colatina, 09 de junho de 2010

Ana Luísa de Castro Soares 

Aluna do 7º semestre do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em  

Administração 

 

Faça um relatório que utilize as seguintes informações:

Você é um tutor presencial que acompanhou uma turma de EAD para uma 

visita ao campus Serra, do IFES.

Conheça mais do projeto nuclear 
brasileiro e das usinas em  
www.eletronuclear.gov.br.
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Seu relatório deve ser encaminhado ao coordenador do polo educacional a 

que você pertence.

Havia 40 alunos participando da visita.

Relacionar os setores que foram percorridos pelos alunos, com ênfase aos 

laboratórios de informática. 

Fazer uma avaliação da importância da visita.

5.1.2 Carta comercial
A carta comercial é uma correspondência trocada entre empresas, indústrias 

ou prestadores de serviço com o objetivo de comunicar algo oficial. Alguns 

elementos são necessários neste tipo de correspondência:

a) Papel timbrado com o nome da firma e sua especialidade;

b) Abaixo do logotipo, coloca-se, à direita, local e data;

c) Logo abaixo do local e data, à esquerda, coloca-se o nome e endereço 

do destinatário;

d) Vocativo impessoal (Prezado Sr.; Senhor Presidente, etc.)

e) Texto;

f) Fecho (votos de amizade e respeito): Respeitosamente, Cordialmente, 

Atenciosamente, etc.;

g) Assinatura, nome, função ou cargo.

5.1.2.1 Exemplo de carta comercial
Empresa de Vestuário Amare – EVA

Empresa de Vestuário Amare – EVA

Rua Aroldo Antolini, 224 – Bairro Esplanada

29702-170 – Colatina – ES

Colatina, 15 de dezembro de 2010

Sr. José Pereira

Morena Rosa Comércio de Roupas

Avenida Oceano Atlântico, 1284 – Guriri

29930-980 – São Mateus - ES
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Prezado Senhor

Informamos a remessa da última parcela do pedido enviado pelo senhor a esta 

empresa. Seguem pela Transportadora Rio Doce uma caixa com 200 peças de 

maiôs e biquínis e outra com 100 sungas tamanhos P, M e G de adulto.

Colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida  

que houver.

Cordialmente

Luísa Ambrósio

Departamento de vendas

Escreva uma carta comercial na qual uma construtora consulta uma empresa 

de beneficiamento de pedras ornamentais sobre a possibilidade de receber x 

metros de granito polido para piso de salas de 20 apartamentos. Siga o mo-

delo de carta comercial e use sua criatividade para dar nomes às empresas, 

às pessoas envolvidas, etc.

5.1.3 Requerimento
O requerimento é um tipo de correspondência utilizado para requerer a uma 

autoridade administrativa um direito do qual uma pessoa qualquer se julga 

detentora. Sua estrutura consiste em:

a) Vocativo, com a indicação de cargo ou função e nome do destinatário; 

b) Texto, que deve conter – nome do requerente e sua qualificação: nacio-

nalidade, estado civil, profissão, documento de identidade, idade (se for 

maior de 60 anos, para fins de preferência na tramitação de processo) e 

domicílio. Após esse preâmbulo, faz-se a exposição do pedido. O texto 

deve ser escrito em 3ª pessoa;

c) Fecho: Utiliza-se a forma normativa:

Nestes termos,

Pede deferimento

d) Local e data;

e) Assinatura. Se for servidor, função ou cargo.
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5.1.3.1 Modelo de requerimento
Ilmo Sr. Raimundo Correia

Diretor do Departamento de Pessoal do Centro Universitário SABER

Antônio José Loureiro, brasileiro, casado, professor, portador da CI nº 348217 

e inscrito no CIC sob nº 90834723-00, domiciliado à rua José Faquetti, 37, 

Colatina, ES, requer a V. Sª certidão do tempo de serviço prestado a esse es-

tabelecimento de ensino para fins de regularização de documentos visando 

ao pedido de aposentadoria por tempo de serviço.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Colatina, 15 de dezembro de 2010

Antônio José Loureiro

5.1.4 Ata
Quando participamos de reuniões de serviço, de clubes, de entidades de 

classe ou de qualquer outra instituição, é norma fazer-se o registro de tudo 

que foi abordado, dos pareceres, opiniões, sugestões, decisões. O documen-

to que faz esse registro é a ata.

Ata é um documento que registra resumidamente e com clareza as 

ocorrências, deliberações, resoluções e decisões de reuniões ou assem-

bleias. Deve ser redigida de maneira que não seja possível qualquer 

modificação posterior. Para isso, deve ser escrita: - sem parágrafos ou 

alíneas (ocupando todo o espaço da página); - sem abreviaturas de 

palavras ou expressões; - com números por extenso; - sem emendas 

ou rasuras; - com emprego do verbo no tempo pretérito perfeito do 

indicativo (Exemplo: verbo falar: falou, falaram; verbo discutir: discu-

tiu, discutiram; verbo comentar: comentou, comentaram). - com ver-

bo de elocução para registrar as diferentes opiniões. Quem redige a 

Ata não põe os participantes da reunião a falar diretamente, mas faz-

-se intérprete deles, transmitindo ao leitor o que as pessoas disseram. 

(Exemplo: Em vez de “Inicialmente, eu Manuel de Araújo, presidente 

do Centro, determino à sra. vice-presidente que apresente o calendário 

que fizemos para que os presentes o conheçam” deve ser redigida 

assim: “Inicialmente o sr. Manuel de Araújo solicitou à vice-presidente, 

sra. Maria de Souza, que apresentasse o calendário elaborado para 

que os presentes tivessem seu conhecimento.)” Se o relator (secretário) 
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cometer um erro, deve empregar a partícula retificativa digo, como 

neste exemplo: “Aos dez dias do mês de dezembro, digo, de janeiro, 

de dois mil e quatro...”. Quando se constatar erro ou omissão depois 

de lavrada a ata, usa-se a expressão em tempo. Exemplo: “Em tempo: 

Onde se lê janeiro, leia-se fevereiro” (BRASIL, 2010). 

5.1.4.1 Modelo de ata
(Data, horário, local e objetivos) Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 

dois mil e dez, com início às vinte horas, na sala de reuniões da Biblioteca 

José de Alencar, situada à Rua Botelho de Oliveira, número dezenove, Cola-

tina, ES, realizou-se uma reunião administrativa dos funcionários da bibliote-

ca, com o objetivo de preparar o calendário de atividades para o ano de dois 

mil e dez. (O presidente, a secretária da reunião e as pessoas presentes) A 

reunião foi presidida pela bibliotecária Josiana Darós, tendo como secretária 

a auxiliar de biblioteconomia Suiana da Silva. Contou com a participação 

de mais sete funcionários, a saber: Pedro Sonado, José de Abreu, Maria 

Spagnol, Maria Contadini, Fernanda Schwab, Pedro Veronese, Bianca Pia-

centini. (Relato da reunião propriamente dita) Inicialmente, a srª. Josiana 

Darós solicitou à secretária de eventos da biblioteca, sra. Maria Spagnol, que 

apresentasse o calendário elaborado para que os presentes dele tivessem 

conhecimento. Esclareceu-se que a meta do ano em curso é divulgar por 

todos os meios a importância da leitura, tanto em atividades internas como 

externas. Ouvidas variadas sugestões, a presidenta da reunião solicitou fosse 

votado o calendário apresentado, submetido às sugestões oferecidas, para 

que se chegasse a um consenso, o qual seria, posteriormente, divulgado na 

própria biblioteca, bem como no Jornal O Colatinista, mantido pelo órgão 

de comunicação da Prefeitura Municipal de Colatina. Debatidas as sugestões 

apresentadas, obteve-se, democraticamente, uma conclusão, considerada 

excelente. (Encerramento) Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presen-

te ata, que assinada foi por mim, Suiana da Silva, secretária, pela presidenta 

da reunião e pelos demais presentes. (Assinaturas) Suiana da Silva, Josiana 

Darós, Pedro Sonado, José de Abreu, Maria Spagnol, Maria Contadini, Fer-

nanda Schwab, Pedro Veronese, Bianca Piacentini.

Resumo
Na aula 5 abordou-se a comunicação empresarial e oficial e a produção de 

textos desse tipo de comunicação. Eles fazem parte da comunicação técnica, 

e são modelos usados no mundo do trabalho. Foram selecionados o relató-

rio, a carta comercial, o requerimento e a ata como exemplos de inúmeros 

tipos de textos desse universo formal. 
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Atividades de aprendizagem
1. Faça um relatório de seu percurso de estudos neste curso.

2. Escreva uma carta comercial para uma empresa, apresentando suas qua-

lificações para uma proposta de emprego divulgada em jornais de circu-

lação no Estado.

3. Redija uma ata de uma suposta reunião entre alguns alunos deste curso 

a distância e o tutor presencial.

4. Faça um requerimento ao tutor a distância pedindo que se comunique 

com o professor especialista para mudar o gabarito de algum exercício.

Para vocês refletirem, as palavras de um amante da leitura:

Ler as letras de uma página é apenas um de seus muitos disfarces. O 

astrônomo lendo um mapa de estrelas que não existem mais; o ar-

quiteto japonês lendo a terra sobre a qual será erguida uma casa, de 

modo a protegê-la das forças malignas; o zoólogo lendo os rastros de 

animais na floresta; o jogador lendo os gestos do parceiro antes de 

jogar a carta vencedora; a dançarina lendo as notações do coreógrafo 

e o público lendo os movimentos da dançarina no palco; o tecelão 

lendo o desenho intrincado de um tapete sendo tecido; o organista 

lendo várias linhas musicais simultâneas orquestradas na página; os 

pais lendo no rosto do bebê sinais de alegria, medo ou admiração; o 

adivinho chinês lendo as marcas antigas na carapaça de uma tartaruga; 

o amante lendo cegamente o corpo amado à noite, sob os lençóis; o 

psiquiatra ajudando os pacientes a ler seus sonhos perturbadores; o 

pescador havaiano lendo as correntes do oceano ao mergulhar a mão 

na água; o agricultor lendo o tempo no céu – todos eles compartilham 

com os leitores de livros a arte de decifrar e traduzir signos. Algumas 

dessas leituras são coloridas pelo conhecimento de que a coisa lida foi 

criada para aquele propósito específico por outros seres humanos – a 

notação musical ou os sinais de trânsito, por exemplo – ou pelos deu-

ses – o casco da tartaruga, o céu à noite. Outras pertencem ao acaso.

É, contudo, em cada caso, o leitor que lê o sentido; é o leitor que 

confere a um objeto, lugar ou acontecimento uma certa legibilidade 

possível, ou que a reconhece neles; é o leitor que deve atribuir signifi-

cado a um sistema de signos e depois decifrá-lo. Todos lemos a nós e 
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ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. 

Lemos para compreender, ou para começar a compreender. Não pode-

mos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função essencial 

(MANGUEL, 1997).

Chegamos ao final desta disciplina e espero que todos vocês tenham obtido 

sucesso. Meu objetivo foi trabalhar com leitura e produção de texto, porque 

creio ser por aí que se constrói um profissional com autonomia para ler e 

entender qualquer tipo de texto, além de possibilitar a prática da escrita, tão 

necessária a tudo que fazemos. Espero encontrá-los mais tarde, num curso 

superior. Um grande abraço.

Professora Maria Isolina
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