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Comunicação e Expressão
Capítulo 1 - Níveis de Linguagem
1.1 - Comunicação
A comunicação humana é uma relação social que se estabelece entre duas ou mais
pessoas que desejam trocar informações e ideias e compartilhar sentimentos ou
conhecimentos.
Para isso, o ser humano utiliza signos universais de comunicação, tais como: sorriso,
choro, abraço...
A comunicação humana se faz, principalmente, pela palavra, pois é a palavra que
distingue o homem entre os animais.
Toda comunicação compreende os seguintes elementos:
 Emissor / Destinador / Remetente  é aquele que elabora e comunica a
mensagem
 Receptor / Destinatário  é aquele a quem a mensagem é endereçada
 Canal / Contato  é o meio pelo qual a mensagem é transmitida
 Código  é a linguagem usada para elaborar a mensagem
 Referente / Contexto  é o objeto da mensagem
Uma comunicação só é eficiente, ou seja, ela só ocorre quando emissor e receptor
dominam o mesmo código.

Figura 1 - Emissor e Receptor que Não Dominam o Mesmo Código
Na profissão de engenheiro cartógrafo e agrimensor, a premissa é a mesma. Cartógrafos
e usuários de mapas devem dominar o mesmo código para que a comunicação
cartográfica seja eficiente.
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Figura 2 - Emissor e Receptor que Não Dominam o Mesmo Código
São dois os tipos de comunicação:
 Comunicação Linguística  escrita + fala
 Comunicação Não Linguística  pictogramas e ideogramas
Pictogramas são sinais que comunicam, de forma simples e rápida, informações
específicas, tais como, serviços, eventos esportivos, regras, etc. de tal maneira que todas
as pessoas entendam, mesmo que sejam de culturas e línguas diferentes.
Ideogramas são símbolos gráficos utilizados para representar uma palavra ou conceito
abstrato. Estes foram criados antes dos alfabetos. Exemplos: hieróglifos, língua maia,
caracteres chineses e japoneses.

Figura 3 - Exemplos de Pictogramas e Ideogramas Gerais

Figura 4 - Exemplos de Pictogramas e Ideogramas na Cartografia
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A comunicação nunca é neutra. Ela tem um objetivo, uma finalidade, que é de
transmitir conteúdos intelectuais, exprimir emoções e desejos, hostilizar pessoas ou
persuadi-las, incentivar ações, esconder ou publicar fatos, evitar o silêncio...
Exemplo de “neutralidade”?
“Os líderes governistas, em vez de exporem à nação com realismo as mazelas
existentes e de apelar, quem sabe, a todos os brasileiros para se unirem nas questões
fundamentais, só pensam em dividir a sociedade entre "nós" e "eles" para, apostando
nesse pobre maniqueísmo político, vencer eleições e se manter no poder.” (Fernando
Henrique Cardoso, 03/2004, UOL).
Qual o significado de “nós” em contraposição a “eles”? Nós, os operários, os
injustiçados, os explorados, os pagadores de impostos, os que jamais teremos uma
chance na vida? Eles, os empresários, os banqueiros, os que tomam vinho de 10 mil
reais a garrafa, os formados em uma universidade? “Nós” é sempre maior que “Eles”.
Quem está dividindo o país?
O que são, portanto, os níveis de linguagem?
A língua é um código de que se serve o homem para elaborar mensagens, para se
comunicar. Quem determina as transformações linguísticas e os níveis de linguagem é o
conjunto de usuários, independentemente de quem sejam, estejam escrevendo ou
falando, uma vez que tanto a língua escrita quanto a falada apresentam variações
condicionadas por diversos fatores: regionais, sociais, intelectuais, culturais, etc.
Quais são os níveis de linguagem? Linguagem popular ou coloquial e linguagem
formal, culta ou padrão.
A linguagem popular ou coloquial é usada espontânea e fluentemente; é rebelde à
norma gramatical; é carregada de vícios de linguagem; expressões vulgares; gírias... Os
vícios compreendem erros de regência e concordância; erros de pronúncia, grafia e
flexão; ambiguidade; cacofonia; pleonasmo... Tem estreita ligação com a língua falada!
A linguagem formal, culta ou padrão é a ensinada nas escolas; serve de veículo às
ciências em que se apresenta com terminologia especial; obedece às normas
gramaticais; é estável... Tem estreita ligação com a língua escrita e literária!

1.2 - Língua Escrita
Quando você lê um texto, seu papel é o de receptor.
Como leitor consciente, deve-se procurar no texto as marcas que traduzem a intenção
de quem o produziu.
Informar, entreter, transmitir prazer, convencer, seduzir, vender, enganar são
intenções possíveis.
Quando se produz um texto, o nosso papel é o de emissor.
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Deve-se considerar as características sociais e psicológicas do receptor a fim de tornar
a mensagem interessante e legível.

1.3 - Língua Falada
Pode sofrer variações extralinguísticas que influem na maneira de falar.
Estas variações podem manifestar-se no diálogo de três maneiras:
 Fatores Geográficos: de caráter regional
 Fatores Sociológicos: envolvem variações de gênero, raça, idade, profissão,
posição social, grau de escolaridade, religião, ...
 Fatores Contextuais: relaciona-se com o assunto tratado, local, plateia, ...

1.4 - Formas de Tratamento
A forma de tratamento, bem como, a polidez, são características do estilo de redação
das correspondências oficiais que permeiam a vida profissional de qualquer indivíduo.
A polidez, neste caso, deve ser entendida como “o ajustamento da expressão às normas
de educação ou cortesia”. Enquanto as formas de tratamento ou endereçamento
devem considerar, não apenas a área de atuação do destinatário (que pode ser uma
autoridade universitária, judiciária, eclesiástica, militar, etc.), como também o cargo ou
a posição hierárquica que ocupa.
Para maiores detalhes sobre as formas de tratamento empregadas em correspondências
oficiais e que serão o assunto dos próximos capítulos deste documento, indica-se o
Manual de Redação Oficial, da Presidência da República (2002), disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
Exemplos de Vocativos ou Formas de Tratamento:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Senhor Senador,
Senhor Juiz,
Senhor Ministro,
Senhor Governador,
Magnífico Reitor,
Santíssimo Padre,
...
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Comunicação e Expressão
Capítulo 2 - Seleção Lexical
2.1 - Questões de Precisão Vocabular
Um dos itens mais observados nas redações ou dissertações em geral é a precisão
vocabular.
Esse componente textual se refere a uma escrita clara, coerente e precisa. Portanto, neste
contexto, palavras eruditas, muitas vezes empregadas para tentar impressionar o
destinatário ou leitor, devem ser evitadas. Assim, a forma mais objetiva de escrita é
também a mais simples e atraente, sem esquecer, no entanto, que o vocabulário
coloquial está banido deste tipo de redação.

2.2 - Gírias
São um tipo de linguagem empregada por um determinado grupo social, mas que pode
se estender à parte ou à toda sociedade em razão do grau de aceitação. Portanto,
a gíria pode ficar restrita ou pode se tornar pública.
Fato é que gírias, assim como outros tipos de vícios de linguagem, não devem ser
empregadas em textos formais e oficiais.
Os vícios de linguagem mais comuns são: erros de regência e concordância; erros de
pronúncia, grafia e flexão; ambiguidade; cacofonia; pleonasmo...
 Cacofonia: é um vício de linguagem que ocorre quando a junção de duas
sílabas, uma no final da palavra e outra no início de outra, se encontram e
resultam um "som desagradável", formando outra palavra, muitas vezes, de
baixo calão. Isso ocorre por causa da maneira que lemos palavras e trocamos
fonemas. Ex.: vi ela; por cada; etc.
 Ambiguidade: é o uso da oração em duplo sentido, de má ordenação de seus
termos e falta de clareza, o que traz dificuldade de compreensão por parte do
receptor. Ex.: “A mãe pediu para o filho dirigir seu carro.”; “Nós vimos o
incêndio do prédio.”
 Pleonasmo: diz respeito ao emprego de expressões redundantes. Ex.: subir para
cima; entrar para dentro; descer para baixo; panorama geral.

2.3 - Regionalismos
É o conjunto das particularidades linguísticas de uma determinada região geográfica,
decorrentes da cultura lá existente. Uma de suas principais expressões é o dialeto.
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No Brasil, ao contrário do que muitos pensam, são falados vários dialetos, sendo os
principais os indicados na figura a seguir.

Figura 5 - Exemplos de Influência de Fatores Geográficos na Língua Portuguesa

2.4 - Jargões
São um tipo de terminologia técnica ou dialeto comum a uma determinada atividade,
comumente empregada por grupos profissionais ou socioculturais específicos.
No ramo do direito, os advogados utilizam muitos jargões que, para a maioria das
pessoas que não é da área, não compreende. Ex.: “peticionar” cujo significado é “entrar
com uma ação”.
Assim, os textos em documentos relacionados com a área das engenharias empregam
jargões e dialetos específicos que muitas vezes somente os profissionais da área
compreendem.

2.5 - Estrangeirismos
Referem-se à influência de outras línguas na língua portuguesa originando palavras ou
termos novos. Estes termos, por vezes, com o passar do tempo, e com a aceitação
popular, passam a integrar os dicionários de língua portuguesa.
Alguns exemplos de estrangeirismos e/ou brasileirismos são apresentados a seguir:
 Tupinismo: influência das línguas Tupis (tupiniquins, tupinambás, caetés,
tamoios, potiguaras, temiminós, tabajaras, ...). Ex.: Ipanema, Iara, mandioca,
moqueca ...
 Amerindinismo: influência de outras línguas indígenas ou aborígenes
americanas não Tupis (Guarani – Paraguai). Ex.: taba, iglu, mate, papaya ...
 Africanismo: influência da língua dos escravos africanos (concentrados na
Bahia). Ex.: candomblé, axé, orixá ...
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 Neologismo: influência de outras línguas, novas técnicas, invenções ... Ex.:
carreata, deletar, roqueiro, abajur, shopping ...
É importante salientar que algumas nações, como a espanhola, não se curvam diante de
influências estrangeiras em sua forma de falar, ou seja, não adotam estrangeirismos.
Nestes casos, todas as palavras ou termos estrangeiros recebem uma tradução oficial. É
o caso, por exemplo, da palavra inglesa “computer”. Esta foi “abrasileirada” e
amplamente adotada como “computador”. Na Espanha, e em outros países onde se fala
a língua espanhola, a palavra inglesa “computer” teve seu significado definido a partir
da função que o equipamento executa e, portanto, foi traduzido para a referida língua
como “ordenador”.
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Comunicação e Expressão
Capítulo 3 - Questões de Ortografia e Pontuação
O nosso papel como engenheiros e, consequentemente, como redatores e escritores de
documentos oficiais relacionados à nossa profissão, exige que adotemos uma linguagem
formal.
A adoção de uma linguagem formal, por sua vez, exige o conhecimento profundo do
código empregado (ou seja, da língua portuguesa).
Por esta razão, apresenta-se a seguir alguns pontos importantes da reforma ortográfica,
ocorrida em 2009, com o intuito de unificar o idioma nos oito países que adotam a
língua portuguesa como língua materna ou primeira língua.
Aborda-se e reforça-se ainda alguns pontos importantes sobre pontuação, por ser o seu
emprego uma fonte recorrente de erros em redações de documentos oficiais e em
concursos públicos.

3.1 - Reforma Ortográfica
Resumidamente, a reforma ortográfica compreende as seguintes alterações (principais):
 Alfabeto: passou a ter mais três letras (k, w, y)
 Trema: foi abolido.
 Acento Agudo: caiu para ditongos abertos terminados em éi e ói das palavras
paroxítonas. Ex.: alcateia/ideia e androide.
 Acento Agudo: caiu para i e u das palavras paroxítonas depois de ditongo.
Ex.: feiura e cauila.
 Acento Agudo: caiu para u tônico de alguns verbos. Ex.: (ele) argui , (eu)
enxaguo.
 Acento Circunflexo: caiu para todas as palavras terminadas em oo. Ex.: voo e
enjoo.
 Acento Circunflexo: caiu para as conjugações de verbos da terceira pessoa do
plural que terminam com eem. Ex.: creem e leem.
 Acento Diferencial: caiu para todas as palavras. Ex.: polo (N, S, magnético) e
polo (esporte); para (imperativo) e para (proposição); forma (bolo) e forma
(geométrica).
 Hífen: caiu para prefixos terminando com vogal e sufixos começando com r e
s. Ex.: georreferenciamento.
 Hífen: caiu para prefixos terminando com vogal e sufixos começando com
vogal diferente. Ex.: geoambiental, infraestrutura.
 Hífen: caiu para prefixos terminando com consoante e sufixos começando com
vogal. Ex.: superaquecimento, hiperativo.

3.2 - Pontuação
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São sinais gráficos empregados na língua escrita com o intuito de recuperar recursos
específicos da língua falada, tais como entonação, silêncio, pausa, melodia, etc.
Os sinais dividem-se em classes segundo o seu emprego.
 Ponto:
- Indica o final de uma frase declarativa.
Ex.: A cartografia é arte, tecnologia e ciência.
- Separa períodos de tempo entre si.
Ex.: A cartografia foi arte. Hoje, é ciência.
- Finaliza abreviaturas.
Ex.: Ms. / Dr. em Ciências Geodésicas; Eng. Cartográfica e de Agrimensura
 Dois Pontos:
- Representa uma pausa repentina, mais intensa que a vírgula. Utilizado para
anunciar citação ou enumeração.
Ex.: ROBINSON (1980) afirma: “A Cartografia é uma importante interseção
entre arte e ciência.”
- Introduz exemplos, notas ou observações.
Ex.: Nota: Obs.:
 Ponto de Interrogação:
- Indica uma pergunta direta.
Ex.: ROBINSON (1980) questiona: “Qual o maior problema do Cartógrafo? A
seleção e generalização dos dados.”
Ex.: A quantos metros quadrados corresponde um hectare?
Ex.: Qual a área de um terreno de 20m de largura por 30 metros de
comprimento?
 Ponto de Exclamação:
- Finaliza toda frase ou oração exclamativa, ou seja, aquela que exprime
admiração, surpresa, assombro, indignação ...
Ex.: ROBINSON (1980) enfatiza: “Todo mapa requer um projeto!”
 Ponto e Vírgula:
- Marca uma pausa maior do que a vírgula e menor que o ponto final, separando
orações coordenadas.
Ex.: Como produtos cartográficos, podem ser listados: mapas em papel; mapas
digitais estáticos; mapas digitais interativos; mapas digitais dinâmicos; os
Sistemas de Informações Geográficas; globos; modelos tridimensionais da
superfície terrestre; imagens; entre outros.
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- Marca uma pausa maior do que a vírgula e menor que o ponto final, separando
orações coordenadas de sentidos opostos.
Ex.: A irmã odeia cartografia; o irmão ama tudo que se relaciona à superfície
terrestre.
- Marca uma pausa maior do que a vírgula e menor que o ponto final, separando
itens de uma enumeração.
Ex.: São considerados produtos cartográficos: I) Mapas em Papel; II) Mapas
Digitais Estáticos; III) Mapas Digitais Dinâmicos.
 Vírgula:
- Marca uma pausa breve, indicando que os termos por ela separados, apesar de
participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática.
Ex.: A cartografia é arte, tecnologia, ciência.
Assim, quando há uma relação sintática entre os termos de uma oração, não
se pode separá-los por vírgula.
- Não se separa com vírgula: predicado de sujeito.
Ex.: A cartografia é a ciência que estuda os mapas.
- Não se separa com vírgula: objeto de verbo.
Ex.: Há duzentos anos, a cartografia era considerada apenas arte.
- Usa-se a vírgula para separar ou isolar: sujeitos diferentes.
Ex.: Os mapas analógicos, assim como os digitais, devem ser definidos a
partir de projetos cartográficos distintos.
- Usa-se a vírgula para separar ou isolar: expressões explicativas (de meio de
frase). São elas: a saber, por exemplo, isto é, ou melhor, aliás, além disso, em
suma, vale dizer, a propósito, ...
Ex.: Os mapas analógicos, ou seja, em papel, são os mais comuns.
- Usa-se a vírgula para separar ou isolar: datas, nomes, tempo, modo ...
Ex.: A Carta Topográfica de Curitiba, elaborada pelo IBGE, em 1950, não foi
atualizada desde então.
- Usa-se a vírgula para separar ou isolar: orações coordenadas por determinados
elementos. São eles: pois; então; logo; mas; entretanto; contudo; todavia ...
Ex.: A Carta Topográfica de Curitiba está desatualizada, logo deve-se utilizá-la
apenas para fins didáticos.
- Usa-se a vírgula logo após determinadas expressões que iniciam as orações.
São elas: a saber, por exemplo, aliás, além disso, em suma, vale dizer, a
propósito, pois, então, logo, mas, contudo, no entanto, porém, ...
Ex.: Contudo, cartas topográficas de outras regiões encontram-se atualizadas e
disponíveis no sítio do IBGE.
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- Usa-se a vírgula com “pois” explicativo e equivalente a porque.
Ex.: O mapa analógico ainda é o mais utilizado, pois os recursos tecnológicos
para utilização de mapas digitais ainda são muito caros.
- Usa-se a vírgula, antes e depois, de “pois” explicativo e equivalente a portanto.
Ex.: A Cartografia é, pois, muito complexa!
- Usa-se a vírgula, antes e depois, de “porém”.
Ex.: Nada, porém, é mais gratificante que saber empregá-la.
- Geralmente, não se usa vírgula antes de “e”. Porém, quando este é seguido de
pessoa, coisa ou objeto diferente da frase que o antecede, usa-se a vírgula.
Ex.: No Brasil, a produção de mapas topográficos é inexistente, e as
empresas de cartografia sobrevivem da produção de mapas especiais.
- Geralmente, não se usa vírgula antes de “que”. Porém, quando este introduz
uma explicação (e substitui porque), usa-se a vírgula.
Ex.: Os mapas que não figuram na lista, são os topográficos. (Neste caso, que
não substitui porque e, por esta razão, não se usa vírgula).
 Reticências:
- Indica partes omitidas de uma citação.
Ex.: ... as consequências para a Cartografia serão desastrosas ...
- Indica supressão de pensamento ou suspensão do sentido da frase.
Ex.: São tecnologias de apoio à produção cartográfica a fotogrametria, o
sensoriamento remoto, a topografia, ...
 Aspas:
- Indica início e fim de uma citação original, ou seja, quando reproduzida em um
texto exatamente como no texto original.
Ex.: “Quem me dera ter a faculdade de contar uma história como o faz um
mapa.”
- Usada para evidenciar conceitos, palavras estrangeiras, títulos de documentos.
Ex.: A tecnologia “laser” terrestre é muito empregada na documentação de
monumentos históricos.
Outra possibilidade para evidenciar palavras estrangeiras é o uso do itálico.
 Parênteses:
- Usados para isolar palavras, frases, etc. com caráter explicativo ou acessório.
Ex.: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica, em seu
site, um glossário de termos cartográficos.
- Usados para indicar autoria e data de determinada ideia ou pensamento.
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Ex.: Para ROBINSON (1985), a cartografia é a interseção entre arte e ciência.
Outros autores (SLOCUM, 1999; DENT, 1999; KEATES, 2002) discordam
desta teoria.
Os erros de pontuação (principalmente o emprego da vírgula), assim como os erros de
acentuação (principalmente o emprego da crase), estão entre os mais comuns em
concursos públicos, seguidos pelos erros de ortografia e concordância, e pelo abuso da
linguagem coloquial. A caligrafia, em provas discursivas, também elimina muitos
candidatos.
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Comunicação e Expressão
Capítulo 4 - Procurando Emprego
Neste capítulo serão abordados alguns instrumentos, como o uso de e-mail, WhatsApp,
facebook e twitter, no meio corporativo ou profissional.
Será abordada ainda a elaboração de currículo pessoal ou empresarial, sendo este o
primeiro dos documentos oficiais, tema de capítulos posteriores. Sua abordagem neste
capítulo se justifica pela sua estreita relação com o uso de e-mail corporativo.
Abordam-se ainda, ao final do capítulo, os tipos de entrevista de emprego e são
fornecidos elementos para a sua realização.

4.1 - e-Mail, WhatsApp, Facebook, Twitter e Portais Corporativos
4.1.1 - e-Mail Corporativo
Ou correio eletrônico, consiste em um método que permite compor, enviar e receber
mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação.
O termo é empregado tanto aos sistemas que utilizam a Internet (baseados em
protocolo SMTP) como aos que utilizam a Intranet (baseados em protocolos
proprietários).
É mais antigo que a própria Internet, pois a codificação de mensagens foi inicialmente
proposta em 1973. No entanto, foi considerado a ferramenta crucial para a criação da
Internet, no início dos anos 1980.
Consiste basicamente de duas seções principais: cabeçalho (header), que compreende o
remetente, o destinatário, além de outras informações tais como o assunto e anexos; e
corpo (body), que compreende o texto da mensagem.

Figura 6 – Exemplo de Espaço Reservado ao Cabeçalho de e-Mail
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Figura 7 – Exemplo de Espaço Reservado ao Corpo da Mensagem de e-Mail
Existem várias categorias de e-mail, porém, as mais comuns são:
 Gratuito ou Webmail: desvinculado de qualquer outro tipo de serviço,
possuindo navegador próprio via Internet
Ex.: gmail; hotmail; yahoo; igmail; uolmail; bolmail; ...
 Corporativo ou Institucional: vinculado a uma empresa ou instituição (pública
ou privada), sendo considerado uma ferramenta de trabalho e, portanto,
pertencente à corporação ou à instituição.
Ex.: @ufpr.br; @esteio.com.br; @celepar.gov.pr; ...
Os e-mails pessoais NÃO têm, a princípio, restrição quanto ao conteúdo da mensagem
nem quanto à forma de escrita das mesmas. Porém, deve-se atentar para o fato de que
mesmo os provedores gratuitos estão sujeitos à intervenções (por força da lei ou em
nome da segurança).
Assim, é sempre bom evitar escrever e transmitir mensagens que podem comprometêlo de alguma forma.
Evite, portanto, transmitir ou retransmitir mensagens com os seguintes conteúdos:
 Apologia ao crime: drogas, roubos, assaltos, ambientais, ...
 Apologia à violência: assassinatos, extermínios, atentados, guerras, conflitos, ...
 Pornografia de qualquer tipo
 Que expliquem como produzir artefatos que induzam ao crime ou à violência
(bombas, armas caseiras, ...)
 Que demonstrem preconceito ou racismo
Sobre os e-mails corporativos ou institucionais INCIDE uma vigilância maior e
constante. Os provedores, nestes casos, são dotados de filtros que podem identificar se
um e-mail contém vírus, se tem características de spam, ou ainda se transmitem
conteúdos considerados proibidos pela empresa ou instituição.
Muitas instituições, principalmente as públicas, mantêm comissões de sindicância que
tratam destes assuntos e o empregado/servidor pode sofrer desde uma punição leve,
como advertência (verbal ou escrita) e suspensão contratual, até uma punição mais
pesada, como demissão por justa causa ou exoneração.
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Assim, apenas o e-mail pessoal do empregado/servidor, com provedor próprio, desfruta
da proteção constitucional e legal da inviolabilidade.
A Universidade Federal do Paraná não é exceção. Atualmente, o servidor da UFPR
bloqueia o acesso a alguns sites com conteúdo impróprio, tais como jogos, músicas e
vídeos, bem como, monitora os conteúdos de e-mails enviados e recebidos por
servidores técnicos-administrativos e docentes. Isto ocorre tanto para os computadores
conectados a uma rede física como os conectados via wifi.
Vale lembrar que os IPs das máquinas corporativas são únicos e que algumas
instituições cadastram o IP no CPF do funcionário/servidor ou mantêm um histórico
do acesso, identificado pelo login e senha do mesmo. Laboratórios de uso geral têm um
CPF responsável que deverá prestar esclarecimentos em caso de irregularidades.
Outro ponto importante que preocupa as corporações é “a violação de segredos da
empresa” e o “ato de indisciplina ou insubordinação”. Casos recentes que podem ser
citados pois são de conhecimento da sociedade são: Mensalão e Operação Porto Seguro.
É importante salientar que o e-mail pessoal ou profissional assim como telefonemas
pessoais ou profissionais, só podem ser vasculhados ou gravados por terceiros com a
autorização da justiça. E-mails e telefonemas profissionais, no entanto, podem ser
monitorados pelo empregador, assim como os acessos a determinados sites da Internet e
redes sociais.
São elementos do e-Mail Corporativo:
 Destinatário (Para – CC - BCC): compreende os e-mails para os quais a
mensagem é direcionada (alvo) e que devem dar um retorno ao remetente.
Cuidado com endereços eletrônicos coletivos; cuidado com endereços
eletrônicos parecidos; alguns funcionários/servidores, como os da UFPR, não
conseguem receber ou enviar mensagens de certos provedores particulares
(bloqueados).
 Assunto: deve ser preenchido, por isso, nunca envie vazio. Deve ser conciso e
indicar o conteúdo do e-mail. Não tente usar artifícios para atrair a atenção do
leitor, tais como: “URGENTE” “IMPORTANTE” “PRIORIDADE”, pois
levam à banalização das mensagens enviadas.
 Conteúdo: deve ter um tema principal. Este tema deve ser abordado logo na
frase de abertura. O conteúdo deve ser conciso, claro, objetivo, simples. Caso
necessite, envie anexos explicativos. Mensagens longas não são lidas na íntegra
e, geralmente, são descartadas ou mal interpretadas.
Cuidado com as palavras, pois o efeito da sua mensagem sobre o leitor
dependerá das palavras usadas. Palavras escritas todas em maiúscula indicam
grosseria e dão a impressão que o remetente está gritando com o destinatário.
Cuidado com a linguagem informal, gírias e abreviações (permitidas apenas em
e-mails particulares). Gírias e abreviações (tais como: RSVP, ASAP) causam
ruído na comunicação e dificultam o entendimento por parte do destinatário.
Seja sempre educado e formal.
Ironia, trocadilhos ou ambiguidades jamais devem ser utilizados/causados. O
autocontrole é fundamental na linguagem escrita. Por esta razão, jamais utilize
“smarticons” em suas mensagens, é antiprofissional e infantil.
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Comece a mensagem com uma saudação “Olá” “Prezados” “Caros” “Bom
Dia”... Use sempre “por favor” quando o e-mail for para solicitar qualquer
coisa a alguém e sempre finalize com “Obrigado/a” “Atenciosamente”.
Revise o texto tantas vezes quantas forem necessárias antes de enviá-lo.
NÃO é normal deixar passar erros gramaticais, de pontuação ou de grafia,
pois estes são compreendidos como “desleixo” e “falta de interesse ou
comprometimento com o trabalho”.
 Assinatura: deve ser completa, contendo Nome e Sobrenome, Cargo/Título,
Instituição, Endereço Profissional, Telefone / Fax, Ramal.
 Anexos: são documentos enviados quando solicitados ou quando são parte do
conteúdo da mensagem. Devem ter um formato padrão e que possam ser abertos
por qualquer destinatário, independentemente do software por eles utilizados. O
anexo mais comum é o Currículo (apresentado mais adiante).
 Escolha do melhor nome para o seu e-mail: utilize, sempre que possível, o seu
nome e sobrenome corretos. Não empregue termos que podem ridicularizá-lo.
As empresas costumam conferir os dados da vida pessoal de futuros
empregados, bem como, antecedentes criminais, assim, evite possuir um nome
de e-mails que indique a sua preferência sexual, religiosa e, até mesmo,
esportiva.
Não é recomendado combinar números e letras aleatoriamente, pois a chance
de errar o endereço eletrônico de contato é muito grande e você pode perder a
oportunidade da sua vida por causa disso.
Lembre-se, um endereço de e-mail profissional reflete um candidato
profissional. A palavra de ordem é “seriedade”. Não dê ao seu possível chefe,
orientador, tutor, etc. a impressão errada.
Sempre que receber um e-mail corporativo, responda-o imediatamente, ou tão breve
quanto possível, é importante dar um retorno ao remetente.
Caso o e-mail contenha algum tipo de solicitação (chefe ou colega) e esta exija tempo
de pesquisa ou desenvolvimento, envie uma resposta explicando a situação, e que você
está providenciando e retorna o mais rápido possível. Não é de bom tom demorar para
responder.
Os erros mais comuns quanto ao e-mail corporativo são:













Não ter o seu próprio domínio (há exceções)
Não colocar seu nome completo como destinatário
Não colocar título / assunto
Não separar os parágrafos com espaço (duplo)
Não usar tópicos ou enumerações
Não usar cópia oculta (CCO) – normalmente endereçada ao superior imediato
Não ter uma assinatura automática
Não ler os e-mails recebidos e retorná-los em no máximo 24h
Não responder a todos da lista (há exceções)
Não apagar o texto de encaminhamento nas respostas
Não ser relevante
Apagar e-mails encaminhados e/ou recebidos
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Finalmente, não se torne uma vítima da Internet. Se uma mensagem de e-mail parecer
BOA demais para ser VERDADE, então é porque É. Portanto, só faça downloads
quando necessário e cuidado com os “phishings”. Nunca acesse dados pessoais em
computadores públicos e nunca salve seu login / senha nestes computadores.
É importante ressaltar que, por ser um instrumento da empresa/instituição onde se
trabalha, o e-mail corporativo tem um custo para ser mantido. Nos EUA, este custo está
entre US$ 6 e US$ 7 mensais por empregado.

4.1.2 - WhatsApp Corporativo
É uma ferramenta escrita tal qual o e-mail, que ainda não conquistou o mesmo status de
oficialização como meio de comunicação formal e, por este motivo, não deve substituir
o correio eletrônico, embora seja mais rápido e prático.
Este aplicativo pode ser muito útil para líderes, mas é preciso seguir algumas regras
para que a ferramenta não seja usada inadequadamente.
Apresenta dois problemas contundentes, tanto na comunicação do líder para os
liderados como o inverso: hora de transmissão das mensagens (que devem ser
realizadas em horário comercial); e nível de informalidade (não use diminutivos,
carinhas que expressem beijinhos ou piscadas de olhos ...).
Use o grupo corporativo apenas para transmitir mensagens de trabalho. Ex.:
“Ganhamos a concorrência. Reunião às 10h.” Não utilize para enviar vídeos, imagens
ou áudios não relacionados ao trabalho ou mensagens sobre correntes ou crenças
pessoais. Seja sempre breve e objetivo.

4.1.3 - Facebook Corporativo
O Facebook (rede social) está aberto tanto para anúncios corporativos (marketing
direto) como para a criação de perfis de empresas (marketing indireto).
A demanda por perfis corporativos é tanta que o Facebook resolveu criar, em 2016, o
Workplace, plataforma social voltada somente às empresas (com custo mensal). Neste
caso, os preços do serviço serão definidos em função do número de funcionários das
organizações: US$ 3 por usuário ativo ao mês para empresas de até mil empregados,
US$ 2 para as empresas de 1.001 a 10 mil funcionários, e US$ 1 por usuário para as que
tiverem mais de 10 mil profissionais.
O Workplace é uma plataforma independente do Facebook, integrada ao sistema
tecnológico de cada empresa, que: "tem a ambição de mudar a forma de trabalhar das
empresas, de dar voz a todos, de oferecer aos funcionários, inclusive os que até então
não tinham um e-mail corporativo, as mesmas ferramentas de comunicação que usam
em sua vida privada".
Conviver no Facebook ou Workplace exige boas maneiras das pessoas, principalmente
num perfil corporativo. Dicas importantes:
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1) Compartilhe uma lista com todos os URL, websites, WebTV, rádios digitais,
blogs etc. da empresa
2) Trabalhe a identidade visual da marca
3) Administre os comentários (bons e ruins)
4) Não é aconselhável vincular jogos ao perfil
5) É aconselhável evitar comentários sobre religião, política, futebol ...
6) Evite constrangimentos, e ao publicar o status de relacionamento dos
empregados, faça-o somente com a autorização destes
7) É aconselhável evitar “desabafos” e reclamações, principalmente contra os seus
superiores.

4.1.4 - Twitter Corporativo
O Twitter corporativo é uma ótima ferramenta de relacionamento com o público web,
mas é preciso ficar atento para não cometer equívocos e prejudicar toda a reputação do
seu site ou blog com apenas 140 caracteres.
Além das “regras de etiqueta” das redes sociais corporativas, o Twitter corporativo tem
suas peculiaridades. São elas:
1) É preciso manter contato com seus seguidores e estar disponível para eles,
portanto, não deixe perguntas sem resposta e agradeça elogios e sugestões.
2) Quantidade nunca quer dizer qualidade, portanto, evite os sites, programas e
scripts de seguidores automáticos.
3) Compartilhe, através do retweet, notícias relevantes e pensamentos interessantes.
4) Muitos tweets seguidos ou tweets muito esporádicos podem afastar seguidores.
O segredo é o equilíbrio.
5) Não exagere nas #, utilize no máximo três por mensagem.
6) Não utilize o perfil corporativo do Twitter como se fosse seu perfil pessoal.
Se todas estas normas de utilização forem seguidas, muito provavelmente você não terá
problemas com quaisquer posts feitos através destes aplicativos. Porém, é preciso saber
que optar por comunidades constrangedoras nas redes sociais, comentar assuntos
polêmicos no Facebook, postar fotos comprometedoras no Instagram ... podem
comprometê-lo para toda a vida, pois a Internet mantém histórico das atitudes dos seus
usuários que pode ser consultado por atuais e futuros empregadores.
Postou ... Já era!
Pois, Twitter, Facebook e Instragram têm poder sobre a vida das pessoas. Algumas
informações podem ser apagadas da internet, mas não há garantia de 100%. Quando a
difamação viraliza, aí que está o problema.
Recrutadores, headhunters e departamentos de RH utilizam os posts das redes sociais
como mais uma ferramenta de avaliação profissional.
Assim, o antigo ditado “Mostre-me com quem andas e te direi quem és” passou a ter
o seguinte significado nas redes sociais: “Mostre-me o que postas ...”.
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Os brasileiros estão entre os que mais se expõem. “Um profissional foi eliminado do
processo de seleção por Skype porque sua foto era extremamente informal e não
condizia com o que a empresa procurava” (Rômulo Machado, 2013).
Redes Sociais podem construir prestígio ou destroçar a dignidade de um cidadão. Dá
para voltar atrás? As pessoas têm memória fraca, mas a internet guarda para quem
quiser lembrar!
A Constituição de 1988 diz que ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo,
ou seja, ninguém é obrigado a dizer “sou culpado” ou dizer qualquer coisa que possa
levar à presunção de sua culpa ou apresentar qualquer prova que possa levar à
presunção de sua culpa.
A consequência dessa frase é que se você não quiser que seja usado contra você, não
diga nada. É seu direito!
Mas a partir do momento em que você disse (seja à polícia ou a qualquer outra pessoa),
ou gravou o que você disse, ou filmou, ou fotografou, ou assinou, ou postou, estes
poderão ser usado como prova contra você.
Com a publicação da conversa, do filme, da foto, do texto, etc. você abdica de seu
direito constitucional, uma vez que você produziu prova contra si mesmo.

4.1.5 - Portais Corporativos
Os Portais Corporativos incentivam a colaboração e o compartilhamento de ideias;
facilitam a gestão e disseminação do conteúdo corporativo, o que garante a atualização
permanente, e ainda permitem reunir, em um único ambiente, todos os sistemas e
aplicações web de uma empresa.
Nos Portais Corporativos as equipes podem trabalhar de forma integrada, mesmo
estando geograficamente distantes, e o fluxo de informação acontece em um ambiente
seguro, onde cada um tem acesso ao que lhe é permitido e onde as ações do usuário
ficam registradas.
Estes são responsáveis, atualmente, por uma verdadeira revolução na gestão do
conhecimento e das empresas.

4.2 - Currículo
Não há vagas de emprego / trainee que não passem pela avaliação prévia do currículo
dos candidatos. Somente após a avaliação do currículo é que o candidato é chamado
para uma entrevista. Por isso, muito cuidado ao redigir o seu, pois este constitui o seu
cartão de visitas.
Para enviar um currículo por correio eletrônico, muito usual hoje em dia, escreva algo
simples e objetivo, pois as empresas não estão dispostas a perder tempo lendo currículos
extensos.
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Neste caso, o Currículo deve ser enviado sempre como anexo e em formato de arquivo
que não possa ser facilmente alterado, como PDF.
Redija o seu currículo com no máximo de duas páginas, em fonte Arial ou TNR,
tamanho 10 ou 12, na cor preta.
Os principais elementos de um currículo são:
 Título: pode ser Principal (Currículo; Curriculum Vitae) e de Tópicos, ambos
em maiúscula e negrito.
 Dados Pessoais: compreende nome completo, endereço, telefone. Evite informar
RG, CPF, CNH e Título de Eleitor. Estas informações serão fornecidas no caso
de uma contratação apenas.
 Formação Acadêmica: completa ou não.
 Formação Complementar: cursos ou atividades de extensão realizados.
 Idiomas: somente se for nível de conhecimento intermediário ou avançado.
 Experiência Profissional: somente as relacionadas com a vaga pretendida.
 Fotografia: somente quando solicitado.
 Pretensão Salaria: somente quando solicitado.
 Referências Profissionais e/ou Pessoais: somente quando solicitado.

Figura 8 – Exemplo de Currículo Resumido
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4.3 - Entrevista de Emprego
Todos nós desejamos, em algum ponto da carreira, ter a oportunidade de trabalhar na
empresa/instituição dos nossos sonhos.
O primeiro passo a ser dado neste sentido é o envio de um e-mail de apresentação,
juntamente com o currículo resumido do candidato. A etapa seguinte consiste em
aguardar o retorno da empresa/instituição solicitando uma entrevista.
A entrevista de emprego constitui a oportunidade de mostrar ao empregador que tipo de
trabalhador você será, caso seja contratado. Por isso, o processo de seleção ou
recrutamento é, por vezes, moroso e longo.
Com o contato da empresa/instituição surge um problema: convencê-los que você é o
melhor candidato para ocupar a vaga!
Para ter um bom desempenho na entrevista, não basta comprovar sua experiência
profissional, ou suas habilidades/competências técnicas. É preciso muito mais que isso!
Em primeiro lugar, é preciso saber quais tipos de entrevista existem.
1) Entrevista de Triagem: executada com um representante do RH da empresa,
poderá ocorrer pessoalmente ou por telefone. O objetivo, neste caso, é apenas
confirmar as informações constantes do seu CV. Por esta razão, é necessário
estar sempre preparado para comprovar suas habilidades, cursos frequentados,
atividades desempenhadas em empregos anteriores, entre outras.

Figura 9 – Entrevista de Triagem: Contato Pessoal
2) Entrevista de Seleção: uma vez comprovadas suas habilidades técnicas, o
objetivo agora é verificar o quanto o candidato está em sintonia com a cultura da
empresa, bem como, o nível de entusiasmo do mesmo em relação à função para
a qual se candidatou. Esta será realizada pessoalmente, portanto, vale lembrar
que “a primeira impressão é muito importante”. Pode ser necessária mais de
uma entrevista ao longo do processo.
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3) Entrevista ou Dinâmica de Grupo: é realizada com todos os candidatos ao
mesmo tempo e as perguntas são dirigidas a todos. O objetivo é determinar quais
são os líderes e quais são os seguidores. Outra habilidade testada é a capacidade
de trabalhar em equipe, muitas vezes através da proposição de desafios. A
melhor saída é ser honesto, caso contrário, poderá ser recrutado sem ter o perfil
desejado.

Figura 10 – Entrevista de Triagem: Contato Pessoal
4) Entrevista de Stress: é a mais temida, pois tem por objetivo analisar como o
candidato reage quando submetido a situações estressantes. O recrutador, neste
caso, faz perguntas descabidas, ou faz várias perguntas seguidas sem dar tempo
de resposta, ou ainda pode permanecer em silêncio para constranger o candidato
... O segredo é manter a calma!
O que é preciso saber antes de se candidatar a uma entrevista:
1) Quem é ou quais são as pessoas que irão conduzir a entrevista: diretor, chefe,
RH, caça-talentos, painel ... Verificar o perfil do entrevistador pelo LinkedIn ou
outras redes sociais.
2) Qual será o formato da entrevista: individual, painel, dinâmica, desafio, ...
3) A duração da entrevista: de 30 minutos a várias horas.
4) Como chegar ao local da entrevista: carro, metrô, ônibus ... Como é o trânsito,
se possui estacionamento ou existem paradas próximas.
5) O que vestir: nunca pergunte ao recrutador sobre o que vestir. Investigue o
perfil da empresa, a cultura empresarial e o dress code da empresa na Internet.
O que geralmente se pergunta em uma entrevista de emprego:
1) Fale sobre si: seja direto, sucinto e profissional.
2) Quais os seus objetivos a curto prazo? E a longo prazo? Adéque-os às
necessidades da empresa.
3) O que o levou a enviar o seu CV a esta empresa? Fale sobre os pontos
positivos da empresa e o que te interessa nela.
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4) Qual a decisão mais difícil que já tomou? Aborde problemas e soluções
profissionais, nunca pessoais.
5) O que procura num emprego? Desenvolvimento profissional, experiência,
desafios, exercício da criatividade ...
6) É capaz de trabalhar sobre pressão e cumprir prazos? Cite exemplos.
7) Porquê devemos escolhê-lo? Explicitar suas habilidades e valorizar suas
qualidades.
8) O que faz no tempo livre? Esta é uma pergunta de cunho pessoal, portanto,
enumere os seus hobbies, os estudos e cursos que realiza, os esportes que pratica
...
9) Quais as suas maiores qualidades? Sou proativo, empenhado, responsável,
entusiasmado, criativo, paciente, persistente ...
10) E os pontos negativos/defeitos? Responda sempre de forma que o seu ponto
negativo seja uma vantagem para o empregador: sou exigente demais,
perfeccionista, autocrítico feroz ...
11) Como avalia a sua última experiência profissional? Nunca se queixe ou
critique, fale sempre algo positivo.
12) Quais experiências profissionais lhe trouxeram as maiores satisfações? Seja
honesto e justifique seus motivos.
A apresentação e o comportamento, em uma entrevista de emprego, são muito
importantes. Portanto, seguem algumas dicas de como se apresentar e como se
comportar nestas ocasiões.
 Cabelos cortados e arrumados
 Unhas bem feitas (aparadas e limpas)
 Roupas sóbrias e elegantes, sem decotes exagerados ou muito curtas ou muito
informais
 Sapatos fechados
 Pouco perfume e pouca maquiagem
 Analise o perfil da empresa para decidir sobre a formalidade da roupa
Os dez erros que devem ser evitados em uma entrevista de emprego são:
1. Chegar atrasado
2. Usar roupas informais demais
3. Não saber nada sobre a empresa/instituição na qual pretende trabalhar
4. Expressar-se numa linguagem informal demais (gírias, palavrões, grosserias...)
5. Mentir sobre suas qualificações
6. Falar mal do emprego ou empregador anterior
7. Disputar espaço com o entrevistador (mostrando prepotência, arrogância, ...)
8. Vangloriar-se das conquistas pessoais
9. Não fazer perguntas sobre a vaga
10. Demonstrar desequilíbrio emocional
Em entrevistas de emprego, sempre há um recrutador observando a sua comunicação
corporal (expressões faciais, pernas, pés, mãos, braços, cabeça, entre outros). Através
da comunicação corporal é possível identificar sinais de abertura, de tédio, de atração ou
de rivalidade e agir de forma adequada aos nossos objetivos. Por esta razão, é
importante treinar um comportamento corporal adequado.
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Para tanto, recomenda-se o livro intitulado “Desvendando os Segredos da Linguagem
Corporal”, dos autores Allan & Barbara Pease, Editora Sextante.
Uma tendência mundial, em termos de entrevista, vem sendo realizar entrevistas,
principalmente para empregos em outro estado, país ou continente, via internet.
Se este for o seu caso, é preciso tomar alguns cuidados: verificar se o equipamento está
funcionando (câmera, microfone e conexão); verificar o nome de usuário utilizado no
Skype; o local deve ser calmo e certifique-se de que você não sofrerá interrupções; a
decoração do ambiente deve ser sóbria, sem muitas informações pessoais; a vestimenta
deve seguir as mesmas regras de uma entrevista presencial; não é porque você está em
casa, que você pode relaxar no comportamento; e, principalmente, não atenda o celular
ou mande mensagens durante a entrevista, mesmo que o entrevistador dê uma pausa.
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Comunicação e Expressão
Capítulo 5 - Análise de Documentos de Redação Técnica
5.1 - Conceitos
Redigir é o ato de exprimir pensamentos e ideias através da escrita.
Técnica é o conjunto de métodos para execução de uma tarefa que visa um determinado
resultado.
Assim, para elaborar uma redação técnica é necessário que certos procedimentos sejam
seguidos, tais como, o tipo de linguagem a empregar, a estrutura do texto, o
espaçamento, a forma de iniciar e finalizar o texto, entre outros.

5.2 - Redação Técnica x Redação Científica
Para a redação técnica valem os princípios básicos de qualquer tipo de composição
escrita formal, tais como, clareza, coesão e coerência, correção, obediência às normas
gramaticais e objetividade. Porém, sua estrutura e estilo têm características próprias.
Na escola aprende-se a elaborar três tipos de texto: narrativo, descritivo e dissertativo.
O texto narrativo é a forma literária dos versos, da prosa, do romance, da música, das
anedotas ... O texto descritivo envolve a descrição de algo, seja pessoa, animal, objeto,
fato, lugar ... com o objetivo de descrevê-los sob a ótica dos sentidos (cor, cheiro,
textura, altura, peso, sabor ...). E o texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo
ou opinativo. Compreende introdução (tese), desenvolvimento (antítese) e conclusão
(nova tese).

Figura 11 – Exemplo de Texto Narrativo
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Figura 12 – Exemplo de Texto Descritivo

Figura 13 – Exemplo de Texto Dissertativo
Assim, o texto literário diferencia-se do texto técnico/científico no sentido de que
busca traduzir a imaginação do escritor, que elabora frases de forma artística e estética,
com o objetivo único de entreter. A linguagem, neste caso, é conotativa e sua
estrutura, terminologia e estilo variam (são múltiplos).
Na vida profissional, outros tipos de composição são exigidos e, dependendo das
atividades profissionais, a composição exigida pode ser tanto técnica, como científica.
O texto técnico exige precisão de vocabulário, imparcialidade, eficácia na comunicação
e tem por objetivo informar e esclarecer. Deve abolir as construções dúbias ou que
tenham mais de um significado. É uniforme na estrutura, terminologia e estilo, adotando
uma linguagem denotativa, tendo função referencial.
O texto científico diferencia-se do texto técnico apenas no sentido de que apresenta
rigor científico e tem como objetivo a publicação em periódicos científicos ou em
livros acadêmicos.
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5.3 - Tipos de Redação Técnica
São dois os elementos de um texto técnico: a descrição do objeto e a descrição do
processo.
A descrição do objeto compreende a descrição verbal que qualifica um elemento
apresentando suas características. Como exemplo, apresenta-se a figura a seguir.

Figura 14 – Exemplo de Descrição do Objeto
A descrição do processo compreende a descrição verbal do funcionamento de um
elemento. O corpo dos relatórios técnicos, por exemplo, é uma descrição de processo e
exige conhecimento profundo do assunto abordado.

Figura 15 – Exemplo de Descrição do Processo
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Os textos compreendidos pela redação técnica, também conhecidos como
correspondências oficiais, são muitos. Os principais são: Ata, Memorando, Circular,
Requerimento, Relatório, Aviso, Certificado, Contrato, Ordem de Serviço, Parecer,
Procuração, Recibo, Currículo ...

5.4 - Tipos de Redação Científica
Igualmente aos textos técnicos, são muitos os tipos de texto científico. Entre eles:
monografia, dissertação, tese, resumo, resenha e artigo científico (paper).

5.5 - Documentos de Redação Técnica Geral
Uma correspondência constitui um documento utilizado para comunicações internas
ou externas em uma organização. Tais correspondências não são restritas aos
profissionais de setores administrativos e, por esta razão, todos precisam dominar a
técnica de escrita das mesmas.
As correspondências oficiais são trocadas via correio, malotes privativos de empresas
ou instituições, ou por meio de entregadores. Nas organizações públicas, tais
documentos também são denominados expedientes.
As correspondências oficiais a serem descritas neste documento são: ofício, circular,
memorando ou comunicação interna (CI), requerimento, ata e relatório.

5.5.1 - Ofício e Circular
Constitui uma correspondência oficial, endereçada a alguém, normalmente funcionário
(público ou privado) ou autoridade pública. Dentre os textos técnicos é, sem dúvida, um
dos mais utilizados para troca de informações, solicitações, convites, agradecimentos,
felicitações, ordenações ...
O seu conteúdo é formal, exigindo linguagem culta. Pode conter anexos.
Quando dirigido a autoridades, é imprescindível observar o tratamento (vocativo)
exigido ao cargo do destinatário.
Quando enviado a mais de uma pessoa, público interno ou subordinado ao remetente,
assume caráter de circular.
Os elementos de um ofício são:
1) Cabeçalho: com timbre e/ou nome da instituição, podendo ser também utilizado
papel timbrado.
2) Número de Emissão: formato nn/aaaa (número seguido do ano e do setor).
3) Local e Data: sendo o mês por extenso.
4) Assunto: curto e objetivo.
5) Vocativo: ou pronome de tratamento adequado ao cargo do destinatário.
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6)
7)
8)
9)

Corpo do Texto: dividido em parágrafos numerados à esquerda.
Despedida: deve ser formal e objetiva.
Assinatura: contendo nome completo e cargo do remetente.
Destinatário: nome, cargo e local. Pode vir no início (logo após a data) ou no
final do documento (após a assinatura).

Figura 15 – Exemplo de Estrutura de Ofício

5.5.2 - Memorando ou Comunicação Interna
É um documento oficial, eminentemente interno, que veicula entre as unidades
administrativas de empresas e órgãos públicos.
Possui finalidade discursiva específica e traços distintos, sendo um discurso breve,
direto e preciso e cujo principal objetivo é a agilidade na comunicação.
Os elementos de um memorando ou comunicação interna (CI) são:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Timbre da instituição.
Número do Memorando: nn/aaaa (número seguido do ano e do setor).
Remetente: nome e cargo.
Destinatário: mencionado pelo cargo.
Assunto: indicado de forma direta e objetiva.
Local (opcional) e Data
Corpo da Mensagem: curto e objetivo
Despedida (opcional)
Assinatura, Nome e Cargo
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Figura 16 – Exemplo 1 de Estrutura de Memorando

...
Figura 17 – Exemplo 2 de Estrutura de Memorando
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5.5.3 - Requerimento
Tem por objetivo solicitar ou pedir algo e, principalmente, que este pedido seja
deferido, ou seja, aprovado.
Pode ser endereçado a um órgão público, a uma instituição de ensino, empresas, entre
outros.
O que se pede é sempre um bem, um direito, uma declaração, ...
Os elementos de um requerimento são:
1) Destinatário: exige pronome de tratamento (vocativo) e identificação completa.
2) Corpo do Requerimento: deve conter “pede”, “solicita”, “requer” ... sempre
com base legal (citar as leis pertinentes).
3) Despedida
4) Local e Data
5) Solicitante: identificação completa (Nome e Cargo)
6) Assinatura

Figura 18 – Exemplo de Estrutura de Requerimento

5.5.4 - Ata
Tem por finalidade documentar quaisquer eventos oriundos de uma determinada
instituição. Os eventos podem ser: ocorrências, deliberações, homologações, resoluções,
decisões em reuniões ou assembleias.
Uma vez que todas as relações sociais são complexas, tudo se torna “inquestionável”, se
devidamente documentado.
A ata é um documento que não permite modificações posteriores à sua elaboração. Por
esta razão, o texto deve ser escrito sem parágrafos ou alíneas e ocupando todo o espaço
da página. Também não deve conter abreviaturas de palavras ou expressões. Os
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números devem ser escritos por extenso. O texto não pode conter emendas e rasuras
(nos textos analógicos é proibido o uso de corretivo).
O tempo do verbo empregado no texto é sempre o pretérito perfeito do indicativo
(usado para falar de um fato ocorrido e concluído em determinado momento do
passado). Ex.: falou, falaram, discutiu, discutiram, comentou, comentaram ...
O relator deve descrever as ações sempre com verbo de elocução. Ex.: “Inicialmente, o
Sr. Manoel de Araújo iniciou solicitando à vice-presidência...”.
Os elementos de uma ata são:
1) Relator Oficial: pode ser secretária/o ou qualquer outro indicado pelos
presentes (geralmente o mais novo do grupo).
2) Data, Horário, Local e Objetivo (Assunto)
3) Lista dos Presentes: geralmente com assinatura em livro próprio.
4) Relato da Discussão
5) Encerramento
6) Aprovação: feita em encontro posterior, pelos presentes.

Figura 19 – Exemplo de Estrutura de Ata
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5.5.5 - Relatório
Contém informações sobre tarefas executadas (em projetos) e/ou sobre fatos ou
ocorrências, inquéritos e sindicâncias. Só recebem essa designação aqueles documentos
que apresentam certas características formais e estilísticas próprias.
Consiste num discurso direto e preciso cujo objetivo é agilidade na comunicação.
Os elementos de um relatório são:
1) Abertura: título, data, local, vocativo ...
2) Introdução: contém a indicação do fato investigado, do ato ou da autoridade
que determinou a investigação e da pessoa ou funcionário incumbido desta
tarefa; ou contém a indicação de tarefa executada, quem executou, e em quais
condições; enuncia, portanto, o propósito do relatório.
3) Desenvolvimento: compreende o texto, núcleo ou corpo do texto; consistindo
num relato minucioso das atividades ou fatos apurados, indicando-se datas,
locais, processos ou métodos adotados e a discussão do que foi relatado
(apuração ou julgamento).
4) Conclusão e Recomendações: na conclusão expõem-se os resultados
encontrados ou discutidos e recomendam-se providências ou outras medidas.
5) Fechamento: contém as saudações protocolares e assinaturas.
6) Elementos Adicionais: compreende materiais ilustrativos, tais como, mapas,
diagramas, gráficos, desenhos, etc. que podem vir incorporados no texto ou sob
a forma de anexos ou apêndices.
Sempre é bom pesquisar se o órgão, empresa ou instituição possui modelo próprio para
a redação de relatórios.

Figura 20 – Exemplo de Estrutura de Relatório – Modelo Próprio
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Os relatórios comuns dos estudantes de engenharia são: viagem (campo); visita técnica
(laboratórios e empresas); aula ou trabalho (prático ou campo); estágio (supervisionado
ou não); projeto (IC, IT, Monitoria, Bolsa Trabalho); e projeto final ou trabalho de
conclusão de curso.
Os relatórios comuns dos profissionais de engenharia são: viagem (qualquer); visita
(qualquer); procedimentos/processos (atividades do dia-a-dia na empresa); projetos
(engenharia: parcial e final); consultoria/investigação.

5.6 - Documentos de Redação Técnicas Específicas da Engenharia
Cartográfica e de Agrimensura
Esta seção compreende a redação de alguns dos documentos técnicos específicos da
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura.
Por que é importante saber redigir documentos técnicos e correspondências oficiais?
Porque falhas na comunicação têm como consequência: prejuízo ao desempenho
profissional; frustação de chefes, subordinados, clientes, entre outros; perda de
oportunidades; tomada de decisões inadequadas; duplicação de esforços, pois se um não
faz direito outro terá que (re)fazê-lo (a incompetência de uns leva à sobrecarga de
outros); desperdício de tempo, pois tempo é dinheiro; o custo para refazer o que está
mal feito é mais alto do que fazer direito da primeira vez; prejuízo à credibilidade da
empresa ou instituição; constrangimentos; perda do emprego (dependendo da seriedade
da situação); processo judicial (por perdas e danos).

5.6.1 - Memorial Descritivo
Documento que está presente na maioria dos projetos de engenharia e arquitetura.
Não constitui o projeto em si, mas um texto que descreve, em detalhes, como o projeto
foi realizado. Portanto, a função do memorial descritivo é auxiliar os interessados no
projeto a compreendê-lo.
Um memorial descritivo pode estar relacionado a diferentes tipos de projeto. Entre eles:
levantamento topográfico ou geodésico; obra de engenharia ou arquitetura; projeto
técnico específico, tais como, hidráulico, elétrico, sanitário, paisagístico, entre outros; e
ainda das atividades exercidas por um profissional (currículo).
Um memorial descritivo compreende os seguintes tópicos: conceituação do projeto;
normas adotadas para os cálculos (quando houver); premissas adotadas no
desenvolvimento do projeto; objetivos do projeto; detalhamento dos materiais e
equipamentos empregados; outras informações pertinentes.
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Figura 21 – Exemplo de Memorial Descritivo – Obra

Figura 22 – Exemplo de Memorial Descritivo – Levantamento Cadastral
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5.6.2 - Monografia de Marcos
É um dos documentos cartográficos textuais mais utilizados.
A implantação de um ponto geodésico deve obedecer à Norma de Serviço de
Padronização de Marcos Geodésicos instituída pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) – NS 001/2008.
A implantação padronizada destes pontos tem por objetivo a uniformização dos
trabalhos de mapeamento executados no território nacional, porém, para a descrição dos
pontos em si não existe padrão.
Assim, devem ser considerados para sua descrição as estações da rede planimétrica,
altimétrica e gravimétrica materializadas por meio de marcos, pilares ou chapas
cravadas.
Uma vez implantados e descritos os pontos, os mesmos devem ser homologados pelo
IBGE (quando a sua implantação é executada por terceiros).
A homologação exige uma descrição padronizada do ponto, inclusive da forma como
suas coordenadas/altitude foram determinadas.
A estrutura geral de uma monografia de marcos compreende: informações sobre o
projeto de implantação do ponto; identificação do ponto (número); coordenadas do
ponto (geodésicas ou planas UTM); localização, descrição, itinerário e observação,
compreendendo a descrição de todos os acessos e referências que permitam uma boa
caracterização e identificação da localização do ponto, incluindo os nomes das
localidades, ruas, avenidas, etc. e a descrição de todas as referências e marcos
existentes, solo e visão geral da área; croqui da localização.
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Figura 23 – Exemplo de Monografia de Marco (IBGE)

5.6.3 - Mapa
Construído a partir de uma linguagem própria, denominada linguagem cartográfica. Esta
linguagem concatena dois tipos de comunicação: a linguística e a não-linguística.

Figura 24 – Exemplo de Comunicação Linguística em Mapa

Figura 25 – Exemplo de Comunicação Não-Linguística em Mapa
A linguagem cartográfica pode ser definida como um conjunto de símbolos e regras
que permite tanto a elaboração quanto a leitura de mapas. Os símbolos podem ser
gráficos ou textuais (caracteres) e as regras correspondem ao emprego de legenda,
orientação, escalas, projeção, nomenclatura ...
Um mapa deve ser diagramado assim como se diagrama um texto.

Maria Cecilia Brandalize

2017

40
Os elementos textuais de um mapa também obedecem regras, podendo estar
localizados tanto na legenda quanto em outros lugares do mapa
(título, nomenclatura, moldura, ...).
Aos elementos textuais constantes da representação gráfica propriamente dita,
denomina-se topônimos (ou nomes geográficos).
Ao conjunto de topônimos, dá-se o nome de toponímia.
A toponímia e antroponímia são subdivisões da Onomástica, ciência que estuda os
nomes próprios de todos os gêneros. Assim, enquanto a antroponímia estuda os nomes
próprios de pessoas, a toponímia estuda os nomes próprios de lugares, sua origem e sua
evolução. A Onomástica, por sua vez, é parte da linguística, com fortes ligações com a
história, arqueologia e geografia.
Pode-se classificar a toponímia constante dos mapas em:
 Hidrônimos  rios e cursos d’água
 Limnônimos  lagos
 Talassônimos  mares e oceanos
 Orônimos  montes e outros relevos
 Corônimos  subdivisões administrativas e estrada
 Exônimos  nomes em línguas estrangeiras
 Hierônimos  nomes relativos a crenças religiosas
 Nesônimos  nomes de ilhas e arquipélagos
 Politônimos  nomes de cidades ...
Os topônimos classificam-se, segundo a taxonomia:
 Pelo idioma de origem  latim, tupi, árabe ...
 Pela estrutura de formação  português + árabe + nome
 Por batismo oficial  nome (próprio, religioso, ponto cardeal...)
 Pela composição lexical  simples, complexos, compostos
Simples: não necessitam complementos para a sua compreensão Ex.: Curitiba
Complexos: compreendem dois ou mais elementos Ex.: Porto Alegre
Compostos: compreendem dois ou ais elementos justapostos ou fundidos numa
só unidade de conteúdo Ex.: Portalegre e Villahermosa
A Toponímia, muitas vezes constitui um nome próprio que se relaciona com uma
determinada posição espacial, e por esta razão, também é denominada Geonímia.
Os nomes geográficos são testemunhos históricos do povoamento de toda uma nação.
Registram e sinalizam a passagem histórica de gerações, culturas, povos e grupos
linguísticos, que se sucedem na ocupação de uma dada porção territorial, indicando a
antropização da paisagem e sua consequente expansão.
Os nomes geográficos passam a refletir o caráter de uma paisagem humanizada, através
de uma personificação própria, que a individualiza e a diferencia de qualquer outra área.
Passam, assim, a constituir uma linguagem geográfica fundamental, que dizendo muito
do terreno e povoamento, têm uma enorme importância para a Geografia e a
Cartografia.
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A seguir alguns dos projetos de topônimos desenvolvidos no Brasil:
1. Projeto Nomes Geográficos do Brasil - IBGE
2. Projeto Nomes Geográficos do Paraná - ITCG
3. Banco de Nomes Geográficos (BNGB) - IBGE

5.6.4 - Projeto Técnico e Relatório Técnico
Um projeto surge em resposta a um problema concreto.
Elaborar um projeto é, antes de mais nada, contribuir para a solução de problemas,
transformando IDEIAS em AÇÕES.
O documento chamado “projeto” é o resultado obtido ao se “projetar”, no papel, tudo o
que é necessário para o desenvolvimento de um conjunto de atividades a serem
executadas: quais são os objetivos, que meios serão buscados para atingi-los, quais
recursos serão necessários, onde serão obtidos e como serão avaliados os resultados ...
A organização do projeto em um documento nos auxilia a:
- sistematizar o trabalho em etapas a serem cumpridas
- compartilhar a imagem do que se quer alcançar
- identificar as principais deficiências e
- superar e apontar possíveis falhas durante a execução das atividades previstas
Para tanto, exige a elaboração de um Cronograma Físico e Financeiro: conjugação da
programação das atividades que serão realizadas durante a execução do projeto (duração
de serviços específicos com início e fim) e das despesas detalhadas semanal ou
mensalmente.
Os itens a serem observados na formulação de um projeto são:
 Estabelecimento correto do problema que se propõe resolver com o projeto,
assim há maiores possibilidades de acertar a geração das soluções adequadas;
 Identificação das pessoas e instituições a quem o problema afeta, e vinculação
dos usuários desde o início do projeto;
 Busca adequada das fontes de financiamento para o projeto, assim há maiores
possibilidades de conseguir o apoio solicitado e agilizar os trâmites;
 Melhor planejamento das atividades, dos resultados e dos aspectos
organizacionais necessários para assegurar o êxito em toda a operação do
projeto.
A estrutura geral de um projeto de engenharia compreende: 1) Informações Gerais:
identificação do projeto, identificação do proponente/executor, histórico da experiência
do proponente/executor; e 2) Informações do Projeto: título do projeto, caracterização
do problema e justificativa, objetivos geral e específicos, metas (resultados parciais a
serem obtidos), metodologia, cronograma, orçamento e referências bibliográficas
(quando for o caso).
Todo projeto demanda a entrega de relatórios (parciais e finais). Quanto à elaboração de
Relatório Técnico, este tema já foi abordado no item 5.5.5.
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5.6.5 - Proposta e Carta-Proposta
Uma proposta e/ou uma carta-proposta é sempre um documento que responde a um
edital de concorrência ou licitação de serviços especializados. Estas licitações são,
normalmente, de caráter público.
As propostas técnicas e cartas-proposta podem partir de um profissional autônomo
(pessoa física) ou de uma empresa (pessoa jurídica). Ocorrem em todas as áreas do
mercado de trabalho.
A carta-proposta, em particular, é uma correspondência (tipo ofício) que introduz ou
precede a proposta técnica em si (tipo de projeto).
Tipos de Editais de Licitação: Auditoria, Comercial, Tomada de Preços, Pregão
Eletrônico, Concorrência (serviço técnico), Convite, Concurso, Leilão ...
Os Editais de Licitação compreendem:
1) Prazo mínimo para a publicação do Edital e recebimento das propostas
2) Orçamento oficial (valor da obra ou serviço)
3) Requisitos técnicos de habilitação

Figura 26 – Exemplo de Edital de Licitação
Os elementos gerais da carta-proposta (ofício) são: logotipo da empresa, data, título,
destinatário, saudação, corpo, despedida e assinatura.
Os elementos gerais da proposta técnica (projeto) são: sumário, carta de apresentação da
proposta ou carta-proposta, apresentação, plano de trabalho, capacitação técnica da
empresa, e experiência da equipe técnica (currículo).
A Proposta Técnica tem que ser acompanhada ainda de Documento de Habilitação e
Proposta de Preços, apresentados em envelopes lacrados individuais.
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Comunicação e Expressão
Capítulo 6 - Gêneros Discursivos e Método de Estudo
6.1 - Gêneros Discursivos ou Textuais
Os gêneros constituem as características peculiares a cada tipo de texto ou fala, ou seja,
a maneira como estes são apresentados ao leitor ou ouvinte, seu layout ou organização.
Um gênero discursivo ou textual, por sua vez, é toda produção de linguagem (ou
enunciado), oral ou escrita, usada para estabelecer uma comunicação.
Cada
são:
-

gênero discursivo é identificado pelos elementos da situação que comunica, que
Objetivo da comunicação;
Temática;
Características linguístico-textuais → que devem ser estáveis
Estilo; e
Condições de produção e circulação.

São duas, portanto, as modalidades de uso da língua: escrita e oral.
São exemplos de gênero: reza ou oração, poemas, rótulos de produtos, convites,
conferências, reportagens, ...
Os gêneros discursivos ou textuais classificam-se ainda em:
1. Gêneros Primários: aqueles que se relacionam com os sentidos (visão, olfato,
audição e tato) e também com a fala. Ex.: expressões artísticas (pintura,
escultura, fotografia, mágica, mímica, ...); e expressões orais (conversas,
discussões, debates, conferências, palestras, aulas, ...).

Figura 27 – Exemplos de Gêneros Primários: Fotografia e Debate
2. Gêneros Secundários: aqueles que se relacionam com a escrita. Ex.: receituário
(médico, culinário, manuais de produtos, bulas, ...); expressões literárias
(poemas, romances, roteiros, ...); legendas (vídeos, filmes, mapas, cardápios, ...);
anúncios (panfletos, jornais, revistas, ...).
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Figura 28 – Exemplos de Gêneros Secundários: Prescrição Médica e Legenda
É importante ressaltar, neste ponto, que os meios de comunicação NÃO são
considerados gêneros, mas apenas suportes ou transmissores de gênero. São exemplos
de suporte as seguintes mídias: livros impressos, emissoras de rádio, emissoras de TV,
redes telefônicas, revistas e jornais impressos, teatros e cinemas, correspondências
impressas, redes de computadores (Internet e Intranet).
Por que é preciso reconhecer os gêneros discursivos ou textuais? Porque facilita a
interpretação e compreensão do texto comunicado, desperta o conhecimento (crítico)
das coisas e fatos, e desperta o interesse por aprender novas palavras e significados
(contexto) e estruturas.

6.1.1 Principais Domínios Próprios da Escrita










Não Verbal  usa códigos não linguísticos (cores, formas, gestos, ...)
Jornalístico  informa fatos e acontecimentos
Científico  privilegia a ciência, a pesquisa
Publicitário  chama a atenção para o consumo de algo, a partir do
convencimento
Epistolar ou Interpessoal  privilegia a relação do emissor com o receptor
(blogs, MSN, e-mail, ...)
Humorístico  objetiva divertir o leitor
Literário ou Ficcional  narra fatos, explora o fictício, o imaginário, o lúdico
Instrutivo ou Prescritivo  instrui tarefas, ensina (manuais e livros técnicos)
Jurídico  está em conformidade com princípios legais (normas, leis, decretos,
...)

6.1.2 Principais Domínios Próprios da Fala
 Lúdico  marcado pelo jogo de interlocuções (inclui as piadas e brincadeiras)
 Polêmico  apresenta argumentos que podem ser contestados
 Autoritário  instala todas as condições para o exercício da dominação da
palavra; é o mais presente na sociedade
 Acadêmico  obedece a uma estrutura típica das dissertações científicas
 Religioso  explicitamente persuasivo (imperativo, emotivo, metafórico,
estereotipado, parabólico, ...)
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 Jornalístico  o máximo de informação deve ocupar o mínimo de espaço;
“imparcial” e objetivo
 Publicitário  apresenta características próprias: uso de estereótipos (fórmulas
consagradas); substituição de nomes (para influenciar positiva ou
negativamente); criação de inimigos imagináveis (sabão em pó x sujeira); apelo
à autoridades (famoso); afirmação e repetição (uma mentira repetida muitas
vezes é mais eficaz do que a verdade dita uma única vez)

Figura 28 – Exemplo de Classificação de Gêneros Próprios da Escrita e da Fala

6.2 - Método de Estudo
Um método de estudo nada mais é do que a aplicação de uma ou mais técnicas de
memorização com o intuito de apreender conteúdos relativos a um tema.
São muitos os métodos de estudo existentes, e psicólogos americanos têm testado
diversos métodos ao longo dos anos a fim de verificar sua eficiência no aprendizado de
determinados conteúdos em escolas e universidades.
Os métodos de estudo mais conhecidos compreendem as seguintes técnicas: realizar
testes práticos (simulados), desenvolver um cronograma de estudos ao longo do tempo
(estudo progressivo), elaborar perguntas e respostas, ler e explicar o assunto em voz
alta, intercalar vários conteúdos em uma mesma sessão de estudos, elaborar resumos, ler
e marcar as partes importantes do texto, associar e recordar por palavras-chaves
(associação mnemônica), associar imagens com o texto lido, reler o texto, entre outras.
Algumas destas técnicas são consideradas de alta, média ou baixa utilidade
relativamente à sua eficiência no aprendizado de novos conteúdos.
Um método considerado eficiente e que é aplicado nas escolas americanas (conhecido
como Método Americano) emprega várias das técnicas apresentadas. Este tem eficácia
comprovada, porém, exige o envolvimento do estudante com o objeto de estudo,
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elimina o tédio da leitura de textos áridos e é baseado na elaboração de resumos e
resenhas.
O método compreende as seguintes etapas:
1) Levantamento: compreende a leitura do título principal de um capítulo ou obra;
da introdução (se longa, apenas os primeiros parágrafos); dos subtítulos; dos
títulos de mapas, gráficos e figuras; e do último parágrafo. Este permite que o
estudante saiba, em linhas gerais, do que trata o texto e como está organizado.
2) Formulação de Perguntas: é o centro do processo. Quanto melhores e mais
abrangentes as perguntas, melhor será o estudo e a compreensão do texto. Qual,
Quem, Quando, Quantos, Como, Por que, Quais as causas, Qual a relação, Quais
as semelhanças e diferenças ... são exemplos de perguntas que devem ser
formuladas.
3) Leitura Integral do Texto: somente após a elaboração das perguntas (dúvidas),
faz-se a leitura integral do texto, com ou sem anotações sobre o mesmo, focando
nas respostas às perguntas formuladas.
4) Resposta às Perguntas Formuladas: volta-se às perguntas elaboradas e
procura-se responder às mesmas sem consultar o texto. Posteriormente,
consulta-se o texto para verificar as respostas e, se necessário, faz-se a correção
das mesmas.
5) Elaboração de Resumo e/ou Resenha: para sedimentar o conhecimento
adquirido, elabora-se um resumo e uma resenha do texto estudado, pois a escrita
amplia o aprendizado, não limitando-o apenas à leitura.

6.3 - Estrutura de Resumos e Resenhas
O resumo é um texto com uma quantidade reduzida de palavras, porém, que mantém as
ideias principais ou centrais do texto original. Não apresenta introdução, segue a ordem
do texto, não inclui elementos que não fazem parte do texto original, e é redigido na
pessoa do autor. O resumo, normalmente, tem indicação de número máximo de palavras
e/ou caracteres (principalmente, quando elaborado em trabalhos acadêmicos ou
científicos). O resumo pode ainda fazer parte de uma ficha de leitura, estruturada para
facilitar o aprendizado de um tema.
A resenha, por outro lado, constitui a apresentação do conteúdo de uma obra (livro ou
filme ou outro), acompanhada de uma avaliação crítica. Compreende a identificação da
obra; apresentação breve da obra (tema); resumo (conteúdo); análise crítica (baseada em
outras obras); recomendação da obra; identificação e assinatura do resenhista. Não é um
texto longo, porém, normalmente não tem limite de palavras e/ou caracteres, mas é
limitado em parágrafos.
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Figura 29 – Exemplo de Ficha de Leitura para Resumo

Figura 30 – Exemplo de Estrutura de Resenha
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Comunicação e Expressão
Capítulo 7 - Coesão e Coerência
Um texto constitui uma unidade comunicativa, uma unidade de uso da língua. Na sua
construção e organização, utilizamos uma série de recursos com a finalidade de deixar
as pistas para que o leitor reconstrua nossas intenções e o percurso de produção.
Quando não mapeamos claramente as pistas em nosso texto, o leitor sofre e pode até
falhar na (re)construção dos sentidos.

7.1 - Coesão Textual
O conceito de coesão implica conhecimentos da língua, pois se remete aos
conhecimentos do léxico e da gramática.
A coesão estabelece ligações entre palavras, expressões, frases, períodos e até mesmo
parágrafos, garantindo a unidade e a progressão do texto.
Exemplo de coesão: “Há pessoas que amam a rotina, outras que verdadeiramente a
abominam. Para as primeiras, a rotina constitui um meio de situar-se, de manter certa
disciplina e organização produtivas. Para as últimas, rotina é pura caretice, convite ao
tédio mortal, “descurtição”, pasmaceira... Para estas, o bom da vida é viver o que pintar,
numa boa, sem regras ou métodos, e, principalmente, sem rotina ...”
No desenrolar deste exemplo, as referências (rotina e pessoas) se modificam e são
construídas a partir da absorção de novos sentidos que vão sendo incorporados aos
referentes, estabelecendo relações lógicas e argumentativas constantemente
renovadas, garantindo a progressão semântica, o que permite dizer que as partes de um
texto são linguística e semanticamente interdependentes ...
Tipos de Coesão:
 Por Referência: é um dos tipos mais utilizados em um texto. Graças a ela,
evitam-se repetições de termos, descuido que pode tornar desagradável a leitura
de um texto. Ex.: Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua
Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Neste caso,
“eles” é referência para “os alunos do terceiro ano”.
 Por Substituição: são empregadas palavras e expressões que retomam termos já
enunciados através da anáfora. Ex.: Os alunos foram advertidos pelo mau
comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Neste caso,
“isso” substitui “mau comportamento” enquanto “eles” substitui “os alunos”.
 Por Elipse: ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras sem que isso
comprometa a clareza de ideias da oração. Ex.: Maria faz o almoço e ao mesmo
tempo conversa ao telefone com a amiga. Neste caso, a omissão está em “Maria
conversa”.
 Por Conjunção: esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos do texto
através do emprego adequado de conjunções. Ex.: Como não consegui
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ingressos, não fui ao show, contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Neste
caso, a conjunção usada foi “contudo”.
 Lexical: ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou
heterônimos. Ex.: Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro.
O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia
29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores
da Academia Brasileira de Letras. Neste caso, “Gênio maior” é considerado
sinônimo de “Machado de Assis”.
A seguir uma tabela com os elementos coesivos mais empregados.
Afirmação

felizmente; infelizmente; ainda bem; obviamente; na
verdade; realmente; do mesmo modo que; da mesma sorte
que; no mesmo sentido; semelhantemente ...

Oposição

embora; não obstante; entretanto; no entanto; ao contrário;
por outro lado; diversamente; pois; outrossim; contudo ...

Adição

e, nem ...

Continuação

em primeiro lugar; a princípio; em seguida; depois de; em
linhas gerais; no geral; neste momento; por sua vez; antes
de tudo ...

Realce

além disso; ainda; também; vale lembrar; inclusive; até; é
inegável; em outras palavras; somente; sequer; exceto;
senão; apenas; excluindo ...

Causalidade

que, porque ...

Finalidade

para que; a fim de ...

Explicação

isto é; por exemplo; a saber; de fato; em verdade; aliás; ou
melhor; como se nota; como se viu; como se observa; com
efeito; por isso; portanto; pois ...

Condição

se; caso; a menos que ...

Fechamento

em suma; por conseguinte; em última análise; concluindo;
por fim; finalmente; por tais razões; por tudo isso; em
síntese; enfim; assim; consequentemente ...

Exemplo de utilização dos elementos coesivos listados: “O Flamengo começou a partida
no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio campo e
tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros.
Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de
chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua
área.
No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de
Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson
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apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu
nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede quase que em cima da linha:
Flamengo 1 a 0.”

7.2 - Coerência Textual
A coerência é um termo tomado da filosofia (lógica) e significa ligação ou harmonia
entre situações, acontecimentos ou ideias.
É a coerência que faz com que o texto faça sentido para os leitores, implicando unidade
e relação.
Um texto pode ter coesão e, ao mesmo tempo, ser incoerente!
É muito mais fácil exemplificar a (in)coerência do que a coerência de um texto. Ex.: “A
partir de amanhã (segunda-feira), os empregados somente poderão acessar o prédio
usando cartões de segurança individuais. As fotografias serão tiradas na próxima quartafeira, e os empregados receberão seus cartões em duas semanas ...”
A seguir uma quadro com as regras básicas da coerência.
Repetição

Para que um texto seja coerente, é preciso que ele contenha
no seu desenvolvimento linear elementos de recorrência

Progressão

Para que um texto seja coerente, é preciso que haja no seu
desenvolvimento uma ampliação do sentido constantemente
renovada

Não-Contradição

Para que um texto seja coerente, é preciso que no seu
desenvolvimento não haja nenhum elemento que contradiga o
que já foi enunciado anteriormente

Relação

Para que um texto seja coerente, é preciso que os fatos que se
denotam no mundo representado pelo texto (seja ele real ou
imaginário) estejam relacionados

Exemplo de Repetição: “É preciso ser cego, surdo e anósmico para achar que o Brasil
não tem um problema de racismo. E é um tipo de racismo especialmente perverso, que
não se manifesta muito abertamente ...”
Exemplo de Progressão: “Também não há muita dúvida de que a escravidão foi fator
determinante para a atual condição dos negros brasileiros. A pergunta que faço é se há
como reparar esse mal.”
Exemplo de Não-Contradição: “Júlia é baixa, mas é alta; é bonita, mas é feia; é justa,
mas injusta; é gorda, mas é magra ...”
Exemplo de Relação: “Fui ao médico e ele me recomendou atividade física e
alimentação saudável, apesar de eu não estar doente ...”
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Comunicação e Expressão
Capítulo 8 - Apresentações Orais
8.1 - Importância
Em algum momento da vida profissional, todos nós teremos que preparar e apresentar
oralmente um assunto ou tema, seja para uma plateia reduzida (colegas, chefes e/ou
subordinados) ou seja para um público maior (conferência, painel, debate, mesa
redonda, ...). Muitas vezes, esta apresentação deve, inclusive, ser elaborada e
apresentada em outra língua (espanhol, inglês, francês, alemão ...), dependendo do
evento ou empresa na qual se trabalha. Assim, é importante para o crescimento e a
valorização profissional, que saibamos falar, escrever, ler e compreender bem uma
segunda língua, além do português.
Assim, seja qual for o momento, todos nós seremos avaliados não só pela qualidade do
trabalho apresentado, como pela forma que o apresentamos.

8.2 - Suporte
Uma apresentação oral nada mais é do que uma exposição, feita oralmente, sobre um
tema, por exemplo: arte, ciência, política, religião, negócios; para um público específico
ou mais ou menos restrito.
É difícil expor um assunto oralmente, por mais simples que seja, sem uma boa
preparação e sem um suporte ou um guia adequado. Por esta razão, elaboram-se
roteiros para a apresentação.
Melhor do que escrever um texto e lê-lo ou decorá-lo, é elaborar uma apresentação e
segui-la de forma espontânea, segura e animada (sem exageros) a fim de envolver os
ouvintes.
O suporte/guia de uma apresentação oral pode ter formatos variados: quadro negro,
quadro branco, transparência digital ..., porém, os melhores e mais utilizados
suportes/guias são as transparências (slides) digitais.
Entre os aplicativos mais utilizados como suporte para apresentações orais, encontramse:
- Powerpoint (Microsoft)
- IMPRESS (BrOffice / OpenOffice)
- PREZI (www.prezi.com)

8.3 - Preparação
Uma apresentação oral exige:
1. Definição de um tema (âmbito e limites)
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2. Identificação dos objetivos da apresentação
3. Reflexão sobre a sua função como apresentador (informar, persuadir, vender,
debater, ...)
4. Pesquisa e estudo do assunto a ser abordado (em profundidade) e, para tanto, o
levantamento das informações relevantes
5. Organização, seleção, sistematização e hierarquização das informações
levantadas
6. Delineamento da estrutura da apresentação (esquema)
7. Escrita de um plano de apresentação (guia), com base no esquema delineado

Figura 31 – Exemplo de Estrutura de Apresentação Oral
O plano de uma apresentação oral deve incluir:
-

Todos os detalhes necessários à apresentação do assunto;
Ser escrito com uma fonte legível (tamanho e forma);
Ter títulos e subtítulos destacados;
Utilizar cores para os pontos que ser quer ressaltar; e
Ter espaços que indiquem as pausas e passagens de texto.

A estrutura de uma apresentação oral deve compreender ainda:
-

Introdução: apresenta conteúdo e tópicos
Desenvolvimento: expõe as ideias principais, exemplos, analogias, ilustrações,
...
Conclusão: sintetiza e salienta as ideias apresentadas e/ou resultados

Dicas importantes incluem:
Quanto ao Ambiente da Apresentação:
- Procurar saber o número de ouvintes e o tamanho da sala para escolher a fonte
adequada
- Procurar saber sobre a iluminação da sala e o modelo de equipamento
multimídia a ser utilizado para escolher as cores adequadas (fundo e fonte)
- Procurar saber sobre a acústica da sala
Quanto à Apresentação
- Escolher e utilizar um único suporte
- Estruturar cada transparência de forma que ela contenha UMA mensagem
principal
- Não utilizar frases escritas todas em MAIÚSCULA (pois indica grosseria)
- Empregar frases curtas, palavras-chave, conceitos
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-

Empregar palavras simples mas adequadas ao assunto e ao público alvo
Sempre que possível, substituir o texto por uma figura, gráfico, quadro,
imagem...
Planejar o número de transparências para o tempo de apresentação disponível
(em média um minuto por transparência)
Cores frias como verde, azul e púrpura são ótimas como fundo (background)
Cores quentes como vermelho, amarelo e laranja são ótimas para as fontes
(foreground)
O uso de sons é aconselhável somente como efeito de transição (mudança na
mensagem ou no visual) ou para reforçar pontos importantes (sem exageros)
O uso de animações pode ser um bom artifício para prender a atenção dos
ouvintes, porém, sem exageros
O mesmo ocorre com os vídeos

Quanto ao Apresentador
- Testar todos os equipamentos com antecedência (para tanto, chegar bem antes
do horário marcado)
- Deixar tudo ligado até o momento da apresentação
- Desligar o celular durante a apresentação
- Iniciar no horário previsto (sem atraso)
- Não esquecer de se apresentar ao início
- Distribuir um sumário impresso para a audiência (folder, amostras, plano, ...)
- Adotar uma postura natural e demonstrar segurança
- Falar de forma descontraída, porém polida
- Articular bem as palavras, evitando falar apressado ou muito devagar, muito
baixo ou muito alto
- Seguir o plano elaborado, evitando improvisos
- Sempre que necessário, explicar palavras ou termos desconhecidos do público
ouvinte
- Procurar não dar as costas para o público
- Utilizar dispositivos auxiliares (púlpito, microfone, apontador analógico ou
apontador laser)
- Não esquecer de agradecer a audiência ao final
- Não esquecer de deixar um contato (e-mail, telefone, cartão de visitas...)
- Não esquecer de reservar um tempo para perguntas ao final (descontar do tempo
total da apresentação)
- Não esquecer de levar água e lenço de papel (engasgos e garganta seca são
frequentes quando a apresentação é longa e o apresentador não é experiente)
- Ensaiar a apresentação exaustivamente
- Vestir-se adequadamente para a ocasião
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