Técnico em Radiologia

Português Instrumental

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
O que é redação técnica?
Primeiramente, vejamos esses dois termos em separado:
Redação é o ato de redigir, ou seja, de escrever, de exprimir pensamentos e idéias através da escrita.
Técnica é o conjunto de métodos para execução de um trabalho, a fim de se obter um resultado.
Logo, para que você escreva uma redação técnica é necessário que certos processos sejam seguidos,
como o tipo de linguagem, a estrutura do texto, o espaçamento, a forma de iniciar e finalizar o texto, dentre
outros.
Dessa forma, a necessidade de certa habilidade e de se ter os conhecimentos prévios para se fazer uma
redação técnica é imprescindível!
Escrever e comunicar é a busca de uma resposta do receptor da mensagem, e, sobretudo, persuadi-lo ou
informá-lo sobre determinado argumento. No contexto comercial, a redação técnica é aquela utilizada em
objetivo empresarial e oficial.
Difere da redação literária e dissertativa, que são carregadas de valores textuais estéticos, objetivos,
artísticos e até mesmo subjetivos. Em qualquer tipo de texto que se escreva, é necessário pesquisa e
domínio sobre o assunto para um maior domínio de sua argumentação.
A redação técnica engloba textos como: ata circular, certificado, contrato, memorando, parecer, procuração,
recibo, relatório, currículo.
É sempre bom ressaltar sobre a importância da interpretação textual, pois sua ocorrência não se dá
somente no meio educacional, mas também em concursos de uma forma geral.
Aprimorar nossa competência no sentido de analisarmos minuciosamente um texto é requisito básico para a
eficácia dos resultados.
Mas existe um procedimento específico para isto?
Como sabemos, a nossa capacidade no que se refere à escrita vai sendo aperfeiçoada paulatinamente, ou
seja, fatores primordiais, como o hábito constante de leituras é decisivo para essa conquista.
Dessa forma, o enriquecimento do vocabulário, o domínio das estruturas lingüísticas, como também a
interpretação textual são competências adquiridas ao longo de nossa experiência.
Interpretar um texto significa “desvendar seus mistérios” quanto à questão do discurso, pois o mesmo
representa a mensagem que ora se deseja transmitir.
Quando falamos em interpretação, esta engloba uma série de particularidades, tais como pontuação, pois
uma vírgula pode mudar o sentido de uma ideia, elementos gramaticais, como conjunções,
preposições, entre outros.
Obviamente que, para haver uma boa interpretação, o texto deverá dispor de todos os requisitos essenciais
para tal. Como por exemplo, coesão, coerência, paragrafação e, sobretudo, relações semânticas bem
delimitadas, para que dessa maneira o leitor posa se interagir plenamente com o mesmo.
A questão discursiva tanto vale para textos escritos em prosa, quanto para aqueles escritos em forma de
versos, pois por trás de uma simples estrofe há infinitos dizeres, que o leitor, com seu conhecimento de
mundo, tornam-se capaz de decifrá-los de uma forma bastante plausível.
Assim sendo, a linguagem é algo interativo, magnífico, surpreendente, autêntico e poderoso. Ao atribuirmos
o adjetivo “poderoso”, estamos nos remetendo à idéia de que ela também possui uma finalidade persuasiva
em meio ao processo de interlocução.
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Assim, como mencionado anteriormente, é inegável a importância de estarmos aptos a interpretar todo e
qualquer texto, independente de sua finalidade. E para que isto ocorra, é necessário lançarmos mão de
certos recursos que nos são oferecidos, e muitas vezes não os priorizamos, como a leitura, a busca
constante por informações extra textuais, para que assim nos tornemos leitores e escritores cada vez mais
conscientes e eficazes.
Dicas de Redação
REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
A Prova de Redação em Língua Portuguesa tem o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na
modalidade escrita da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir texto dissertativo, com extensão
mínima de 30 linhas e máxima de 60 linhas, legível, caracterizado pela coerência e coesão, com base em
um tema formulado pela banca examinadora. Com a função de motivar o candidato para a redação,
despertando idéias e propiciando o enriquecimento de informações, poderá haver na prova, textos e outros
elementos correlacionados ao assunto em questão.
Os critérios de avaliação mais abrangentes referem-se ao desenvolvimento do tema, à observância da
apresentação e da estrutura textual e ao domínio da expressão escrita. Em termos restritos, estabelecem-se
critérios específicos ligados a cada item.
Lembrete:
A LETRA
A letra pode mostrar a sua personalidade. Existe uma ciência que trata disto é a GRAFOLOGIA.
Para nós o que interessa na Redação é a Estética da escrita e a aplicação da técnica de dissertação:
- Nada de n parecido com r;
- Nada de s parecido com j;
- Nada de j com cara de s ou vice-versa;
- Nada de y com cara de g e vice-versa;
- Nada de m com cara de n;
- Nada de sc com cara de x e vice-versa;
- Nada de t com cara de f;
- Nada de ç com cara de ss;
- Nada de bolinha nos is;
- Nada de h com cara de m maiúsculo;
- Nada de letra maiúscula onde deveria ser minúscula exceto se a norma pedir;
- Nada de rr com cara de m ou vice-versa;
- Procure fazer uma letra manuscrita, a de forma confunde muito, ocupa espaço e não se pode distinguir a
CAIXA ALTA da BAIXA;
- Não se perca em detalhes mas escreva com boa grafia (normalmente as moças prezam mais pela boa
letra mas podem perder tempo enfeitando muito);
- Não escreva palavras com dúvida de grafia;
- Não acelere o ritmo para acabar logo nem demore demais para não perder tempo;
- Não exceda em reticências, ponto e vírgula, dois pontos e vírgula sem necessidade;
- Não ultrapasse as margens do papel tanto nas laterais quanto no topo e no fim da pauta. Para isto existem
as faixas de limite do papel;
O mais importante: Letra com firmeza e segurança, bem nítida, bem clara, média, com ritmo tranqüilo e sem
correria e bastante estética na redação para facilitar a leitura e a compreensão da estrutura de seus
pensamentos e opinião pessoal ou dentro da sugestão do texto apresentado.
Resumindo as últimas dicas, podemos dizer que o ato de escrever exige:
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- Um plano articulado e você já aprendeu como fazê-lo;
- Meditação e concentração na formação de idéias. Isto depende do quanto escreveu, atualizou e de sua
segurança na dissertação;
- Esquematização da estrutura e você viu muito disto nas dicas;
- Reflexão no entendimento da mensagem (Eu escritor também sou leitor e mais que isto: Sou Examinador
e Crítico de meu próprio texto. O meu "Eu" se registra em minha redação pela organização, pela letra e pela
lógica de meus pensamentos. Isto já é tema para uma tese de pós-graduação em lingüística por sua
importância na análise de redações dos vestibulandos;
- Uma escrita legível, proporcional, nem dilatada nem apertada demais, bem limpa sem borrões, com uma
velocidade rítmica regular (muitas vezes a turma começa a rabiscar e nada se entende no final), sem muitos
ornamentos na letra, com uma pressão forte e segura e sem muita tensão;
- Calma e atenção. Autocontrole e fidelidade ao tema;
- Muito exercício e treino. Análise do texto e compreensão das estruturas gramaticais;
- Determinação em suas exposições e opinião final;
- Capacidade de coordenar suas idéias sem perder a facilidade de expressão;
- Bastante leitura acerca do assunto e concentração no que vai ser redigido;
- Prática de Redação Dissertativa (quanto mais cedo começar a escrever melhor sua integração de estilo
que é pessoal e ninguém faz duas redações iguais exatamente pela capacidade dialética de reter
informações expondo-as na memória e dispondo-as de maneiras diferentes dentro de sua forma de
pensamento);
- Cuidado com a ortografia e as acentuações;
- Atualização dos fatos através de jornais e revistas;
- Ser fiel ao que escreve e sentir segurança (como vocês dizem: "sentir firmeza");
- Conhecimento de suas estruturas e técnicas. Você já teve um despertar sobre este assunto!
- Idéias bem delimitadas com opinião pessoal e bem objetiva (quando exigida) ou de acordo
com a análise do texto proposto para afirmar ou negar sua opinião (seu pensamento escrito);
- Seleção e ordenação da idéia central que fortalecerá as acessórias mantendo a unidade da
redação;
- Uma redação espontânea e natural que agrade os dois lados da comunicação (vestibulando/examinador)
mostrando harmonia e simplicidade na forma estrutural-lógica, prezando pelas normas gramaticais
(regências, concordâncias e análise sintática);
- Uma estrutura com equilíbrio na exposição de idéias e regularidade de conjunto;
- Não faça menos que o exigido e nem ultrapasse o máximo de linhas na dissertação da folha de Redação
(Para isto você ganha uma folha de rascunho).
Como Escrever Bem uma Redação
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Os grandes escritores possuem tal convívio e domínio da linguagem escrita como maneira de manifestação
que não se preocupam mais em determinar as partes do texto que estão produzindo. A lógica da
estruturação do texto vai determinando, simultaneamente, a distribuição das partes do texto, que deve
conter começo, meio e fim.
O aluno, todavia, não possui muito domínio das palavras ou orações; portanto, torna-se fundamental um
cuidado especial para compor a redação em partes fundamentais. Alguns professores costumam determinar
em seus manuais de redação outra nomenclatura para as três partes vitais de um texto escrito. Ao invés de
começo, meio e fim, elas recebem os nomes de introdução, desenvolvimento e conclusão ou, ainda, início,
desenvolvimento e fecho. Todos esses nomes referem-se aos mesmos elementos. Parece-nos que
irrelevante o nome que cada pessoa atribui. O importante é que as pessoas saibam que elas devem existir
em sua redação.
Vejamos, sucintamente, cada uma delas.
A.
INTRODUÇÃO (início, começo)
Podemos começar uma redação fazendo uma afirmação, uma declaração, uma descrição, uma
pergunta, e de muitas outras maneiras. O que se deve guardar é que uma introdução serve para
lançar o assunto, delimitar o assunto, chamar a atenção do leitor para o assunto que vamos
desenvolver.
Uma introdução não deve ser muito longa para não desmotivar o leitor. Se a redação dever ter trinta
linhas, aconselha-se a que o aluno use de quatro a seis para a parte introdutória.
DEFEITOS A EVITAR
I. Iniciar uma idéia geral, mas que não se relaciona com a segunda parte da redação.
II. Iniciar com digressões (o início dever ser curto).
III. Iniciar com as mesmas palavras do título.
IV. Iniciar aproveitando o título, com se este fosse um elemento d primeira frase.
V. Iniciar com chavões
Exemplos:
- Desde os primórdios da Antigüidade...
- Não é fácil a respeito de...
- Bem, eu acho que...
- Um dos problemas mais discutidos na atualidade...
B. DESENVOLVIMENTO (meio, corpo)
A parte substancial e decisória de uma redação é o seu desenvolvimento. É nela que o aluno tem a
oportunidade de colocar um conteúdo razoável, lógico. Se o desenvolvimento da redação é sua parte mais
importante, deverá ocupar o maior número de linhas. Supondo-se uma redação de trinta linhas, a redação
deverá destinar de catorze (14) a dezoito (18) linhas para o corpo ou desenvolvimento da mesma.
DEFEITOS A EVITAR
I. Pormenores, divagações, repetições, exemplos excessivos de tal sorte a não sobrar espaço para a
conclusão.
C. CONCLUSÃO (fecho, final)
Assim como a introdução, o fim deverá ocupar uma pequena parte do texto. Se a redação está
planejada para trinta linhas, a parte da conclusão deve ter quatro a seis linhas.
Na conclusão, nossas idéias propõem uma solução. O ponto de vista do escritor, apesar de ter aparecido
nas
outras
partes,
adquire
maior
destaque
na
conclusão.
Se alguém introduz um assunto, desenvolve-o brilhantemente, mas não coloca uma conclusão: o leitor
sentir-se-á perdido, estupefato.
DEFEITOS A EVITAR
I. Não finalizar (é o principal defeito)
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II.

Avisar que vai concluir, utilizando expressões como "Em resumo" ou "Concluindo"

Processo de Redação
No processo de redação existe um plano estruturado para ligação lógica do que o emissor codificador
quer transmitir ao receptor ou decodificador da mensagem, ou melhor, temos uma seqüência de idéias que
geram um diálogo entre duas pessoas (escritor e leitor/ vestibulando e examinador) por meio de idéias que
são tecidas por meio do tema proposto e delimitado.
Formamos um plano de trabalho lógico ao leitor: a Introdução, que é o início de uma idéia geral e
importante (objeto principal do trabalho). Construímos o núcleo-frasal que será desenvolvido; o
Desenvolvimento que é a manifestação do tema em todos os seus elementos "actions" (afirmação ou
negação). Nele se desenvolvem os elementos extrínsecos ou formais e os intrínsecos (conceitos e
argumentos) observando a clareza e a concisão do parágrafo. Conclusão é o sintetizador do
desenvolvimento e criador do elo final com a idéia geral mencionada na introdução. Ordene esta redação e
veja se é uma dissertação.
Você somente aprende escrevendo e sendo examinador do texto mas nunca deixe de consultar seu
professor de redação e gramática. Não se esqueça de visitar as Dicas de Português e Literatura. As minhas
Dicas nada valem sem o entendimento da Gramática e dos estilos de redação.
FORTALECENDO IDÉIAS
Usando a idéia de processos de expressividade, o professor e conferencista ALPHEU TERSARIOL
dedica ao leitor um excelente roteiro de trabalho em sua obra: Manual Prático de Redação e Gramática, da
LI-BRA Empresa Editorial Ltda.
Para trazer curiosidade à leitura, busco seu conceito sobre as formas de redação: "... Dissertar tem
por objetivo instruir e instruir-se, através de raciocínio e reflexão..."; "...narração é uma seqüência de
episódios... é colocar os fatos numa devida ordem, sem repetir os acontecimentos e circunstâncias...";
"...Descrição é a reprodução visual da natureza, dos fenômenos dos fatos, objetos e sensações..."Ela
abrange diversos aspectos no mundo exterior e às vezes do íntimo..."
Aconselho aos vestibulandos ler este manual, principalmente, nas observações e conselhos sobre
recursos de expressividade que enriquecem sua redação dissertativa como o exemplo que o autor expõe
sobre desarmamento infantil.
Na próxima vamos falar sobre dissertação e aprender mais técnica de redação com algumas dicas de
Magda Becker Soares e Nelson do Nascimento que é importante estudar e Ter como manual de redação na
cabeceira da cama como livro de leitura.
A ordenação no Desenvolvimento do Parágrafo pode acontecer:
a) por indicações de espaço: "... não muito longe do litoral...”. Utilizam-se advérbios e locuções
adverbiais de lugar e certas locuções prepositivas, e adjuntos adverbiais de lugar;
b) por tempo e espaço: advérbios e locuções adverbiais de tempo, certas preposições e locuções
prepositivas, conjunções e locuções conjuntivas e adjuntos adverbiais de tempo;
c) por enumeração: citação de características que vem normalmente depois de dois pontos;
d) por contrastes: estabelece comparações, apresenta paralelos e evidencia diferenças; Conjunções
adversativas, proporcionais e comparativas podem ser utilizadas nesta ordenação;
e) por causa-consequência: conjunções e locuções conjuntivas conclusivas, explicativas, causais e
consecutivas;
f) por explicitação: esclarece o assunto com conceitos esclarecedores, elucidativos e justificativos
dentro da idéia que construída.
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Adequação da Linguagem ao Contexto
A redação deve ser um ato efetivo de comunicação. Por isso, ao escrever, você deverá levar em
conta
diversos
fatores
que
determinam
o
tipo
de
texto
a
ser
produzido.
Ao escrever, o emissor deverá ter em mente o contexto em que sua mensagem será produzida. Desse
contexto, é importante salientar a finalidade do texto e o receptor a que ele se destina.
A finalidade do texto
Você já sabe que, toda vez que o objetivo for simplesmente informar alguma coisa a alguém (como
acontece nos jornais, nos textos técnicos, nos livros didáticos etc.), a função predominante da linguagem
será a referencial. Entre os dois textos que seguem o primeiro é o mais adequado para ser utilizado numa
aula de geografia. Compare-os.
Texto 1
Brasília, sede administrativa do país, foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
em 21 de abril de 1960, após 1000 dias de construção. Em 1987, foi tombada pela Unesco como patrimônio
Cultural da Humanidade. (Folheto da Setur - Secretaria de Turismo do Distrito Federal)
Texto 2 ( Brasília: esplendor, por: Clarice Lispector)
Brasília é uma cidade abstrata. E não há como concretizá-la. É uma cidade redonda e sem esquinas.
Também não tem botequim para a gente tomar um cafezinho. É verdade, juro que não vi esquinas. Em
Brasília não existe cotidiano. A catedral pede a Deus. São duas mãos abertas para receber. Mas Niemeyer
é um irônico: ele ironizou a vida. Ela é sagrada. Brasília é uma piada estritamente perfeita e sem erros. (...)
Brasília é um futuro que aconteceu no passado.
Dependendo então, do seu objetivo como emissor, você escreverá um texto em que predomine
função referencial, poética, emotiva, fática, metalingüística ou conativa.
O receptor a quem se destina o texto
Quando escrevemos, precisamos ter em mente, ainda que de forma genérica, o tipo de receptor a
quem o nosso texto se destina. Descrever um hipopótamo para uma criança é diferente de fazê-lo para um
zoológico. Narrar um jogo de futebol para um leigo é diferente de fazê-lo para um especialista no assunto.
Para tornar-se uma pessoa que se expressa bem em língua portuguesa, você precisa saber quando
empregar o nível culto ou o coloquial da linguagem. Adequar o nível de linguagem ao contexto e ao receptor
é, pois, requisito básico para se escrever bem
Conteúdo
Você deve saber que as pessoas responsáveis pela organização das provas de redação não
pretendem cobrar dos alunos trabalhos que estejam além de seus conhecimentos, idade e amadurecimento.
Não se pretende quando se propõe o tema "poluição", que você realize um verdadeiro tratado de ecologia.
Afinal, o aluno encontra-se na faixa de idade variável (em média) entre 15 e 19 anos e não lhe é possível,
pela
pouca
vivência,
tratar
um
assunto
de
maneira
profissional.
Entretanto, não é plausível que uma pessoa que pretende ingressar numa universidade,cursar o ensino
superior, manifeste idéias absurdas, ilógicas, infantis.
É presumível que exista uma média de conhecimento considerados razoáveis para uma pessoa que
pretende tornar-se universitária.
Que fazer para melhorar o nível de conteúdo das redações? Só há um remédio - a leitura. O ideal
será o contato com bons livros, de preferência os que discutam os assuntos mais atuais. Mas, leitura exige
tempo, exige tranqüilidade... Os alunos, às voltas com teoremas matemáticos, com leis de físicas ou com as
reações químicas, amedrontados com a carranca do vestibular, não dispõem de tempo e nem mesmo
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condições psicológicas para uma leitura atenta e proveitosa... Resta-nos, daí, uma saída - os jornais, as
revista e alguns bons programas de TV. E alguns sites como este.
Não seja extremista ou radical
Por serem mais agressivos em seu temperamento, por terem desenvolvido certas neuroses ou
frustrações durante a sua vida, certos alunos quando chamados a desenvolver uma redação sobre um tema
polêmico como política, religião, moral, esporte, passam a definições ou argumentações violentas e
comprometedoras.
Guarde bem isto: Não é fácil utilizar o verbo SER.
Se um aluno escreve: "Os governantes são omissos e inoperantes na resolução dos problemas de
nossa cidade", está fixando uma posição de agressão a todos os governantes da cidade. É gravíssima a
GENERALIZAÇÃO sem provas. Seja mais equilibrado na abordagem do tema, não se deixando levar por
atitudes irascíveis.
Pese bem a força dos vocábulos.
Existem profundas diferenças entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Às vezes, uma palavra
utilizada na expressão escrita adquire uma força negativa acentuada. Se alguém disser numa roda de
amigos:
candidato
cretino
aquele,
a
palavra
cretino
não
resulta
tão
violenta.
Porém, se você escrever: "Não será este candidato, com toda a sua cretinice, que irá combater a inflação",
a palavra cretinice causa uma estranheza acentuada no leitor virtual do texto.
A humildade exagerada empobrece a redação.
Em todos os manuais de boas maneiras, em todos os códigos de conduta social, recomenda-se a
modéstia, a simplicidade, a humildade.
Isso não quer dizer que você deva arvorar-se como o mais ignorante dos homens para que o corretor
de sua redação simpatize com você. Existe um mínimo de dignidade. Existe aquele orgulho pessoal de se
sentir razoavelmente bem informado sobre a realidade que nos cerca. Se diante de um tema você escrever:
"Não me julgo suficientemente culto para opinar, porém, vou arriscar algumas idéias..." estará colaborando
com
a
avaliação
negativa
do
conteúdo
de
sua
redação.
Assim como o excesso de humildade influencia negativamente, o excesso de nacionalidade, ufanismo,
religiosidade pode resultar ridículos aos olhos do corretor da redação.
A repetição de idéias.
Por vezes, o candidato vê-se vazio de idéias. Após titânico esforço mental, aparecem-lhes algumas,
surradas e insuficientes para preencher as linhas exigidas... Que faz ele? Recurso muito usado é escrever
em letras bem maiores ou deixar espaços grande entre as palavras. Nada disso, porém, passará
despercebido ao corretor... Estratégia mais comum é a repetição de idéias ou a insistência em pormenores
de mesmo importância, anteriormente expressos. Esses recursos são condenáveis. Não passam de
maneira veladas de disfarçar a incapacidade para enfrentar o tema. Não desconhecemos, no entanto, que
muitos alunos poderão encontrar-se em situações semelhantes... É claro que, neste caso excepcional, ele
deve apelar para a repetição, desde que feita de maneira habilidosa. É preferível insistir numa idéia,
vestindo-a de roupagens novas, a entregar a prova em branco, ou a apresentar algumas poucas linhas,
bem abaixo do limite exigido.
Adequação da Linguagem ao Contexto
Redação deve ser um ato efetivo de comunicação. Por isso, ao escrever, você deverá levar em conta
diversos
fatores
que
determinam
o
tipo
de
texto
a
ser
produzido.
Ao escrever, o emissor deverá ter em mente o contexto em que sua mensagem será produzida. Desse
contexto, é importante salientar a finalidade do texto e o receptor a que ele se destina.
A finalidade do texto
Você já sabe que, toda vez que o objetivo for simplesmente informar alguma coisa a alguém (como
acontece nos jornais, nos textos técnicos, nos livros didáticos etc.), a função predominante da linguagem
será a referencial. Entre os dois textos que seguem, o primeiro é o mais adequado para ser utilizado numa
aula de geografia. Compare-os.
Texto 1
Brasília, sede administrativa do país, foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira, em 21 de abril de 1960, após 1000 dias de construção. Em 1987, foi tombada pela Unesco como
patrimônio Cultural da Humanidade. (Folheto da Setur - Secretaria de Turismo do Distrito Federal)
Texto 2 ( Brasília: esplendor, por: Clarice Lispector)
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Brasília é uma cidade abstrata. E não há como concretizá-la. É uma cidade redonda e sem
esquinas. Também não tem botequim para a gente tomar um cafezinho. É verdade, juro que não vi
esquinas. Em Brasília não existe cotidiano. A catedral pede a Deus. São duas mãos abertas para receber.
Mas Niemeyer é um irônico: ele ironizou a vida. Ela é sagrada. Brasília é uma piada estritamente perfeita e
sem erros. (...) Brasília é um futuro que aconteceu no passado.
Dependendo então, do seu objetivo como emissor, você escreverá um texto em que predomine
função referencial, poética, emotiva, fática, metalingüística ou conativa.
O receptor a quem se destina o texto
Quando escrevemos, precisamos ter em mente, ainda que de forma genérica, o tipo de receptor a
quem o nosso texto se destina. Descrever um hipopótamo para uma criança é diferente de fazê-lo para um
zoológico. Narrar um jogo de futebol para um leigo é diferente de fazê-lo para um especialista no assunto.
Para tornar-se uma pessoa que se expressa bem em língua portuguesa, você precisa saber
quando empregar o nível culto ou o coloquial da linguagem. Adequar o nível de linguagem ao contexto e ao
receptor é, pois, requisito básico para se escrever bem
Introdução e Desenvolvimento
A Introdução deve ser estruturada de duas formas:
Extrinsecamente: ESTÉTICA
Intrinsecamente : LÓGICA ESTRUTURAL - Frase-núcleo
A Estética trata da aparência:
a) Parágrafos bem feitos;
b) Respeito às margens do papel;
c) Acentuação;
d) Formação de períodos frasais.
A parte estrutural da Redação é a lógica que a idéia central ou frase-núcleo deve ter para formar os
argumentos do desenvolvimento (frases periféricas que só fazem sentido por existir o tópico-frasal).
Veja como montamos nosso esquema mental antes de transferirmos para o papel:
TEMA: BRASIL, 500 ANOS !
Introdução:
Frase-núcleo: O Brasil está para completar quinhentos anos de descobrimento, mas ainda não sabemos o
que comemorar no final deste milênio.
Desenvolvimento:
a) O descobrimento do Brasil aconteceu em 1.500 ... e surgiu uma colônia portuguesa...
b) A situação do Brasil nos dias de hoje não mudou muito em relação ao sistema de exploração por outros
países...
Conclusão:
Ao final deste milênio, que também abre uma comemoração pela descoberta do Brasil, surge espaço
para maiores reflexões acerca do que esperamos desta Nação para os próximos quinhentos anos e de
nossa situação ainda colonialista em relação ao sistema de exploração que chamamos de Desenvolvimento
Alternativo para o Terceiro Mundo ou o regime de parceria que já era aplicado nas antigas capitanias
hereditárias e que aplica-se na estrutura latifundiária.

Português Instrumental

9

Diante de tantos fatos ainda ficamos em dúvida do que realmente podemos comemorar
e do que podemos aguardar para a próxima comemoração futura.
Veja que sua introdução abriu portas para desenvolver a lógica e terminar ilesa sua conclusão sem
nenhum peso na consciência apesar da verdade exposta na redação.
Tente terminar esta redação que iniciei para você e analise a forma com que foi introduzido o tema e
a seqüência como desenvolvida.
Você agora será o examinador e estará verificando toda a redação.
Somente assim poderá saber seu nível de redação e ajudar da melhor forma possível as próximas
redações dissertativas.
Coesão e Coerência
Publicidade
Uma das propriedades que distingue um texto de um amontoado de palavras ou frases é o
relacionamento existente entre si. De que trata, então, a coesão textual? Da ligação, da relação, da
conexão entre as palavras de um texto, através de elementos formais, que assinalam o vínculo entre os
seus componentes.
Uma das modalidades de coesão é a remissão. E a coesão pode desempenhar a função de
(re)ativação do referente. A reativação do referente no texto é realizada por meio da referenciação anafórica
ou catafórica, formando-se cadeias coesivas mais ou menos longas.
A remissão anafórica (para trás) realiza-se por meio de pronomes pessoais de 3ª pessoa (retos e
oblíquos) e os demais pronomes; também por numerais, advérbios e artigos.
Exemplo: André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. Este não
briga com quem torce para outro time; aquele o faz.
Explicação: O termo isso retoma o predicado são fanáticos torcedores de futebol; este recupera
a palavra Pedro; aquele, o termo André; o faz, o predicado briga com quem torce para o outro time –
são anafóricos.
A remissão catafórica (para a frente) realiza-se preferencialmente através de pronomes
demonstrativos ou indefinidos neutros, ou de nomes genéricos, mas também por meio das demais espécies
de pronomes, de advérbios e de numerais. Exemplos:
Exemplo: Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e
passara pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos dele, o professor, gordo e
silencioso, de ombros contraídos.
Explicação: O pronome possessivo seu e o pronome pessoal reto ele antecipam a expressão o
professor – são catafóricos.
De que trata a coerência textual? Da relação que se estabelece entre as diversas partes do texto,
criando uma unidade de sentido. Está, portanto, ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação
daquilo que se ouve ou lê.
Modelo de questão: coesão e coerência (AFRF-2003)
As questões de números 01 e 02 têm o texto abaixo como base.
Falar em direitos humanos pressupõe localizar a realidade que os faz emergir no contexto sóciopolítico e histórico-estrutural do processo contraditório de criação das sociedades. Implica, em suma,
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desvendar, a cada momento deste processo, o que venha a resultar como direitos novos até então
escondidos sob a lógica perversa de regimes políticos, sociais e econômicos, injustos e comprometedores
da liberdade humana.
Este ponto de vista referencial determina a dimensão do problema dos direitos humanos na América
Latina.
Neste contexto, a fiel abordagem acerca das condições presentes e dos caminhos futuros dos direitos
humanos passa, necessariamente, pela reflexão em torno das relações econômicas internacionais entre
países periféricos e países centrais.
As desarticulações que desta situação resultam não chegam a modificar a base estrutural destas
relações: a extrema dependência a que estão submetidos os países periféricos, tanto no que concerne ao
agravamento das condições de trabalho e de vida (degradação dos salários e dos benefícios sociais),
quanto na dependência tecnológica, cultural e ideológica.

Arte de Escrever
Publicidade
Escrever é produzir e emitir idéias por meio de um assunto concreto (mensagem) usando canais de
comunicação que facilitam o entendimento do receptor.
Escrever é usar o idioma (a nossa gramática e a nossa literatura) aplicando as formas e técnicas de
redação adequadas ao texto proposto pelo examinador da prova.
Cada redação tem uma forma de comunicação usando a referência temática e fazendo estilos
diferentes e pessoais que só percebemos na Literatura de grandes obras e escritores.
Os problemas na redação, os erros ortográficos, a dificuldade de manter uma estrutura linear ao tema
solicitado, a falta de leitura cotidiana, erros de acentuação e pontuação, a fuga da linha de pensamento na
introdução e perda da seqüência lógica leva a uma redação não muito clara, concisa e harmônica.
A prática da redação leva a perda da ansiedade e do chamado "branco" que ocorre na hora de redigir
sendo assunto que preocupa grandes escritores como Othon Garcia em sua Obra Comunicação em Prosa
Moderna (ótima dica e recomendação para leitura). Outros buscam uma parte prática acerca da estrutura
redacional como podemos louvar o trabalho dos autores Magna Becker Soares e Edson Nascimento
Campos em sua Obra Técnica de Redação:
"... Fazer uma REDAÇÃO significa construir atos de comunicação."
Este manual prático de habilidades em Dissertação dividido em cinco unidades fortalece nossas dicas
sobre a Redação como "... o processo de escrever como articulação de um conjunto de parágrafos." E a
prática de escrever como "...uma atividade de pensamento que se realiza pela articulação de vocábulos,
orações e parágrafos..." (Articulações lingüísticas como técnica de pensamento). Não se deve perder a
curiosidade à Leitura de Técnicas de Redação e estes livros são elucidativos para quem quer realmente
aprender a redigir mas deve sempre que possível um acompanhamento de um Professor de Língua
Portuguesa e Redação e principalmente ler muito e se atualizar com o Mundo. Lembre-se que tudo aqui são
dicas e não curso de redação. Mas com as Dicas de Português, Literatura e Redação, tudo fica mais fácil e
bem mais claro. É o nosso presente para os vestibulandos e a nossa colaboração.
A Estética de uma Redação
No nosso primeiro contato com a redação, podemos achar que é muito fácil mas, na realidade,
surge algo que torna importante o nosso ato de escrever que se mantém na forma de passar a mensagem
ao nosso leitor e a estética do trabalho redacional, que mostra o quanto estamos interessados em que
nosso pensamento seja bem compreensível com lógica e clareza.
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Surge então a busca por um trabalho mais limpo e com estética para a estrutura. Observando os exemplos
de redações da dica passada, podemos notar que a estética não é tão ordenada, por isso a seqüência
lógica se perde no meio do caminho e fica sem sentido no que diz respeito ao desenvolvimento de seus
argumentos centrais e finais para uma conclusão mais segura e estruturada.
Lembre-se sempre
Lembre-se sempre que, ao formar um Plano de Trabalho para escrever sua redação, você deve visualizar
também a sua ESTÉTICA:
• Nunca comece uma redação com períodos longos. Basta fazer uma frase-núcleo que será a sua
idéia geral a ser desenvolvida nos parágrafos que se seguirão;
• Nunca coloque uma expressão que desconheça, pois o erro de ortografia e acentuação é o que
mais tira pontos em uma redação;
• Nunca coloque hífen onde não é necessário como em penta-campeão ou separação de sílabas
erroneamente como ca-rro (isto só acontece em espanhol e estamos escrevendo na língua
portuguesa);
• Nunca use gírias na redação, pois a dissertação é a explicação racional do que vai ser desenvolvido
e uma gíria pode cortar totalmente a seqüência do que vai ser desenvolvido além de ofender a
norma culta da Língua Portuguesa;
• Nunca se esqueça dos pingos nos "is", pois bolinha não vale;
• Nunca coloque vírgulas onde não são necessárias (o que tem de erro de pontuação!);
• Nunca entregue uma redação sem verificar a separação silábica das palavras;
• Nunca comece a escrever sem estruturar o que vai passar para o papel;
• Tenha calma na hora de dissertar e sempre volte à frase-núcleo para orientar seus argumentos;
• Verifique sempre a ESTÉTICA: Parágrafo, acentuação, vocabulário, separação silábica e
principalmente a PONTUAÇÃO que é a maior dificuldade de quem escreve e a maioria acha que é
tão fácil pontuar!
• Respeite as margens do papel e procure sempre fazer uma letra constante sem diminuir a letra no
final da redação para ganhar mais espaço ou aumentar para preencher espaço;
• A letra tem que ser visível e compreensível para quem lê;
• Prepare sempre um esquema lógico em cima da estrutura intrínseca e extrínseca;
• Não inicie nem termine uma redação com expressões do tipo: "... Eu acho... Parece ser... Acredito
mesmo... Quem sabe..." mostra dúvidas em seus argumentos anteriores;
• Cuidado com "superlativos criativos" do tipo: "... mesmamente... apenasmente." . E de "neologismos
incultos" do tipo: "...imexível... inconstitucionalizável...".
Se você prestou atenção nas redações da dica anterior, percebeu que elas estavam seguindo a
estrutura redacional intrínseca (interior) quanto a INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO,
mas não obedecia a parte extrínseca (exterior) que é a apresentação da Redação, ou melhor, a aparência
da escrita mostrando um conteúdo limpo e claro.
O que notamos é que nas redações faltaram parágrafos e respeito às margens (estética do trabalho)
e a DISSERTAÇÃO do estudante que colocou várias idéias na introdução sem definir uma geral e tornou o
desenvolvimento confuso, pois faltou dissertar sobre as tais conveniências comerciais do ovo de páscoa da
introdução e centrou muito na História da Figura do Cordeiro sem explicar o que a ver a malhação de Judas
e o Domingo de Páscoa. A conclusão começa a ficar em apuros e o fechamento das idéias da introdução e
do desenvolvimento terminam prejudicadas. Nosso desafio é escrever esta dissertação usando todas as
dicas para uma redação boa.
• Como disse meu colega, o Professor Rogério: "A melhor dica para Redação: é Pensar. Penso logo
escrevo" O segredo é simples: EU ESCRITOR TAMBÉM SOU LEITOR . ( Tudo que estou
escrevendo vem do que penso e preciso montar um bom plano para entender o que escrevo e
deixar minha leitura mais compreensível para os demais leitores )
A LÓGICA ESTRUTURAL: FRASE-NÚCLEO
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Observe o texto dissertativo e analise a sua parte lógica na introdução, desenvolvimento e conclusão:
A PÁSCOA CRISTÃ
A Páscoa é uma festa cristã. Nela celebramos a Libertação dos Hebreus por Moisés e Javé (Jeová verbo hebraico para Ser) como também a Ressurreição de Cristo.
A Bíblia relata no Velho Testamento a saída do povo hebreu perseguido pelo Faraó e libertos pelo
Senhor na passagem do Mar Vermelho, mas no Novo Testamento a Ressurreição abre uma idéia de
salvação, de vida nova, de libertação do corpo pela vida eterna após a morte e eleva o sonho de um mundo
novo: A Nova Jerusalém. Por estes eventos comemoramos a Páscoa.
Em todo mundo cristão comemora-se a Páscoa como a festividade mais significativa de libertação e
ressurreição por dois momentos bíblicos que marcam a mesma esperança de encontrar a Nova Jerusalém.
• Nota-se claramente que além da estética exterior e da simples idéia de seguir a
estrutura interna, o escritor prezou pela lógica de sua redação e não só pelo segmento
da introdução, desenvolvimento e conclusão mas nota-se uma definição muito clara
de uma idéia geral (central) na introdução que fortaleceu o encadeamento das idéias e
protegeu o sentido argumentativo do contexto e fechou a conclusão trazendo ao leitor
a visão do que o tema pediu a Páscoa Cristã e que foi mencionada no núcleo frasal:
"... A Páscoa é uma festa cristã...".
Veja o esquema lógico montado em cima da estrutura redacional: TEMA: A Páscoa Cristã; Núcleo ou
Tópico-frasal: A Páscoa é uma festa cristã (idéia geral) Desenvolvimento (idéias encadeadas ou periféricas
que sustentam a idéia central)
• Saída do povo hebreu (EXODUS)
• Ressurreição de Cristo (PROMESSA DE DEUS)
• Promessa de Vida Eterna (NOVA JERUSALEM) Conclusão (Conversão das idéias
proclamadas na redação)

"... todo mundo cristão..." "... festividade significativa..."(puxa a idéia central da introdução)
"...dois momentos bíblicos..." "... Nova Jerusalém..." (puxa o argumento do desenvolvimento)
O que ocorreu na dissertação anterior a esta foi a confusão de idéias e isto complicou a estrutura
então podemos dizer que dentro da introdução surge a primeira idéia a ser construída na redação e a
conclusão termina a montagem de nosso pensamento escrito. E como fica o desenvolvimento ? Isto vamos
mostrar em suas formas de ordenações que é o mais simples de se fazer dentro de um tópico frasal bem
estruturado e vamos mostrar todas as formas de ordenações do desenvolvimento. Não percam!
Montamos em nossa tela mental o que vamos fazer no papel:
TEMA: Os brasis do Brasil Frase-núcleo: O Brasil por suas variadas diversidades possui vários brasis
que se moldam no território nacional e determinam algo que vai além de suas fronteiras regionais.
Desenvolvimento:
• A divisão territorial;
• A formação regional;
• Os diferentes brasis.
Conclusão:
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Cada região territorial é um Brasil diferente não só por sua divisão fronteiriça, mas por sua
diversidade cultural, geográfica e muito mais política fortalecendo o Brasil como Nação e Governo.
Temos um Brasil que se forma de diversas maneiras em cada região e possui uma forma diferente de
observar o País como meio de sobrevivência de um povo ou de fortalecimento político das massas
emergentes em suas áreas de atuações territoriais, regionais, culturais e políticas.
Quase preparamos a redação só na esquematização da lógica inicial da introdução.
O que você não deve fazer numa redação
Escrever bem não é fácil. Exige conhecimento, trabalho e dedicação. E, para ajudá-lo nessa
importantíssima atividade do vestibular, diremos o que você não deve fazer em um texto nestes dez
fragmentos selecionados.
I. "Hoje ao receber alguns presentes no qual completo vinte anos tenho muitas novidades para contar.
Temos aí um exemplo de uso inadequado do pronome relativo. Ele provoca falta de coesão, pois não
consegue perceber a que antecedente ele se refere, portanto nada conecta e produz relação absurda.
II. "Tenho uma prima que trabalha num circo como mágica e uma das mágicas mais engraçadas era uma
caneta com tinta invisível que em vez de tinta havia saído suco de lima."
Você percebe aí a incapacidade do vestibulando organizar sintaticamente o período. Selecionar as frases e
organizar as idéias é necessário. Escrever com clareza é muito importante.
III. Ainda brincava de boneca quando conheci Davi, piloto de cart, moreno, 20 anos, com olhos cor de mel.
"Tudo começou naquele baile de quinze anos"
"...é aos dezoito anos que se começa a procurar o caminho do amanhã e encontrar as perspectiva que nos
acompanham para sempre na estrada da vida."
Você pode ter conhecimento do vocabulário e das regras gramaticais e, assim, construir um texto
sem erros. Entretanto, se você reproduz sem nenhuma crítica ou reflexão expressões gastas, vulgarizadas
pelo uso contínuo. A boa qualidade do texto fica comprometida.
Tema
IV. Para você, as experiências genéticas de clonagem põem em xeque todos os conceitos humanos sobre
Deus e a vida?
"Bem a clonagem não é tudo, mas na vida tudo tem o seu valor e os homens a todo momento necessitam
de descobrir todos os mistérios da vida que nos cerca a todo instante."
É importante você escrever atendendo ao que foi proposto no tema. Antes de começar o seu texto leia
atentamente todos os elementos que o examinador apresentou para você utilizar. Esquematize suas idéias,
veja se não há falta de correspondência entre o tema proposto e o texto criado.
V. "Uma biópsia do tumor retirado do fígado do meu primo (...) mostrou que ele não era maligno."
Esta frase está ambígua, pois não se sabe se o pronome ele refere-se ao fígado ou ao primo. Para se evitar
a ambigüidade, você deve observar se a relação entre cada palavra do seu texto está correta.
VI. "Ele me tratava como uma criança, mas eu era apenas uma criança."
O conectivo, mas indica uma circunstância de oposição, de idéia contrária a. Portanto, a relação adversativa
introduzida pelo "mas" no fragmento acima produz uma idéia absurda.
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VII. "Entretanto, como já diziam os sábios: depois da tempestade sempre vem à bonança. Após longo
suplício, meu coração apaziguava as tormentas e a sensatez me mostrava que só estaríamos separadas
carnalmente."
Não utilize provérbios ou ditos populares. Eles empobrecem a redação, pois fazer parecer que seu autor
não tem criatividade ao lançar mão de formas já gastas pelo uso freqüente.
VIII. "Estou sem inspiração para fazer em redação. Escrever sobre a situação dos sem-terra? Bem que o
professor poderia propor outro tema."
Você não deve falar de sua redação dentro do próprio texto.
IX. "Todos os deputados são corruptos."
Evite pensamentos radicais. É recomendável não generalizar e evitar, assim, posições extremistas.
X. "Bem, acho que - você sabe - não é fácil dizer essas coisas. Olhe, acho que ele não vai concordar com a
decisão que você tomou, quero dizer, os fatos levam você a isso, mas você sabe - todos sabem - ele pensa
diferente. É bom a gente pensar como vai fazer para, enfim, para ele entender a decisão."
Não se esqueça que o ato de escrever é diferente do ato de falar. O texto escrito deve se apresentar
desprovido de marcas de oralidade.
REQUERIMENTOS
Requerimentos são instrumentos utilizados para os mais diferentes tipos de solicitações às autoridades ou
órgãos públicos. A seguir, apresentamos um modelo, que pode ser adaptado para os diferentes casos.
Nele, podemos observar as seguintes partes:
A AUTORIDADE DESTINATÁRIA (usa-se Excelentíssimo (Exmo.) para Juiz, Promotor, Senadores,
Deputados, Vereadores, Presidente da República, Governador, Prefeito e Ministros de Estado; usa-se
Ilustríssimo (Ilmo.) para as demais autoridades);
NOME E QUALIFICAÇÃO DO REQUERENTE
EXPOSIÇÃO E SOLICITAÇÃO
PEDIDO DE DEFERIMENTO
LOCALIDADE E DATA
ASSINATURA
MODELO DE REQUERIMENTO

SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DISTRITO POLICIAL
Exmo. Senhor
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo
Senhor Secretário,
__(nome completo)___, brasileiro(a),__(estado civil)__, __(profissão)__, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº ___________, residente na Rua _____________, nº ______, Bairro de _________,
cidade e Município de _______________, vem à presença de V.Exa. para expor e requerer o que
segue:
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(Exemplo)
Na localidade em que o requerente reside tem aumentado muito o número de assaltos, agressões e
até mortes, dada a insegurança que passou a existir no local nos últimos tempos. Já não é possível
transitar
com
o
mínimo
de
tranqüilidade
nem
mesmo
durante
o
dia.
Diante do exposto, a fim de garantir a segurança dos moradores e facilitar o acesso à Polícia, requer
a V.Exa. sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de um Distrito Policial no
bairro, bem como a presença ostensiva de policiamento.
Pede Deferimento
__________________________
Local/data
_______________________
Nome/assinatura
REPRESENTAÇÃO
Representação é o instrumento utilizado para denunciar às autoridades abusos ou
ilegalidades e pedir providências. É comum, portanto, ouvir-se dizer "vou representar à
autoridade competente a sua conduta...". Na verdade, a representação também é um
requerimento, só que feito a partir de alguma denúncia (no requerimento, apenas se pede
algo que se acha que tem o direito).
MODELO DE REPRESENTAÇÃO
REPRESENTAÇÃO CONTRA OFICIAL DE JUSTIÇA
Exmo. Senhor
Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Estado de ___________
(deixar dez linhas)
__(nome completo)___, brasileiro(a),__(estado civil)__, __(profissão)__, portador da Cédula de
Identidade R.G. nº ___________, residente na Rua _____________, nº ______, Bairro de _________,
cidade e Município de _______________, vem à presença de V.Exa. REPRESENTAR contra o Sr.
__(nome completo)__, Oficial de Justiça, pelos motivos abaixo:
(Exemplo)
1. O mencionado Oficial de Justiça foi designado para dar cumprimento ao mandado de citação
(conforme documento em anexo) na ação de __________, processo nº _______, ajuizada pela
Seguradora _________ em face do Requerente.
2. No dia tal do mês tal, o Requerente recebeu um telefonema do mencionado Oficial, pedindo que
aquele comparecesse no dia seguinte ao Fórum Regional de ____________ a fim de regularizar a sua
situação perante a ___ Vara Cível por ordem do Juiz.
3. Certo de que se tratava de um equívoco, se dirigiu o Requerente acompanhado por um amigo ao local
indicado pelo Oficial. Somente ao encontrá-lo certificou-se de que se tratava de uma citação.
4. O Oficial relatou que se utilizou daquele expediente porque naquele dia estava "sem paciência" para ir
ao endereço do Requerente e citá-lo pessoalmente.
Diante do exposto, tendo o Oficial de Justiça se portado com total descaso em relação ao Requerente e
por ter prestado um verdadeiro serviço à própria Justiça, só resta ao Requerente invocar este Tribunal
para que seja dado um fim nesta situação. Assim, espera que V. Exa. Receba a presente
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REPRESENTAÇÃO, instaurando-se procedimento para apuração da responsabilidade do Sr. __(nome
completo)__, Oficial de Justiça, tomando-se as demais providências legais.
Espera Deferimento
__________________________
Data e assinatura

ABAIXO-ASSINADO
Abaixo-assinado: trata-se de um requerimento de várias pessoas, reivindicando algum direito, protestando
contra algum ato lesivo, ou simplesmente manifestando algum tipo de apoio. Este, também contém
autoridade destinatária, exposição do problema, pedido a ser feito e, ao final, os nomes e assinaturas dos
abaixo-assinados (solicitantes/ manifestantes).
MODELO DE ABAIXO-ASSINADO
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SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Exmo. Senhor
Prefeito do Município de ___________
Senhor Prefeito,
(EXEMPLO)Os abaixo-assinados, a seguir identificados, vêm à presença de V.Exa. expor e
solicitar o que segue:
As praças públicas (nomes e local) encontram-se praticamente destruídas e abandonadas e
transformadas em ponto de encontro de marginais, fatos estes que impedem a sua utilização
pelo cidadãos desta Cidade.
(Expor outros fatos, se necessário)
Certos de que V.Exa. saberá respeitar os direitos dos cidadãos de nossa Cidade, os abaixoassinados solicitam imediatas providências destinadas à reconstrução e devida preservação
dos bens públicos acima nomeados.
Nome/qualificação/endereço/assinatura
Nome/qualificação/endereço/assinatura
Nome/qualificação/endereço/assinatura
(...)

MODELO DE JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DA TESTEMUNHA EM AUDIÊNCIA

Exmo.

Sr.

Dr.

Juiz

de

Direito

da

___Vara

___

da

Comarca

de

_______

Processo nº___
___(nome completo)___, brasileiro(a), __(estado civil)__, __(profissão)__, residente e domiciliado na Rua
______________, nº__, nesta cidade, nos autos da ação de ________, proposta por __(nome
completo)__ em face de ___(nome completo)___, tendo sido intimado para depor como testemunha
arrolada pelo Autor (ou réu), vem requerer a V. Exa. que seja dispensado de prestar depoimento,
(EXEMPLO) uma vez que se encontrará impossibilitado de comparecer à audiência marcada para o
próximo dia __ do corrente mês, às __ horas, neste respeitável juízo, por ter de submeter-se a uma
cirurgia no dia __, da qual somente terá alta após 7 dias, como prova com o incluso atestado médico.
Termos em que
Pede deferimento.
_______________________
Data e assinatura

PARA MOVIMENTAR CONTA EM BANCO
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Pelo presente instrumento particular de Procuração, _____(nome completo)_____, brasileiro(a), __(estado
civil)__, __(profissão)__, residente e domiciliado na Rua ______________, nº__, nesta cidade, nomeia e
constitui seu bastante procurador o(a) Sr(a) _____(nome completo)_____, brasileiro(a), __(estado civil)__,
__(profissão)__, residente e domiciliado na Rua ______________, nº__, nesta cidade, para o fim especial de
movimentar contas correntes que o mandante possui, podendo ainda depositar e retirar dinheiro, requisitar
talões de cheques, emitir e assinar cheques ou ordens de pagamento, liquidar e encerrar contas, dar e
receber quitação, requerer e assinar o que for preciso para o bom cumprimento deste mandato.
______________________
Data e assinatura
(reconhecer firma)

O Padrão Ofício:
Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o
ofício, o aviso e o memorando. Para uniformizá-los, adotou-se uma diagramação única, que
segue o padrão ofício.
Partes do documento no Padrão Ofício:
O aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes:
a) tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede:
Exemplos:
Mem. 123/2002-TCE Aviso 123/2002-TCE Of. 123/2002-SG/TCE
b) local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita:
Exemplo:
Brasília, 15 de março de 1991.
c) assunto: resumo do teor do documento
Exemplos:
Assunto: Produtividade do órgão em 2002.
Assunto: Necessidade de aquisição de novos computadores.
d) destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício deve
ser incluído também o endereço.
e) texto: nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente deve conter
a seguinte estrutura:
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- introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto que motiva a
comunicação. Evite o uso das formas: "Tenho a honra de", "Tenho o prazer de", "Cumpre-me informar que",
empregue a forma direta;
- desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado; se o texto contiver mais de uma idéia sobre o
assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza à exposição;
- conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada sobre o
assunto.
Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que estes estejam organizados em
itens ou títulos e subtítulos.
Já quando se tratar de mero encaminhamento de documentos a estrutura é a seguinte:
- introdução: deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se a remessa do
documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo da comunicação, que é
encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado (tipo, data, origem ou
signatário, e assunto de que trata), e a razão pela qual está sendo encaminhado, segundo a seguinte fórmula:
"Em resposta ao Aviso nº 12, de 1º de fevereiro de 1991, encaminho, anexa, cópia do Ofício nº 34, de 3
de abril de 1990, do Departamento Geral de Administração, que trata da requisição do servidor Fulano de
Tal."
ou
"Encaminho, para exame e pronunciamento, a anexa cópia do telegrama n° 12, de 1º de fevereiro de
1991, do Presidente da Confederação Nacional de Agricultura, a respeito de projeto de modernização de
técnicas agrícolas na região Nordeste."
- desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento
que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento; em caso contrário, não há parágrafos
de desenvolvimento em aviso ou ofício de mero encaminhamento.
f) fecho;
g) assinatura do autor da comunicação; e
h) identificação do signatário.
Como fazer ofício
É quase que exclusivamente utilizado no serviço público, na comunicação entre chefias e com o público
externo. Na empresa privada só é utilizado quando dirigido ao serviço público. Seu conteúdo é formal, sem
os exageros do passado, quando se utilizavam mais linhas para a introdução e para o fecho do que
propriamente para o conteúdo. Como, geralmente, é dirigido a autoridade, é necessário observar o
tratamento que cada cargo exige.
O ofício está para a empresa pública como a carta comercial e o memorando estão para a empresa
privada. É, portanto, um instrumento de Relações Públicas, como a carta comercial.
Beltrão afirma que as entidades civis, comerciais e religiosas não expedem ofício. Parece-nos que ele
está considerando a possibilidade dessas instituições terem que se dirigir ao serviço público; pois, se isso
ocorrer, necessariamente terão que elaborar uma correspondência chamada ofício.

Português Instrumental

20

Para Enéas de Barros, “embora ofício, em geral, seja quase sempre exclusivo da correspondência emitida
pelos órgãos públicos estatais (ministérios, departamentos, serviços, autarquias, prefeituras), muitas
empresas privadas se têm valido desse documento, principalmente em suas relações com alqueles órgãos,
subordinando-se, também, à forma estabelecida oficialmente para tal espécie de correspondência.”
Para o prof. Raphael Pugliese, “ofício é a correspondência de caráter oficial, equivalente à carta. É
dirigido por um funcionário a outro, da mesma ou de outra categoria, bem como por uma repartição a uma
pessoa ou instituição particular, ou, ainda, por instituição particular ou pessoa a uma repartição pública.”
O Manual de Redação, da Presidência da República, recentemente elaborado, apresenta o ofício com
algumas inovações. Esse novo modelo é para ser aplicado em todo o serviço público federal brasileiro,
poderá todavia servir de parâmetro para a empresa privada. Segundo esse manual, as formas vocativas
foram modificadas, assim ficando:
Para os chefes de Poder usa-se Excelentíssimo Senhor, seguido do respectivo cargo, por exemplo:
- Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
- Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional.
- Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.
As demais autoridades serão tratadas pelo vocativo Senhor, seguido do respectivo cargo, como:
- Senhor Senador.
- Senhor Juiz.
- Senhor Ministro.
- Senhor Governador.
No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades trata das por Vossa
Excelência terá a seguinte forma:
- Excelentíssimo Senhor
Fulano de Tal
Ministro da Justiça
70.064 - Brasília/DF
- Excelentíssimo Senhor
Fulano de Tal
Senador Federal
70.160 - Brasília/DF
- Excelentíssimo Senhor
Fulano de Tal
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Juiz de Direito da 10ª Vara Civil
Rua X, nº 14
01010 - São Paulo/SP
Outra alteração que eliminou parte do formalismo do ofício foi a exclusão do uso do tratamento DD. (
digníssimo) e M.D. (mui digníssimo) às autoridades, curiosamente sob a alegação de que a dignidade é
pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária sua repetida evocação.
Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares, sendo o vocativo
adequado: Senhor (cargo).
O endereçamento a ser colocado no final do texto do ofício será assim:
Para chefes do poder e demais autoridades:
Excelentíssimo Senhor
Fulano de Tal
Presidente do Congresso Nacional
Brasília/DF
Excelentíssimo Senhor
Fulano de Tal
Secretário Geral da Presidência
Brasília/DF
Para aquelas autoridades cuja forma de tratamento empregada é apenas Vossa Senhoria,
elimina-se Ilustríssimo Senhor, ficando:
Ao Senhor
Fulano de Tal
Cargo
Guararapes/SP
Em vez de:
Ilmo. Sr.
Fulano de Tal
Cargo
São Paulo/SP
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É necessário sempre observar às formas de tratamento que cada cargo requer c como a forma vocativa.
Exemplos peculiares são as utilizadas para juízes, reitores, bispos. A empresa privada que procura formas de
tornar sempre mais ágil sua correspondência já adotou o sistema bloco-compacto para a estética também do
ofício, que comprovadamente reduz o tempo da sua elaboração.
São públicos dessa comunicação dirigida escrita o interno, externo e misto para a empresa pública. Para
a empresa privada, somente o público externo é atingido com este tipo de comunicação.
Modelo
Indústria Gimenes S/A.
Campinas - Jundiaí - Curitiba - Videira - Presidente Prudente
Campinas, 17 de novembro de 1996.
Of. nº 15/96
Senhor Prefeito
Dentro da programação de comemoração do aniversário de nossa empresa, estaremos inaugurando, no
próximo dia 7 de junho, às 17h, a “Creche Criança Sadia”, localizada na rua Emílio Rios, 245; reivindicação
antiga de nossos funcionários, que agora é concretizada.
Gostaríamos de contar com a presença de V. Exª para descerrar a placa e falar aos participantes sobre a
importância da criação de creches nas empresas, pois sabemos que essa é, também, uma das prioridades de
seu governo.
Atenciosamente
Diretoria Geral
(assinatura)
Excelentíssimo Senhor
Paulo Soares Martins Dias
Prefeito Municipal de Campinas
Proposta de redação
Redija ofício dirigido ao Prefeito de sua cidade, convidando-o para inauguração das novas
dependências de sua escola..
Memorando:
Definição e Finalidade
O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de
comunicação eminentemente interna.
Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de projetos, idéias,
diretrizes, etc. a serem adotados por determinado setor do serviço público.
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Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se
pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do
número de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso
de falta de espaço, em folha de continuação. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo
simplificado, assegurando maior transparência à tomada de decisões, e permitindo que se historie o
andamento da matéria tratada no memorando.
Forma e Estrutura
Quanto a sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que o seu
destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.
Exemplos:
Ao Sr. Chefe do Departamento de Administração
Ao Sr. Subchefe para Assuntos Jurídicos
Circular
A circular é uma carta destinada a funcionários de um determinado setor, remetida pelo chefe da repartição
ou do departamento. Têm o objetivo de transmitir normas, ordens, avisos, pedidos, ou seja, de delimitar
comportamentos e homogeneizar condutas de um grupo de pessoas.
Tem o nome de circular porque indica a função de divulgar as informações entre todos os destinatários.
Este documento oficial deve ter:
1. Timbre (logotipo do órgão, brasão, símbolo do departamento);
2. Título e número (circular nº 02/2009);
3. Data (sem a localidade, nome da cidade);
4. Ementa (síntese do assunto que será abordado no texto);
5. Vocativo ou invocação com o pronome de tratamento adequado;
6. Texto (bem explicado e claro);
7. Despedida breve
8. Assinatura (sem linha e sobre o nome datilografado, com o cargo de quem assina)
Ao final da página, caso haja necessidade de um controle maior por parte da administração, pode-se
colocar (em letras menores) as iniciais de quem redigiu e de quem digitou a circular.
Modelo de Circular
Fundação Terceiridade
CNPJ: 32.003.003/0001-01
Rua do João, 600
640030-300 – Porto Alegre – RS
CIRCULAR Nº 02/09. Em 16 de fevereiro de 2009.
Ementa: Feriado de carnaval
Senhores funcionários:
Comunicamos que no dia 21 deste mês teremos expediente normal. Porém, nos dias 23 e 25 que,
respectivamente, antecede e precede a data do feriado (24), não haverá expediente. Em relação a este
fato, estimo bom descanso a todos.
Atenciosamente,
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___________________
Joaquim João de Oliveira.
Gerente administrativo
Carta comercial
A carta comercial, também chamada de correspondência técnica, é um documento com objetivo de se fazer
uma comunicação comercial, empresarial.
A redação comercial tem como características comuns:
a) clareza: o texto, além de ser claro, deve ser objetivo, como forma de evitar múltiplas interpretações, o que
prejudica os comunicados e negócios.
b) estética: a fim de causar boa impressão, o texto deve estar bem organizado e dentro da estruturação
cabível. Não pode haver rasuras ou “sujeiras” impregnadas ao papel.
c) linguagem: seja conciso e objetivo: passe as informações necessárias, sem ficar usufruindo de recursos
estilísticos. Seja impessoal, ou seja, não faça uso da subjetividade e de sentimentalismo. E por fim, escreva
com simplicidade, mas observando a norma culta da língua.
É muito importante que haja correção, pois um possível equívoco pode gerar desentendimento entre as
partes e possíveis prejuízos de ordem financeira.
Como fazer uma carta comercial? Vejamos a estrutura que deve ser seguida:
1º passo: O papel deve ter o timbre e/ou cabeçalho, com as informações necessárias (nome, endereço,
logotipo da empresa). Normalmente, já vem impresso.
2º passo: Coloque o nome da localidade e data à esquerda e abaixo do timbre. Coloque vírgula depois do
nome da cidade! O mês deve vir em letra minúscula, o ano dever vir junto (2008), sem ponto ou espaço. Use
ponto final após a data.
3º passo: Escreva o nome e o endereço do destinatário à esquerda e abaixo da localidade e data.
4º passo: Coloque um vocativo impessoal: Prezado(s) Senhor(Senhores), Caro cliente, Senhor diretor,
Senhor Gerente, etc.
5º passo: Inicie o texto fazendo referência ao assunto, tais como: “Com relação a...”, “Em atenção à carta
enviada..”, “Em atenção ao anúncio publicado...”, “Atendendo à solicitação...”, “Em cumprimento a...”, “Com
relação ao pedido...”, “Solicito que...”, “Confirmamos o recebimento”, dentre outras.
Observação: Evite iniciar com “Através desta”, “Solicito através desta”, “Pela presente” e similares, pois são
expressões pleonásticas, uma vez que está claro que o meio de comunicação adotado é a carta.
6º passo: Exponha o texto, como dito anteriormente, de forma clara e objetiva. Pode-se fazer abreviações do
pronome de tratamento ao referir-se ao destinatário: V.Sª.; V. Exa.; Exmo.; Sr.; etc.
7º passo: Corresponde ao fecho da carta, o qual é o encerramento da mesma. Despeça-se em tom amigável:
Cordialmente, Atenciosamente, Respeitosamente, Com elevado apreço, Saudações cordiais, etc.
Observação: Evite terminar a carta anunciando tal fato (Termino esta) ou de forma muito direta (Sem mais
para o momento, despeço-me).
Modelo de carta comercial
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Loja da Maria
Maria e Cia. Ltda.
Comércio de utensílios
Av. João, 1000
Goiânia – GO
Goiânia, 03 de março de 2008.
Ao diretor
Joaquim Silva
Rua das Amendoeiras, 600
Belo Horizonte – MG
Prezado Senhor:
Confirmamos ter recebido uma reivindicação de depósito no valor três mil reais
referente ao mês de fevereiro. Informamo-lhe que o referido valor foi depositado no dia 1º
de março, na agência 0003, conta corrente 3225, Banco dos empresários. Por favor,
pedimos que o Sr. verifique o extrato e nos comunique o pagamento. Pedimos escusas por
não termos feito o depósito anteriormente, mas não tínhamos ainda a nova conta bancária.
Nada mais havendo, reafirmamos os nossos protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente,
Amélia Sousa
Gerente comercial

A procuração é um documento pelo qual uma pessoa dá a outra poder para agir em seu nome. A
procuração pode ser escrita de próprio punho ou datilografada com reconhecimento da firma (por
instrumento particular) ou lavrada por tabelião em cartório (por instrumento público).
O indivíduo que concede a procuração é chamado de mandante, constituinte ou outorgante. Aquele que
recebe a procuração é chamado de o mandatário, o procurador ou o outorgado.
A procuração deve ser lavrada em papel ofício, iniciando o texto com identificação e qualificação do
outorgante e do outorgado. Os poderes, a finalidade e o prazo de validade da procuração são expressos de
forma precisa. Após o texto, a localidade, a data e a assinatura são expressas.
Veja a estrutura de uma procuração:
PROCURAÇÃO
Por esse instrumento particular de procuração, DANIEL ALVES RIBEIRO, com R.G. 21.449.336, brasileiro,
solteiro, comerciante, residente e domiciliado em Goiânia, na Rua Barão do Rio Branco, 372, nomeia e
constitui seu bastante procurador o Sr. EDUARDO FONSECA, com R.G. 27,235.568, solteiro, professor,
residente e domiciliado em Trindade, na Rua Dr. Irani Ferreira, 674, para o fim especial realizar a matrícula da
outorgante na ESCOLA ESTADUAL PROF. RAINER RODRIGUES no terceiro ano do Ensino Médio para o
ano letivo de 2008, podendo o outorgado assinar todos os atos que se tornem necessários para o bom e fiel
cumprimento do presente mandato assim como substabelecer.
Goiânia, 22 de dezembro de 2007.
Daniel Alves Ribeiro
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Relatório

Um relatório é um conjunto de informações, utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma
determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento, esteja finalizado ou ainda em
andamento.
Quando se trata de um trabalho académico, pode ser elaborado com referência a pesquisa original, ou
apresentar estudo bibliográfico. Visa comumente apresentar o andamento de trabalhos junto a órgãos
financiadores e fiscalizadores, pode ser etapa de estágio ou pesquisa. Nesse caso, é submetido às comissões
e conselhos dos órgãos competentes, ou do evento, que decidem sobre o mérito.
Normalmente utiliza-se formatação padronizada, o que no entanto pode ser flexibilizado caso o âmbito do
mesmo seja interno ao setor executante ou grupo a que este último pertence.
A dificuldade na criação de um relatório, é normalmente proporcional à complexidade e amplitude do assunto
abordado. Em situações deste tipo, criar sub-relatórios pode ser uma boa alternativa.
Partes de um relatório
A primeira página
A primeira página do relatório deve ser constituída pelo título, nome do destinatário, nome do autor, a data e o
local de realização desse mesmo contato.
Páginas seguintes
Primeiramente encontra-se o sumário, onde se esclarecem e identificam as várias subdivisões e paginação do
relatório em questão. Seguidamente, deve apresentar-se a introdução, onde se identifica o objecto do relatório
(assunto a tratar) e as circunstâncias da sua realização. A seguir deve estar presente a parte central, onde se
descreve a situação (objecto do relatório), se critica e opina sobre este. Por último, deve colocar-se a
conclusão, onde está presente o balanço de toda a situação referente ao Características do relatório
Existem 3 tipos de relatório:
•
•
•

Crítico_ descreve e opina sobre a maneira como uma atividade foi desenvolvida, a fim de dar a
conhecer.
Síntese_ menos elaborado, referente a anteriores relatórios.
Formação_ mais ou menos pormenorizado, apresentando atividades desenvolvidas durante um curso
e/ou estágio.

Um relatorio bem elaborado facilita a vida dos seus leitores
Discurso
Deve conter diversas características no seu discurso, para se tornar um relatório distinto e apresentável: O seu
discurso apresenta clareza, exatidão, concisão, pertinência, objetividade, estilo direto e simples, utilização das
1ªs e 3ªs pessoas.
Todo e qualquer relatório deve ser pormenorizado destacando todos os aspectos importantes, para uma mais
fácil absorção da ideia geral do relatório.

Fazer relatório
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Trata-se de um texto por quem viu, conhece, estudou um assunto, uma situação e transmite a experiência
adquirida a um terceiro que deve confiar e utilizar as informações dadas e as conclusões a que se chegou.
Devem considerar-se sempre cinco partes:
1-

O cabeçalho
- Para um relatório de menos de dez páginas pode ser como o de uma carta;
- Para um relatório com mais de dez páginas, o cabeçalho deve ocupar a primeira página que se
torna a página de título.
O cabeçalho contém sempre a data, o nome do redator, nomes e profissões dos destinatários, o
assunto.

2-

O sumário
- Para um relatório com menos de dez páginas, limita-se a algumas linhas que indicam as partes
principais;
- Para um relatório com mais de dez páginas, o sumário é formado pela página que se segue à do
título. Constitui um verdadeiro índice e dá ao leitor uma visão de conjunto dos pontos abordados. Não
te esqueças de indicar a referência de paginação.

3-

A Introdução
- Contém as definições necessárias e indica o método utilizado para conduzir o estudo;
- Deve situar rapidamente o objectivo do relatório na empresa, na actualidade, numa
pesquisa de conjunto.

4-

O Desenvolvimento
O relatório será tanto mais claro quanto melhor o plano estiver adaptado ao assunto e
às propostas a formular.

5-

A Conclusão
Trata-se de recapitular o essencial e nela se insere a opinião do redactor sobre a
situação analisada. A conclusão deve permitir ao leitor agir, agora que possui todos os
elementos necessários e alguns conselhos sobre uma actuação possível.

Deves evitar:
•
•
•
•

fazer uma introdução tão longa e complexa que disperse a atenção;
abusar da linguagem técnica ou familiar. Não abuses das abreviaturas;
assumir um tom peremptório de quem sabe tudo;
apresentar uma massa de informação não seleccionadas ou que não domines, o que
cansará o leitor.
LAUDO TÉCNICO

:: O que é laudo técnico?
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É um documento emitido após perícia técnica realizada por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança
do Trabalho no ambiente a ser vistoriado, a fim de se comprovar a condição de insalubridade ou
periculosidade.
A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), em seu artigo195, estabelece que "a caracterização e a
classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho e
Emprego, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho,
registrados no Ministério do Trabalho e Emprego".
No seu parágrafo segundo, o mesmo artigo 195 da CLT estabelece, quando a insalubridade ou
periculosidade for argüida perante a Justiça, que o juiz nomeará perito habilitado (Médico ou Engenheiro do
Trabalho) para realizá-la, fixando prazo para entrega do laudo.

Dicas de Como fazer um Relatório/Laudo técnico
Toda vez que é necessário fazer um relatório ou laudo técnico, sobre alguma atividade ou manutenção ou
ainda
orçamento,
é
preciso
seguir
algumas
normas
na
elaboração
do
mesmo.
E isso sempre é um problema. A forma mais eficaz de acertar é se informar no órgão ou conselho
fiscalizador competente de cada área e ou profissão para ter informações sobre modelos de formulários
bem como as regras para elaboração dos documentos.
Uma definição que você precisa ter em mente é sobre o conceito do que é um relatório:
“É a 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 demonstrativos, tais como
tabelas, gráficos, estatísticas e outros.” (UFPR, 1996)
Existem diversos tipo de relatórios como por exemplo: técnico-científicos, de viagem, de estágio, de visita,
administrativos, e outros para fins especiais definidos pela empresa para relatar alguma atividade especial.
Um ponto importante na elaboração é o cuidado com a formatação do documento, que deve seguir ordens e
padrões.
Em geral as Medidas de formatação do relatório são:
Margem superior:…………. 2,5 cm
Margem inferior:………….. 2,5 cm
Margem direita:…………… 2,5 cm
Margem esquerda:……….. 3,5 cm
Entre linhas (espaço):…… 1,5 cm
Tipo de letra………………. Times New Roman ou outro tipo de letra serifada
Tamanho de fonte:………. 12
Formato de papel:……….. A4 (210 X 297 mm
Cada relatório pode ter pequenas alterações na sua estrutura, como exemplo segue Estrutura do
relatório Técnico-Científico.
Capa
Falsa folha de rosto
Verso da falsa folha de rosto
Errata
Folha de rosto
Sumário
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Listas de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos
Resumo
Texto
Anexo (ou Apêndice)
Referências bibliográficas
Se você tiver dúvidas um link interessante é bibli.fae.unicamp.br, e comente sobre quais as dicas que você
utiliza para fazer um bom relatório.
Orçamento é o plano financeiro estratégico de uma administração para determinado exercício. Apllca-se
tanto ao setor governamental quanto ao privado.
Orçamento Empresarial tem como objetivo identificar os componentes do planejamento financeiro com a
utilização de um sistema orçamentário, entendido como um plano abragendo todo o conjunto das operação
anuais de uma empresa atravês da formalização do desempenho dessas funções administrativas gerais.
Um orçamento, em contabilidade e finanças, é a expressão das receitas e despesas de um indivíduo,
organização ou governo relativamente a um período de execução (ou exercício) determinado, geralmente
anual, mas que também pode ser mensal, trimestral, plurianual, etc. O orçamento deriva do processo de
planejamento da gestão. A administração de qualquer entidade pública ou privada, com ou sem fins
lucrativos, deve estabelecer objetivos e metas para um período determinado, materializados em um plano
financeiro, isto é, contendo valores em moeda, para o devido acompanhamento e avaliação da gestão.

O estudo do orçamento, segundo alguns autores, remonta à década de 1920. Na verdade, a gestão
organizacional vem tendo saltos de qualidade desde a Revolução Industrial no Século XIX. Esta evolução
na gestão proporcionou diversas técnicas na elaboração dos orçamentos, partindo do orçamento tradicional.
Surgiram então o Orçamento de Desempenho, o Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento
(PPBS), o Orçamento Base Zero, o Orçamento-Programa, o Beyond Budgeting, o Rationalization des Choix
Budgetaires, dentre outras.

Entende-se por despesa todos os gastos da pessoa ou organização que podem, inclusive, ser classificados
de acordo com os fins a que se destinam. Receita é sinônimo dos provimentos recebidos, que também
podem ser classificados – basicamente em receitas patrimoniais (relativas a rendas geradas por
propriedades), rendas extraordinárias (essencialmente oriundas de operações financeiras, como
empréstimos a juros) e rendas tributárias, exclusivas de governos.

Os orçamentos estatais ou públicos são representações dos diversos gastos de um governo; gastos que
envolvem saúde, educação, transportes, segurança e defesa, essencialmente; uma das principais funções
do poder político é definir o orçamento a partir das receitas geradas pelos impostos e outras formas de
arrecadação. Essa atribuição recai tanto sobre o poder executivo quanto sobre o poder legislativo, nas
democracias: o executivo propõe e fiscaliza a execução do orçamento, e o legislativo analisa e aprova-o. No
Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Chefe do Poder Executivo possui a
competência de iniciar as leis que estabelecerão o Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e o orçamento (LOA). No Brasil, o órgão responsável pela elaboração e acompanhamento do
orçamento público federal é a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG). Em Portugal, esse órgão é a Secretaria de Estado do Orçamento, do
Ministério das Finanças.

A maioria dos estados também prevê mecanismos de fiscalização do orçamento público por parte do poder
judiciário. O Brasil adotou o processo misto, onde o Executivo elabora o projeto de lei do orçamento, para
posterior encaminhamento ao Legislativo, que o emenda e aprova-o. A própria Constituição Federal
estabelece que cada Poder deve acompanhar e avaliar sua execução financeira, contábil, dentre outras,
tendo o Legislativo a competência de exercer o Controle Externo das coisas públicas.
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A parte do Direito que estuda as leis sobre orçamentos públicos é o Direito Fiscal ou Orçamentário,
ramificação do Direito Financeiro.

Apesar de ser planejado com mais ou menos cuidado, um orçamento pode ser cumprido à risca, ou com
sobras ou com falta de recursos planejados.
Orçamento participativo
Em algumas cidades do Brasil, foi implementada uma política inovadora na criação dos orçamentos públicos
com a participação dos cidadãos na escolha das prioridades de investimentos: o Orçamento Participativo.
Trata-se de uma consulta popular a respeito do destino dos recursos a serem investidos durante o ano pelas
prefeituras. No entanto, geralmente a influência popular é bastante pequena nas decisões. Na VERDADE...
Orçamento empresarial
A maioria das empresas de grande porte e multinacionais têm entre suas responsabilidades desenvolver
orçamentos para seus períodos de operação. Um orçamento empresarial deve detalhar quais serão as
receitas e despesas da companhia dentro de períodos futuros. A elaboração de um orçamento deve sempre
ser feita com base nas previsões, nunca limitando a sua elaboração ao histórico, aos resultados e
pressupostos passados. A adopção de uma estratégia deste tipo, de elaboração de orçamentos
exclusivamente com base nos pressupostos passados constitui um erro estratégico, cujo resultado é
invariavelmente o desperdício. Recorrendo a uma imagem simples, elaborar um orçamento desta forma é
como conduzir um carro com os olhos exclusivamente postos no retrovisor. Um bom exemplo disto mesmo é
o orçamento geral do Estado português, em que se verifica que os gastos dos últimos dois meses do
exercício são cerca de dez vezes superiores ao do restante tempo do mesmo, no sentido de cada
departamento minimizar o risco de ser alvo de cortes orçamentais no futuro. As empresas que elaborem os
seus orçamentos com base unicamente no seu histórico revelam uma tremenda falta de objectivos. Em suma,
quem não conhece o seu rumo, não tem ventos favoráveis. Uma vez delineados os objectivos estratégicos,
que têm necessariamente que ser quantificados e pressupõem um consciência plena da situação em que a
organização se encontra, ficarão a cargo da diversas áreas operacionais as iniciativas, regidas pelos planos
de actividade. O orçamento, resultará precisamente do somatório destes planos de actividade, sendo que
este período é vulgarmente designado por período de consolidação orçamental. Entende-se assim a
necessidade de haver envolvimento pleno e coordenado de toda a organização na elaboração do Orçamento.
Em síntese, um orçamento é um processo multi cíclico que culmina no equilíbrio entre os objectivos
estratégicos, as iniciativas e os meios financeiros adequados à execução do mesmo. Um orçamento
equilibrado pressupõe realismo, no sentido de não ser demasiadamente modesto, promovendo a
desmobilização, nem demasiadamente irreal e inatingível, o que implica enorme sensibilidade de quem o
elabora. De notar que a sensibilidade, enquanto virtude, não consta nos manuais, antes deriva da curva da
experiência e da intuição, será também decisiva na resolução de problemas resultantes do orçamento,
nomeadamente no combate aos vícios orçamentais e na interpretação de desvios ao mesmo. Embora não
haja nenhum valor percentual previamente fixado para limitar os desvios orçamentais, eles carecem
necessariamente de justificação. Desta forma, um orçamento é um instrumento de de gestão. É um
instrumento de implementação da estratégia da empresa. É um instrumento de motivação, de comunicação e
de avaliação.
Períodos orçamentários
Os períodos mais comuns para o levantamento orçamentário são : Próximos 12 meses (Orçamento Anual),
orçando totais para cada mês, totalizações por trimestre quarter americano e Business Plan ou Orçamento
Plurianual ou de Capital, que corresponde ao orçamento dos próximos 5 anos.
No Brasil (ver Administração pública), o ano subsequente ao da aprovação regular do Orçamento Anual
(chamado de Orçamento - Programa) é denominado de exercício ou exercício financeiro. Assim, pode-se
definir o exercício como o ano em que há a "execução orçamentária". Já o ano de preparação ou de
aprovação orçamentária pode ser chamado de ano-calendário (como faz a legislação tributária) ou ano civil
(se coincidir com 365 dias).
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Conteúdo orçado
Os orçamentos anuais podem ser divididos em : Despesas, Receitas e Caixa, este último também
conhecido pelo nome de Fluxo de Caixa Projetado. Essa formatação permite que haja uma integração com
as contas contábeis, facilitando o acompanhamento da "execução orçamentária". Já o Orçamento
Plurianual, é mais comum de se dividir em Programas, Projetos e Atividades, como se utiliza na
Contabilidade pública Brasileira.
Como informações adicionais do orçamento de Despesas, pode-se ter as informações de Ativo Fixo e
Posições - o primeiro indicará a previsão de despesas com depreciação de bens no período, e o segundo
uma projeção da quantidade de funcionários/cargos alocados por departamento para o próximo período,
destacando admissões ou demissões.
Cenários orçamentários
Um orçamento também é dividido ou classificado por cenários, um cenário significa uma versão de
conteúdo orçamentário, portanto cenários diferentes demonstram valores diferentes para a mesma
informação a ser orçada. Os cenários mais comuns são: Exibição de Dados Históricos, Cenário Inicial,
Revisões, e Cenário Final, este último é a versão aprovada, que será utilizada para acompanhamento
orçamentário..
Fases orçamentárias
0 - Tempo Zero. Um orçamento empresarial é elaborado em fases, o que permite que ao longo do tempo
gasto para desenvolver um orçamento, todos os níveis da empresa sejam envolvidos neste trabalho.
Portanto a fase orçamentária tem relação direta com o momento no tempo em que o orçamento está sendo
desenvolvido. As fases mais comuns do são Inicial, Revisões e Final.
1 - Dados. Levantamento dos dados e informações principais: Balanço Séries Históricas Informações Físicocontábeis Outras informações estatísticas
2 - Análise do Orçamento. Análise dos Planos Estratégicos, Tático e Operacional e das informações
coletadas, visando alcançar as metas da empresa.
3 - Composição do Orçamento.
Processo de elaboração do Fluxo Orçamentário:
1.
2.
3.
4.
5.

Histórico das realizações;
Premissas;
Previsões - estimativas p/ próximo exercício;
Planilhas Eletrônicas (cálculos, tabelas etc);
Relatório preliminar.

4 - Análise da Proposta Orçamentária. A proposta orçamentária (relatório preliminar) é encaminhada aos
órgãos de decisão : (sim) - se aprovada segue p/ implantação ; (não) - não aprovada retorna para tempo
anterior.
5 - Implantação. Implantação da Proposta Orçamentária para o próximo exercício; preparação do relatório
final.
Orçamento informatizado
Empresas de grande porte e multinacionais dispõem de sistemas informatizados que auxiliam o processo de
orçamentação. Alguns dos sistemas informatizados existentes no mercado para essa função são: Tagetik
CPM, ProphixAdaytum, Hyperion, Peoplesoft Budgeting, SAPBW-SEM, S2B-ForBudget M/Legate. Esses
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softwares são destinados à orçamentação de empresas de grande porte e são classificados como softwares
de BI - Business Inteligence.
No acompanhamento da "execução orçamentária" há o auxílio do ramo da Controladoria, embora esse
segmento da atividade contábil necessite trabalhar com os chamados "itens controláveis", deixando de lado
os chamados "itens 'não controláveis", que podem corresponder a diversos elementos patrimoniais
relacionados na Contabilidade.
Empresas sem orçamento
Uma corrente de financistas mais recente, criou a teoria da "Empresa sem Orçamento", "Budgetless", essas
empresas seguem a premissa de não efetuarem um orçamento prévio para suas despesas e receitas em
um determinado período, sendo assim, estarão susceptíveis a surpresas em seus controles orçamentários.
ATAS
As atas são os registros dos principais pontos decididos em reuniões, eleições e Assembléias Gerais. Elas
devem
ser
registradas
em
um
livro
específico,
com
páginas
numeradas.
Como fazer uma Ata
Como fazer ata
É um documento que registra resumidamente e com clareza as ocorrências, deliberações, resoluções e
decisões de reuniões ou assembléias.
Deve ser redigida de tal maneira que não seja possível qualquer modificação posterior.
Para evitar isso deve ser escrita:
- sem parágrafos ou alíneas (ocupando todo o espaço da página);
- sem abreviaturas de palavras ou expressões;
- números escritos por extenso;
- sem rasuras nem emendas;
- sem uso de corretivo
- com verbo no tempo pretérito perfeito do indicativo;
- com verbo de elocução para registrar as diferentes opiniões.
Se o relator cometer um erro, deve empregar a partícula retificativa digo, como neste exemplo: “Aos vinte
dias do mês de março, digo, de abril, de mil novecentos e noventa e seis...”
Quando se constatar erro ou omissão depois de lavrada a ata, usa-se em tempo: “Em tempo: Onde se lê
março, leia-se abril”.
Modelo de ata
Data, horário, local e objetivos
Aos quatorze dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e seis, com início às vinte horas, no
salão de festas da Escola Estadual Duque de Caxias, sita na Avenida Tocantins, número duzentos e doze,
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Porto alegre, realizou-se uma reunião de todos os alunos da oitava série da escola, com o objetivo de
preparar as festividades de conclusão do primeiro grau.
O presidente, a secretária da reunião e as pessoas presentes
A reunião foi presidida pelo líder da oitava série A, José Luís Lousada, tendo como secretária a líder da
oitava série B, Andréia Passos. Contou com a participação de oitenta e dois alunos, dos professores
conselheiros das três turmas e da vice-diretora, Fabíola Barreto.
Relato da reunião propriamente dita.
Inicialmente, José Luís Lousado solicitou à vice-diretora que comunicasse as providências administrativas
e o andamento legal referente ao término do primeiro grau. Foi esclarecido que os alunos de oitava série
encerrariam o ano e fariam as recuperações juntamente com os demais alunos da escola, e que a direção
pensava oferecer um coquetel no encerramento do ano letivo para alunos e professores da oitava série,
ocasião em que os alunos receberiam o histórico escolar. A data para isso deveria ser escolhida nesta
reunião. Após ouvir variadas sugestões e opiniões, o presidente da reunião solicitou que fossem votados dois
itens: a escolha da data e se a entrega dos históricos escolares teria a presença dos pais, com homenagem a
alguns professores. Alguns alunos inscreveram-se para defender diferentes pontos de vista sobre a
conveniência ou não de se realizar uma reunião formal no encerramento do primeiro grau. Após debatidas as
idéias apresentadas, José Luís Lousado encaminhou a votação, que obteve o seguinte resultado: cerimônia
formal para entrega dos históricos escolares e posterior coquetel: cinqüenta e sete votos favoráveis e vinte e
cinco contra; entrega informal com coquetel; vinte e cinco votos favoráveis e cinqüenta e sete contra. Em
seguida, apreciadas as datas sugeridas, foi escolhido por unanimidade, o dia quinze dezembro para a
realização do evento, com início às vinte horas.
Encerramento
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Andréia Passos,
secretária, pelo presidente da reunião, pela vice-diretora e pelos professores e alunos presentes.
Recursos Audiovisuais
Presentemente, a veiculação do conhecimento é muito facilitada pelo uso dos recursos audiovisuais, ou
seja, retroprojetor, datashow, computador etc. Procuraremos, neste trabalho, anotar algumas instruções
para a preparação eficaz de slides.
2. CONCEITO
Imagem – É algo comum à exposição lexvisual (texto ilustrado) e à audiovisual (inclui sons e ruídos, bem
como a narração do orador).
Multimídia — Qualquer combinação de texto, figuras, sons, animação e vídeo transmitida pelo computador.
Slide — Qualquer material visual que seja apresentado, incluindo as apresentações de computador, slides
de 35mm e transparências.
Apresentação — É a transformação de uma informação em uma mensagem simples e concisa.
3. HISTÓRICO
A pedra lascada, no período de nossa pré-história, pode ser considerada um dos primeiros instrumentos de
comunicação (e apresentação) das informações. Depois vieram a pintura das cavernas em 17.000 a.C.; a
invenção do alfabeto sumeriano em 4.000 a.C.; o papel em 105; o tipo móvel em 1476; o quadro de giz em
1700; a fotografia em 1822; o telefone em 1876; o projetor de filme em 1887; a televisão (imagens em
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movimento) em 1926; o projetor de transparências em 1944; o videotaipe em 1956; o projetor de slide em
1961.
A partir de 1980 tivemos a invenção da planilha e do processador de texto, o banco de dados baseado em
texto, a editoração eletrônica, o gráfico em computador em alta resolução e a multimídia em 1990.
Presentemente, o computador tem tido um avanço sem limites, pois a eletrônica descobre a cada dia uma
nova forma de veicular o conhecimento.
4. CARTAZES E SLIDES
4.1. CONFECÇÃO DE SLIDES (CARTAZES)
O cartaz (slide) caracteriza-se por apresentar, através de ilustrações, textos reduzidos e cores, uma
mensagem clara e direta do tema escolhido. As ilustrações assemelham-se ao slogan, que exprime numa
frase a idéia central do que se quer transmitir.
Ele deve ser motivador, instrutivo e divulgador.
Eles podem ser confeccionados usando figuras geométricas (quadrado, triângulo e circunferência) ou
desenhos de traços (figuras de palito).
Deve ser simples, ou seja, eliminar tudo o que é supérfluo no cartaz e que possa desviar a atenção do
observador.
4.2. O CONTEÚDO EFICAZ DOS SLIDES
Para criar um conteúdo eficaz, lembre-se das seguintes regras:
MOS (mantenha-o simples);
Use desenhos ou gráficos sempre que puder e reduza o número de palavras e
números;
Deixe bastante espaço entre os itens para facilitar a visualização;
Use fontes grandes para melhorar a visualização;
Os desenhos não precisam ser perfeitos, mas devem ser claros e ter sentido;
Mantenha sempre a mesma aparência durante toda a apresentação, utilizando
sempre a mesma cor de fundo, tipo de fonte etc. Quebre a consistência somente se
desejar usar um elemento surpresa. (Hasbani, 2001)
4.3. LEMBRETES SOBRE O USO DE SLIDES
01) Coloque o mínimo possível de informação em seu slide e mantenha o foco;
02) O conteúdo dos slides deve estar diretamente relacionado ao que você está dizendo. Não deixe o seu
discurso se desviar do conteúdo imediato do slide que está mostrando;
03) Considere formas alternativas de apresentar gráficos. Por exemplo, um gráfico de crescimento
populacional pode ser construído com barras de formato humano no lugar de barras convencionais;
04) Não faça cópias xerocadas de livros ou relatórios. Faça sempre ilustrações produzidas com um estilo
consistente em toda a apresentação;
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05) Os materiais de apoio oferecem ao auditório uma representação visual de seus pensamentos. Eles
ajudam a guiá-los aos pontos importantes com mais eficiência. É mais fácil se expressar com o uso de
gravuras, gráficos e modelos. Pense no quanto é difícil descreve o desenho de um prédio, por exemplo;
06) Use figuras para transmitir uma idéia. Imagine sinais de trânsito sem desenhos. Quanto tempo
demoraria a ler "cuidado, risco de pista escorregadia?" Tempo suficiente para acontecer o acidente;
07) Um slide consiste em um título e em um corpo. O título é normalmente escrito em fontes grandes e
descreve, sucintamente, o que será apresentado no slide. O corpo é reservado para o material que você quer
apresentar. No corpo, é possível combinar desenhos, diagramas e palavras. (Hasbani, 2001)
5. O RETROPROJETOR
5.1. INSTRUÇÕES GERAIS
01) O uso de retroprojetor deve ser bem planejado, pois devemos tê-lo como um recurso de apoio à
comunicação do pensamento, e não o próprio pensamento;
02) Posicioná-lo num lugar estratégico, para que não atrapalhe a visão do público;
03) Cuidar para que todos os slides tenham a mesma aparência;
04) Evitar a cópia de livros e sua leitura através dos slides;
05) Valer-se de uma folha de papel para cobrir o material do slide que não quer mostrar ao público.
5.2. VANTAGENS DO RETROPROJETOR
As principais vantagens desse recurso visual são:
Possibilidade de uso com sala iluminada;
Adaptação em qualquer ambiente;
Projeções coloridas;
Facilidade de comunicação visual;
Facilidade de transporte;
Possibilidade de uso sem tela;
Possibilidade de substituição imediata da lâmpada;
Facilidade de ligar e desligar sem provocar distrações.
5.3. DESVANTAGENS DO RETROPROJETOR
As principais desvantagens desse recurso visual são:
Custo elevado;
Dificuldade de substituição. (Polito, 1997)
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6. OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE APOIO E A POSTURA DO EXPOSITOR
6.1. MAIS RECURSOS DIDÁTICOS
O quadro de giz, o flipchart, a Televisão, o projetor de slides, o episcópio, o computador, o datashow, o
gravador e o vídeo são outros bons recursos que o orador pode utilizar na veiculação das suas idéias. Cabelhe verificar as características (interesse e cultura) do público e utilizar o melhor material de apoio que se
ajuste às necessidades do mesmo.
6.2. PRINCÍPIOS QUE FACILITAM A UTILIZAÇÃO DA MULTIMÍDIA
Gestos: gestos nervosos e movimentos de mão desajeitados podem arruinar uma apresentação
importante. Acostume-se à posição do mouse e do teclado, mas não se apóie sobre eles.
Sorrisos e expressões faciais: transmita que você gosta da tecnologia da multimídia. Se o
computador ou monitor forem por água abaixo, não deixe seu sorriso ir com eles.
Comunicação visual: não diga ao público que você está preocupado com o seu equipamento
olhando para ele em vez de olhar para o público. Não leia o texto da tela.
Postura e movimento: não há necessidade de subir em um pedestal e nem agachar/esconderse atrás do monitor do computador. Use um controle remoto.
Uso da voz: não fale ao mesmo tempo em que o vídeo esteja produzindo sons. Não descreva ao
que o público assistirá, a menos que isso necessite de explicação.
Palavras e não-palavras: Hums, ers, e uhs comumente escapam dos lábios de apresentadores
nervosos nos espaços entre os elementos da mídia ou quando um lapso inesperado ocorre. Aceite
a pausa. (Lindstrom, 1995)
6.3. TREINANDO A EXPOSIÇÃO EM MULTIMÍDIA
Não ensaie demais; não menos do que três vezes e não mais do seis vezes é recomendável;
Não faça alterações de última hora sem uma cópia de reserva completa e disponível;
Nunca perca a sua compostura. Como diz o ditado: "Nunca deixe perceber que você está
transpirando".
7. CONCLUSÃO
Quer estejamos usando um computador, um retroprojetor, ou mesmo uma lousa, o que importa é o conteúdo
a ser transmitido e não o recurso em si mesmo. Para melhor expressarmos as nossas idéias, sejamos
breves, concisos e objetivos, colocando-nos sempre na situação daquele que nos ouve.
O bom profissional nos dias atuais define-se pela capacidade de encontrar e associar informações, de
trabalhar em grupo e de se comunicar com desenvoltura.
MÉTODOS DE TRABALHO EM EQUIPE
Comunicação para a Ação
As organizações funcionam com base na integração das atividades e iniciativas de indivíduos e equipes. Uma
das formas de produzir esta integração é organizar os processos de comunicação interna, já que para
trabalhar as pessoas estão sempre coordenando suas ações em relação às ações de outras. A comunicação
nas organizações pode ser vista como um fluxo contínuo de conversações voltadas à negociação, fixação e
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verificação do cumprimento de compromissos através da troca de mensagens escritas e faladas entre
pessoas e equipes.
Ao falar, estamos coordenando ações, fazendo coisas, produzindo.
O que permite a coordenação de ações é a existência de uma linguagem comum utilizada nas falas e
documentos que conformam os processos de discussão e decisão nas organizações. A coordenação de
ações pode ser vista como um fluxo de conversações; e toda conversação pode ser reduzida a uma pequena
variedade de movimentos básicos de linguagem. Estes movimentos básicos são chamados Atos de Fala ou
Atos Lingüísticos 2. São eles que constituem os significados nos discursos e permitem estruturar a
comunicação voltada ao trabalho e à ação de governo. Como regra geral, toda a comunicação humana
relacionada ao mundo do trabalho, mas não apenas a essa ambiente, pode ser realizada utilizando-se dois
tipos distintos de atos lingüísticos: as afirmações e as declarações.
Ao considerarmos a fala como ação - que sempre estabelece um vínculo entre a palavra de um lado e o
mundo, de outro -, cabe perguntar: quem tem a primazia: a palavra ou o mundo? Quem conduz a ação?
Quando a palavra deve adequar-se ao mundo e, portanto, o mundo é que conduz a palavra, falaremos de
afirmações.
Quando ocorre o contrário, a palavra busca modificar o mundo, ou seja, o mundo é que deve adequar-se à
palavra, falaremos de declarações.
Os Compromissos
Em nossas conversas no ambiente de trabalho existem falas que parecem definir compromissos, mas, na
realidade, não o fazem. Existe uma grande diferença entre dizer "eu te prometo" e "eu acho que poderia
fazer/ vou tentar". Ao dizer "vou tentar", por exemplo, estou expressando uma intenção e não a ação. "Você
pode concluir esta negociação até amanhã?" "Vou tentar..." “Deixa comigo...”.
Todas as expressões mencionadas encobrem um possível não-compromisso ou o provável fracasso no
cumprimento do que foi declarado. Usualmente, busca-se com este tipo de falar justamente não se
comprometer.
Assumimos compromissos com verbos executivos, que denotam ação. Existem muitos verbos com os quais
podemos fixar compromissos: “eu juro“, ”eu garanto”, “eu asseguro”, “dou minha palavra”, etc...
Da mesma forma, existem diferentes verbos para pedir: “eu solicito”, “eu ordeno”, “eu suplico”, “eu convido
etc...”; ou para oferecer: “eu sugiro”, “lhe entrego”, “recomendo”, “aconselho.. ”
A diferença entre estes verbos está no "escutar" que gera no ouvinte. Ao escutar "te ordeno", escutamos:
"tenho autoridade sobre você". Ao escutar "te convido", escutamos: "vamos juntos" e interpretamos que
poderá ser proveitoso ou arriscado para os dois.
Há ocasiões em que acreditamos estarmos fazendo pedidos, mas, de fato, não estamos pedindo nada. Por
exemplo, um Prefeito pede à sua Chefe-de-Gabinete: “Conto com você, minha amiga, dê um jeito nisto aqui e
organize minha vida!” A princípio, esta fala parece ser um pedido. Com uma observação mais atenta, vamos
ver que o Prefeito não está solicitando de forma adequada, pois o que significa "organizar a minha vida?”
Quais são os critérios de satisfação envolvidos? Sem explicitá-los, por mais que o(a) Chefe-de-Gabinete
trabalhe, sempre haverá espaço para insatisfação. O Prefeito poderá dizer/pensar: ".ela não está dando conta
do recado!"; a Chefe-de-Gabinete sempre poderá dizer/pensar: ”...estou sendo incapaz de organizar a vida do
Prefeito. Sou incompetente!”.
Apesar das dificuldades que temos em fazer pedidos ou fixar compromissos, é impossível viver sem utilizar
estes tipos de declarações. Muitas vezes, deixamos de fazê-lo – em momentos importantes para nós esperando que as outras pessoas adivinhem nossas necessidades e prometam aquilo que não foi pedido.
Chegamos a ficar magoados porque certas pessoas não agem de acordo com o que imaginamos tenha sido
feito, mas que de fato nunca foi declarado.
Sinceridade
Julgamos que os compromissos assumidos estão de acordo com seus outros compromissos e com
suas conversas internas (aquelas que não exteriorizamos).

Português Instrumental

38

"Me parece que Maria não está sendo sincera ao se comprometer a elaborar aquele estudo até a próxima
segunda feira. Sei que ela assumiu outras tarefas importantes e que não vai priorizar a promessa que fez."
Competência
Avaliamos que a pessoa que faz a promessa está em condições de cumpri-la efetivamente e será
capaz de atender aos critérios de satisfação estabelecidos.
"Pedro vai realizar a reunião com os participantes do projeto cidadania, conforme acertamos, pois ele tem
sido capaz de trabalhar com grupo, encaminhar as discussões pertinentes e construir com as pessoas os
resultados esperados."
Confiabilidade
Julgamos que a pessoa irá honrar o compromisso, pois temos observado que, ao longo do tempo,
ela tem cumprido suas promessas.
"Acredito que o responsável pela área de produção estará na sala de reuniões no horário correto,
pois ele tem sido sempre muito pontual."
A questão da confiança também é válida quando fazemos promessas a nós mesmos. Ainda que não
sejamos cobrados socialmente por romper nossas próprias promessas, podemos perder a confiança em nós
mesmos.
Falar e Escutar
Subestimamos o papel e a importância do escutar no processo da comunicação humana. De acordo com o
senso comum, o falar é percebido como o lado ativo da comunicação, enquanto o escutar é o seu lado
passivo. Atribuímos grande importância ao quê e ao como se fala. Mas nos esquecemos que falamos para
sermos escutados. Supomos que, ao falar clara e objetivamente, caso isso fosse possível, a mensagem
será recebida dessa maneira. Na base dessa suposição, reside a idéia segundo a qual "transmitimos
mensagens": o orador emite e o ouvinte recebe a mensagem tal e qual. Esta interpretação da comunicação
como transmissão de mensagens é antiga, baseada em posições de autoridade e posse do saber e
desconsidera a biologia e a psicologia humana.
Entendendo o trabalho em equipe
Conjunto de pessoas com habilidades complementares, comprometidas umas com as outras pela missão
comum, objetivos comuns e um plano de trabalho bem definido.
É importante para o sucesso da equipe a interação entre os membros, o respeito, a solidariedade, a
ética, a confiança e também seguir alguns métodos de trabalho como:
Discutir exclusivamente idéias:
Um bom profissional busca e discute idéias. Evita expor questões pessoais.
Idéias sensacionais podem surgir quando se permite ouvir novas idéias e conseqüentemente,
perceber que estas contribuições podem melhorar e aperfeiçoar a idéia inicial.
Buscar um diálogo competente:
Os argumentos devem sempre ser apresentados de maneira clara, para que possam ser entendidos e
discutidos pelas partes.
Não temer o conflito:
O líder ou membro de equipe deve saber lidar com os conflitos e administrá-los com firmeza e habilidade.
Os conflitos sempre acontecem e isso é saudável, desde que saibamos tirar deles o melhor proveito
para o sucesso da negociação.
Conflitos não significam desavenças, mas diferentes pontos de vista.
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Saber ceder:
Ceder em nome do grupo é uma coisa natural dos que trabalham em equipe.
Desse modo, consegue também aceitação e aprovação de todo o grupo.
Discordar construtivamente:
Criticas são sempre construtivas quando feitas com critério.
Criticar é bom, no entanto há pessoas que concordam com tudo só para não terem o trabalho de
analisar o assunto.
E a outras que não desejam se expor e nem se comprometer.
Construir idéias:
Uma idéia pode ser ampliada ou modificada através de discussões e acordos e, assim, resultar numa ação
conjuntiva.
Permita que os problemas e as idéia sejam resolvidas em conjunto e através de um diálogo aberto.
Ficar pelos corredores comentando assuntos que não foram tratados durante uma reunião é
improdutivo e desconfortável.
Contribuir positivamente:
Sempre que possível, ajude um colega que está precisando. Pode parecer simples, mas é sensacional contar
com uma mão amiga quando estamos precisando concluir uma tarefa.
Quando um profissional expande seu círculo de amizade está incluindo novas pessoas de valor,
ensinando, incentivando, motivando e desafiando a progredir em direção aos seus objetivos.
Os relacionamentos prosperam quando um colaborador obtém o que precisa do outro e o êxito no
trabalho em equipe ocorre quando um lado ganha e o outro também






Disposição de compartilhar objetivos. Saber ouvir.
Considerar as experiências do outro.
Construir em conjunto um plano de trabalho.
Definir responsabilidades, avaliando constantemente os processos e os
resultados.
Aceitar as diferenças

Fases do Trabalho em Equipe
Abordagem:
O profissional deve saber como encaminhar qualquer questão no ambiente de trabalho, seja para sugerir
mudanças, seja para criticar ou elogiar os serviços ou os colegas.
O profissional precisa aprender a apresentar suas idéias no momento certo, de maneira a estabelecer
relações pessoais construtivas.
Conversa:
Tendo conhecimento profundo da situação e dos objetivos que pretende alcançar uma conversa, numa
reunião, num momento de decisão, na hora de resolver um problema, o membro da equipe deve apresentar
uma argumentação que justifique suas opiniões, idéias e sugestões.
É preciso fugir da tentação de falar demais se não tem o que dizer, tampouco deve deixar de falar por
receio de se expor ou de não agradar
Superação de objeções:
Nesta fase do trabalho em equipe, ocorrem as avaliações das sugestões e propostas apresentadas.
Respeitar a opinião dos seus companheiros de trabalho é uma tarefa que irá possibilitar
reconhecimento, confiança e valorização, permitindo estabelecer uma relação de respeito profissional.
Acordo:
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Ultrapassada a fase dos debates entre os membros de uma equipe e a apresen- tação do ponto de
vista de cada um, o profissional precisa ter o espírito de corporação e procurar chegar a um consenso com os
colegas.
Lembramos que o consenso não implica, necessariamente, unanimidade. Devem se levar em conta as
posições de todas as partes interessadas na conciliação das opiniões conflitantes.
Re-abordagem:
Abrir possibilidades para um assunto ser re-abordado pela equipe de trabalho é acreditar na
possibilidade de se chegar a um acordo, a um consenso.
A re-abordagem confirma que o trabalho em equipe eficaz é o resultado do cultivo permanente da idéia
do “nós”.
Ela pressupõe a possibilidade de rever posições ou decisões tomadas, a partir do momento que um
fato novo ou uma reflexão mais profunda aponte para uma solução melhor
O que não se deve fazer
Falar dos outros é sempre delicado. Portanto, se você tem algo a dizer para seu colega diga diretamente a
ele. Desta forma, evita que o comentário seja mal interpretado e retransmitido por outros funcionários. Ao
fazer uma crítica diretamente ao colega em questão você evita que seu comentário chegue distorcido aos
ouvidos dele, o que pode gerar conflitos. Além disso, falar pelas costas e comentar sobre a vida alheia é uma
atitude mal vista.
Rejeitar o trabalho em equipe
Hoje, independentemente de seu cargo, é preciso saber trabalhar em equipe, já que bons resultados
dificilmente nascem de ações individuais. No ambiente corporativo, uns dependem dos outros. Se o
funcionário não estiver disposto a colaborar com os colegas, certamente será um elo quebrado. Com isso, o
grupo/equipe não chegará ao resultado desejado. Ser resistente ao trabalho em equipe é um revés grave.
Sem essa abertura, dificilmente o colaborador conseguirá obter sucesso.
Ser antipático (a)
A empatia é muito útil no ambiente de trabalho. Você deve ser leal, cortês, amigo e humilde. Falar
bom dia e cumprimentar os outros são atitudes que demonstram educação e respeito pelos demais. O fato
do trabalho exigir concentração do colaborador não significa que ele não possa ser cordial e abrir um
espaço na agenda para ajudar os companheiros de equipe.
Deixar conflitos pendentes
Conflitos acumulados podem se agravar. Qualquer tipo de problema referente ao trabalho, dúvida
sobre decisões, responsabilidades que não foram bem entendidas, alguém que ficou magoado com outro
por algum motivo, enfim, qualquer tipo de desconforto deve ser esclarecido para evitar a discórdia no
ambiente. O funcionário deve conversar para resolver o assunto, caso contrário, isso poderá gerar antipatia,
fofoca com outros colaboradores e um clima péssimo para toda a equipe
Ficar de cara fechada
Ter um companheiro de equipe com bom humor anima o ambiente de trabalho, enquanto que topar
um colega mal-humorado causa desconforto do início ao fim do expediente. Esta postura gera desgastes
desnecessários, pois além de deixar toda uma equipe desmotivada ainda atrapalha a produtividade.
Pessoas mal-humoradas geralmente não toleram brincadeiras. Com isso, automaticamente são excluídas
da equipe, o que não é saudável. Por essa razão, manter o bom humor no trabalho é fundamental para
cultivar bons relacionamentos.
Deixar de cultivar relacionamentos
Os melhores empregos não estão nos jornais e nem nos classificados. A partir do seu
relacionamento interpessoal no trabalho é que conseguirá construir uma rede de contatos que servirá, no
futuro, para encaminhá-lo às melhores oportunidades. É importante mostrar dinamismo, ser cooperativo no
trabalho e nunca fechar as portas pelos lugares onde passar.
Não ouvir os colegas
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É importante escutar a todos, mesmo aqueles que têm menos experiência. Isso estimula a
participação e a receptividade de novas idéias e soluções. Questionar com um ar de superioridade as
opiniões colocadas numa reunião não só intimida quem está expondo a idéia, como passa uma imagem de
que você é hostil. É necessário refletir sobre o que está sendo dito, não apenas ouvir e descartar a idéia de
antemão por considerá-la inútil.
Não respeitar a diversidade
Todas as diferenças devem ser respeitadas entre os membros de uma equipe. Não é aceitável na
nossa sociedade alguém que não queira contato com outro indivíduo apenas por ele ser diferente. Ao passo
que o funcionário aceita a diversidade, ele amplia as possibilidades de atuação, seja dentro da organização
ou com um novo cliente. Além disso, o respeito e o tratamento justo são valores do mundo globalizado que
deveriam estar no DNA de todos. Sem eles, o colaborador atrapalha o relacionamento das equipes, invade
limites dos colegas e a natureza do outro.
Apontar o erro do outro
A perfeição não é virtude de ninguém. Antes de apontar o erro do outro, deve-se analisar a sua
própria conduta e sua responsabilidade para o insucesso de um trabalho ou projeto. É melhor ajudar a
solucionar um problema do que criar outro maior em cima de algo que já deu errado. Lembre-se: errar é
humano e o julgamento não cabe no ambiente de trabalho. No futuro, o erro apontado pode ser o
Ficar nervoso (a) com a equipe
Atritos são inevitáveis no ambiente de trabalho, mas a empatia deve ser colocada em prática nos
momentos de tensão entre a equipe para evitar que o problema chegue ao gestor e se torne ainda pior.
Cada um tem um tipo de aprendizagem e um ritmo de trabalho, o que não quer dizer que a qualidade da
atividade seja melhor ou pior que a sua. O respeito e a maturidade profissional devem falar mais alto do que
o nervosismo. Equilíbrio emocional e uma conduta educada são importantes tanto para a empresa como
para o profissional.
PALESTRAS TÉCNICAS
dicas sobre como falar em público. Este assunto não está conectado diretamente com Bolsa de Valores,
porém quem é do ramo, uma hora ou outra acaba encontrando-se em situações semelhantes, como
pequenas reuniões com sua equipe ou reuniões com um setor da empresa, fazendo com que este post seja
uma ótima dica de leitura
1. Domine o tema. Procure falar a respeito de um assunto sobre o qual você tenha domínio. Pode ser fruto
de sua experiência pessoal, acadêmica ou profissional. O fato é que conhecer o assunto com certa
profundidade torna sua exposição mais original, espontânea e cadenciada, conferindo-lhe maior
tranqüilidade e credibilidade. Em 2005, após apresentar a palestra “Sete Vidas”, na Adidas do Brasil, o
presidente da empresa, Marcelo Ferreira, solicitou-me uma palestra sobre administração do tempo. Na
ocasião, informei-o de que esse tema não constava de meu portfólio e que precisaria prepará-lo. Durante
seis meses li uma variedade de livros sobre o assunto até estar pronto para discorrer sobre o tema. Hoje
esse é um de meus objetos de estudo favoritos e a palestra “Construindo um Dia de 30 Horas” um dos
temas mais requisitados.
2. Conheça seus ouvintes. Saiba previamente com quem irá falar e busque informações sobre seu perfil.
Cada audiência demanda uma abordagem diferenciada, porque tem características e expectativas próprias.
Imagine como dirigir-se a estudantes e executivos, jovens e idosos, pós-graduados e pessoas com menor
instrução. A linguagem e os exemplos seguramente serão distintos em cada situação.
3. Conheça o espaço físico. Visite com antecedência o ambiente no qual irá discursar. Avalie suas
dimensões e o impacto sobre a acústica, a disposição dos assentos em relação ao palco ou ao local em que
você ficará postado, o índice de luminosidade, as áreas de circulação. Mais do que tudo isso, perceba o
ambiente a fim de sentir-se confortável no momento da exposição. Em 2006, na Celulose Nipo-Brasileira
(Cenibra), fui convidado a ministrar a palestra de encerramento da Sipat. O local era improvisado, a fim de
permitir a participação de um maior número de colaboradores e a tela de projeção era diretamente afetada
pela luz do sol. Por conhecer essa situação previamente, alterei o conteúdo de minha apresentação,
excluindo imagens e vídeos que não seriam visíveis naquelas condições, sem prejuízo à mensagem final.
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4. Use a roupa certa. Terno e gravata para homens, tailleur para as mulheres, certo? Não
necessariamente. Dependendo das características do evento, um traje mais informal pode ser
recomendável e garantia de sucesso. Já participei de convenções de empresas nas quais substituí o
conjunto camisa social, gravata e paletó pela camiseta com o tema do evento. Isso gera proximidade e
sinergia com os participantes.
5. Dê colorido à sua voz. Uma palestra tem como característica o fato de ser, em essência, um monólogo,
ainda que o conferencista utilize recursos variados, incluindo a participação da platéia. Por isso, durante a
exposição, alterne a entonação e a velocidade da voz, ora falando mais alto, ora sussurrando; ora
discorrendo pausadamente, ora acelerando as frases.
6. Pronuncie bem as palavras. Além de pronunciar as vogais em ditongos e os “r” e “s” em finais de
palavras, atente para evitar o uso de cacofonias como “né”, “ããã”, entre outros, uma vez que estes podem
comprometem a qualidade da comunicação. Procure sempre aprimorar sua dicção, articulando com
correção palavras e sons.
7. Cuidado com o vocabulário. A linguagem utilizada na comunicação deve estar alinhada ao perfil dos
participantes. Assim, jargão profissional e termos técnicos podem ser utilizados com seus pares, mas são
inadequados para uma audiência heterogênea. Além disso, tenha atenção especial em relação às regras
gramaticais, conjugação de verbos, concordância, coesão e coerência textual.
Palestras e palestrantes, em baixa!
O festival de palestras que ainda vem acontecendo no Brasil, atraindo muita gente aos auditórios e
anfiteatros, principalmente nas cidades de médio porte, no momento, parece entrar em fase de esgotamento.
Alguns palestrantes são contratados a peso de ouro como gurus da "auto-ajuda"; tem o poder pessoal ou
conhecimentos que despertam a “auto-estima" de empresários a professores desmotivados, sofrendo com a
falta de perspectiva encontrem sua bússola perdida, para reorientar sua vida com mais otimismo, geralmente
de modo individual e empreendedorista.
O governo defunto de FHC colaborou indiretamente com o abuso dessa metodologia de ensino. Afinal, era a
perspectiva neoliberal tocada pelo discurso valorizador do “capital” conhecimento e informação, digamos,
pretensamente apolinista. O novo governo, petista, injetou otimismo e levantou o moral de todos com uma
nova perspetiva de filosofia política, principalmente nos setores que mais precisavam de palestras como meio
mágico de cura. Mesmo assim, devem surgir novos nomes de palestrantes melhor sintonizados com os novos
ventos, embalados pelo atual momento político dionisíaco. Os novos palestrantes provavelmente
abandonarão as fórmulas mágicas da "qualidade total" cujo foco era primeiramente o "resultado", para uma
preocupação mais social, humanista, talvez messiânicos, passionais, porém ainda não desligados do
especialismo acadêmico.
No campo da educação, o reconhecimento de que era necessário um oferecimento sistemático de "formação
continuada" dos professores, ainda vem levando secretarias de educação ou escolas públicas com iniciativa
própria e, principalmente as particulares, a promoverem algumas palestras de "emergência" ou pseudoseminários distribuídos em "semanas" de Educação, de Pedagogia, de Psicologia, de Administração, de
Economia, etc. Parece que o campo da educação bate o recorde com esse tipo de evento, na maioria das
vezes organizados sem se saber com profundidade o porquê de tal evento, com temas fora do interesse da
audiência, mas certamente segundo os interesses de quem está no poder de decisão. Até os chamados
"cursos de especialização", fornecidos pelas universidades particulares, foram -e ainda são- ministrados
segundo os "critérios de mercado ou demanda", geralmente conduzidos no estilo de "palestras-shows",
desenvolvidas por nomes expressivos do meio profissional. Alguns viraram estrelas de tão famosos que se
tornaram com suas palestras “estilizadas”, acostumaram-se a viajar de avião, a dormir em bons hotéis, como
se fossem artistas. Não raro esses palestrantes estrelas causam ciúme e inveja nos seus pares, acirrando os
mecanismos de defesa do ego, bem descritos por Anna Freud. Freqüentemente o professor preterido destila
o seu veneno com um colega de sucesso, dizendo "... sua palestra é cheia de lugares comuns", ou "é bom
artista, mas não é bom professor", etc.
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Como acontecem as palestras?
O clima das palestras geralmente lembra um culto-show religioso neopentecostal. Costuma se dizer meio de
brincadeira ser uma "palestra-show", visto que, tudo depende da performance de ator do palestrante e do
cenário escolhido para a palestra. Enquanto a palestra tende a ser mais informal, dinâmica e fácil de ser
acompanhada, uma conferência tende a ser enfadonha se o conferencista, o expert, seguir o ritual de ler ou
"conferir" o texto que trouxe de casa. Alguns criticam a técnica da palestra segundo o argumento que esta se
preocupa mais em "inculcar" certas crenças ou idéias pasteurizadas (ideologia), por exemplo, despertar a
motivação e a auto-estima canalizadas para o empreendedorismo, a qualidade total, etc, do que propriamente
levar a platéia a pensar, a refletir ou questionar uma determinada problemática. A maioria dos palestrantes da
era FHC foram selecionados e contratados para "injetar" otimismo nos profissionais vistos como
desanimados, sem confiança na sua bússola existencial e profissional.
Observa-se facilmente um público heterogêneo muito mais interessado na "estrela" que fará a palestra-show
e sua performance, do que propriamente na profundidade do assunto a ser desenvolvido. Já me dei ao
trabalho de observar que muitas pessoas saem do encontro sem ter gravado o título da palestra. Há mesmo
os que lá vão mais interessados na oportunidade de verem e pedirem um autógrafo do profissional que é
visto na televisão ou escreveu um livro ora sendo divulgado ou já conhecido, que em geral ele não leu. O
jornalista Victor Gentilli escreveu: "palestras são monólogos em que os palestrantes, embora profissionais,
portam-se como celebridades".
Hoje existem grandes celebridades, como o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton - talvez o mais caro
palestrante do momento. O nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso parece inclinado a seguir esse
mesmo caminho. Mas, existem palestrantes pouco conhecidos; por exemplo, ao publicar um livro de autoajuda, recebem orientação do marketing da editora para dar palestras, quase de graça, com a meta de fazer
subir as vendas de seu livro. Atualmente, o escritor Michel Moore é um famoso palestrante, nos EUA,
divulgando suas idéias e críticas ao sistema econômico norte americano. No Rio de Janeiro, um camelô de
estilo carismático vem despertando o interesse de empresas que fazem concorrência para ouvi-lo. Disse no
Jô Soares, ganhar muito mais fazendo palestras do que vendendo bugigangas em sua barraquinha.
Os limites da técnica e do estilo
Assim como o ator deve saber se relacionar com os expectadores, também o professor deve saber lidar com
as diferenças individuais e das turmas durante todo o curso ministrado por ele, porém o palestrante dispõe
somente de um único encontro para criar laço efetivo (transferência) e transmitir suas idéias ao auditório
Palestras podem ser ótimas, o palestrante pode ser muito carismático, competente nas frases de efeito e nos
movimentos pseudoteatrais, mas jamais substitui as aulas de um curso ou uma orientação face-a-face. Tal
como uma aula, também a palestra é um discurso situado no “lugar de mestre” (Lacan), ambas tendem a
repetição de lugares comuns usados para outros encontros; talvez a palestra marque melhor esse "lugar de
mestre", lacaniano, na medida em que visa vender as idéias previamente tomadas como “certas”. Muitos
palestrantes têm um discurso dogmático, quase religioso. Contudo, se o palestrante for consciente do limite
ou ética de sua função, evitará reduzir o discurso "teórico" ou "técnico" em um discurso moral, visando dirigir
comportamentos. Dito de outro modo, em vez de se posicionar no lugar epistemológico, de dúvida metódica
ou teórica, convidando todos a problematizar as coisas, pode ser tentado em apresentar soluções
ideologicamente prontas. Esse problema é sentido especialmente nos cursos pertencentes as Ciências
Humanas, geralmente impregnadas mais de moral (ou ideologia) do que de cientificidade.
Como sabemos, os cursos prometem determinado caminho de formação que fundamentalmente é composto
por aulas que envolvem a fala conteudista do professor e a escuta interessada dos alunos, formando uma
conversação - quase um "diálogo"-, causando reflexão, troca de opiniões, a produção de idéias e a
sistematização de conhecimentos pelo aluno. O professor com sabedoria espera que alguns de seus alunos
irão superá-lo, tanto no conteúdo como na técnica e no estilo. Já o professor-pesquisadori [1] ou expert sentese despreparado com a realidade do ensino, fundada no corpo a corpo das relações pessoais entre professor
e aluno. Situada melhor na dimensão do “conhecimento especializado”, do “expert”, as palestras são
monólogos descompromissados, os cursos (ou percursos) não oferecem continuidade, nem compromisso de
retorno dos ouvintes, nem avaliação alguma quanto ao que foi exposto. Sendo assim, podemos dizer que as
palestras constituem já um estilo que caminha fora do canonismo universitárioii [2] .
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Não pretendemos nesse artigo criticar o uso de palestras, afinal, por experiência própria sabemos que elas
servem para algum setor do desenvolvimento da aprendizagem de conhecimentos e assimilação de
informações, porém temos dúvidas quanto a ser principal técnica de boa e ampla formação ou de
aperfeiçoamento de profissionais para além da técnica. Enquanto técnica e linguagem, a palestra parece
sintonizada com o estetismo, o espetáculo das palavras e dos movimentos, o pragmatismo, a rapidez, a
crença do preenchimento dos vazios não preenchidos pela sociedade de consumo, próprios de nossa época.
Existem palestrantes que acreditam que seu estilo de palestra funcione como uma técnica de cura das
aflições humanas. Acreditam ser a palestra mais uma forma de terapia, porém barato, de efeito rápido e
divertido. Boa parcela dos freqüentadores das “palestras de ajuda” demanda exatamente isso: "auto-ajuda",
palavras "amigas", expectativa de abertura de horizontes, alimento laico para o espírito combalido, e, ao
mesmo tempo, ser um encontro para ver e ouvir.
O uso abusivo das palestras é sustentado na crença de que o conhecimento deve ser tratado segundo o
modelo empresarial, organizado racionalmente visando a objetividade, mas que, para criar efeito nos
ouvintes, precisa de um tom passional, quase místico. Também a tradição escolásticaiii [3] , ainda tão
presente nas aulas das universidades, negando os novos recursos didáticos e tecnológicos, vem sendo
questionada como método e estilo eficaz de ensino. Ora, a técnica moderna de palestras ensina aos
professores que uma aula deve ser desenvolvida com paixão, entusiasmo e leveza. Elas têm a função de ser
um "despertar" dos ouvintes para uma problemática, algumas idéias, ou o aprofundamento de alguma
temática, porém de modo sintético. A palestra não é análise, mas somente síntese. As aulas e seminários
cumprem a função metodológica de fazer análise, de aprofundar e extrair novas perspectivas de estudo, de
incentivar e traçar metodologias para pesquisas e ações.
Começa a aparecer uma nova geração de palestrantes "chapa branca petista" vem "substituindo" a anterior,
marcadamente de ideologia neoliberal, que fazia elogios a globalização, as privatizações, a qualidade total
nas empresas e até escolas e universidades, etc. Mas, como todo governo – mesmo de esquerda - gera
dissidências ou oposições de diversos matizes, vemos surgir no grupo petista, os "radicais", caminhantes na
linha contrária ao governo Lula.
Enfim, palestras, aulas, conferências, seminários, dinâmicas de grupo, debates, são métodos não neutros
que despertam, informam, formam, mas também podem deformar o processo de ensino-aprendizagem. Há
que se ter bom senso e discernimento para saber escolher entre palestras, aulas, conferências, seminários,
dinâmicas, etc., pois cada técnica deve ser mais ou menos apropriada para determinados conteúdos,
momento e estilo pessoal de quem vai ministrar o assunto.
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