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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 

em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 
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Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 

empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 
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PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS  

     "Na língua portuguesa e na vida,  
temos que saber escreve-las." 

Celso Luis de Lima 

1.1. ORAÇÃO 
  

 Uma frase verbal  pode ser também uma oração, para tanto é 

necessário que o enunciado tenha sentido completo e que tenha verbo (ou 

locução verbal). Na oração as palavras têm relacionamento entre si, como 

partes de um conjunto harmonioso, onde são os termos ou unidades sintáticas 

da oração, onde cada um desempenha uma função sintática.  

Exemplo: “Josefa terminou a leitura do livro”. 

   Segundo Cury (2018), quando dizemos algo a outra pessoa, podemos 

falar de forma isolada, ex.: “Cheguei”, e quando falamos de forma agrupada, se 

tornam frases ou orações: “cheguei tarde ao serviço”. 

E por meio de orações pode ser: 

I. Informar ou declarar, oração declarativa: 

- Afirmativa: “o treinamento já começou”, 

- Negativa: “o treinamento ainda não começou”. 

 

II. Pedir uma informação, oração interrogativa: 

- Direta: “já começou o treinamento?” “Quem me procura?” “Aonde 

foste?”. 

- Indireta: “desejo saber se já começou o treinamento?” “Veja que me 

procura”. 

 

III. Aconselhar, ordenar ou pedir, que seja feito algo ou não, oração 

imperativa: 

- Afirmativa: “aproxime-se.” 

- negativa: “não fique distraído.” 

-  

IV. Desejar alguma coisa (oração optativa): “vá com Deus”. 
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1.2. ORTOGRAFIA 
 

Segundo Geiger (2009) com a nova ortografia, os ditongos abertos 

tônicos - de palavras paroxítonas, são escritos assim: 

- ideia (s) 

- geleia (s) 

- joia (s) 

- tramoia (s) 

- apoia 

- heroico (s) 

 

 Cuidado com acento gráfico se o ditongo estiver na última ou penúltima 

sílaba: 

- anéi (s) 

- herói (s) 

- fiéis 

- anzóis  

- axóideo (s) 

 

Essas palavras terminadas em (oo) e em (eem), não tem mais acento 

circunflexo, veja o exemplo a seguir: 

- voo 

- deem 

- enjoo 

- veem 

- creem 

- abençoo 

- leem 
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Os verbos (ter e vir) na 3ª pessoas do pl. do pres. do ind. mantêm 

acento: (têm e vêm), sendo diferente das flexões de 3ª pessoas sing. (tem e 

vem), e dos derivados desses verbos temos: mantém e mantêm, provém e 

provêm, retém e retêm, convém ou convêm. 

 Não se usa hífen quando o prefixo ou falso prefixo termina em vogal  e o 

segundo elemento começa por r/ s, e a consoante r/ s é duplicada: 

- ultrassom 

- ecossistema 

- conssegurar   

 

Não se usa hífen quando o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o 

segundo elemento começa com vogal diferente: 

- autoescola 

- copiloto 

- suprassumo 

- autoimune 

 

Observação: 

- nominal: água de cheiro/ café da manhã 

- adjetiva: cor de abóbora  

 

 Ainda temos algumas exceções do uso do hífen: 

- água-de-colônia 

- arco-da-velha 

- cor-de-rosa 

- pé-de-meia 

- bem-te-vi 

- brinco-de-princesa 
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Mal/Mau 

Quando puder ser substituído por “bom,” não tenha dúvida, empregue mau: 

- escolheu um mau momento para falar. 

- sempre tinha mau comportamento em sala de aula. 

 

Caso possa ser substituído por “bem,” não tenha dúvida, empregue o mal: 

- aquela pessoa agiu muito mal. 

- aquela bicicleta está mal conservada. 

 

Cessão/Sessão/Secção/Seção 

Cessão 

Quando praticado o ato de ceder algo a alguém: 

- ato de ceder: ela fez a cessão de sua casa para uma instituição de 

caridade.  

- cessão de um terreno pela prefeitura para construção de uma 

creche. 

 

Sessão 

Quando ocorre algo que pode ser mencionado com período de uma 

reunião: 

- reunião em sessão extraordinária na câmara dos vereadores. 

- não consegui assistir a primeira sessão. 

 

Secção/Seção 

Secção ou seção é utilizada para referenciar a (parte de um todo), ou seja, 

subdivisão: 

- li na secção ou seção, de esporte do jornal, que o goleiro do time acaba de 

ser vendido, para um clube japonês. 

- esse produto fica na secção ou seção, dos produtos diet. 
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Por que/Por quê/Porquê/Porque 

Primeira regra: no final da frase quando aparece a palavra que, essa 

receber acento circunflexo (quê):  

- você tem medo de quê? 

- você tem fome de quê? 

- você não irá à festa por quê? (sentido de razão - você não irá à 

festa por que razão?). 

  

Por que (separado), quando ele pode ser substituído por: pelo qual, pela 

qual, pelos quais, pelas quais, por qual, por quais: 

- esta é a ponte por que passo todo dia, (pela qual passo). 

- não sei por que motivo ele pagou essa conta, (por qual motivos). 

 

Porquê (junto e com acento circunflexo), significa motivo: 

- ainda não consegui entender o porquê da separação dessas crianças. 

- somente agora entendi porquê usa isso. 

 

Porque (junto e sem acento) usa quando pode ser substituída pela palavra 

pois. 

- não pude vir na sua casa porque estava doente, (não pude vir na sua casa 

pois estava doente). 

- não recebi o prêmio porque faltou pontuação, (não recebi o prêmio pois 

faltou pontuação). 

 

Aonde/Onde 

 Só empregue aonde, quando puder ser substituído na frase por (para, 

onde): 

- Aonde você vai com essa correria? (Para onde você vai). 

- Aonde está levando isso? (Para onde está levando). 

 

Obs.: Caso não possa ser substituído (para onde), usa simplesmente onde. 

Onde você mora?  
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Veja que nessa frase não pode ser mudado para onde você mora?  

 

1.3. CRASE 
  

 Segundo Gold (2010), a crase como muitos pensam, não é um acento e 

sim um sinal gráfico, para indicar uma fusão, vamos entender melhor o que 

significa isso, e por que as pessoas confundem. 

 Em linhas gerais o uso da crase se dá em: usa-se o sinal de indicativo 

da crase quando há fusão de dois as:  

a + a = à. Eu entreguei o documento à professora. 

 

Observações: 

Antes de nome próprio feminino e de pronome possessivo feminino é 

facultativo o uso de crase:  

- Entreguei o documento à/a Maria. 

- Entreguei o documento à/a Maria secretária.   

 

Onde sempre ocorre crase 

● Nas expressões adverbiais femininas: 

- falou à vontade, (modo). 

- cheguei à tarde, (tempo). 

- feriu-o à ferro, (instrumento). 

 

● Nas locuções formadas por palavras femininas: 

- à medida que o passava, ia clareando.  

 

● Nos pronomes demonstrativos: aquele(s), aquela(s), aquilo(s), que 

venham antecedidos pela preposição a: 

- refiro-me àquele processo. 

- ele fez alusão àquilo que ela falava. 
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● Na expressão à moda de mesmo que ela esteja oculta: 

- ele escreve à Rui Barbosa. 

 

● Na indicação de número de horas, desde que não venha antecedida por 

preposição: 

- a reunião será às 15 horas. 

- a reunião está marcado para às 15 horas. 

 

● Antes de nome de cidade e estados que exijam a preposição a: 

- vou à Bahia. 

- vou à bela Salvador. 

 

Nunca ocorre crase 

● Antes de nomes masculinos e de verbo: 

- entreguei o documento ao professor 

  

● Antes de pronome, com algumas exceções, (senhora, senhorita e dona). 

- Entreguei o documento a esta juíza: 

- solicito a v.sa. o relatório. 

- solicito a senhora a observação das normas.  
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                 UNIDADE II – ESTRATÉGIAS DE LEITURA  

"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento,  

e não mais lutando por dinheiro e poder,  

então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível."  

Thomas Jefferson 

 

 

Figura 1: Estratégias de Leitura 

 

 

Fonte: Guimarães, 2012, pág. 81. 

 Como mostra a figura 1, Guimarães (2012), elencou cinco estratégias de 

leituras, ao longo de todo o processo temos a ativação dos conhecimentos 

prévios. A leitura é algo mágico, conforme vamos lendo nosso cérebro nos 

conduz a um novo mundo, quando fazemos a leitura por vontade própria, logo 

criamos o que a Guimarães chamou de estabelecimento de objetivos, como é 

isso? Se você comprar um medicamento, logo vai querer ler a bula, e 

possivelmente os campos de leituras serão: contra indicações e posologia. 
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 A leitura apresentada anteriormente, motivada por prazer ou por motivos 

técnicos é fácil, pois existe um objetivo de leitura. O problema é quando a 

leitura passa ser obrigatória, para fazer um exame, somos forçados a ler e isto 

ninguém gosta. 

Quando somos forçados a ler a leitura acaba por ser sem sentido, sem 

objetivo, lemos, mas não sabemos ao certo o porquê da leitura. Guimarães 

(2012), conta que alguns anos atrás os professores adotavam a pratica da 

leitura por leitura, sem objetivo específico, apenas por ler, mas os alunos 

ficavam perdidos sem saber o real motivo de porque estavam lendo, isso leva a 

uma aversão a leitura, por isso sempre que for ler algo tenha em mente o 

porquê de ler, ter um objetivo. 

 

2.1. A ARTE DA LEITURA  
 

Segundo Mortimer (2010) se você deseja ler para dormir, “é só pegar 

qualquer livro que não tem interesse, pouca luz, deitar-se confortavelmente e 

pronto, logo estará dormindo,” “igual um bebê”. Mas a regra para se manter 

acordado e fazer uma boa leitura e aprender com essa, não é simplesmente 

fazer o contrário, mas sim, estar interessado no aprendizado, ter um objetivo 

com essa leitura, muitos levantam de madrugada, outros fazem leituras a luz 

de vela e mesmo assim não dormem, ficar acordado está diretamente ligado ao 

objetivo da leitura, quando seu objetivo é aproveitar da melhor maneira o livro 

crescer com essa leitura, com certeza ficará acordado isso se chama esforço, 

por um bem maior. Antes de ler um livro você deve fazer 4 (quatro) perguntas 

básicas: 

I. Qual assunto esse livro aborda? 

II. O que realmente está sendo passado para o leitor e como? 

III. Esse livro é algo verdadeiro por completo ou em partes? Essa pergunta 

depende das respostas das duas anteriores. 

IV. Caso o livro tenha fornecido novas informações, você deve pensar o que 

fazer com elas.  
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2.2. CONSTRUÇÃO DO TEXTO 
 

“Se quisermos traçar uma especificidade para o ensino  

de Língua Portuguesa, é no trabalho com texto  

que a encontramos.  

Ou seja, o específico da aula de português 

é o trabalho com texto.” João Wanderley Geraldi 

 

O QUE É UM TEXTO 

Geraldi (1997) descreve o texto como um segmento verbal que é 

coerente e que forma um todo bem explicado, definido e divulgado. E, para 

continuar a sua descrição, o autor apresenta algumas observações. Segundo 

ele, esta continuação verbal (o texto): 

A) Nasce numa relação entre um eu e um tu. 

B) Constrói-se com elementos que, sozinhos, são incapazes de produzir 

um sentido claro. 

C) Impreterivelmente tem um significado, feito na elaboração e na leitura, 

conclusivo das muitas estratégias prováveis de exposição 

compartilhadas por uma comunidade linguística, a que solicitam tanto 

autor quanto leitor. 

 

Uma simples justaposição de continuação verbal escrita não chega a 

formar um texto; coerência e elementos de concordância na grande parte das 

vezes são precisos para que construam os sentidos do texto. Além disso, é 

essencial que haja uma relação de análise entre o locutor e o receptor do texto. 

Link do vídeo apresentação do Livro: Como Ler Livros 

ttps://www.youtube.com/watch?v=SR9IlKLIJTA&t=7s 
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A seguir, um pequeno histórico desenvolvido por Koch (2008), 

pertencente às maneiras como o texto já foi notado no desenrolar-se dos 

estudos linguísticos. 

De acordo com Koch (2008), desde o começo da Linguística do Texto 

até nossos dias, o texto foi conhecido de diferenciadas formas: 

Quadro 1: Linguística do Texto 

INICIALMENTE, FOI IDEALIZADO COMO 

● Unidade linguística (do sistema) superior à frase; 
● Sucessão ou combinação de frases; 
● Cadeia de pronomes nas frases; 
● Cadeia de isotopias; 
● Complexo de proposições semânticas. 

EM SEGUIDA, COM AS SENTIDO DE  

NATUREZA PRÁTICA COMEÇOU A SER NOTADO 

● Pelas teorias acionais, como uma sequência de atos da fala; 
● Pelas vertentes cognitivas, como um fenômeno primariamente psíquico, 

resultado, logo, de técnicas mentais; 
● E pelas orientações que concordam por pressuposto a teoria da atividade 

verbal, como parte de atividades mais globais de comunicação, que vão 
muito além do texto em si, já que este constitui apenas uma frase desse 
processo global. 

Fonte: Koch (2008) pág. 25. 

 

Koch (2008), preserva a consequente propriedade que define um texto: 

 

O texto se forma enquanto no momento que os parceiros 

de uma determinada atividade comunicativa global, diante de uma 

demonstração linguística, pela sua execução conjunta de um 

confuso rede de condições de ordem de circunstancial, intelectivo, 

sociocultural e internacional, são capazes de criar, para ela, 

obstinado sentido (Koch, 2008, p. 30). 
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Para a autora, essa convicção de texto está colocada à visão de que a 

definição não está no texto, mas nasce a partir dele, no processo de 

comunicação. 

Um texto será bem entendido quando avaliado sob três aspectos: 

a. O pragmático, que tem a sua função com seus termos de atuação 

informacional e comunicativa; 

b. O semântico-conceitual, de que depende sua coerência; 

c. E o formal, que diz respeito à sua coesão. 

 

O texto, em suma, seja ele oral ou escrito, ele diz respeito a unidade 

linguística de interação social, na qual alguém sempre diz algo a outro alguém. 

É necessário que fique esclarecido que a função principal de um texto é 

estabelecer uma comunicação entre os dois sujeitos: produtos e destinatário. 

 

 

 

 

 

 

 

Tal afirmação refaz a relevância do receptor/destinatário ou, 

simplesmente, leitor de um texto. 

 Outro ponto importante a ser exposto refere-se à constituição de um 

texto: ele pode ser formado por uma única palavra, uma frase ou por um 

conjunto maior de frases. Os textos, logo, têm uma extensão variável. O que 

eles, essencialmente, precisam é de um contexto significativo para existir, uma 

vez que toda unidade linguística, para ser julgada como texto, precisa ser 

notada pelo destinatário como um todo significativo. 

  

 

 

 Leia esta importante afirmação de Geraldi: 
 
         O outro é a medida: é para outro que se cria o texto. E o outro não se coloca 
no texto apenas no seu processo de determinação de sentido na leitura. O outro 
insere-se já na fabricação, como condição necessária para que o texto exista 
(1997, p. 102). 
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2.3. LEITURA 
“A leitura torna o homem completo;  

a conversação torna-o ágil;  

e o escrever dá-lhe precisão”. Francis Bacon 

 

É importante saber o que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

orientam no que diz respeito à leitura: 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 

linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, 

palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de 

seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência (BRASIL, 1998, p.69). 

Para Geraldi (2004), a leitura é um processo de interlocução entre 

leitor/autor mediado pelo texto. 

 O autor acredita que o movimento produção de leitura, as quais 

precisam estar integradas, é para nós um movimento que vem da produção 

para a leitura e desta retorna à produção. 

 Geraldi (2004), destaca também quatro possíveis posturas de leitores 

sobre texto: 

I. A leitura “procura informações” - o objetivo neste tópico é, do nosso 

leitor, extrair do texto lido alguma específica, segundo o autor, o leitor 

está procurando uma resposta, então, ele vem ao texto a fim de indagar, 

“fazer uma determinada pergunta” ao texto. 

 

II. A leitura “estudando o texto” - nesse tópico, o leitor não quer mais 

perguntar, mas sim esclarecer o texto lido. Aqui ele não está querendo 

procurar uma resposta particular, como foi citado na leitura anterior: ele 

quer extrair do texto tudo o que o mesmo possa oferecer. Segundo o 

autor, esta modalidade de leitura vem sendo até mais utilizada nas aulas 

de outras disciplinas do que nas aulas de Língua Portuguesa. 
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III. A leitura “subterfúgio” - o leitor não está querendo fazer uma pergunta 

específica ao texto, muito menos veio a ele para “escutá-lo”; o que ele 

quer com esta leitura é utilizá-la na criação de outras obras literárias, 

outros textos. Por este motivo é denominada de leitura “subterfúgio”. 

 

IV. A leitura “utilização do texto” - no final, este tipo de leitura, não quer 

perguntar ao texto, nem escutar ele, sequer utilizado como subterfúgio, o 

que se quer mesmo é ler por ler, de graça. Afirma Geraldi (2004), 

incentivada pelo sistema capitalista, a escola, tristemente apaga este 

modelo de exercício em que apenas o usufruto e o prazer de ler 

predominam. Qualquer atividade necessita de algum jeito, render 

alguma coisa. 

 

 É possível argumentar que, esclarece Geraldi (2004), deste modo essas 

são apenas algumas das variadas possibilidades das quais os leitores detém 

para adentrar um texto. 

No que diz respeito ao entendimento de um texto, é bom citar uma 

intrigante afirmação de Marcuschi (2008). 

“Entender bem um texto não é um exercício 

natural nem nenhuma herança genética; nem um 

movimento individual do meio e da sociedade em 

que se vive. Entender precisa de habilidade, 

comunicação e trabalho. Na veracidade, sempre que 

nos diz ou lemos um texto, compreendemos algo, 

mas nem sempre esse entendimento é bem-

sucedido. 

Compreender não é uma ação só linguística 

ou intelectual. É mais uma forma de se inserir no 

mundo e um modo de comportar-se sobre o mundo 

em uma relação com o outro dentro da cultura e 

sociedade.” 
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 Fica claro que compreender um texto depende não apenas de fatores 

internos do texto, como também, externos, tais como a vivência do mundo do 

leitor, conhecimentos prévios, o contexto em que ele está inserido, e outros. 

Então, é possível perceber que a leitura tornou-se uma atividade social. É 

relevante dizer também, mesmo que breve, nesta seção, os conceitos de 

leitura que adentram as escolas brasileiras e que permeiam o ensino nas 

mesmas. 

 É claro que muitos conceitos de leitura passam pela sala de aula, 

segundo Menegassi e Angelo (2005), “coexistem”, na prática escolar, 

diferentes entendimentos de leitura. São eles: 

 

 A perspectiva do texto: a perspectiva, de uma maneira geral, 

considera um modelo de seguimento que se eleva (bottom-up, em 

inglês, como é conhecido também), o que então é, uma continuação que 

vai desde o texto para o leitor. Logo, leva-se em conta a posição em que 

o texto se encontra - abaixo dos olhos - é como se as palavras se 

elevarem até o leitor. Desta maneira, parece haver uma identificação 

dos signos. O leitor começa da parte inferior dos níveis até os superiores 

(inicialmente, começa pelas letras, que criam as palavras, as mesmas, 

por sua vez, que formam as frases e as mesmas os parágrafos). 

 

 A perspectiva do leitor: inversamente da perspectiva anterior, se 

defende que o sentido é criado de modo descendente (top-down), então, 

vai do leitor ao texto. Neste modelo, o alcance de cada significado não 

se realiza por “palavra por palavra”; eles são garantidos por meio dos 

conhecimentos prévios do leitor. Alguns estudiosos orientados pela 

psicologia cognitivista são os que defendem ainda mais essa 

perspectiva. 

 

 A perspectiva da interação leitor-texto: neste modelo de perspectiva, 

na procura do significado, acontece a inter-relação entre processos 

crescentes (perspectiva do texto) e ferramentas descendentes 
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(perspectiva do leitor). Agregam-se as informações da página com as 

informações que o leitor trouxe para o texto. Este cenário protege que o 

conceito do texto torna-se compreensível por meio da comunicação 

texto-leitor. 

 

 A perspectiva discursiva: neste modelo de perspectiva, não se lê um 

texto como texto, mas como uma espécie de discurso, se leva em 

consideração as condições da produção do mesmo. Nesta perspectiva, 

se interessa em deixar mais claro os movimentos, os meios que o 

leitor/sujeito usa para ler. 

 

 Mesmo tendo uma sucinta explicação das perspectivas de leitura, 

estudadas por Menegassi e Angelo (2005), é possível perceber que o 

prognóstico teórico que contribuem para cada uma delas distingue o jeito de 

como se lê os textos. Isso mostra propostas didáticas diferentes à 

compreensão da escrita, a criação de sua formação e desenvolvimento do 

próprio leitor nos bancos escolares do país. 

 Em outro artigo, Menegassi (2005) fala a respeito das estratégias de 

leitura consideradas importantes utilizados de forma consciente ou 

inconscientemente pelo leitor no intuito de decodificar, entender e esclarecer o 

texto e, desta maneira, solucionar os prováveis problemas que são descobertos 

durante a leitura. 

 O conceito destas estratégias de leitura é para que o aluno possa ler 

fazer uma análise e poder refletir sobre um determinado texto dentro e fora da 

escola.  

 As estratégias fundamentais para que se crie e inicie o processo de 

entendimento de um texto, são: 

  

Seleção – foca no que diz respeito à ação, feita pelo leitor, de se concentrar 

apenas naquilo que é útil para sua compreensão do texto; então o leitor precisa 

descartar o que é irrelevante para sua leitura. 
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Antecipação – aqui o leitor mostra o resultado do texto lido, assim antecipando 

o conteúdo. Depois de realizar a leitura, o leitor por meio dos implícitos e 

explícitos presentes no texto, cria hipóteses e teorias sobre os sentidos ou 

significados em determinada sequência verbal. É possível mencionar que estas 

previsões feitas pelo leitor podem ou não ser confirmadas. 

 

Inferência – remete ao conhecimento prévio do leitor, segundo Menegassi 

(2005) que se refere a ações que unem o conhecimento que não está claro no 

texto, porém sendo possível ser captado, o conhecimento que tem o leitor 

sobre o assunto. E ao ler o texto, o leitor ativa os acontecimentos prévios que 

tem em sua memória (Menegassi 2005, p.81), e com isso uma nova informação 

é adicionada. 

 

Verificação – diz respeito ao momento em que o leitor confirma ou não suas 

hipóteses que fez durante sua leitura. Quantas mais antecedências e 

inferências confirmadas, mas o leitor vê sentido no texto lido. Se porventura, 

elas não se confirmarem ficará a cargo do leitor mudar suas estratégias, não 

desistindo de tentar alcançar uma leitura de sucesso. 

 

2.4. COMO PRODUZIR UM TEXTO 
 

“A escrita da criança não resulta de simples cópias  

de um modelo externo, mas é um processo de construção pessoal”.  

Emília Ferreiro. 

 

Como dito por Koch (2008), o processo de criação textual, no quadro 

das teorias sócio internacionais de linguagem, é tido como atividade 

internacional de sujeitos sociais, sendo que se deve ter em vista, a execução 

de certos fins. 

 Tendo também à teoria de atividade verbal, e a autora também afirma 

que o estudo linguístico, que analisa um processo de construção do texto, tem 

de fazer a verificação de “como se realiza certas ações ou interage socialmente 
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através da linguagem (que, na essência a preocupação da teoria das falas de 

Austin e Searle)” (Koch, 2008, p.13). 

 A autora defende a ideia de que, quando criamos um texto, se faz uma 

atividade verbal para atingir certos propósitos sociais. E o modo em que 

fazemos esta determinada atividade será crucial para seu sucesso. 

 Koch (2008) adiciona que, quando se cria um texto, ampliamos uma 

ação prevenida, inovadora, que entende a preferência de estratégias 

perceptíveis e dos meios concordantes à atividade de nossos propósitos com a 

escrita. 

 É bom salientar que, por meio da uma manifestação verbal, se realiza 

desta maneira, uma atividade pretendida em que o debatedor, em aceitação 

com as condições sobre as mesmas que o texto é produzido, e tentar fazer o 

leitor intencionar de sua produção escrita. 

 Toda construção de texto deve ser sustentada no objetivo do autor, ou 

seja: 

 O que quer alegar; 

 Para quem escreve e  

 Qual o gênero que melhor explica as ideias, 

 

 As formas antigas da escrita focam apenas nos modelos de texto: 

exposição, declaração, e narração. De tal maneira, nem sempre um estudante 

consegue aprender a acatar quem seriam seus leitores, e então quando, 

escreve um texto, tem dificuldade para refletir sobre a melhor forma de 

organizar suas ideias e adicioná-las no papel. 

 Para Geraldi (2004) o ensinamento da Língua Portuguesa necessita se 

basear em três práticas relacionadas: à leitura de texto, a produção de texto e a 

verificação linguística. 

 Para este autor, atividades sem uma pessoa em específico saem 

totalmente do sentido da língua, porque, nestas condições os alunos escrevem 

para o professor, o único leitor, quando se lê os textos. A atual situação da 

língua é então artificial, afinal, qual seria a graça em escrever um texto que 
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nunca será lido por alguém, ou que seria lido por uma única pessoa, que por 

sinal, que irá corrigir o texto e te dá uma nota para ele (Geraldi, 2004, p. 65). 

 E fica esclarecida a importância de se perceber o sentido na inspiração 

da escrita que os professores, querem que alunos façam. 

 Percebendo o sentido dessas atividades, existe a socialização entre 

aluno e professor, a partir de uma abordagem de textos. 

 Em tal perspectiva, a interação, é dialogar, sendo assim, deve o 

professor ter o papel de mediador na relação com o aluno e com o texto, e 

claro não fazendo intercessão ou, então sendo rigorosamente, conduzindo a 

leitura. 

 Crê-se que este movimento interacionista pode criar mudanças em todas 

as pessoas que participam do processo, segundo Menegassi (2004), o texto 

produz algumas mudanças, tanto no aluno quanto no professor; o aluno cria 

mudanças no texto e no professor; e o mesmo produz mudanças no aluno e no 

texto. Tal mudança pode ser vista em conversas que nascem com a 

conversação do professor, qual o mesmo deve orientar a atividade com um 

intuito de o aluno aprender e desenvolver as estratégias para se criar novos 

sentidos com o texto. 

 Menegassi (2004) coloca princípios voltados a uma postura de mediação 

do professor: 

Quadro 2: Princípios de Mediação 

a. O professor cria uma relação com o texto, criando seus sentidos; 

b. O professor cria uma relação como aluno, tentando fazer ele produzir sentidos 
para o texto, porém, sem desfazer o seu, ao menos de modo claro, (se auto 
considerando a tendência da linguagem); 

c. O texto mostra seus significados ao leitor-professor; 

d. O professor acarreta discussões com o aluno, a partir do texto, para assim poder 
possibilitar que o aluno converse com ambos, criando o critério básico da intenção; 

e. O professor não intermedia entre o aluno e o próprio texto, servindo como forma 
de leitura como um mediador, para que se possa produzir os sentidos do texto; 

f. o professor trabalha na interação do aluno à própria criação dos sentidos; 

Fonte: Menegassi, 2004, pág. 107. 
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 Partindo destes princípios, se afirma que a postura mais utilizada a partir 

de uma atuação mais parcial, indo apenas na visão do professor ao texto, 

sendo assim, se reprime o entendimento do professor ao texto. 

 Uma postura interacionista também parte do ponto de vista do professor, 

mas, ele não se limita apenas a ela se inicia de uma interação determinada em 

sala de aula, apresentada de forma mais apropriada no que se diz a respeito 

do trabalho com o texto em aulas de Língua Portuguesa. 

 Em tal postura, é possível perceber que, em um caso de produção de 

texto, segundo Geraldi (1997), o processo pode ser dividido em: inicialmente, 

com o texto o qual o professor apresenta ao aluno para começar uma atividade 

de produção textual; seguindo a leitura do texto e partindo da visão do 

professor; e finalizando, com o texto feito pelo próprio aluno. 
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                 UNIDADE III – TEXTO E CONTEXTO  

 

 Segundo Guimarães (2018), para entender bem um determinado texto, o 

leitor deve criar alguns objetivos para sua leitura, definir as informações mais 

importantes e organizar hipóteses, criar conclusões e para finalizar ver se as 

hipóteses levantadas conferem (claramente que tudo isso será feito mantendo 

seus conhecimentos antecedentes sendo permanentemente ativados), já o 

autor, o que ele deve fazer? O que ele fará para aumentar a possibilidade de 

seu texto ser entendido e seus propósitos serem bem comunicativos? Ele deve 

fazer o leitor achar engraçado, fazê-lo querer comprar o produto e etc. 

 No geral é possível dizer que cabe somente, ao autor, se aplicar em dois 

aspectos, que são: 

 A conjuntura de produção e a adoção, ocorrendo o evento socializante; 

 A construção do texto intrinsecamente. 

 

Compatibilidade ao contexto: 

 Gênero textual; 

 Leitor modelo; 

 Tente imaginar que o outdoor abaixo, está exposto em certa avenida 

bem movimentada de sua cidade. 

Figura 2: Exemplo Outdoor 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guimarães 2012, pág. 121.  
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 Qual o possível problema deste outdoor? Se caso você não tenha visto, 

pense agora que você está em seu carro, dirigindo a 70 km/h e olhe de 

maneira rápida e clara para o cartaz, qual seria a possibilidade de você 

conseguir assimilar todas as informações apresentadas? Provavelmente 

nenhuma, certo? Quem sabe você nem veria que tinha direito a brinde no 

cartaz (que é uma informação interessante caso fosse do seu querer ir a esta 

liquidação). 

 Textos deste modo, que não apresentam uma única falha gramatical 

sequer, ou em composição, podem possivelmente fracassar em seus objetivos. 

E isto ocorre pelo fato do autor ter desconsiderado o próprio contexto, ou seja, 

o conjunto de circunstâncias relativas ao cenário e socioculturais, que 

envolvem qualquer tipo de evento comunicativo. 

 

3.1. ARGUMENTAÇÃO 
 

De acordo com Guimarães (2012), o texto argumentativo é algo comum 

em nosso cotidiano, ou seja, argumentar e defender uma ideia, um conceito, 

convencer alguém sobre algo, quebra de paradigma. 

 

Quadro 3: Argumentação 

Tese I: o aborto deve ser legalizado Tese II. o aborto deve manter proibido  

Argumentos da tese I Argumentos da tese II 

I. A proibição coloca a vida da 
mulher em risco: todo ano 
milhares de brasileiras são 
internadas com complicações de 
aborto ilegal. 
 

II. Para medicina um indivíduo com 
morte cerebral está morto, logo, 
até a quarta semana de 
gestação um embrião não tem 
cérebro, portanto, não pode ser 
considerado um pessoa viva. 

I. Existem várias maneiras de 
evitar uma gravidez indesejada. 
O aborto já liberado em casos 
realmente necessários, (estupro 
e risco de morte da gestante. 
 

II. O feto pode até não ser 
considerado uma vida, mas é 
uma forma de vida, logo após o 
óvulo ser fecundado ela surge, e 
ninguém tem esse direito de tirar 
a vida. 
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III. O Estado não deve dizer à 
mulher o que ela faz ou não com 
seu corpo. 
 

IV. A liberação do  aborto, evitaria 
crianças indesejadas - podendo 
reduzir o crime. Tomando como 
base: nos estados norte-
americanos que o liberaram, os 
homicídios caíram 40%. 

 

III. O feto sente dor, não sabemos 
ainda quando isso acontece, 
mas ela existe. 
 

IV. A liberação vai contribuir, para o 
sexo sem proteção e o aumento 
sem controle de doenças, os 
casos da doeças de, 
(gonorreia), nos estados norte-
americanos que liberaram o 
aborto subiram 25%. 

Fonte: Adaptado de Guimarães 2012, pág. 146. 

 

 O quadro acima, nos auxilia no entendimento dos cinco principais tipos 

de argumentos que podemos utilizar para defender uma tese: 

I. Pragmáticos/evidências: no item IV, da figura, inclui dados estatísticos, 

fatos, números, coletados pelo próprio autor ou fontes confiáveis, exemplo 

no último tópico, 40% e 25%. 

II. Consenso: são as verdades universais, na figura temos esse exemplo III, o 

Estado não tem direito sobre o que a mulher vai ou quer fazer com seu 

corpo.  

III. Comparação/analogia: no item II das duas teses, eles discutem a questão 

do cérebro.  

IV. Exemplificação: no item IV das teses, temos os dois exemplos, nos Estados 

norte-americanos: um defende que diminui os homicídios em virtude do 

aborto ser liberado, e o mesmo exemplo, afirma que teve um aumento 

acentuado nas doenças venéreas com a liberação do aborto. 

V. Autoridades: nesse caso é utilizado para afirmar aquilo que estou 

defendendo com base na fala ou escrita de alguém que realmente é 

autoridade no assunto, podemos citar um exemplo: 1 segundo o site de 

vendas X, exibe depoimentos de seus clientes para fortalecer seu 

relacionamento com o público, que os produtos atenderam as expectativas 

dos mesmos e a entrega é eficiente, 2 o jornal X escreve em uma matéria 
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que devemos evitar o sal e fazer caminhadas todos os dias antes das 

entres 7h00min e 9h00min, para justificar essa afirmativa e cita o nome de 

um cardiologista.  

 

3.2. COERÊNCIA E COESÃO  
 

No seu livro, Comunicação e Linguagem, a autora Thelma de Carvalho 

Guimarães (2014), traz a seguinte afirmação: os conceitos de coesão e 

coerência são tão próximos que alguns autores tratam como um só elemento, 

mas a diferença seria a seguinte, a coesão está no texto, mas a coerência está 

na cabeça do leitor. pág. (2012, pág. 139). 

 

COERÊNCIA 

 

Segundo Guimarães (2014), a coerência traz bom entendimento à nossa 

boa comunicação, por exemplo: quando somos atendidos por um vendedor de 

uma loja de calçados, e não gostamos que ao pedirmos uma cor de um 

calçado, (preto) e o vendedor traga (marrom), nesse caso o vendedor foi 

incoerente, para ter sucesso em uma comunicação se faz necessário ter 

coerência. 

Thelma de Carvalho Guimarães traz em seu livro Comunicação e 

Linguagem, a seguinte definição para coerência: “o sentido do texto 

estabelecido pelo leitor com base em seu conhecimento de mundo e nas pistas 

e sinalizações pelo autor do texto.” (2012 pág.152).   

Segundo Guimarães (2014, pág. 67) apud Antônio Suárez Abreu em 

curso de redação aponta que “um texto é coerente quando é possível 

interpretá-lo”.   

Como podemos observar o “leitor não tem que adivinhar” ou fazer uma 

ideia que poderá ser isso ou aquilo, na verdade no texto precisam ser deixadas 

boas pistas pelo autor, para que o leitor possa fazer a interpretação: nisso 

podemos incluir, local, data, elementos gráficos, entre outros recursos 
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possíveis, o importante é que no momento da leitura o leitor entenda seu texto 

exatamente pela mensagem que queira que ele receba isso é coerência. 

Sempre que puder devemos trabalhar uma imagem junto ao texto, 

principalmente se for direcionado a crianças. 

 A coerência é a ligação entre o texto, autor e leitor, por isso, precisa 

manter esses elementos envolvidos no processo, só haverá coerência em um 

texto se o autor estiver conectado com a informação, ou seja, o princípio da 

informatividade, alguns autores dizem que é interessante que o texto tenha 

informações novas e antigas, ajudando o leitor, trazendo algo conhecido por 

ele. 

 

COESÃO 

 

Segundo Guimarães (2014), a coesão é um conceito que anda ao lado 

da coerência, mas como uma espécie de fluido, que “hidrata o texto” dando 

sentido aos conjuntos de palavras que compõem o texto em unidade repletas 

de significado. 

 

Entendendo o que realmente é coesão, compare as duas frases a seguir: 

A) Estou com sono. Preciso sair de casa. 

B) Estou com sono, mas preciso sair de casa. 

 

A primeira sentença não fica claro, o que alguém realmente precisa, já a 

segunda com a palavra “(mas),” dá luz a frase, e podemos ver a tristeza ou 

desânimo de alguém que está com sono e precisa sair de casa. 

 Segundo Guimarães (2014), afirma que regras que determinam como 

utilizar os mecanismo de coesão, podem ser conectivos, tais como: (mas, e), 

podem ser palavras substituindo outras, também o advérbio (lá), por exemplo: 

“preciso voltar ao mercado”, “acho que esqueci minha carteira lá em cima do 

caixa”.  
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ATIVIDADE PARA FIXAR CONTEÚDO 

 

Trazer uma reportagem da cidade onde você reside, ou alguma notícia 

de âmbito nacional, fazer a leitura com os outros alunos, e lembrar-se de algo 

importante, tudo aquilo que o leitor já conhece vai auxiliar na construção da 

coerência e coesão do texto.    

 Após a leitura em forma círculo, fazer um debate com os alunos 

referente o texto no sentido da clareza das informações, estudando cada frase 

e parágrafos. Levantando o que está bom e onde poderia ser melhorado.   
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                 UNIDADE IV – TIPOLOGIA E PRODUÇÃO TEXTUAL  

 

 

 A tipologia textual é uma ferramenta de grande importância para os 

gêneros textuais, sendo fundamental seu domínio no trabalho com a leitura e 

produção de texto, nisso os Parâmetros Curriculares Nacionais, fala que a 

exploração do texto precisa levar em conta a função dos gêneros, 

recomendações das tipologias, que devem ser estudadas no interior de cada 

gênero. 

 Elas designam uma espécie de sequência feita pela natureza linguística 

na sua composição. As tipologias mais usadas para gêneros textuais e 

contribuem para a produção são: narração, descrição, injunção, dissertação, 

predição, explicação, e diálogo. Como por exemplo, o artigo de opinião 

predomina a dissertação. 

 

4.1.  TIPOLOGIA TEXTUAL NARRATIVA 
  

 Ela se caracteriza por apresentar relações, fatos e conhecimentos, reais 

ou imaginários, a história coloca personagens situados em um lugar e tempo 

certo. A sequência narrativa é segurada, por um processo que seleciona e 

organiza acontecimentos para formar um todo, com uma história ou ação 

completa, tendo início, meio, e fim. 

 

 Assim, ele pode ser dividido em: 

a) Situação inicial ou/apresentação: tem uma situação estável. 

b) Complicação: feita por um incômodo, que faz desequilíbrio. 

c) Clímax: o auge da narrativa, que determina o final. 

d) Desfecho: retorna ao equilíbrio, o final. 

 

 



 
 

Página |035  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

4.2. REDAÇÃO COMERCIAL 
 

ENTENDENDO O TEXTO EMPRESARIAL 

 

 Segundo Gold 2010, existe uma data de corte com relação aos textos 

empresariais, década de 70 isso foi tomando um novo corpo, um dos motivos 

mais acentuado, foi a necessidade das empresas se tornarem mais 

competitivas, e terem condições de participarem da fatia do mercado mundial. 

 Para redação empresarial é preciso que sejam preparados de forma 

estratégica, os textos empresariais se tornaram mais objetivos e dinâmicos, e 

muito para eficiente com clientes internos e externos, voltados para a qualidade 

e uma busca incessante da fidelização dos clientes, essa forma de se 

comunicar principalmente com cliente precisou ser mais “clara,” transparente.  

 Para Gold os textos foram se tornando cada vez mais dinâmico sem 

dupla interpretação, ele afirma que poderá até alguém achar que um texto mal 

escrito não causa danos financeiros na organização, veja a seguir um esquema 

montado: ele tem um título bem intuitivo “(problema com documentos 

empresariais mal escritos).” 

Figura 3: PROBLEMAS COM DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de Gold 2010, pág. 14. 
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● Essa pouca motivação para leitura se dá por motivos do texto não ser objetivo 

e tão pouco transparente, na verdade o indivíduo não lê, somente olha, mas 

não procura compreender o assunto, tirar dúvidas, etc. 

● Quando em uma empresa as pessoas adquirem a prática de trocar 

informações verbais ao invés de seguir um protocolo/procedimento, E ALGO 

poderá sair errado, existe a possibilidade de nossa mente diminuir ou aumentar 

algo, e isso pode prejudicar os processos.  

● Sem credibilidade, nos dias atuais as pessoas têm facilidade de buscar 

informações, e logo saber se a informação fornecida por esta ou aquela 

empresa procede, uma vez que a informação não é real ou é parcialmente 

verdadeira, essa empresa terá problemas. 

● Tudo o que não é bem estruturado e comunicado de forma clara, e dentro da 

empresa poderá virar retrabalho, o retrabalho gera novos custos, e portanto 

dispêndio que poderia ser poupado de acontecer. 

● Toda informação que não está clara poderá gerar conflitos em qualquer 

ambiente empresarial.    

● Obviamente que uma empresa com esse tipo de pontos negativos tem grande 

chance de perder boas oportunidades de novos negócios, e aos poucos ir 

diminuindo sua rentabilidade financeira. 

 Para aumentar nosso entendimento abaixo um texto empresarial, entre 

(jornalístico e literário): 

 

TEXTO JORNALÍSTICO VEM COM INFORMAÇÕES 

Conta de luz terá cobrança extra a partir desta terça-feira, decide a ANEEL 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta segunda-feira (30) que 
haverá cobrança extra na conta de luz dos consumidores a partir desta terça (1º). Em 
reunião extraordinária, a Aneel decidiu que será cobrada a bandeira vermelha 
patamar 2, cujo valor é o maior no sistema de bandeiras da agência. 

Por Ana Paula Castro - TV Globo - Brasília (3011/2020)  

 

Fonte: https://www.globo.com/ (período - 01/12/2020) 
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TEXTO LITERÁRIO VEM COM EMOÇÃO 

O ENGENHEIRO (A Antônio B. Baltar) 

A luz, do sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas 

claras: superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel: o desenho, 

o projeto, o número: o engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu 

encobre.  

Fonte: MELO, Neto João Cabral de 1920, Abril Educadora 1982. 

 

TEXTO EMPRESARIAL VEM COM AÇÃO 

A Gerência 

            Solicitamos que todos estejam com os relatório de vendas do trimestre 
devidamente organizado até dia 5 de janeiro 2021. 

            Nessa mesma data teremos uma reunião com fechamento do trimestre e do ano 
de 2020, e serão apresentadas as metas do próximo trimestre 2021. 

            Atenciosamente, 

João Manoel.  

Fonte: Adaptado pelo Autor 

 

Caso esse texto empresarial seja mal escrito, seja por carta, 

telefonemas, e-mail ou whatsapp, a empresa sofrerá com gastos de tempo.   

Segundo Gold (2010) para um texto empresarial ter eficácia, ele precisa 

ser: 

 Objetivo e de fácil entendimento, ir direto ao assunto; 

 Ter clareza nos assuntos abordados, o leitor precisa estar conectado 

com essa escrita; 

 Ter coerência, o texto precisa ser harmônico a ideias precisam estar 

conectada, não pode ficar ponta solta; 
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 Linguagem adequada ao público alvo, por isso é importante ter 

conhecimento de quem terá acesso a essa informação, ou seja, para 

quem você está escrevendo; 

 Sempre fazer uma boa correção gramatical; 

 Ser conciso, expressar as informações necessárias sem repetições. 

 

A seguir uma carta moderna, adaptada do livro Redação Empresarial.  

 

CM - Materiais de Construção LTDA 

Foz do Iguaçu, Paraná, 01 de dezembro de 2020. 

 

Prezado senhores, 

Informamos que recebemos a nossa encomenda conforme pedido nº 333 e sua 
respectiva nota fiscal de nº 121. 28/12/2020. 

Mas, o que não está em conformidade, a duplicata veio com vencimento para 30 dias, e 
havíamos acertado com seu vendedor um prazo de 60 dias. 

Solicitamos, um esclarecimento, e deixamos claro que não podemos aceitar a duplicata, 
caso não seja concedido o prazo combinado no dia da compra. 

Atenciosamente,  

João Manoel 

Gerente de Compras  

CM - Materiais de Construção LTDA 

Avenida Brasil, 1190 - Centro 

Fonte: adaptada de Gold 2010, pág. 22.  
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Quadro 4: Formas de Linguagem 

Diferentes formas e níveis de línguagem 

Vulgar 

Não se preocupa com norma gramatical, 
geralmente pessoas indoutas. 

Vulgar 

Pessoa com pouca ou sem escolaridade 
onde apresenta vários erros 

Coloquial despreocupada 

É a língua usada nas conversas do dia a 
dia, inclusive com alguma inclusão de 
gírias. 

Despreocupada 

Chamada de híbrido, as pessoas podem 
até ter um boa escolaridade, porém, não 
tem necessidade de usar uma gramática 
tão acentuada: para escrever um bilhete ou 
um aviso pessoal. 

Coloquial culta 

Essa linguagem, é utilizada em reuniões, 
palestras, sala de aula etc...  

Formal 

Segue as normas gramaticais na íntegra, 
são usadas para as correspondências nas 
organizações e livros, etc... 

Formal 

Iguala em tudo a escrita, mas quem ouve, 
acha algo artificial. 

Literária 

Ela até segue as normas gramaticais, mas 
tem padrões inovadores, e por sua vez, 
tende quebrar alguns padrões.  

Fonte adaptada de Gold 2010, pág. 24. 
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4.2.1. ATIVIDADE PARA FIXAR CONTEÚDO 

 

1. A modernização de estilo e linguagem do texto empresarial ocorreu na 

década de 1970, por quê? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Dê exemplos (no mínimo 2), o que pode ocorrer em uma organização, 

com comunicação através de textos mal escritos. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Descreva a diferença entre os textos jornalístico, empresarial e literário. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.  Quais as características do moderno texto empresarial? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4.3.  CORRESPONDÊNCIA OFICIAL 
 

Segundo Gold (2010), na década de 90, foi criado uma comissão para 

organizar as correspondência e comunicação oficiais, a partir desse trabalho 

temos a normativa nº 4 de 06/03/1992, com a finalidade de tornar obrigatória 

tais normas. 

 

O OFÍCIO E MEMORANDO OFICIAL 

 

A) O Ofício é uma correspondência oficial que é trocada entre chefes ou 

dirigentes com mesmo nível hierárquico, e/ou enviada a alguém de 

hierarquia superior. 

B) O Memorando ocorre nas comunicações entre unidades administrativas 

de mesmo órgão, indiferente da hierarquia, são as chamadas 

comunicação interna.  

 

4.4. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 Segundo Gold (2010), os documentos administrativos que permeiam 

dentro das organizações são vários, abaixo vamos descrevê-los:  

 

4.4.1.  ACORDO 

 Ele é um ajuste, uma concordância de regras que servem às partes nele 

acentuado. 
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ACORDO 

 Pelo atual acordo de trabalho, celebrado entre a firma ……….., 

estabelecido na cidade, na ………………………………., de um lado, e seus 

empregados logo abaixo assinados, de um outro, fica ajustado o seguinte: 

a) De segunda-feira até sexta-feira, todos os empregados terão seus 

horários aumentados em uma hora diária; 

b) Os empregados receberão um acréscimo de 10%, sobre o valor 

determinado da hora normal, e durante uma hora complementar do 

trabalho; 

c) O atual contrato poderá ser indiciado por qualquer das partes, por meio 

de um aviso introdutório de 15 dias. 

 Mas como ambas as partes, estão de pleno acordo, que consolidam o 

atual contrato em 3 vias de mesmo teor, diante testemunhas infra-assinadas. 

Curitiba, 20 de fevereiro de 2018. 

Testemunhas; 

 

Assinatura do representante dos trabalhadores; 

 

Assinatura do representante da empresa; 

 

Assinatura dos trabalhadores; 
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4.4.2. ATA 

 Ata é um registro anotado do que se passa, ou do que, já se passou 

numa reunião, assembleia, ou uma convenção. O objetivo principal da ata é 

manifestar ocorrências de certa reunião de forma que se fique esclarecido e 

bem preciso. 

 É um documento bem difícil de ser feito, devido a necessidade para 

interpretar, selecionar e expressar certas informações determinadas por 

inúmeros emissores com maior clareza e autenticidade. A pessoa encarregada 

de escrever a ata tem de analisar as informações e distinguir determinadas 

ideias, principais e secundárias. Já quando um texto é escrito depois fica mais 

fácil de elaborar, por ter tempo para refletir e analisar informações, para a 

correta estruturação das frases. 

 

Elementos básicos: 

 Dia, mês, ano e hora de certa reunião; 

 Localidade da reunião; 

 Relações e identificações das pessoas que estão presentes; 

 Conclusão; 

 

Já em caso de erro: 

 Em certos casos de erros verificados no momento de elaborar, se coloca a 

partícula corretiva, digo. 

 Já, quando o erro é identificado depois da redação e da ata inteira, se 

recorre à expressão em tempo, que é adicionada após o texto. 

 Exemplo: Em tempo: em determinada linha que se lê “bata”, deve-se ler 

 “pata”. 
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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 

 

Aos primeiros 3 dias de janeiro de 2014, às 15 horas, na sede da Rua Osvaldo 

Goch, nº 1890, Foz do Iguaçu, PR, se reuniu a Diretoria de Talento Industrial S.A., 

que estão presentes seus membros, conforme fora infra-assinados, sob a presidência 

do Sr. Genival Balbino de Oliveira, que convidou a mim João Manoel, para secretário. 

Estão reunidos os senhores diretores, depois de falar sobre os relatórios da 

consultoria da necessidade de melhorar o atendimento ao cliente, deliberando a 

liberação de verbas para o treinamento da qualidade de profissionalidade deste setor. 

Ficou feito que cada Diretor fará uma previsão de orçamento para a disponibilidade 

financeira para este treinamento, tal assunto seria discutido na próxima reunião de 

semana da diretoria. Não havendo mais o que discutir, encerrasse a reunião, se 

lavrando a presente Ata, que se achando conforme, sendo assinada por todos os 

presentes. 

 

4.4.3. COMUNICADO INTERNO  

  

 Comunicação interna é deita de maneira formal, e tem por característica 

as seguintes comunicações: 

  

 Ordenar; 

 Deixar ciente; 

 Precaver; 

 Convidar; 

 Noticiar. 

 

O seu formato deve ser um texto curto e bem transparente, uma 

linguagem bem clara com o público alvo. 
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4.4.4. CIRCULAR 

 

A circular é uma comunicação, (carta, e-mail, manifesto ou ofício), e 

pode ser enviada a uma pessoa e/ou a um órgão. Ela tem uma característica 

de que quando se faz a leitura, temos a impressão que foi escrita diretamente 

para a pessoa que recebeu, (receptor), em vários casos o nome do destinatário 

é citado de maneira explícita.    

 

4.4.5. CONVOCAÇÃO 

 

 A Convocação nada mais é do que um tipo de convite 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO 

 

Convocamos os Srs. Acionistas a participarem da ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA, que será realizada em 26 de janeiro de 2021, às 

20h00min, no salão de eventos da empresa, localizada na rua Osvaldo Goch 

1290, na cidade de Foz do Iguaçu Paraná. Onde vamos abordar os seguinte 

assunto: 

 

 Lançamento do produto KLM. 

 Compra de um terreno para construção da nova sede. 

 

João Batista 

Presidente do Conselho Administrativo 
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4.4.6. DECLARAÇÃO 

 

 A Declaração é um depoimento, mas não precisa ser elaborado por um 

profissional, como por exemplo um “Atestado de saúde",  esse só tem valor se 

o médico assinar. Já a declaração pode ser elaborada da seguinte forma: 

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins que o Sr. __________ portador da CTPS - 

carteira de trabalho nº ___________ série ________ trabalhou em nossa 

empresa no período _________ a __________ exercendo a função de 

__________ . 

Informamos ainda que, o referido empregado, durante o tempo em que 

trabalhou em nossa empresa, foi um exímio trabalhador, não tendo em nada 

que possa desaboná-lo. 

 

 

 

4.5. ATIVIDADE PARA FIXAR CONTEÚDO 
 

1. Quais são as características do comunicado interno? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Descreva as diferentes formas e níveis de língua. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Complete as lacunas com. 

a) Eu estou me sentindo ________ . (mal/mau) 

b) Eu fui muito ________ na prova. (mal/mau) 

c) Ele foi muito ________ comigo. (mal/mau) 

 

4. Complete as lacunas com. 

a) Reunião em ________ extraordinária na câmara dos vereadores. 

(sessão/seção) 

b) Não consegui assistir a primeira ________. (sessão/seção)  

 

5. Descreva o que é um texto. E como montar uma estratégia de leitura. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Faça uma reunião na sala de aula, antes de começar a reunião eleja: um 

presidente e vice, (o presidente preside à reunião), um secretário (a) e um vice, 

para fazer a ATA, (o titular prepara a ATA), e ao final solicite para o secretário 

(a) fazer a leitura da ATA, e se estiver tudo dentro dos conformes a ATA fica 

aprovada e colhe assinatura do presidente e do secretário. E faça uma lista 

com nome e assinatura dos presentes.  
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7. No seu livro de Comunicação e Linguagem a autora Thelma de Carvalho 

Guimarães (2014) traz a seguinte afirmação: os conceitos de coesão e 

coerência são tão próximos que alguns autores a tratam como um só 

elemento. Explique o que a autora quis dizer com esse parágrafo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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