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“Qualquer um de nós, senhor de um assunto, é, 
em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não 
há um jeito especial para redação, ao contrário 

do que muita gente pensa. Há apenas uma 
falta de preparação inicial, que o esforço e a 

prática vencem”. 
(                     (Joaquim Matoso Câmara Jr.)

3

Redação

• Ninguém escreve só para si mesmo. 
A escrita é, essencialmente, um ato social.

• Desde o seu início, há uns cinco mil anos, entre os 
sumérios, a comunicação através de signos gráficos é 
uma necessidade individual de se expressar e social de 
se fazer compreender. 

• Nossa escrita é uma herança latina, que a recebeu dos 
gregos, os quais aprimoraram o alfabeto fenício 
constituído de consoantes, 

semivogais e vogais.

4

Prática social da escrita
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1) Linguagem: ato de comunicação. Tem um lado 
individual e social. Fala.

2) Língua: sistema de representação socialmente 
construído, constituído por signos linguísticos. 
Sinônimo de idioma.

3) Signo linguístico: unidade de significação com 
dupla face : significante (parte física) e 
significado (ideia, conceito). Ex.:
“caneta” e significados.

5

Conceitos  linguísticos essenciais

Para que haja comunicação, é preciso que o
emissor (aquele que envia)utilize o mesmo
código (língua) do receptor (o que recebe).
Também é necessário que tenham um mesmo
repertório (conjunto vocabular), utilizem um
canal (natural ou artificial) comum aos dois e que
a mensagem seja significativa entre eles.

6

Elementos da Comunicação
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• Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar a casa, ouviu um barulho 
estranho vindo do seu quintal. Foi averiguar e constatou haver um 
ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se 
vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar pular o 
muro com os patos, disse-lhe:
- Oh, bucéfalo anácrono!!!...Não o interpelo pelo valor intrínseco dos 
bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o 
recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à 
socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo; mas se é para 
zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e 
honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica, bem no alto da tua 
sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à
quinquagésima potência que o vulgo denomina nada.
E o ladrão, confuso, diz:
- Dotô, rezuminu...eu levu ô dêxu us patu??? 7

Rui Barbosa e Os patos

7

 Interlocutores: aqueles que emitem e a quem 
se destinam as mensagens. São os sujeitos do 
processo comunicacional.

 Mensagens: sequência de sinais (códigos) 
transmitidos e sua decodificação.

 Meio: diz respeito ao canal e à forma.
 Contexto: diz respeito à situação como o 

processo comunicacional se
 concretiza, do ponto de vista
 histórico, social, cultural
 (referente). 8

Elementos da Comunicação

8
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• A comunicação falada não é regida por normas 
fixas e imutáveis. Ela se transforma através do 
tempo e em razão de vários fatores: época, região 
geográfica, ambiente, sexo, idade e nível 
sociocultural dos falantes.

• Há, de modo geral, dois tipos de
língua:   falada e escrita.

• Há uma língua-padrão? Sim, seu modelo é a 
linguagem comum ao grupo social de maior 
prestígio dentro de uma comunidade. É 
normatizada pela escolarização.

9

Níveis de Linguagem

• 1) Língua falada: Coloquial, Culta, Vulgar, 
Regional e Grupal (gíria, técnica).

• 2) Língua escrita: Padrão, Formal, Oficial e 
Literária.

• A língua-padrão é a que obedece aos parâmetros 
gramaticais, a normas de comunicação escrita, é 
denotativa e monossêmica (um significado). 

• A língua literária é uma criação literária, utiliza 
linguagem figurada e é polissêmica (vários 
significados).

10

Registros de linguagem
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Linguagem e significados

REVISTA RECREIO. Edição especial TIRINHAS. São Paulo: Abril, 
2004

12

Funções da Linguagem

1) Referencial (denotativa ou cognitiva): 
apresenta o sentido real das coisas e dos seres. 
Ex.: Canaã é obra de Graça Aranha

2) Emotiva (expressiva): centra-se no sujeito 
emissor. Ex.: Que lindo vale!

3) Conativa (apelativa ou imperativa): centra-se 
no receptor e é persuasória. Ex.: Leia mais!

4) Fática ( ou de contato). Visa estabelecer a 
comunicação, testar a eficiência do canal. Ex.: 
Alô! Quem fala?
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5) Metalinguística: centrada no código. Verifica se os 
interlocutores usam o mesmo repertório. Ex: A 
palavra “lua” vem do latim “luna, ae”.

6) Poética: centra-se na mensagem, que passa a ser 
fim e não meio. Nela, predominam a conotação e o 
subjetivismo. Ex.: “A lua era um desparrame de 
prata”. (Jorge Amado)

13

Funções da linguagem (cont.)

• A meta principal de todo ser que escreve é conseguir
que o texto faça sentido, que seja compreendido por
quem o lê.

• A escrita é bem sucedida se o redator conseguir 
traduzir suas intenções performativas (de promessa, 
sugestão, acusação ou juramento); ilocucionárias
(intenções performativas expressas através de rituais 
ou de situações bastante formais); e proposicionais
(relativas às unidades lógicas de significado).   

14

Redação: desafios
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• Para se escrever bem, ou, pelo menos, para se 
comunicar eficientemente,deve-se seguir os 
seguintes passos:

- ser informativo na medida certa (quantidade);
- ser sincero (qualidade);
- ser relevante (relação de valor);
- ser claro (modo de expressão).

15

Para escrever bem...

Numa redação, a estrutura frasal é tudo. Uma correta 
elaboração de um texto, em termos de estrutura 
sintática e correlação lógica com o conteúdo, deve 
apresentar clareza, concisão e harmonia.

1) Frase: é qualquer enunciado suficiente
para estabelecer comunicação Ex.: É fogo! 

(desânimo).FOGO!!!! (incêndio ou
torcida do Botafogo). Fogo? (pedido para
acender).

16

Frase. Oração. Período
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2) Oração: Encerra uma frase, várias frases ou um 
período, concluindo o enunciado com ponto final, 
interrogação, exclamação ou reticências.

3) Período: Conjunto de uma ou mais orações com 
sentido completo.

4) Parágrafo: É uma unidade redacional. Serve para dividir 
o texto em partes menores, tendo em vista os diversos 
enfoques. Formalmente, o parágrafo é indicado através 
da mudança de linha e de um afastamento da margem 
esquerda. 

17

Frase. Oração. Período

O parágrafo apresenta as seguintes partes:
1) Tópico frasal: é a ideia-núcleo extraída,
de maneira clara e concisa, do interior do parágrafo. 

Geralmente, vem no início.
1) Desenvolvimento: o tópico frasal recebe uma 

carga informativa e ideias secundárias.
2) Conclusão: resume o conteúdo do parágrafo.
3) Elemento relacionador: não obrigatório, 

estabelece um encadeamento lógico entre as 
ideias. Gertalmente, é uma conjunção.

18

Parágrafo
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Identifique os elementos dos parágrafos

19

“Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo
único em toda a história, resistiu até ao esgotamento
completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral
do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os
seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro
apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na
frente das quais rugiam raivosamente cinco mil soldados.
Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos
momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página,
imaginemo-la sempre profundamente emocionante e
trágica; mas cerremo-la vacilante e sem brilhos.”

Os Sertões, Euclides da Cunha

20
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1) Tópico frasal: “Canudos não se rendeu.” 
2) Desenvolvimento: “Exemplo único...cinco mil 

soldados.”
3) Conclusão: “Forremo-nos à tarefa de descrever 

seus últimos momentos”.
4) Elemento relacionador: “Esta página, 

imaginemo-la sempre profundamente 
emocionante e trágica; mas cerremo-la vacilante 
e sem brilhos.” 

21

Elementos do parágrafo

Técnica, jornalística, literária, coloquial e científica. 
1.Redação técnica - exige do autor que siga as normas

próprias a cada tipo de escrita, pois um ofício é
diferente de uma circular, a carta comercial de um
relatório, um requerimento diferencia-se de um
boletim de ocorrência.

• Além das normas particulares de cada tipo de escrita
técnica, o redator deverá obedecer às seguintes
exigências da escrita formal:
correção gramatical, clareza, concisão,
precisão, harmonia, polidez,
homogeneidade, coerência e
coesão.

22

Tipos de Redação
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A comunicação escrita oficial é a forma pela qual
se redigem as correspondências e os atos
administrativos no serviço público.

O texto oficial constitui a imagem da organização.
Portanto, o domínio da língua padrão confere
unidade e uniformidade à comunicação, através
da clareza, concisão e formalidade.

COMUNICAÇÃO ESCRITA OFICIAL

23

Qualidades e características de uma redação
Impessoalidade
O tratamento impessoal que deve ser dado aos
assuntos que constam das comunicações oficiais
decorre da ausência de impressões individuais de
quem comunica. Assim, obtém-se uma
padronização que permite uniformidade às
comunicações elaboradas em diferentes unidades
da Administração.

24
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Coerência

A coerência seleciona as ideias, central e secundárias,
escolhendo as mais importantes e organizando-as por
meio de um ponto comum, para dar sentido ao texto.
Envolve aspectos lógicos, semânticos e cognitivos. O
texto apresenta um discurso coerente quando
apresenta conceitos partilhados tanto pelo emissor
quanto pelo recebedor.

25

Forma linguística, gráfica, estrutural, através da 
qual a coerência se manifesta. A escolha de 
palavras, expressões, paragrafação, pontuação 
são marcas textuais que constroem um  texto 
coerente e coeso.

26

Coesão
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Objetividade

A objetividade consiste no uso de palavras adequadas
para que o pensamento seja expresso e entendido
imediatamente pelo leitor. É necessário que se coloque
uma ideia após a outra, hierarquizando as informações.
Termos supérfluos, excesso de adjetivos, ideias e
vocábulos repetidos devem ser eliminados, pois
comprometem a eficácia do documento.

27

Concisão

O texto conciso é aquele que transmite o máximo de

informações com o mínimo de palavras. Resulta de um

trabalho de reflexão (o que escrever?) e de elaboração (como

escrever?), concentrando-se na essência da mensagem.

28
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Clareza
O texto claro possibilita a imediata compreensão pelo
leitor. O autor fará uso de língua-padrão, de
entendimento geral, com formalidade e padronização,
para a uniformidade dos textos.

29

Precisão

Consiste em empregar a palavra exata para expressar
uma ideia, com conotações próprias, que melhor se
ajuste àquilo que desejamos e precisamos exprimir.

30
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Polidez
A polidez consiste no emprego de expressões
respeitosas e tratamento apropriado às pessoas
com as quais nos relacionamos no trato
administrativo.

31

Harmonia

A harmonia de um texto consiste no ajuste das
palavras nas frases e das frases no período. Resulta
em combinações, que predispõem o leitor à
proposta apresentada.São prejudiciais à harmonia:
os cacófatos, as assonâncias e os ecos.

32
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Correção de um texto
A correção consiste no respeito às normas e princípios
do idioma e às regras gramaticais e ortográficas.Devem
ser evitados:emprego abusivo de palavras e
expressões estrangeiras, emprego de palavras e
expressões antiquadas e os neologismos.

33

Roteiro para a revisão do texto

 A composição é lida com facilidade?

 Está bem equilibrada?

 Os pontos principais foram devidamente enfatizados?

 Faltou alguma coisa essencial?

 Existem erros de coerência lógica ou erros de ortografia?

 O significado de cada sentença está claro?

 As sentenças longas estão bem organizadas?

34
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Construção da frase e do parágrafo
 Escreva sempre obedecendo a um raciocínio lógico;

 Não faça muitas alterações na ordem das palavras dentro do

período;

 Não acumule numa só frase pensamentos que não tenham muita

relação entre si.

35

Parágrafo
Cada parágrafo do texto deve corresponder a uma ideia central a ser
desenvolvida.O parágrafo, geralmente, apresenta três partes: tópico frasal;
desenvolvimento; conclusão. Identifique-as na Fábula de Monteiro Lobato:

Um pastorzinho, notando certa manhã a falta de várias ovelhas, enfureceu-se, tomou da 
espingarda e saiu para a floresta.

- Raios me partam se eu não trouxer, vivo ou morto, o miserável ladrão das minhas 
ovelhas! Hei de campear dia e noite, hei de encontrá-lo, hei de arrancar-lhe os 
fígados...

E assim, furioso, a resmungar as maiores pragas, consumiu longas horas em inúteis 
investigações.

Cansado já, lembrou-se de pedir socorro aos céus:

- Valei-me, Santo Antônio! Prometo-vos vinte reses se me fizerdes dar de cara com o 
infame salteador.

Por estranha coincidência, assim que o pastorzinho disse aquilo, apareceu diante dele 
um enorme leão, de dentes arreganhados.

O pastorzinho tremeu dos pés à cabeça; a espingarda caiu-lhe das mãos; e tudo quanto 
pôde fazer foi invocar de novo o santo. 

- Valei-me, Santo Antônio! Prometi vinte reses se me fizésseis aparecer o ladrão; 
prometo agora o rebanho inteiro para que o façais desaparecer.

Moral da história: No momento do perigo é que se conhecem os heróis.
36

36
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COMUNICAÇÕES OFICIAIS

As comunicações oficiais devem ser entendidas por

todos os cidadãos e devem seguir os princípios da

Administração Pública, apontados no Art. 37 da

Constituição Federal: legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência.

37

Fechos das Comunicações Oficiais

FECHOS IMPRÓPRIOS

Sendo o que se nos oferece para o momento;

 Sem mais para o momento...

 Sem outro particular...

 Circunscritos ao exposto...

 Na certeza de contarmos com sua presença, apresentamos a Vossa

Senhoria nossas atenciosas saudações.

 Na expectativa de suas providências, subscrevemo-nos

atenciosamente.

38
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FECHOS APROPRIADOS

 Atenciosamente,
(para autoridades da mesma hierarquia ou de menor escalão e
para particulares)

 Respeitosamente,
(para autoridades superiores).

39

Emprego dos pronomes de tratamento

Os Pronomes de Tratamento apresentam certas

peculiaridades quanto à concordância verbal, nominal e

pronominal. Embora se refiram à segunda pessoa

gramatical, a concordância desses pronomes deve ser na

terceira pessoa.

40

40
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Observações
 Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento

“Digníssimo” (DD) às autoridades arroladas na lista de Pronomes

de Tratamento;

 Fica dispensado o emprego do superlativo “Ilustríssimo” para as

autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para

particulares;

 “Doutor” não é forma de tratamento, e sim título acadêmico; só

se usa quando a pessoa tiver esse título.

 “Vossa” é empregado para a pessoa com quem se fala, a quem

se dirige a correspondência. “Sua” é de quem se fala.
41

Concordância com os Pronomes de Tratamento

Concordância de Gênero

Faz-se a concordância não com o gênero gramatical, mas com o sexo
das pessoas representadas:
Ex.: Vossa Senhoria será arrolado como testemunha.

42
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Singular ou Plural

Na comunicação oficial, quando quem a subscreve
representa o órgão em que exerce suas funções, é
preferível o emprego da primeira pessoa do plural.
Quando o ato contiver assunto de responsabilidade
exclusiva e pessoal de quem o assina, então caberá
o emprego da primeira pessoa do singular.

43

REDUÇÕES ORTOGRÁFICAS

Reduções ortográficas são recursos que permitem

economia de tempo e espaço na comunicação falada e

escrita. As reduções aparecem sob a forma de

símbolos, abreviações, siglas, abreviaturas.

44
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Siglas

As siglas não são acompanhadas de ponto, a não ser que
estejam no final do período. São escritas com letras
maiúsculas quando:

 a sigla tiver três letras: ONU, MEC, USP, PMC.

 todas as letras forem pronunciadas: ABNT, INSS, FGTS.

45

Abreviaturas

Regra Geral

Ao fazer uma abreviatura deve-se respeitar a sequência das
regras listadas abaixo, que estão em ordem de importância:

 basta escrever a primeira sílaba e a primeira letra da
segunda sílaba, seguida de ponto.

 caso a primeira letra da segunda sílaba seja vogal, escreve-
se até a consoante.

46
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 se a palavra tiver acento gráfico na primeira sílaba, este será
conservado. Ex.: núm. (número), gên. (gênero), déb. (débito),
lóg. (lógica), méd. (médico);

 se a segunda sílaba iniciar por duas consoantes, as duas farão
parte da abreviatura. Ex.: pess. (pessoa), constr. (construção),
secr. (secretário);

 a abreviatura deve ter metade ou menos da metade da
palavra original, do contrário será melhor escrever a palavra por
extenso;

 nas abreviaturas que estiverem em final de período, não há
necessidade de repetir a pontuação, pois o ponto da abreviatura
também serve para indicar o final do período. Ex.: R. Prof. Pedro
Marcelino Jr.

47

MODELOS: CONCEITO E ESTRUTURA

Segundo o Manual de Redação da Presidência da

República (2002, p. 5): “A necessidade de empregar

determinadas linguagens nos atos e expedientes oficiais

decorre do caráter público desses atos e comunicações,

bem como de sua finalidade. Nos textos oficiais, por seu

caráter impessoal e sua finalidade de informar com o

máximo de clareza e concisão, deve-se usar o padrão culto

da língua”.
48
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Ata

Documento que registra resumidamente e com
clareza as ocorrências, deliberações, resoluções
e decisões de reuniões ou assembleias.

49

Atestado

Documento em que se afirma a veracidade de
certo fato ou a existência de obrigação.
Quando os fatos ou situações constam em
arquivos da administração, utiliza-se a certidão
para comprovar a sua existência.

50
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Auto

Auto é a narração escrita pormenorizada de um fato,

através de ato ou diligência administrativa ou judiciária.

Os autos devem ser lavrados com rigor e critério, pois

podem servir de fontes de indagações posteriores

sobre a maneira como determinado fato ocorreu.

51

Partes:

a) numeração: título e número do auto;

b) texto: desenvolvimento do assunto. Consta da

data (dia, mês, ano) de lavratura do auto, nome e

títulos do autuado, motivo da autuação da

penalidade e prazo para apresentação de defesa;

c) local e data em que se lavrou o auto.

52
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Certidão

Trata-se de documento revestido de formalidades legais, fornecido

por autoridade competente a pedido do interessado, solicitado ou

requisitado por autoridade administrativa ou judicial e destinado a

fazer certa existência de registro em livro, processo ou documento

qualquer em poder do expedidor, referente a determinado ato ou

fato, ou dar forma à inexistência de tal registro.

Como um documento público, a certidão pode servir de prova de

ato jurídico. As certidões podem ser de inteiro teor, ou resumidas,

contanto que exprimam fielmente o que contém o original de onde

foram extraídas.

53

Circular

Circular é toda comunicação reproduzida em cópias de

igual teor, expedidas a diferentes pessoas, órgãos ou

entidades. Especificamente, como documento, e

mensagem endereçada simultaneamente a diversos

destinatários, para transmitir avisos, ordens ou

instruções.

54
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Comunicação interna (CI)

Instrumento de comunicação oficial utilizado

pelas diversas unidades administrativas para se

comunicarem, com a finalidade de encaminhar

documentos, transmitir informações, fazer

solicitações e outros assuntos.

Deverá receber numeração do Órgão Emissor,

em série crescente a cada ano.

55

Convite e convocação

O convite é instrumento pelo qual se faz uma
convocação, pede-se o comparecimento de alguém ou
solicita-se sua presença em alguma parte ou em ato.

A convocação corresponde ao convite, mas no sentido
de intimação. Origina o comparecimento, devendo o
não comparecimento ser justificado. Já o convite é
somente uma solicitação.

56
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Correio eletrônico
O correio eletrônico (e-mail), por seu baixo
custo e rapidez, transformou-se na principal
forma de transmissão de documentos.
Observação: Deve-se evitar o uso de linguagem
incompatível com a da comunicação oficial.

57

Declaração

Ato afirmativo da existência ou não de um direito

ou de um fato. Pode ser dada em causa própria ou

referir-se a outra pessoa. Ainda, segundo as

circunstâncias e a finalidade, toma várias outras

denominações, visando especificá-la.

58
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Decreto

Ato administrativo destinado a prover situações
gerais ou individuais, abstratamente previstas
de modo expresso, explicito ou implícito pela
legislação.

59

Despacho

Despacho é a decisão proferida pela autoridade
administrativa no caso submetido a sua
apreciação, podendo ser favorável ou
desfavorável à pretensão solicitada pelo
administrador, servidor ou não.

60
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Edital

Edital é “o ato escrito oficial, contendo aviso,

determinação, ou citação, mandado publicar,

por autoridade competente, no órgão oficial ou

outros órgãos de imprensa, ou, ainda afixado

em lugares públicos, onde seja facilmente lido

por todos”.

61

Estatuto

É a Lei Orgânica que estabelece as regras
reguladoras de uma entidade ou entidades. É o
texto em que se determinam princípios
institucionais ou orgânicos de uma coletividade
ou entidade pública ou privada.

62
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Informação

Em linguagem administrativa a informação tem,

às vezes, o sentido de parecer, em que o

servidor escreve acerca de certo fato ou pedido,

prestando os esclarecimentos necessários para

que a autoridade dê seu despacho ou solução
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Petição e requerimento

Petição e requerimento são sinônimos. O

requerimento é a solicitação sob o amparo da

Lei, mesmo que suposto. A petição é o pedido,

sem certeza legal ou sem segurança quanto ao

despacho favorável.
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Portaria

É um instrumento de comunicação oficial

emanado pelos Secretários Municipais e

Procurador Geral, por meio do qual transmite

assunto de sua competência.

A fonte a ser utilizada na redação da Portaria é

do tipo Courier New.
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Relatório

É uma descrição de fatos, analisados com o objetivo de orientar

o serviço interessado ou superior imediato para determinada

ação. Do ponto de vista da Administração Pública, relatório é um

documento oficial no qual uma autoridade expõe as atividades

de uma Unidade Administrativa, ou presta conta de seus atos a

uma autoridade de nível superior.

O relatório não é um oficio desenvolvido. Ele é exposição ou

narração de atividades ou fatos, com a discriminação de todos

os seus aspectos ou elementos.
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Aviso e Oficio

Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial

praticamente idênticas. A única diferença entre eles é

que o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de

Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo

que o ofício é expedido para e pelas demais

autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento

de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração

Pública entre si e, no caso do ofício, também com

particulares.
67

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.
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Redação Ocial
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