
ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Leia os textos a seguir.

TEXTO 1 

Anal, o que são regras de etiqueta?

As regras de etiqueta podem ser entendidas como um conjunto de princípios ou normas que denotam boa educação e bom comporta-

mento. Estas regras definem boas maneiras e bons costumes, tornando a vida cotidiana mais harmoniosa e servindo como um indicador de 

civilidade. O aprendizado, entendimento e aplicação dos princípios definidos pela etiqueta colaboram fortemente no desenvolvimento e cres-

cimento pessoal do indivíduo.

Dicas de 

. 

etiqueta

Disponível em: <www.dicasdeetiqueta.com.br>.*

MANUAL DE ETIQUETAS ÀS AVESSAS

TEXTO 2 

Disponível em: <www.pinterest.at/pin/260223684696523003>.*

TEXTO 3 

Ernie Bushmiller. Nancy. Disponível em: <https://sorisomail.com/

partilha/316569.html>.*
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TEXTO 4 

Judith Kallos; Lígia Marques. Disponível em: <https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/01-02-2015/etiqueta-no-whatsapp.html>.*

* Todos os links foram acessados em: 06 jan. 2020.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

Manuais comportamentais são muito comuns em diversas so-

ciedades e, em princípio, têm por intuito estabelecer algumas regras 

para um convívio social mais harmônico. Em alguns casos, porém, 

eles costumam ser levados ao extremo e interferem, em grande me-

dida, nos desejos e na espontaneidade dos indivíduos, desconside-

rando aspectos fundamentais das práticas sociais. Tendo em vista os 

textos motivadores apresentados, imagine que você é um consultor 

comportamental renomado justamente por levar em consideração a 

pluralidade existente nos mais diversos contextos e por propor ma-

nuais atualizados, distintos dos tradicionais, os quais, muitas vezes, 

mais reforçam e reproduzem preconceitos do que contribuem para 

o bem-estar coletivo. Por isso, você foi convidado a divulgar seu 

trabalho em um congresso de novos empreendedores. Para tanto, 

você apresentará uma de suas principais criações, um manual de 

comportamentos que contemple uma ou algumas das principais si-

tuações cotidianas de convívio, tais como reuniões, refeições, festas, 

entre outros, mas que respeite justamente a diversidade de hábitos 

e conhecimentos de cada um. Sua tarefa, aqui, será a de criar esse 

manual. 

Procure pensar nas regras que nos são impostas, tais como 

forma de falar, de se vestir, de comer, de manifestar emoções, de 

conversar pessoal ou virtualmente; lembre-se de situações nas quais 

se sentiu tolhido ou constrangido por não se adequar às convenções 

estabelecidas. Há muitas possibilidades e você tem total liberdade 

para inventar. Não se esqueça, porém, de respeitar a estrutura do 

gênero, bem como a interlocução e a linguagem adequadas à pro-

posta. O seu texto deverá ater-se ao limite de 15 a 25 linhas.

Bons estudos!

Professora Andressa Tiossi


