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RELATÓRIO 
 

Em diferentes situações, somos solicitados a apresentar, de 
modo organizado, um relatório. Mas para que serve afinal um 
relatório? A sua finalidade fica clara quando lemos a definição desse 
gênero discursivo. 

 
O relatório é um texto de natureza analítico-expositiva, no qual são 
apresentados os resultados de um experimento observado ou da 
análise de dados coletados durante uma pesquisa. 
 

Assim, o relatório funciona como uma prestação de contas ao 
final de uma atividade ou pesquisa específicas. 

Existem diferentes tipos de relatório, que atendem a 
necessidades diversas. Os mais freqüentes são: 

 
 Relatório científico (ou de pesquisa): apresenta o desenvolvimento 

e as conclusões de uma pesquisa ou de experimentos científicos. 
 Relatório de gestão: apresenta os resultados alcançados em um 

período específico de uma administração. Costuma ser feito por 
executivos ou administradores em cargos de chefia. 

 Relatório de atividades: apresenta as realizações de um indivíduo 
no exercício de uma função específica. Costumam ser feitos por 
professores universitários, alunos de pós-graduação, etc. 

 Relatório de inquérito: apresenta os resultados de uma 
investigação administrativa ou policial, conduzida com a finalidade 
específica de apurar uma situação particular (uma fraude, um 
crime, etc.). 

 
CONTEXTO DE CIRCULAÇÃO 

 
Há dois contextos de circulação próprios dos relatórios. Um 

contexto é mais restrito, quando se trata de documentos próprios de 
uma área de atuação. Um exemplo são os relatórios de inquérito. 
Elaborados para apresentar as conclusões de uma apuração de 
responsabilidades, os relatórios de inquérito raramente são de 
circulação geral. Em alguns casos, quando as apurações referem-se a 
crimes ou fraudes, podem ser sigilosos. 

Há relatórios de circulação mais ampla. São aqueles feitos para 
prestação de contas (relatórios científicos, relatórios de Comissões 
Parlamentares de Inquérito, etc.). Nesses casos, os documentos podem 
ser publicados para distribuição geral. É o que acontece, por exemplo, 
com relatórios de pesquisa produzidos por órgãos das Nações Unidas, 
como o PNUD, ou por entidades que congregam diferentes países, 
como a OCDE. Relatórios desse tipo costumam também ficar 
disponíveis para consulta nos órgãos aos quais são apresentados ou em 
sites da internet. 

 
OS LEITORES DE RELATÓRIOS 

 
Relatórios de circulação restrita são dirigidos a leitores de perfil 

bem específico. Os relatórios de inquérito, por exemplo, serão lidos 
pelas pessoas diretamente envolvidas na investigação de que tratam. 
Um relatório de inquérito criminal terá como leitores preferenciais 
delegados, advogados, juízes e promotores. 

Autores de relatórios que têm interlocutores definidos podem 
pressupor que compartilham com seus leitores um conhecimento geral 
sobre a questão abordada. Nesse sentido, podem fazer um texto que 
focalize aspectos específicos sem terem a necessidade de apresentar 
informações prévias. 

Isso não acontece com relatórios de circulação mais ampla. 
Nesse caso, os autores do relatório devem levar em consideração o 
fato de terem como interlocutores pessoas que se interessam pelo 
assunto abordado, mas não têm qualquer conhecimento sobre ele. No 
momento de elaborar o relatório, será preciso levar esse fato em 
consideração e introduzir, no texto, todas as informações necessárias 
para garantir que os leitores possam acompanhar os dados 
apresentados, a análise feita e a conclusão decorrente dessa análise. 

ESTRUTURA 
 

A estrutura básica do relatório deve atender às finalidades 
próprias desse gênero discursivo. Como se trata de um texto voltado 
para a apresentação de resultados (de uma investigação, de um 
experimento, etc.), o relatório deve conter uma parte inicial (a 
introdução), na qual os objetivos gerais e a questão central são 
expostos. 

Em seguida, tem início a segunda parte do documento. É o 
momento de se fazer a apresentação dos dados, acompanhada de uma 
discussão e análise do significado desses dados para a questão central 
exposta.  

Para a apresentação dos dados podem ser utilizadas diferentes 
linguagens: gráficos, mapas, fotografias, tabelas, etc. O importante é 
garantir que os leitores do texto receberão, da maneira mais clara 
possível, as informações necessárias para acompanhar o que é dito. 

A última parte do relatório deve conter a conclusão. Nela são 
apresentados os resultados da análise dos dados introduzidos na seção 
anterior. A conclusão pode também trazer recomendações para uma 
modificação do cenário analisado, caso seja pertinente fazê-lo. 

No caso de relatórios muito extensos, é comum a apresentação 
de anexos, após a conclusão. Nesses anexos, são reproduzidos os 
dados coletados durante a pesquisa e que, muitas vezes, não fazem 
parte do corpo do relatório, mas permitem ao leitor aprofundar-se na 
questão. 
Em outros casos, eles podem aparecer em forma de ESQUEMA. Nesses 
casos, eles têm as seguintes partes: 
 

1. Título objetivo e sintético. 
2. De: designa o remetente. 
3. Para: refere-se ao destinatário. 
4. Assunto: apresenta o objetivo do trabalho. 
5. Referências: fontes de consulta. 
6. Texto principal: desenvolvimento do relatório. 
7. Conclusões: resumo, resultados, constatações, sugestões. 
 

LINGUAGEM 
 

Por se tratar de um texto de caráter analítico-expositivo, o 
relatório deve ser redigido em linguagem clara, concisa e objetiva, 
obedecendo às características da variedade escrita culta do português. 
Observe a seguinte passagem: 

 
Segundo o banco de dados Minorias em Risco, 

60% das pessoas que enfrentam discriminação 
cultural sofrem restrições na realização de 
cerimônias. Outros 25% enfrentam restrições no 
vestuário que usam e no modo como podem aparecer 
em público, incluindo muitos povos indígenas da 
América Latina e os ciganos em regiões do Leste 
Europeu. Igualmente importante  é a maneira como o 
Estado reconhece e respeita a história de diferentes  
grupos culturais  dentro das suas fronteiras. 

 
No trecho acima não existem termos que possam traduzir uma 

visão particular, subjetiva da questão abordada. Adjetivos e advérbios, 
por exemplo, aparecem quando é necessário caracterizar ou enfatizar 
um aspecto específico. 

Também não se observa o uso de linguagem figurada e há 
predomínio da ordem direta na organização sintática dos enunciados. 

Como apresenta uma estrutura mais rígida, o relatório não é 
um gênero discursivo que favorece a exploração de recursos 
estilísticos que definem um estilo individual por parte de seu autor. 
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Timbre da empresa 
 
 

RELATÓRIO 
 

Para: Álisson Souza Costa ― Gerente de vendas 
De: Pedro Luca Fernandes ―Supervisor de vendas 
Assunto: Relatório de visitas a pontos-de-venda 
Data: 12 de fevereiro de 2008-09-30 
 
Senhor Gerente: 
 

Envio-lhe, anexo, mapa com os pontos-de-venda visitados e 
avaliação do nosso atendimento. Embora cada revendedor seja uma 
realidade única, há alguns aspectos gerais que passo a destacar a 
seguir. 

 
1. Atendimento ao vendedor. Essa é a principal deficiência da 

nossa empresa. Falta qualificação aos nossos vendedores. 
Alguns compradores queixam-se do tratamento que 
recebem do nosso representante. E as visitas não são 
feitas obedecendo a cronograma rigoroso. 
 

2. Nossos produtos. Nossos produtos são de boa qualidade e de 
grande aceitação pelos clientes que a eles têm acesso. O 
problema é exatamente o acesso. A exposição da nossa 
linha de artigos é deficiente, sobretudo nos médios e 
grandes supermercados. Ocupamos poucas frentes nas 
prateleiras e quase não temos pontas de gôndolas. Alguns 
itens, como o Achocolatado Diet, andam quase sumidos. 

 
3. Recomendações: 

 
 treinar e até, em alguns casos, substituir vendedores; 
 intensificar as visitas dos supervisores; 
 contratar mais degustadoras; 
 conscientizar o pessoal de todos os níveis das ótimas 

chances que temos para crescer muitos pontos na 
participação das vendas do setor de alimentos 
enlatados. 

 
Atenciosamente 
 

Pedro Luca 
Supervisor de vendas 

 
Relatório é um gênero textual em que se expõem os resultados de 
atividades variadas. 

 
 

EXEMPLO DE RELATÓRIO 
 

Desafios para a liberdade cultural 
 

 
 

Alguns dos debates que causam hoje mais divisões sociais dizem 
respeito à identidade e à diversidade culturais — em contextos 
muitíssimo diferentes e de maneiras diversas. Esses debates podem 
tratar da escolha da língua oficial (como na nova Constituição do 

Afeganistão), da representação política de grupos étnicos ou religiosos 
(sunitas e xiitas no Iraque), das relações entre o Estado e a religião 
(muçulmanos na França), das reclamações dos povos indígenas contra 
a exploração de minérios por empresas multinacionais (região 
amazônica do Brasil), das políticas de imigração (Reino Unido), ou dos 
procedimentos de naturalização (Alemanha). Essas tensões também 
podem estar no centro de violentos conflitos (Ruanda, Iugoslávia). [...] 

Em todo o mundo, as pessoas estão exigindo mais respeito pela 
sua identidade cultural. Muitas vezes, o que exigem é justiça social e 
mais voz política. Mas não é tudo. Também querem reconhecimento e 
respeito. [...] 

A ideia central defendida neste Relatório é a de que as 
sociedades deviam abraçar, e não eliminar,  essas identidades 
múltiplas e complementares. O desafio para as autoridades políticas 
no século XXI é ampliar as escolhas — de modo que as pessoas não 
precisem renunciar às suas identidades para terem acesso às 
oportunidades sociais e econômicas. [...] 

Outros aspectos da exclusão do modo de vida. A língua e a 
religião são muitas vezes partes importantes da identidade cultural de 
uma pessoa, mas há várias maneiras de culturas diferentes serem 
respeitadas e reconhecidas. Segundo o banco de dados Minorias em 
Risco, 60% das pessoas que enfrentam discriminação cultural sofrem 
restrições na realização de cerimônias. Outros 25% enfrentam 
restrições no vestuário que usam e no modo como podem aparecer 
em público, incluindo muitos povos indígenas da América Latina e os 
ciganos em regiões do Leste Europeu. 

Igualmente importante é a maneira como o Estado reconhece e 
respeita a história de diferentes grupos culturais dentro das suas 
fronteiras. Não é fácil obter dados a esse respeito, particularmente por 
região ou cidade. Uma maneira de avaliar o reconhecimento e a 
aceitação de grupos diferentes é observar como os feriados nacionais 
celebram momento fundamentais da história ou da religião de grupos 
culturais num país, ou como se dá nome às ruas. 

Nos Estados Unidos, a maioria dos feriados nacionais não é de 
origem religiosa. Na Índia, os funcionários do governo central têm 17 
feriados, 14 dos quais celebram a diversidade das suas religiões. Mas, 
na França, 6 dos 11 feriados nacionais são de origem religiosa, todos 
cristãos, e 5 não são religiosos, embora quase 1 em 13 cidadãos 
franceses seja muçulmano. [...] 

Desafios de hoje para a liberdade cultural. Este Relatório 
defende que abordagens multiculturais para administrar a diversidade 
não precisam terminar em conflito. Na verdade, essas abordagens 
podem ajudar a evitar problemas, reduzindo tensões antes que se 
agravem. [...] Num mundo em que cerca de 900 milhões de pessoas 
pertencem a grupos que experimentam alguma forma de exclusão 
cultural, promover a liberdade cultural é um enorme desafio. [...] 

A democracia e o crescimento equitativo são importantes para 
promover a inclusão cultural. Mas não são suficientes. Também são 
necessárias políticas multiculturais de inclusão cultural — reconhecer 
diferenças, apoiar a diversidade e atenuar relações de poder desiguais. 
As pessoas têm de abandonar identidades rígidas se quiserem fazer 
parte de uma sociedade diversificada. As instituições internacionais 
têm de respeitar outras tradições culturais e criar condições para 
desenvolver recursos culturais locais. Os países pobres e as 
comunidades marginalizadas devem ter mais voz nas negociações que 
envolvam as suas culturas e direitos e indenizações justas pelo uso de 
seus recursos. Só nestas circunstâncias é que as identidades múltiplas 
e complementares evoluirão através das fronteiras nacionais. Só então 
é que a identidade e a liberdade florescerão num mundo 
culturalmente diversificado. 

 
ANÁLISE DO DOCUMENTO 

 
1. Qual é o tema abordado no texto? 
2. De que modo o tema discutido se relaciona com as 

preocupações de um órgão como o PNUD? Explique. 
3. Qual é a ideia principal defendida no documento? 
4. O que é identificado, no texto, como o grande desafio a ser 

enfrentado pelas autoridades? 

[...] Liberdade cultural 
 É a liberdade que as pessoas têm para escolher a sua 
identidade — ser quem são e quem querem ser — e para viver 
sem serem excluídas de outras opções que são importantes para 
elas. A liberdade cultural é violada pela falta de respeito ou de 
reconhecimento dos valores, instituições e modos de vida de 
grupos culturais e pela discriminação e desvantagem baseadas 
na identidade cultural. [...] 
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5. O modo como utilizamos recursos da língua revela nossa 
opinião ou posição sobre a questão abordada. Observe os 
destaques nos trechos abaixo e responda.  
   “Alguns dos debates que 
causam hoje mais divisões sociais dizem respeito à 
identidade e à diversidade culturais ...” 
   “A língua e a religião são muitas 
vezes partes importantes da identidade cultural de uma 
pessoa ...” 
 

  
Que função os termos destacados desempenham no trecho 
em que ocorrem em relação à abrangência das afirmações 
feitas? 

6. Por que eles indicam que os autores do relatório foram 
cuidadosos no momento de manifestar suas opiniões? 

7. O uso do verbo poder, em algumas passagens do relatório, é 
uma forma de modalizar o texto. Observe: 
“Esses debates podem ser sobre a escolha da língua oficial 
...” 
“Essas tensões também podem estar no centro de violentos 
conflitos...” 
Explique por que, nesses contextos, esse verbo promove a 
modalização do que é dito. 
 

8. O confronto é um dos recursos estruturais dos gêneros 
expositivos. Releia um trecho do relatório, observando o uso 
dos dados referentes a feriados religiosos. 
“Na Índia, os funcionários do governo central têm 17 
feriados, 14 dos quais celebram a diversidade das suas 
religiões... . Mas, na França, 6 dos 11 feriados nacionais são 
de origem religiosa, todos cristãos, e 5 não são religiosos, 
embora quase 1 entre 13 cidadãos franceses seja 
muçulmano.” 
 
Qual é o termo, no texto, que marca o confronto entre os 
dados apresentados? 

9. Explique de que modo esse confronto foi utilizado para levar 
o leitor a concluir que o grau de respeito à diversidade 
religiosa é maior na Índia do que na França. 

10. O relatório apresentado pode ser dividido em três partes, de 
acordo com a função que desempenham na sua 
estruturação. 

 1ª parte: do início do texto até o subtítulo Outros 
aspectos da exclusão do modo de vida. 

 2ª parte: subtítulo Outros aspectos da exclusão do 
modo de vida. 

 3ª parte: subtítulo Desafios de hoje para a 
liberdade cultural. 

11. Releia cada uma das partes e identifique qual a função por 
elas desempenhadas na estrutura do relatório. 

 

 
 

 

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS 
 

Confronto: uma comparação para destacar diferenças 
 

O confronto é um importante recurso argumentativo 
quando se pretende deixar claras as diferenças entre fatos, 
situações, pontos de vista. De modo geral, o confronto é 
utilizado para fazer com que o leitor perceba como situações 
equivalentes podem levar a resultados ou conclusões 
diferentes. 

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS 
 

Modalizadores: atenuação das afirmações 
 
Uma forma de evitar que a análise apresentada seja facilmente 

contestada é eliminar do texto afirmações categóricas, muito amplas 
ou genéricas. Isso pode ser conseguido com o auxílio de 
modalizadores, ou seja, termos que atenuam o sentido geral da 
afirmação/conclusão apresentada. Alguns modalizadores são os 
pronomes indefinidos — alguns, poucos, muitos, etc. — e 
determinads flexões de tempo/modo verbal — gostaria/quereria, 
etc. Há ainda verbos auxiliares modais, como poder e dever, que 
expressam possibilidade em alguns contextos de uso (Ele deve 
chegar amanhã. Pode ser que o filme seja interessante. 


