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NOTA INICIAL
Você poderá fazer este curso:
□ “online”, ou seja, pela telinha do micro, ligado na Internet.
□ “salvando” cada lição no HD, para estudá-la “offline”, ainda na telinha.
□ imprimindo cada lição, na medida em que for estudando.
□ imprimir as lições, juntá-las e fazer uma apostila.

O Curso de Taquigrafia Online (Método Maron) está dividido em três
partes:
□ primeira parte – SINAIS BÁSICOS
□ segunda parte - SINAIS INICIAIS E TERMINAIS ESPECIAIS
□ terceira parte – TAQUIGRAMAS
A primeira parte é composta de lições dos sinais básicos, complementos a
algumas lições, exercícios e testes. Ainda na primeira parte encontram-se as
respostas referentes a alguns exercícios e aos testes. Há ainda os “exercícios de
reforço”, que deverão ser feitos ao final da primeira parte.
Aprendidos os sinais básicos, entra-se na segunda parte, ou seja, no estudo
dos sinais iniciais e terminais especiais. Trata-se de parte muito importante,
pois tais sinais visam a reduzir a escrita taquigráfica ainda mais, para se obter
uma velocidade maior.
Por fim, há uma listagem de taquigramas (sinais abreviados referentes a
palavras, a expressões e a frases inteiras), sinais estes imprescindíveis para
alcançar velocidade alta e grande fluência na escrita taquigráfica.
METODOLOGIA PRÁTICA E FÁCIL:
A metodologia deste curso de taquigrafia online foi organizada e
desenvolvida de modo a oferecer a você a sensação de estar numa sala de aula,
com o professor explicando cada sinal, taquigrafando cada palavra, cada frase.
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Usamos a metodologia do passo a passo, com uma variedade grande de
exercícios excitantes para completar, para correlacionar, para traduzir, para
taquigrafar, todos visando a um só objetivo: ajudar, de forma gradativa e
amigável, na assimilação dos sinais taquigráficos. Todas as regras são
abordadas com detalhes e exemplos.
Tudo foi organizado para levar o aluno a aprender taquigrafia de forma
autônoma, sozinho, sem professor. Por isso, para facilitar essa aprendizagem
autônoma, todas as palavras, expressões e frases estão taquigrafadas ao lado,
com exceção dos exercícios e testes com respostas. Mas mesmo neste caso, os
sinais taquigráficos serão encontrados nas respostas, eliminando, desta forma,
as dúvidas que possam aparecer. Ao seguir o modelo taquigrafado, você estará
aprendendo a forma correta do traçado dos sinais. Apenas um detalhe de
ordem técnica: como os sinais taquigráficos foram feitos com o uso de um
“tablet” (mesa digitalizadora), um ou outro sinal poderá ter ficado um pouco
tremido, mas não a ponto de prejudicar o entendimento e a aprendizagem.

COMO OBTER O MÁXIMO RENDIMENTO DESTE CURSO:
Cada aluno tem seu próprio ritmo e modo de estudar. Mas podemos
oferecer aqui uma sugestão para que este estudo seja feito de modo bem
produtivo.
O estudo metódico e repetitivo é importante. Estudar cada lição
com toda atenção, com todo capricho, procurando digerir, ao máximo,
cada lição. Para um ótimo aproveitamento, é boa medida taquigrafar cada
palavra várias vezes, sem pressa, procurando a perfeição do traçado.
E na medida em que for avançando, procure repetir as lições
anteriores. Através desta reciclagem das lições anteriores, você vai
solidificando o aprendizado, vai jogando para a memória de longo prazo
os conhecimentos que estavam apenas na memória de curto prazo
(transitória).
EM CASO DE DÚVIDA:
Embora todo o curso tenha sido estruturado de forma bem didática,
com capítulos modulares e abundância de exercícios, de modo a explicar cada
detalhe referente à escrita taquigráfica, dúvidas poderão surgir. Como primeira
medida, volte e reestude a lição. Talvez isso irá ajudá-lo a esclarecer a dúvida.
Caso a dúvida persista ou surja uma outra, escreva-nos um email, que teremos
o maior prazer em responder. Envie-nos também dicas, sugestões, idéias que
você tenha no sentido de aperfeiçoar este ou aquele ponto, e, quem sabe,
aprimorar até este Curso de Taquigrafia Online.
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CURSO COMPLETO:
O curso está completo, bem detalhado. Vale dizer, todo aquele que se
propuser a um estudo dedicado, metódico, atencioso, chegará ao término do
curso podendo escrever qualquer coisa usando os sinais taquigráficos.

ATENÇÃO:
É importante salientar que este Curso de Taquigrafia Online ensina apenas
o método de taquigrafia. É apenas o primeiro passo para alguém se tornar um
taquígrafo. O segundo passo é o treinamento da velocidade taquigráfica, que
será possível fazer, depois de aprendido o método, usando-se os arquivos
sonoros (ditados de velocidade progressiva) encontrados aqui mesmo neste
site.
SEJA UM ALUNO ATIVO E CRIATIVO:
Embora cada lição forneça exemplos específicos, existe espaço para você
criar, experimentar, explorar ao máximo o conteúdo. Apenas para exemplificar:
aprendidos os oitos sinais da primeira lição, e feitos os exercícios e os testes,
você poderá começar a procurar em revistas e jornais palavras ou expressões
que já consiga taquigrafar usando apenas os oito sinais. E de igual forma nas
outras lições. São recursos adicionais que funcionam como grande reforço no
aprendizado.
NÃO TENTE DECORAR NADA:
Costumo dar este conselho aos meus alunos iniciantes:
“Não tente decorar nada. Fique apenas “brincando” de desenhar os sinais
taquigráficos. Procure fazer do seu estudo de taquigrafia uma experiência
agradável, lúdica. Aprendemos melhor quando estamos nos divertindo, não é?
Com um estudo repetitivo das palavras e com o avanço das lições, com
criatividade, você certamente irá assimilando os sinais de forma natural.
Portanto, nada de angústia, de estresse, de tensão. E nada de querer fazer um
estudo corrido. Lembre-se: como na fábula, “as tartarugas conhecem melhor o
caminho do que os coelhos”.
PONTO IMPORTANTE:
A postura é importante ao taquigrafar. Procure sentar-se de maneira a
que o cotovelo fique apoiado na mesa, o corpo ligeiramente inclinado para a
frente. Corpo relaxado, braços relaxados, mão relaxada sem nenhuma tensão.
As pernas não devem ficar cruzadas. Procure segurar o lápis (ou caneta) com
leveza. Nada de calcar o lápis ou a caneta. Mão pesada, tensão no braço, tudo
isso é prejudicial à fluência da escrita taquigráfica. A taquigrafia é a arte da
leveza!
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ESTUDO METÓDICO
Ao fazer um estudo sistemático, dedicado, atencioso de cada lição, de cada
exercício, conferindo cada sinal taquigráfico e analisando de modo minucioso
cada regra, você certamente ficará apto, ao término deste curso, para iniciar o
treinamento da velocidade taquigráfica. Poderá, de igual forma, começar a
leitura das Fábulas de Esopo em taquigrafia, disponíveis aqui neste site, em
Variedades IV, item 6.
Termino esta apresentação com o conselho de Ben Parry Davies, que
lemos no livro “Inglês que não falha – técnicas e exercícios de memorização”:

“Pensamentos positivos são importantes: acredite no seu
potencial!”

Prof. Waldir Cury

