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CURSO 

DE 
TAQUIGRAFIA  

Passo a Passo 
 
 

Método Maron 
 

******* 
 
 

Elaborado por: Prof. Waldir Cury 
Taquígrafo aposentado da Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro e 
 Professor de Taquigrafia (Proc. 1273/68-MEC) 

 
 
 
 

Este curso tem como finalidade: 
 

Ensinar taquigrafia a todos aqueles que desejam aprendê-la, mas não dispõem de um 
curso ou professor por perto.  

 
O curso é composto de três partes:  

Sinais Básicos 

Sinais Iniciais e Terminais Especiais 

Taquigramas (chamados também de “Sinais Convencionais”, “Abreviações”...) 
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Recursos didáticos utilizados para facilitar a aprendizagem 
passo a passo: 

 
LIÇÕES – Apresentação e comentários sobre cada sinal taquigráfico.  

EXERCÍCIOS – Para treinamento e assimilação dos sinais de cada lição. 

TESTES – Para verificação do aprendizado de cada lição. 

RESPOSTAS – O próprio aluno vai poder corrigir os exercícios e os testes. 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 A FORMAÇÃO DE UM TAQUÍGRAFO 

 COMPREENDE: 
                                  aprendizado do método 

treinamento da velocidade taquigráfica 

Este curso tem por objetivo “o aprendizado do método”.  

Ao término do aprendizado, o aluno poderá iniciar  

“o treinamento da velocidade”, utilizando-se dos ditados  

de velocidade progressiva oferecidos aqui mesmo neste site. 

 
 
 

 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA UM APRENDIZADO 
 PERFEITO E EFICIENTE 

 DA TAQUIGRAFIA 
 

□ ESTUDO DEDICADO, REGULAR, DIÁRIO (pelo menos 40 minutos 
por dia) 

□ ESTUDO ATENCIOSO (para entender bem cada explicação) 
□ REPETIÇÃO CONSTANTE DAS LIÇÕES ANTERIORES (para 

reforçar a assimilação) 
□ PERSISTÊNCIA (Se encontrar alguma dificuldade, persista, insista, 

estude de novo no dia seguinte.  O que era difícil acabará ficando fácil!) 
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Primeira lição  

(Sinais Consonantais) 
 

(Nota: nesta primeira lição (dividida em quatro partes, a, b, c, d) 
você aprenderá 8 sinais básicos. Com 8 sinais básicos você já vai 
poder taquigrafar muitas palavras. Da segunda lição em diante, 
você aprenderá 2 sinais básicos por lição.) 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Para facilitar o traçado dos sinais taquigráficos, estamos 
colocando um ponto ( . )  no lugar onde o traçado começa.  Por exemplo, este ponto 
no sinal         significa que o traçado é feito de cima para baixo.  Um ponto no sinal 
              significa que o traçado é feito da esquerda para a direita. 
                       ATENÇÃO: não taquigrafe este ponto indicativo de onde o sinal começa! 

 
 
 

□ Som do B  
 
 
□ Este sinal tem o som do “b”.  Serve para  “ba”   “be”   “bi”   “bo”   “bu”.  

O som da vogal já está incluído no sinal! 
 

 
Veja alguns exemplos:  
 
                                     babá =                        bobo =                    bebê =     
                                                 
                                     beba =                        bebi =                      bebo = 
 
 

(NOTA: Você saberá a tradução pelo sentido da frase, pelo contexto!  Se eu 
escrever:  

 
A               está cuidando do              . 

 
 a tradução será: 

 
 A babá está cuidando do bebê. 

 
 


