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LINGUAGENS. 

EIXO DA REFLEXÃO, CONHECIMENTOS LINGÜÍSTICOS, ANÁLISE LINGÜÍSTICA OU... 

ENSINO DE GRAMÁTICA: O QUE PROPÕEM OS PCNS, O QUE TRAZEM OS LDPS 

  

Os PCNs sugerem, como metodologia para o trabalho com os objetos de ensino de 

Língua Portuguesa, partir de atividades que envolvam o uso da língua, como produção 

e compreensão de textos orais e escritos em diferentes gêneros discursivos/ textuais 

seguidas de atividades de reflexão sobre a língua e a linguagem a fim de aprimorar as 

possibilidades de uso. O tratamento didático proposto pode ser assim esquematizado: 

USO  REFLEXÃO  USO 

O eixo da reflexão envolve as práticas de análise lingüística. De acordo com os 

PCNs (1998: 78), esta “não é uma nova denominação para o ensino de gramática”, 

pois, uma vez que toma o texto como unidade de ensino, além dos aspectos 

ortográficos e sintáticos a serem considerados, considera também os aspectos 

semânticos e pragmáticos que enquadram o texto em determinado gênero discursivo/ 

textual. Dessa forma, os referenciais assumem uma perspectiva contrária à tradição 

gramatical, que analisa unidades menores como fonemas, classes de palavras, frases, 

raramente chega ao texto e reproduz a “clássica metodologia de definição, 

classificação e exercitação” (PCNs, 1998: 29). 

VARIEDADE LINGUÍSTICA. 

A variedade linguística: A teoria da variação põe diante de nós a realidade 

tangível da língua: ela varia (socialmente) e muda no tempo (historicamente) e no 

espaço (geograficamente). A variação é sincrônica quando vários elementos de 

variação co-ocorrem simultaneamente e disputam espaço na comunidade de falantes. 

A variedade linguística nada mais é que o reflexo da sociedade, que essa por sua vez 

possui uma variedade social caracterizando o papel de cada indivíduo, dividindo-os em 

grupos, classes etc. No Brasil isso ocorre pela má distribuição de renda, pois ocorre de 

maneira desigual e isso reflete na língua, sendo que quem tem mais poder aquisitivo, 

tem mais contato com a norma padrão. Será que o que existe mesmo é o preconceito 

linguístico? Segundo Marcos Bagno não, o que existe é o preconceito social, ou seja, a 

sociedade analisa não a fala em si, mas quem a fala, em outras palavras nós somos o 

que falamos e nesse caso a língua passa a ser concreta, pois analisamos o indivíduo 

que a exerce, pois a linguagem de todos os instrumentos de controle e coerção social é 
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o mais sutil, principalmente pelo fato da língua ser parte construtiva da identidade 

individual e social de cada ser humano. De acordo com Gnerre: “Uma variedade 

linguística ‘vale’ o que ‘valem’na sociedade por causa de seus falantes, isto é, vale 

como reflexão do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e 

sociais”. ( FIORIN, 2004, p.124) Os papéis sociais são definidos por normas 

socioculturais, é algo que já está enraizado em nossa cultura e que de um modo 

“natural” determina os “personagens”. Com isso, podemos notar que existe uma 

divisão evidente que se reflete também na língua. Daí o domínio do “Português-

Padrão” (PP) sobre o “Português não padrão” (PNP) que são as demais variedades da 

língua (nos seus mais diversos âmbitos e aspectos, seja social, regional, faixa etária 

etc.). [...] as variedades faladas pelos grupos de maior poder político e econômico 

passam a ser vistas como variedades mais bonitas e até mais corretas. Mas essas 

variedades, que ganham prestígio porque não faladas por grupos de maior poder, nada 

têm de intrinsecamente superior às demais. O prestígio que adquirem é mero 

resultado de fatores políticos e econômicos.  

GENEROS TEXTUAIS 

Você já se deu conta da infinidade de situações comunicacionais às quais somos 

expostos ao longo de nossa vida? Nem precisa tanto, pois durante um único dia 

podemos estar envolvidos em diferentes contextos e ambientes que exigem de nós um 

comportamento linguístico específico. A linguagem é um dos mais eficientes meios de 

comunicação, pois ela nos permite interagir com pessoas, assim como alterar nosso 

discurso de acordo com as necessidades do momento. 

Dessa constante necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o 

outro, surgiram os gêneros textuais. Os gêneros textuais não podem ser numerados, 

visto que variam muito e adaptam-se às necessidades dos falantes. Mesmo que não 

possamos contá-los, é possível observar que eles possuem peculiaridades que nos 

permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros. Entre as 

características dos gêneros textuais estão a apresentação de tipos estáveis de 

enunciados, além de estruturas e conteúdos temáticos que facilitam sua definição. 

Veja agora alguns exemplos de gêneros textuais: 

 Artigo 

 Crônica 

 Resumo 

 Resenha 
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 Conto 

 Reportagem 

 Notícia 

 E-mail 

 Carta 

 Relatório 

 Biografia 

 Diário 

 Fábula 

 Ofício 

 Poema 

 Piada 

 

Diferentemente dos tipos textuais, que apresentam uma estrutura bem definida, além 

de um número limitado de possibilidades (podem variar entre cinco e nove tipos), os 

gêneros textuais são diversos e cumprem uma função social específica. Além disso, os 

gêneros podem sofrer modificações ao longo do tempo, embora muitas vezes 

preservem características preponderantes. Como exemplo dessa “evolução”, temos 

a carta, que depois do advento da tecnologia foi transformada no e-mail, meio de 

comunicação que substituiu o papel, a caneta e a necessidade de postagem pelos 

correios, visto que pode ser recebido instantaneamente pelo destinatário. Contudo, 

alguns elementos linguísticos foram preservados, como as saudações, o remetente e, 

claro, o destinatário. 

Os gêneros são utilizados todas as vezes que os falantes estão inseridos em alguma 

situação comunicativa. Ainda que inconscientemente, selecionamos um gênero que 

melhor se adapta àquilo que desejamos transmitir aos nossos interlocutores, sempre 

com a intenção de sobre ele obter algum efeito. Seja no bilhetinho deixado na porta da 

geladeira, seja nas postagens feitas nas redes sociais ou até mesmo nas piadas que 

contamos para os nossos amigos, os gêneros estão lá, trabalhando a serviço da 

comunicação e da linguagem. 

COESÃO TEXTUAL 

Quando falamos de COESÃO textual, falamos a respeito dos mecanismos linguísticos 
que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto, sejam 
elas palavras, frases, parágrafos, etc. Entre os elementos que garantem a coesão de 
um texto, temos: 

A. As referências e as reiterações: Este tipo de coesão acontece quando um termo 
faz referência a outro dentro do texto, quando reitera algo que já foi dito antes 

http://portugues.uol.com.br/redacao/tipostextuais.html
http://portugues.uol.com.br/redacao/a-carta-pessoal-.html
http://portugues.uol.com.br/redacao/o-e-mail---um-genero-textual-meio-eletronico-.html
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ou quando uma palavra é substituída por outra que possui com ela alguma 
relação semântica. Alguns destes termos só podem ser compreendidos 
mediante estas relações com outros termos do texto, como é o caso da anáfora 
e da catáfora. 

B. as substituições lexicais (elementos que fazem a coesão lexical): este tipo de 
coesão acontece quando um termo é substituído por outro dentro do texto, 
estabelecendo com ele uma relação de sinonímia, antonímia, hiponímia ou 
hiperonímia, ou mesmo quando há a repetição da mesma unidade lexical 
(mesma palavra). 

C. os conectores (elementos que fazem a coesão interfrásica): Estes elementos 
coesivos estabelecem as relações de dependência e ligação entre os termos, ou 
seja, são conjunções, preposições e advérbios conectivos. 

D. a correlação dos verbos (coesão temporal e aspectual): consiste na correta 
utilização dos tempos verbais, ordenando assim os acontecimentos de uma 
forma lógica e linear, que irá permitir a compreensão da sequência dos 
mesmos. 

São os elementos coesivos de um texto que permitem as articulações e ligações entre 
suas diferentes partes, bem como a sequenciação das ideias. 

COERENCIA TEXTUAL 

Quando falamos em COERÊNCIA textual, falamos acerca da significação do texto, e 
não mais dos elementos estruturais que o compõem. Um texto pode estar 
perfeitamente coeso, porém incoerente. É o caso do exemplo abaixo: 

"As ruas estão molhadas porque não choveu" 

Há elementos coesivos no texto acima, como a conjunção, a sequência lógica dos 
verbos, enfim, do ponto de vista da COESÃO, o texto não tem nenhum problema. 
Contudo, ao ler o que diz o texto, percebemos facilmente que há uma incoerência, 
pois se as ruas estão molhadas, é porque alguém molhou, ou a chuva, ou algum outro 
evento. Não ter chovido não é o motivo de as ruas estarem molhadas. O texto 
está incoerente. 

Podemos entender melhor a coerência compreendendo os seus três princípios básicos: 

1. Princípio da Não Contradição: em um texto não se pode ter situações ou ideias 
que se contradizem entre si, ou seja, que quebram a lógica. 

2. Princípio da Não Tautologia: Tautologia é um vício de linguagem que consiste n 
a repetição de alguma ideia, utilizando palavras diferentes. Um texto coerente 
precisa transmitir alguma informação, mas quando hárepetição excessiva de 
palavras ou termos, o texto corre o risco de não conseguir transmitir a 
informação. Caso ele não construa uma informação ou mensagem completa, 
então ele será incoerente 

3. Princípio da Relevância: Fragmentos de textos que falam de assuntos 
diferentes, e que não se relacionam entre si, acabam tornando o texto 

http://www.infoescola.com/portugues/anafora-e-catafora/
http://www.infoescola.com/portugues/anafora-e-catafora/
http://www.infoescola.com/portugues/tempos-verbais/
http://www.infoescola.com/filosofia/principio-da-nao-contradicao/
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incoerente, mesmo que suas partes contenham certa coerência individual. 
Sendo assim, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si, fere 
o princípio da relevância, e trazem incoerência ao texto. 

Em resumo, podemos dizer que a COESÃO trata da conexão harmoniosa entre as 
partes do texto, do parágrafo, da frase. Ela permite a ligação entre as palavras e frases, 
fazendo com que um dê sequência lógica ao outro. A COERÊNCIA, por sua vez, é a 
relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se 
contradigam e formem um todo significativo que é o texto. 

 

ESTUDOS LITERARIOS 

 
É a área científica que cuida da crítica, da reflexão e da pesquisa dos vários gêneros 
literários. Focado em pesquisa literária, o curso prepara o aluno para a crítica teórica e 
a produção de textos. O bacharel em Estudos Literários é um profissional especialista 
em literatura, com pleno domínio do processo de produção e crítica teórica e da 
história da literatura. A formação do profissional inclui bases sólidas de conhecimento 
da cultura brasileira, de historiografia literária e de literatura comparada, além de 
outras áreas de conhecimento ligadas às ciências humanas, como sociologia, 
antropologia e linguística. A reflexão sobre a produção literária contemporânea é 
fortemente presente na proposta do curso, que tem um caráter específico, mas 
também abre uma porta generalista de conhecimento, devido à variedade de 
disciplinas optativas que oferta. 
 
TROVADORISMO 

O Trovadorismo se caracteriza como um estilo de época, o qual se manifestou na Idade 

Média, durante o período do feudalismo. 

Cumpre dizer, antes de tudo, que o Trovadorismo se manifestou na Idade Média, 
período este que teve início com o fim do Império Romano (destruído no século V com 
a invasão dos bárbaros vindos do norte da Europa), e se estendeu até o século XV, 
quando se deu a época do Renascimento. Nesse sentido, o artigo ora em questão tem 
por finalidade abordar acerca do contexto histórico-social, cultural e artístico que 
tanto demarcou este importante período da arte literária. 
No que diz respeito ao aspecto econômico, toda a Europa dessa época sofria com as 
sucessivas invasões dos povos germânicos, fato este que culminava em inúmeras 
guerras. Nessa conjuntura desenvolveu-se o sistema econômico denominado de 
feudalismo, no qual o direito de governar se concentrava somente nas mãos do senhor 
feudal, o qual mantinha plenos poderes sobre todos os seus servos e vassalos que 
trabalhavam em suas terras. Este senhor, também chamado de suserano, cedia a 
posse de terras a um vassalo, que se comprometia a cultivá-las, repassando, assim, 
parte da produção ao dono do feudo. Em troca dessa fidelidade e trabalho, os servos 
contavam com a proteção militar e judicial, no caso de possíveis ataques e invasões. A 
essa relação subordinada dava-se o nome de vassalagem. 
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Quanto ao contexto cultural e artístico, podemos afirmar que toda a Idade Média foi 
fortemente influenciada pela Igreja, a qual detinha o poder político e econômico, 
mantendo-se acima até de toda a nobreza feudal. Nesse ínterim, figurava uma visão de 
mundo baseada tão somente no teocentrismo, cuja ideologia afirmava que Deus era o 
centro de todas as coisas. Assim, o homem mantinha-se totalmente crédulo e 
religioso, cujos posicionamentos estavam sempre à mercê da vontade divina, assim 
como todos os fenômenos naturais. 

Na arquitetura, toda a produção artística esteve voltada para a construção de igrejas, 
mosteiros, abadias e catedrais, tanto na Alta Idade Média, na qual predominou o estilo 
romântico, quanto na Baixa Idade Média, predominando o estilo gótico. No que tange 
às produções literárias, todas elas eram feitas em galego-português, denominadas de 
cantigas 

ROMANTISMO 

O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas 

décadas do século XVIII na Europa que durou por grande parte do século XIX. 

Caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo 

e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais na Europa. 

Perdura até meados do século XIX. Opunha-se ao classicismo, ao racionalismo e 
Iluminismo. Influenciou a literatura, a pintura, a música, a arquitetura e a política. 
Características 

 Oposição ao clássico 
 Estrutura de texto em prosa, longo 
 Desenvolvimento de um núcleo central 
 Narrativa ampla refletindo uma sequência de tempo 
 O indivíduo passa a ser o centro das atenções 
 Influencia a pintura, a música e a arquitetura 
 Surgimento de um público consumidor (folhetim) 
 Versos livres 
 Versos brancos 
 Exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria 
 Criação de um herói nacional 
 Sentimentalismo 
 Supervalorização das emoções pessoais 
 Subjetivismo 
 Egocentrismo 
 Saudades da infância 
 Idealização da sociedade, do amor e da mulher 
 Fuga da realidade 

 
BARROCO 

Barroco é o nome dado ao estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e 

meados do século XVIII, inicialmente na Itália, difundindo-se em seguida pelos países 
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católicos da Europa e da América, antes de atingir, em uma forma modificada, as áreas 

protestantes e alguns pontos do Oriente. 

Origens e Características do Barroco  
  
O barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes 
plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. O berço do 
barroco é a Itália do século XVII, porém se espalhou por outros países europeus como, 
por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. O barroco permaneceu vivo 
no mundo das artes até o século XVIII. Na América Latina, o barroco entrou no século 
XVII, trazido por artistas que viajavam para a Europa, e permaneceu até o final do 
século XVIII. 
  
Contexto histórico  
  
O barroco se desenvolve no seguinte contexto histórico: após o processo de Reformas 
Religiosas, ocorrido no século XVI, a Igreja Católica havia perdido muito espaço e 
poder. Mesmo assim, os católicos continuavam influenciando muito o cenário político, 
econômico e religioso na Europa. A arte barroca surge neste contexto e expressa todo 
o contraste deste período: a espiritualidade e teocentrismo da Idade Média com o 
racionalismo e antropocentrismo do Renascimento. 
  
Os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas, burgueses e pelo clero. As 
obras de pintura e escultura deste período são rebuscadas, detalhistas e expressam as 
emoções da vida e do ser humano. 
A palavra barroco tem um significado que representa bem as características deste 
estilo. Significa " pérola irregular" ou "pérola deformada" e representa de forma 
pejorativa a ideia de irregularidade. 
  
O período final do barroco (século XVIII) é chamado de rococó e possui algumas 
peculiaridades, embora as principais características do barroco estão presentes nesta 
fase. No rococó existe a presença de curvas e muitos detalhes decorativos (conchas, 
flores, folhas, ramos). Os temas relacionados à mitologia grega e romana, além dos 
hábitos das cortes também aparecem com frequência. 
  
BARROCO NO BRASIL 
  
O barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo barroco português, porém, com 
o tempo, foi assumindo características próprias. A grande produção artística barroca 
no Brasil ocorreu nas cidade auríferas de Minas Gerais, no chamado século do ouro 
(século XVIII). Estas cidades eram ricas e possuíam uma intensa vida cultural e artística 
em pleno desenvolvimento. 
  
O principal representante do barroco mineiro foi o escultor e arquiteto Antônio 
Francisco de Lisboa também conhecido como Aleijadinho. Suas obras, de forte caráter 
religioso, eram feitas em madeira e pedra-sabão, os principais materiais usados pelos 
artistas barrocos do Brasil. Podemos citar algumas obras de Aleijadinho: Os Doze 
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Profetas e Os Passos da Paixão, na Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas 
do Campo (MG). 
  
Outros artistas importantes do barroco brasileiro foram: o pintor mineiro Manuel da 
Costa Ataíde e o escultor carioca Mestre Valentim. No estado da Bahia, o barroco 
destacou-se na decoração das igrejas em Salvador como, por exemplo, de São 
Francisco de Assis e a da Ordem Terceira de São Francisco. 
  
No campo da Literatura, podemos destacar o poeta Gregório de Matos Guerra, 
também conhecido como "Boca do Inferno". Ele é considerado o mais importante 
poeta barroco brasileiro.  
  
Outro importante representante da Literatura Barroca foi o padre Antônio Vieira que 
ganhou destaque com seus sermões. 
 
REALISMO 

O realismo fundou uma escola artística que surgiu no século XIX em reação ao 

romantismo e se desenvolveu baseada na observação da realidade (como contexto 

social), na razão e na ciência. 

Contexto histórico 

 

Entende-se por "realismo literário" um estilo de escrita que toma a realidade como 
princípio orientador de criação artística por meio da palavra. Neste sentido, o realismo 
pode ser percebido em texto de qualquer época, desde as primeiras manifestações da 
humanidade até hoje; mas, como movimento relativamente organizado, começou na 
segunda metade do século XIX, na França, difundindo-se por todos os países da 
Europa, com oposição declarada, ou não, ao sentimento romântico.[2] O movimento 
realista correspondeu à ascensão da pequena burguesia. O pensamento filosófico que 
exerceu mais influência no surgimento do realismo foi o positivismo.[3] Ao contrário do 
gosto da alta burguesia, interessada no jogo vazio das formas artísticas (a "arte pela 
arte"), motivou-a uma arte voltada a solução dos problemas sociais, isto é, uma arte 
"engajada" de "compromissos", que se colocava também contra o 
tradicionalismo romântico e procurava incorporar os descobrimentos científicos de seu 
tempo. O naturalismo é uma especie de prolongamento do realismo. Não chegaram a 
ser movimentos literários distintos, tanto é que muitos autores são simultaneamente 
realistas e naturalistas, sendo o naturalismo cronologicamente posterior ao 
realismo.[4][5] Para muitos, o realismo representava uma alternativa do que era visto 
como um isolamento ou mesmo um elitismo da vanguarda — ponto de vista que 
ganhou apoio a partir da adoção do realismo socialista como a forma oficial de arte da 
União Soviética. Contudo, outras vozes insistiam em que a vanguarda possuía um 
papel a exercer no desenvolvimento de um realismo moderno adequado às condições 
do século XX.[6][7] 

Realismo não só foi moldado como uma importante escola e períodos da história da 
literatura, mas também foi uma constante de toda a literatura, a sua primeira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_pela_arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_pela_arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_pela_arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo


 

9 
 

formulação teórica foi o princípio da mimesis na Poética de Aristóteles.[8] Em geral, os 
realistas retratavam temas e situações em contextos contemporâneos do cotidiano, e 
tentaram descrever indivíduos de todas as classes sociais de uma maneira similar. 
O idealismo clássico, o emocionalismo romântico e drama foram evitados de forma 
igual, e muitas vezes os sórdidos ou não cuidados elementos de temas não foram 
suavizados ou omitidos. O realismo social enfatiza a representação da classe 
trabalhadora, e os tratam com a mesma seriedade que as outras classes de arte, mas o 
realismo, como prevenção a artificialidade, no tratamento das relações humanas e as 
emoções também eram um objetivo do realismo. Tratamentos de assuntos de uma 
maneira heroica ou sentimental foram igualmente rejeitados.[9] 

Paralelismo com o romantismo 

Embora alguns manuais de literatura estabeleçam uma grande ruptura entre as 
propostas estéticas do romantismo e do realismo, acredita-se que é possível 
considerar que há um momento de continuidade entre esses dois importantes 
momentos na história da literatura. O romantismo conquistou o direito de registrar e 
debater os grandes momentos da história nacional dos países que floresceu; o 
realismo, a seu modo, amplificou esse interesse e trouxe a reflexão sobre a realidade 
social e política para o centro das narrativas realistas.[10] 

O termo realismo foi empregado pela primeira vez em 1850 para descrever um novo 
estilo de pintura e logo se difundiu na literatura. Os realistas literárias de meados do 
século XIX, foram distinguidos pela sua rejeição deliberada do romantismo. Os realistas 
literários queriam lidar com personagens comuns da vida real, em vez de heróis 
românticos em ambientes incomuns. Eles também procuraram evitar línguas floridas e 
sentimentais por meio de observação cuidadosa e descrição precisa e abordagem que 
os levaram a rejeitar a poesia em favor de prosa e romance. Realistas muitas vezes 
combinavam seu interesse na vida cotidiana com uma análise na busca de questões 
sociais.[11] 

O realismo fundou uma escola artística que surgiu no século XIX em reação 
ao romantismo e se desenvolveu baseada na observação da realidade (como contexto 
social), na razão e na ciência. O realismo, como movimento artístico do século XIX, que 
se caracterizava pela oposição ao idealismo das escolas clássica,[12] romântica e 
acadêmica, não deve ser confundindo com técnicas realistas de execução de obras de 
arte, ou seja, com o esmero do artista em reproduzir as imagens (em artes plásticas) 
tal qual as vê na realidade. Técnicas realistas de pintura e de escultura existem desde, 
ao menos, a Antiguidade clássica e foram e continuam sendo utilizadas por diversas 
escolas (como, a dos surrealistas). 

Como movimento artístico, surgiu na França, e sua influência se estendeu a numerosos 
países. Esta corrente aparece no momento em que ocorrem as primeiras lutas sociais 
contra o capitalismo progressivamente mais dominador, ao mesmo tempo em que há 
um crescente respeito pelo fato empiricamente averiguado, pelas ciências exatas e 
experimentais e pelo progresso técnico. Das influências intelectuais que mais ajudaram 
no sucesso do realismo denota-se a reação contra as excentricidades românticas e 
contra as suas idealizações da paixão amorosa. A passagem do romantismo para o 
realismo corresponde uma mudança do belo e ideal para o real e objetivo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mimesis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cotidiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idealismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_trabalhadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_trabalhadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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NATURALISMO 

Naturalismo substantivo masculino - condição, estado do que é produzido pela 
natureza. 
 

Os romances naturalistas destacam-se pela abordagem extremamente aberta do sexo 
e pelo uso da linguagem falada. O resultado é um diálogo vivo e extraordinariamente 
verdadeiro, que na época foi considerado até chocante de tão inovador. Ao ler uma 
obra naturalista, tem-se a impressão de se estar a ler uma obra contemporânea, que 
acabou de ser escrita. Os naturalistas acreditavam que o indivíduo é um mero produto 
da hereditariedade e o seu comportamento é fruto da educação e do meio em que 
vive e sobre o qual age. 

A perspectiva evolucionista de Charles Darwin inspirava os naturalistas, que 
acreditavam ser a Seleção Naturalimpulsionadora da transformação das espécies. 

Assim, predomina nesse tipo de romance o instinto, o fisiológico e o natural, 
retratando a agressividade, a violência, o erotismo como elementos que compõem a 
personalidade humana. 

Ao lado de Darwin, Hippolyte Taine e Auguste Comte influenciaram de modo definitivo 
a estética naturalista. 

Os autores naturalistas criavam narradores omniscientes e impassíveis para dar apoio 
à teoria na qual acreditavam. Exploravam temas como a homossexualidade, o incesto, 
o desequilíbrio que leva à loucura, criando personagens que eram dominados pelos 
seus instintos e desejos, pois viam no comportamento do ser humano traços da sua 
natureza animal. 

No Brasil, a prosa naturalista foi influenciada por Aluísio Azevedo com a obra O 
mulato, publicado em 1881. Esta marcou o início do Naturalismo brasileiro e a obra O 
cortiço, também de sua autoria, marcou essa tendência. 

Características gerais 

1. Impessoalidade / Linguagem simples e enxuta 

2. Engajamento literário (o autor tenta convencer o leitor) 

3. Determinismo (o homem é fruto do meio/ raça/ momento) 

4. Darwinismo social 

5. Positivismo / Cientificismo exagerado 

 
 
SIMBOLISMO 

Simbolismo é um movimento literário da poesia e das outras artes que surgiu na 

França, no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao 

positivismo da época. Movido pelos ideais românticos, estendendo suas raízes à 

literatura, aos palcos teatrais, às artes plásticas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_mulato
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_mulato
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_corti%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_corti%C3%A7o
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Principais características do Simbolismo 
  
- Ênfase em temas místicos, imaginários e subjetivos; 
  
- Caráter individualista; 
  
- Desconsideração das questões sociais abordadas pelo Realismo e Naturalismo; 
  
- Estética marcada pela musicalidade (a poesia aproxima-se da música); 
  
- Produção de obras de arte baseadas na intuição, descartando a lógica e a razão; 
  
- Utilização de recursos literários como, por exemplo, a aliteração (repetição de um 
fonema consonantal) e a assonância (repetição de fonemas vocálicos). 
  
Simbolismo no Brasil 
  
No Brasil, o simbolismo teve início no ano de 1893, com a publicação de duas obras de 
Cruz e Souza: Missal (prosa) e Broquéis (poesia). O movimento simbolista na literatura 
brasileira teve força até o movimento modernista do começo da década de 1920.  
  
 

MODERNISMO 

Características do Modernismo 
 

A liberdade é a característica principal do movimento modernista em suas mais 
diferentes manifestações artísticas, tanto no Brasil, como na Europa. 
No continente europeu, o Modernismo foi um conjunto de tendências artísticas que 
excediam a liberdade criadora e o rompimento com o passado. 
Não foi diferente no Brasil, onde a busca pelo novo e pela identidade local permearam 
o Modernismo. 
Resultado de muitas correntes artísticas, o Modernismo na Europa e no Brasil resulta 
da quebra de paradigmas e dos valores tradicionais. Envolvendo a arte e a literatura, o 
movimento que ficou chamado de Modernismo no Brasil equivale ao Futurismo 
Italiano e ao Expressionismo Alemão. 
Na literatura brasileira, as principais características do Modernismo são: 

 Fragmentação 
 Síntese 
 Busca pela linguagem brasileira 
 Nacionalismo 
 Ironia, humor, paródia e piada 
 Relato do cotidiano 
 Urbanismo 
 Revisão crítica do passado histórico e cultural 
 Subjetivismo 

https://www.todamateria.com.br/modernismo-no-brasil/
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 Versos livres 
 Modernismo 
  

Primeiro Momento Modernista do Brasil 
A Semana de Arte Moderna de 1922 foi estabelecida como o marco do movimento 
modernista nas artes do Brasil. O evento, realizado em São Paulo, resumiu o 
comportamento artístico do País desde 1911, quando começaram a aparecer as 
primeiras manifestações modernistas. 
A mostra influenciou as artes plásticas, o teatro e a literatura transformando-se em um 
divisor de águas no setor brasileiro. A Semana de Arte Moderna marca o que ficou 
denominado como o primeiro momento modernista do Brasil. 
Características 

 Rompimento com as estruturas do passado 
 Anarquismo, sentido destruidor 
 Volta às origens 
 Paródias, língua falada na rua 
 Valorização do índio Brasileiro 
 Nacionalismo ufanista, exagerado e utópico 
 Caráter revolucionário 

 

ESTUDO DA GRAMÁTICA. 

FONÉTICA. 

 
Parte da linguística que estuda e classifica os elementos mínimos da linguagem 
articulada (fones, sons da fala) em sua realização concreta. 
 
Estudo sincrônico das particularidades fônicas de um sistema linguístico 
determinado."f. portuguesa" 

A Fonética é o ramo da Linguística que estuda a natureza física da produção e da 
percepção dos sons da fala humana. Preocupa-se com a parte significante do signo 
linguístico e não com o seu conteúdo.[1] Segundo Gregory,[1]subdivide-se em: 

 Fonética articulatória: estuda como os sons são produzidos, isto é, a posição e a 
função de cada um dos órgãos do aparelho fonador (língua, lábios, etc.); 

 Fonética acústica: analisa as características físicas dos sons da fala, ou seja, 
as ondas mecânicas produzidas e a sua percepção auditiva. 

Outros autores consideram também uma terceira subdivisão: 

 Fonética auditiva: estuda os processos que realiza o receptor na recepção e 
interpretação da onda sonora. 

A unidade básica de estudo para a Fonética é o fone. A fala humana é capaz de 
produzir inúmeros fones. A forma mais comum de representar os fones pelos 
linguistas é através do Alfabeto Fonético Internacional (AFI), desenhado pela 
Associação Internacional de Fonética (I.P.A.). 

https://www.todamateria.com.br/semana-de-arte-moderna/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Som
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fala
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aparelho_fonador
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1bios
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onda_mec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fone&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_Fon%C3%A9tico_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_fon%C3%A9tico_internacional
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Alguns fones são auditivamente próximos entre si a ponto de se tornarem 
indistinguíveis. Por exemplo, o som de "rr" em 
alguns dialectos do português do Brasil é realizado foneticamente pela consoante 
fricativa velar surda (x no AFI). Entretanto, essa pode ser substituída pela consoante 
fricativa glotal surda (h no AFI) que a palavra que nela estiver continuará a ser 
reconhecida. A esse fenómeno, dá-se em fonologia o nome de alofonia. 
Assim, [x] e [h] são alofones do "erre" forte em português do Brasil. 

Um grupo composto de um fone e seus alofones para os falantes de um idioma é 
denominado fonema. Deve-se ressaltar que a alofonia entre dois fones é relativa. Por 
exemplo, no Alemão compõem fonemas separados. 

O estudo dos fonemas é desenvolvido pela Fonologia. A fonologia e a fonética são 
frequentemente confundidas porque os conceitos de fone e fonema também geram 
confusão. 

Acentuação gráfica  

A acentuação gráfica é feita através de sinais diacríticos que, sobrepostos às vogais, 
indicam a pronúncia correta das palavras no que respeita à sílaba tônica e no que 
respeita à modulação aberta ou fechada das vogais. Os sinais diacríticos, que 
englobam os acentos gráficos e os sinais gráficos auxiliares, permitem a correta 
representação da linguagem falada na linguagem escrita, possibilitando também uma 
mais fácil leitura e compreensão do conteúdo escrito. 

Acentos gráficos e sinais gráficos auxiliares 

Acento agudo (´) 

É um acento gráfico que indica que a sílaba é tônica e que a vogal deve ser 
pronunciada de forma aberta, como em: pé, máquina, música, revólver,… 

Acento circunflexo (^) 

É um acento gráfico que indica que a sílaba é tônica e que a vogal deve ser 
pronunciada de forma fechada ou nasalada, como em: antônimo, estômago, lâmpada, 
pêssego,… 

Acento grave (`) 

É um acento gráfico colocado apenas sobre a vogal a, indicando que há crase, ou seja, 
a contração da preposição a com outra palavra. É usado em poucas palavras, como 
em: à, àquele, àquela, àquilo,… 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dialecto
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alofonia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonologia
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Til (~) 

É um sinal gráfico auxiliar de escrita, usado na vogal a e na vogal o para indicar 
nasalização, como em: manhã, coração, põe,… Nem sempre indica a tonicidade da 
sílaba, como em: órgão, órfão, bênção,… 

Trema (¨) 

É um sinal gráfico auxiliar de escrita, usado, desde a entrada em vigor do Novo Acordo 
Ortográfico, apenas em substantivos próprios estrangeiros e palavras derivadas destes, 
como em: Müller, mülleriano,… 

Apóstrofo (') 

É um sinal gráfico auxiliar de escrita que indica a supressão de fonemas em palavras, 
como em: copo-d'água, pau-d'óleo,… 

Regras de acentuação das palavras oxítonas 

As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, como: 
jacaré, cipó, cantar, anzol,… 

São naturalmente oxítonas as palavras terminadas em r, l, z, x, i, u, im, um e om, não 
necessitando de acentuação gráfica. 

São acentuadas graficamente as seguintes palavras oxítonas: 

 Terminadas em vogais tônicas: sofá, dominó, purê, crochê,… 
 Terminadas no ditongo nasal -em ou -ens: mantém, porém, também, harém,… 
 Terminadas nos ditongos abertos -ói, -éu, -éi: chapéu, papéis, heróis, corrói,… 

Regras de acentuação das palavras paroxítonas 

As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica, 
como: adorável, órgão, perfume, mesa,… As palavras paroxítonas não são geralmente 
acentuadas e representam a maioria das palavras da língua portuguesa. 

São acentuadas graficamente as seguintes palavras paroxítonas: 

 Terminadas em r: ímpar, cadáver, caráter,… 
 Terminadas em l: fóssil, réptil, têxtil,… 
 Terminadas em n: hífen, éden, dólmen,… 
 Terminadas em x: córtex, tórax, fênix,… 
 Terminadas em ps: bíceps, fórceps,… 
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 Terminadas em ã, ãs, ão, ãos: órfã, órgão, sótão,… 
 Terminadas em um, uns, om, ons: álbum, fórum, prótons,… 
 Terminadas em us: vírus, húmus, bônus,… 
 Terminadas em i, is: júri, íris, tênis,… 
 Terminadas em ei, eis: jóquei, hóquei, fizésseis,… 

Desde a entrada em vigor do Novo Acordo Ortográfico, foram abolidos, nas palavras 
paroxítonas: o acento agudo nos ditongos abertos oi e ei, o acento agudo na vogal i e 
na vogal u quando precedidas de ditongos e o acento circunflexo nos ditongos oo e ee. 

 Palavras com oi antes do acordo: jibóia, bóia, paranóia, heróico, jóia, … 
 Palavras com oi depois do acordo: jiboia, boia, paranoia, heroico, joia, … 
 Palavras com ei antes do acordo: idéia, européia, alcatéia, geléia, platéia,… 
 Palavras com ei depois do acordo: ideia, europeia, alcateia, geleia, plateia,… 
 Palavras com i ou u antes do acordo: baiúca, feiúra,… 
 Palavras com i ou u depois do acordo: baiuca, feiura,… 
 Palavras terminadas em oo antes do acordo: abençôo, perdôo, vôo, magôo, 

enjôo, ... 
 Palavras terminadas em oo depois do acordo: abençoo, perdoo, voo, magoo, 

enjoo, ... 
 Palavras com ee antes do acordo: eles dêem, eles crêem, eles lêem, eles vêem, 

… 
 Palavras com ee depois do acordo: eles deem, eles creem, eles leem, eles 

veem,… 

Regra de acentuação das palavras proparoxítonas 

As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba 
tônica, como: pássaro, cantássemos, gráfico, pêssego,… 

Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

Acento diferencial 

Com a entrada do Novo Acordo Ortográfico, alguns acentos diferenciais foram 
abolidos, outros se mantiveram inalterados. 

O acento foi abolido nas palavras pára, pólo, pêlo e pêra, ficando para, polo, pelo e 
pera. 

Exemplos: 

 Para onde ele foi? 
 Para de fazer isso, por favor! 
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O acento mantém-se nas palavras pôr, pôde, têm e vêm, diferenciando as mesmas de 
por, pode, tem e vem. 

Exemplos: 

 Você vai pôr a caixa aqui? 
 Por onde ele foi? 

Escrever sem acento 

Sem acentuação gráfica, as palavras da língua portuguesa são naturalmente 
paroxítonas, ou seja, acentuadas prosodicamente na penúltima sílaba, como: casa, 
felicidade, pobreza,… Através da acentuação gráfica, é possível a identificação de 
palavras que não se encaixam nesse padrão, sendo oxítonas ou proparoxítonas, bem 
como a distinção entre palavras com grafia igual, mas sílabas tônicas diferentes e 
significados diferentes, como: análise/analise, privilégio/privilegio, negligência, 
negligencia,… 

 

O emprego do hífen 

 

 Hífen caracteriza-se como um sinal gráfico que, semelhantemente a tantos outros, 
desempenha algumas funções próprias, estando estas relacionadas a uma infinidade 
de circunstâncias linguísticas. Entre elas, podemos citar: 
 
- ligar palavras compostas; 

 
- fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais, representadas 
pela mesóclise e ênclise; 
- separar as sílabas de um dado vocábulo; 
 
- ligar algumas palavras precedidas de prefixos.  
 
Desta feita, mediante a implantação do Novo Acordo Ortográfico, o qual se instaurou 
desde 1º de janeiro de 2009, algumas mudanças se deram no que se refere ao 
emprego do referido sinal. Assim, algumas palavras que antes eram compostas se 
aglutinaram, outras que não eram grafadas por hífen passaram a ser, entre outros 
aspectos. Dessa forma, dada a sua complexidade, o artigo em questão pauta por 
enfatizar essas mudanças, levando-se em consideração, em alguns casos, o que antes 
se fazia presente e o que atualmente vigora. 
 
Vamos conferi-las, portanto: 
 
Casos nos quais constatamos a presença do hífen:  
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# O hífen passa a ser usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra 
começa com a mesma vogal.  
 

 
 
 

Nota importante:  
 
- Essa regra padroniza algumas exceções já vigentes antes do Acordo.  
 
auto-observação – auto-oscilação– contra-almirante... 
 
- Tal regra não se aplica aos prefixos “-co”, “-pro”, “-re”, mesmo que a segunda palavra 
comece com a mesma vogal que termina o prefixo.  
 
coocupar – reescrever – proótico - proinsulina... 
 
 
# Com prefixos, usa-se o hífen diante de palavras iniciadas com “h”.  
 
anti-herói – anti-higiênico – co-herdeiro - extra-humano – pró-hidrotópico – sobre-
humano... 
 
 
# Utilizamos o hífen quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra 
começar com a mesma consoante.  
 
sub-bibliotecário – inter-regional – super-romântico... 
 
 
# Com o prefixo “-sub”, diante de palavras iniciadas por “r”, usa-se o hífen.  
 
sub-reino – sub-região – sub-reitor... 
 
 
# Diante dos prefixos “-além, -aquém, -bem, -ex, -pós, -recém, -sem, - vice” usa-se o 
hífen.  
 
além-mundo– aquém-mar – recém-casado – sem-teto – vice-diretor... 
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# O hífen encontra-se presente diante do advérbio “mal”, quando a segunda palavra 
começar por vogal ou “h”.  
 
mal-acabado – mal-humorado– mal-intencionado... 
 
 
# Com os prefixos “-circum” e “-pan”, diante de palavras iniciadas por “vogal, m, n ou 
h”, emprega-se o hífen.  
 
circum-adjacente - pan-americano – circum-hospitalar – pan-helenismo... 
 
 
# O hífen encontra-se relacionado a casos relativos à ênclise e à mesóclise.  
 
amá-lo – dar-te-ei – entreguei-lhe... 
 
# Usa-se o hífen mediante os sufixos de origem tupi-guarani, representados por “-açu”, 
“-guaçu”, “-mirim”.  
 
capim-açu – cajá-mirim – amoré-guaçu... 
 
 
Casos em que não se emprega o hífen  
 
 
# Não se utiliza mais o hífen quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra 
começar por uma vogal diferente.  
 

 
 
Dicas passíveis de nota:  
 
 
- Essa nova regra padroniza algumas exceções existentes antes do Acordo.  
 
antiaéreo - antiamericano – socioambiental... 
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# Não se usa mais o hífen em determinadas palavras que perderam a noção de 
composição.  
 

 
 
Observações importantes:  
 
 
- O emprego do hífen ainda permanece em palavras compostas que não contêm 
elemento de ligação, como também naquelas que designam espécies botânicas e 
zoológicas.  
 
amarelo-claro – bem-te-vi – conta-gotas – guarda-costas– erva-doce – caneta-
tinteiro... 
 
 
# Não se usa mais o hífen em locuções substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, 
adverbiais, prepositivas ou conjuntivas.  
 

 
 
Exceções: 
 
O hífen ainda permanece em alguns casos, expressos por:  
 
cor-de-rosa - água-de-colônia – lua-de-mel... 
 
 
# Quando a segunda palavra começar com “r” ou “s”, depois de prefixo terminado em 
vogal, retira-se o hífen e essas consoantes são duplicadas.  
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Observações importantes: 
 
- O hífen será mantido quando o prefixo terminar em “r” e o segundo elemento 
começar pela mesma letra.  
 
hiper-requintado – inter-regional – super-romântico... 
 
 
- Além disso, a nova regra padroniza algumas exceções já existentes antes do acordo, 
expressas por:  
 
minissaia – minissubmarino - minissérie... 
 
# Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa 
por consoante diferente de “r” ou “s”.  
 
antinatural – anteprojeto – contracheque – geopolítica – semicírculo... 
 
 
# O hífen não deve ser usado quando o prefixo termina em consoante e a segunda 
palavra começa por vogal ou uma consoante diferente.  
 
hiperativo - hipertenso– interescolar– subemprego – superpopulação... 
 
 
# Não se usa o hífen com o advérbio “mal” quando o segundo elemento começar por 
consoante.  
 
maldormido – malgovernado – malvestido – malsucedido... 
 
Por Vânia Duarte 
Graduada em Letras 
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ORTOGRAFIA.  
 
conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta 
das palavras, o uso de sinais gráficos que destacam vogais tônicas, abertas ou 
fechadas, processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação esclarecedores 
de funções sintáticas da língua e motivados por tais funções etc. 
 

GRAFIA ('representação'). 

Ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever corretamente as 
palavras de uma língua. A ortografia deriva das palavras gregas ortho (ορθο 
no alfabeto grego) que significa "correto" e graphos (γραφος) que significa 
"escrita".[1]Definindo, nomeadamente, o conjunto de símbolos (letras e sinais 
diacríticos), a forma como devem ser usados, a pontuação, o uso de maiúsculas, etc. É 
o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa.[2] 

Analisando as línguas europeias podem identificar-se duas ortografias diferentes: 

Ortografia fonética 

Cada som corresponde a uma letra ou grupo de letras únicos e cada letra ou 

grupo de letras corresponde a um único som. 

Ortografia etimológica 

Um mesmo som pode corresponder a diversas letras e cada letra ou grupo de 

letras pode corresponder a diversos sons, dependendo da história, da 

gramática e dos usos tradicionais. 

Exceto o Alfabeto Fonético Internacional, que consegue fazer a transcrição 
para caracteres alfabéticos de todos os sons, não há sistemas ortográficos pura 
e exclusivamente fonéticos. No entanto, podemos dizer que são 
eminentemente fonéticas as ortografias das 
línguas búlgara, finlandesa, italiana, russa, turca, alemã e, até certo ponto, a 
da língua espanhola. No caso particular do espanhol, podemos admitir que se 
trata de uma ortografia fonética em relação ao espanhol padrão falado 
na Espanha, mas não tanto em relação aos falares latino-americanos, em 
especial aos da Argentina e Cuba, nos quais nem sempre se verifica que cada 
som corresponde a uma letra ou grupo de letras. 

A ortografia atual do português é, também, mais fonética do que etimológica. 
No entanto, antes da Reforma Ortográfica de 1911 em Portugal, a escrita 
oficialmente usada era marcadamente etimológica. Escrevia-se, por 
exemplo, pharmacia, lyrio, orthographia, phleugma, diccionario, caravella, esty
lo e prompto em vez dos 
actuais farmácia, lírio, ortografia, fleuma, dicionário, caravela, estilo e pronto. 
A ortografia tradicional etimológica perdurou no Brasil até a década de 1930. 

Um exemplo típico de ortografia etimológica é a escrita do inglês. Em inglês 
um grupo de letras (por exemplo: ough) pode ter mais de quatro sons 
diferentes, dependendo da palavra onde está inserido. É também a etimologia 
que rege a escrita da grande maioria das palavras no francês, onde um mesmo 
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som pode ter até nove formas de escrita diferentes, caso das palavras 
homófonas au, aux, haut, hauts, os, aulx, oh, eau, eaux. 

MORFOLOGIA. 

Morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a classe 
gramatical a que ela pertence. Quando nos referimos às classes gramaticais, logo 
sabemos que se refere à dez classes, que são: substantivos, artigos, pronomes, verbos, 
adjetivos, conjunções, interjeições, preposições, advérbios e numerais. 

Podemos dividir o estudo das classes morfológicas da seguinte forma: 

1) Processos de estrutura e formação das palavras: 

 Processos de derivação e composição das palavras. 

2) Substantivo 

 Classificação dos substantivos; Substantivo e seus Coletivos; Formação dos 

Substantivos; Flexão dos Substantivos; Número de Substantivo; Grau do 

Substantivo. 

3) Adjetivo 

 Classificação dos Adjetivos; Adjetivos Pátrios; Locuções Adjetivas; Flexão dos 

Adjetivos. 

4) Artigo 

 Classificação dos artigos. 

5) Numeral 

 Classificação dos numerais 

6) Pronome 

 Pronomes Pessoais 

 Pronome Oblíquo Átono 

 Pronome Oblíquo Tônico 

 Pronome de Tratamento 
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 Pronomes Possessivos 

 Pronomes Demonstrativos 

 Pronomes Indefinidos 

 Pronomes Relativos 

 Pronomes Interrogativos 

7) Verbo 

 Classificação dos Verbos 

 Modos do Verbo 

 Tempos Verbais 

 Vozes do Verbo 

8) Advérbio 

 Classificação dos advérbios 

9) Preposição 

 Classificação das preposições 

10) Conjunção 

 Conjunções Coordenativas 

 Conjunções Subordinativas 

11) Interjeição 

 Locuções interjetivas 

SINTAXE 

parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas 
relações de concordância, de subordinação e de ordem.  Componente do sistema 
linguístico que determina as relações formais que interligam os constituintes da 
sentença, atribuindo-lhe uma estrutura. 

Na linguística, a sintaxe é o ramo que estuda os processos generativos ou 
combinatórios das frases das línguas naturais, tendo em vista especificar a sua 
estrutura interna e funcionamento. O termo "sintaxe" também é usado para referir o 
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estudo das regras que regem o comportamento de sistemas matemáticos, como 
a lógica, e as linguagens de programação de computadores. 

A sintaxe é importante pois a unidade falada é a oração, não a palavra ou o som. Em 
termos práticos, o falante fala e o ouvinte ouve orações. Salvo o caso quando uma 
única palavra é portadora de sentido completo.[3] 

Diferença entre frase, oração e período 

Para entender melhor o sentido de sintaxe, é preciso compreender os conceitos de 
frase, oração e período. Esses três elementos, apesar de possuírem significados 
diferentes. estão diretamente ligados. São os elementos essenciais para a criação de 
um discurso. Comecemos pela frase, que possui um significado muito mais aberto. As 
frases têm o objetivo de transmitir uma mensagem, então elas podem ser formadas 
por apenas uma palavra ou ter uma complexidade muito maior. Sempre é possível 
reconhecer o começo e o fim de uma frase oralmente, e na escrita normalmente se 
identifica o começo por uma letra maiúscula e o final por um ponto. 

EXEMPLOS: “Socorro!” e “Eu preciso que alguém envie ajuda para atender uma 
senhora que foi atropelada e já não está conseguindo respirar.” 

Orações e períodos possuem conceitos mais definidos. Uma oração é uma frase ou um 
fragmento dela que é formada por um verbo ou locução verbal. As frases compostas 
por orações são chamadas de períodos. Os períodos podem ser simples ou compostos, 
esta definição depende do número de orações em sua estrutura. Caso o período 
possua apenas uma oração, é chamado de período simples; se é formado por duas ou 
mais orações, é um período composto. 

EXEMPLOS: “Pare com isso” é um período simples. “Pare com isso que já ficou chato” é 
um período composto. 

Tipos de frase 

A frase tem o objetivo de transmitir um conteúdo para alguém, e existem diversas 
maneiras para se fazer isso. Na língua portuguesa algumas dessas formas de se 
expressar já são muito comuns, e por isso a entoação delas tornou-se previsível. Esses 
tipos comuns de frases podem ser classificados conforme as categorias a seguir: 

 Frases declarativas: Frases que declaram ou informam algo. Podem ser tanto no 

sentido positivo quanto no negativo. 

EXEMPLOS: frase declarativa afirmativa: “Isto vai cair”; frase declarativa negativa: 

“Isto não vai cair”. 

 Frases interrogativas: Frases através das quais se procura obter alguma informação 

ou faz-se um questionamento. Podem ser diretas ou indiretas. 
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EXEMPLOS: frase interrogativa direta: “Isto vai cair?”; frase interrogativa indireta: 

“Queria saber se isto vai cair”. 

 Frases imperativas: Normalmente empregadas em pedidos, ordens e conselhos. 

São frases que têm o objetivo de influenciar as ações do receptor da mensagem. 

Também podem ser afirmativas e negativas. 

EXEMPLOS: frase imperativa afirmativa: “Corra pelo campo”; frase imperativa 

negativa: “Não corra pelo campo”. 

 Frases exclamativas: Frases usadas para expressar uma emoção ou estado 

emotivo. 

EXEMPLO: “Isto vai cair em mim!”. 

 Frases optativas: Frases usadas para desejar algo. 

EXEMPLO: “Que seu sonho se realize!”. 

Elementos da sintaxe 

O campo de estudo da sintaxe é composto por três elementos: frase, oração e período. 
Frase é muito abrangente, logo não é necessário um estudo tão aprofundado. Oração 
e período, apesar de já terem sido definidos, ainda podem ser estudados mais a fundo. 
A oração possui alguns elementos que são fundamentais na sua constituição: 

 Sujeito 

 Predicado 

 Complemento 

 Adjunto 

PONTUAÇÃO. substantivo feminino 

Ato ou efeito de pontuar. 
Na língua escrita, sistema de sinais gráficos que indicam separação entre unidades 
significativas para tornar mais claros o texto e a frase, pausas, entonações etc. (p.ex., 
ponto, vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação etc.). 

Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora 
não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam 
os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente, têm 
como finalidade: 

1) Assinalar as pausas e as inflexões de voz (entoação) na leitura; 
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2) Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas; 

3) Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. 

Veja a seguir os sinais de pontuação mais comuns, responsáveis por dar à escrita maior 
clareza e simplicidade. 

Vírgula ( , ) 

A vírgula indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera da 
continuação do período. Geralmente é usada: 

- Nas datas, para separar o nome da localidade. 

Por Exemplo: 

São Paulo, 25 de agosto de 2005. 

- Após os advérbios "sim" ou "não", usados como resposta, no início da frase. 

Por Exemplo: 

– Você gostou do vestido? 

– Sim, eu adorei! 

– Pretende usá-lo hoje? 

– Não, no final de semana. 

- Após a saudação em correspondência (social e comercial). 

Exemplos: 

Com muito amor, 

Respeitosamente, 

- Para separar termos de uma mesma função sintática. 

Por Exemplo: 

A casa tem três quartos, dois banheiros, três salas e um quintal. 

Obs.: a conjunção "e" substitui a vírgula entre o último e o penúltimo termo. 

- Para destacar elementos intercalados, como: 

a) uma conjunção 

Por Exemplo: 
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Estudamos bastante, logo, merecemos férias! 

b) um adjunto adverbial 

Por Exemplo: 

Estas crianças, com certeza, serão aprovadas. 

Obs.: a rigor, não é necessário separar por vírgula o advérbio e a 
locução adverbial, principalmente quando de pequeno corpo, a não ser 
que a ênfase o exija. 

c) um vocativo 

Por Exemplo: 

Apressemo-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado. 

d) um aposto 

Por Exemplo: 

Juliana, a aluna destaque, passou no vestibular. 

e) Uma expressão explicativa (isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou 
antes, etc.) 

Por Exemplo: 

O amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos 

humanos, tem seu princípio em Deus. 

- Para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. 

Por Exemplo: 

O documento de identidade, você trouxe? 

- Para separar elementos paralelos de um provérbio. 

Por Exemplo: 

Tal pai, tal filho. 

- Para destacar os pleonasmos antecipados ao verbo. 

Por Exemplo: 
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As flores, eu as recebi hoje. 

- Para indicar a elipse de um termo. 

Por Exemplo: 

Daniel ficou alegre; eu, triste. 

- Para isolar elementos repetidos. 

Exemplos: 

 

A casa, a casa está destruída. 

Estão todos cansados, cansados de dar dó! 

- Para separar orações intercaladas. 

Por Exemplo: 

O importante, insistiam os pais, era a segurança da escola. 

- Para separar orações coordenadas assindéticas. 

Por Exemplo: 

O tempo não para no porto, não apita na curva, não espera ninguém. 

- Para separar orações coordenadas adversativas, conclusivas, explicativas e algumas 
orações alternativas. 

ATENÇÃO 

Embora a conjunção "e" seja aditiva, há três casos em que se usa 
a vírgula antes de sua ocorrência: 

1) Quando as orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes. 

Por Exemplo: 



 

29 
 

Esforçou-se muito, porém não conseguiu o prêmio. 

Vá devagar, que o caminho é perigoso. 

Estuda muito, pois será recompensado. 

As pessoas ora dançavam, ora ouviam música.  Para separar orações 

subordinadas substantivas e adverbiais (quando estiverem antes da 

oração principal). 

 

 

Por Exemplo: 

Quem inventou a fofoca, todos queriam descobrir. 

Quando voltei, lembrei que precisava estudar para a prova. 

- Para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas. 

Por Exemplo: 

A incrível professora, que ainda estava na faculdade, dominava todo o 

conteúdo. 

Ponto e vírgula ( ; ) 

O homem vendeu o carro, e a mulher protestou. 

Neste caso, "O homem" é sujeito de "vendeu", e "A 
mulher" é sujeito de "protestou".  

2) Quando a conjunção "e" vier repetida com a finalidade de dar 
ênfase (polissíndeto). 

Por Exemplo: 

E chora, e ri, e grita, e pula de alegria. 

3) Quando a conjunção "e" assumir valores distintos que não 
seja da adição (adversidade, consequência, por exemplo) 

Por Exemplo: 

Coitada! Estudou muito, e ainda assim não foi 

aprovada. 
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O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Quanto 
à melodia da frase, indica um tom ligeiramente descendente, mas capaz de assinalar 
que o período não terminou. Emprega-se nos seguintes casos: 

- Para separar orações coordenadas não unidas por conjunção, que guardem relação 
entre si. 

Por Exemplo: 

O rio está poluído; os peixes estão mortos. 

- Para separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já possui 
elementos separados por vírgula. 

Por Exemplo: 

O resultado final foi o seguinte: dez professores votaram a favor do 
acordo; nove, contra. 

- Para separar itens de uma enumeração. 

Por Exemplo: 

No parque de diversões, as crianças encontram: 
brinquedos; 
balões; 
pipoca. 

- Para alongar a pausa de conjunções adversativas (mas, porém, contudo, todavia, 
entretanto, etc.) , substituindo, assim, a vírgula. 

Por Exemplo: 

Gostaria de vê-lo hoje; todavia, só o verei amanhã. 

- Para separar orações coordenadas adversativas quando a conjunção aparecer no 
meio da oração. 

Por Exemplo: 

Esperava encontrar todos os produtos no supermercado; obtive, porém, 
apenas alguns. 

Dois-pontos ( : ) 

O uso de dois-pontos marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída. 
Emprega-se, geralmente: 



 

31 
 

- Para anunciar a fala de personagens nas histórias de ficção. 

Por Exemplo: 

"Ouvindo passos no corredor, abaixei a voz : 
– Podemos avisar sua tia, não?" (Graciliano Ramos) 

- Para anunciar uma citação. 

Por Exemplo: 

Bem diz o ditado: Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 
Lembrando um poema de Vinícius de Moraes: "Tristeza não tem fim, 
Felicidade sim." 

- Para anunciar uma enumeração. 

Por Exemplo: 

Os convidados da festa que já chegaram são: Júlia, Renata, Paulo e 
Marcos. 

- Antes de orações apositivas. 

Por Exemplo: 

Só aceito com uma condição: irás ao cinema comigo. 

- Para indicar um esclarecimento, resultado ou resumo do que se disse. 

Exemplos: 

Marcelo era assim mesmo: não tolerava ofensas. 
Resultado: corri muito, mas não alcancei o ladrão. 
Em resumo: montei um negócio e hoje estou rico. 

Obs.: os dois-pontos costumam ser usados na introdução de exemplos, notas 
ou observações. Veja: 

Parônimos são vocábulos diferentes na significação e parecidos na 
forma.  
Exemplos: 

ratificar/retificar, censo/senso, etc. 

Nota: a preposição "per", considerada arcaica, somente é usada na frase "de 
per si " (= cada um por sua vez, isoladamente). 
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Observação: na linguagem coloquial pode-se aplicar o grau diminutivo a alguns 
advérbios: cedinho, melhorzinho, etc. 

- Na invocação das correspondências. 

Por Exemplo: 

Prezados Senhores: 
Convidamos todos para a reunião deste mês, que será realizada dia 30 
de julho, no auditório da empresa. 
Atenciosamente,  
A Direção 

Ponto Final ( . ) 

O ponto final representa a pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é 
descendente. Emprega-se, principalmente: 

- Para fechar o período de frases declarativas e imperativas. 

Exemplos: 

Contei ao meu namorado o que eu estava sentindo.  
Façam o favor de prestar atenção naquilo que irei falar. 

- Nas abreviaturas. 

Exemplos: 

Sr. (Senhor) 
Cia. (Companhia) 

Ponto de Interrogação ( ? ) 

O ponto de interrogação é usado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a 
pergunta não exija resposta. A entoação ocorre de forma ascendente. 

Exemplos: 

Onde você comprou este computador? 
Quais seriam as causas de tantas discussões? 
Por que não me avisaram? 

Obs.: não se usa ponto interrogativo nas perguntas indiretas. 

Por Exemplo: 

Perguntei quem era aquela criança. 
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Note que: 

1) O ponto de interrogação pode aparecer ao final de uma pergunta 
intercalada, entre parênteses. 

Por Exemplo: 

Trabalhar em equipe (quem o contesta?) é a melhor 
forma para atingir os resultados esperados. 

2) O ponto de interrogação pode realizar combinação com o ponto 
admirativo. 

Por Exemplo: 

Eu?! Que ideia! 

Ponto de Exclamação ( ! ) 

O ponto de exclamação é utilizado após as interjeições, frases exclamativas e 
imperativas. Pode exprimir surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, 
súplica, etc. Possui entoação descendente. 

Exemplos: 

Como as mulheres são lindas! 
Pare, por favor! 
Ah! Que pena que ele não veio... 

Obs.: o ponto de exclamação substitui o uso da vírgula de um vocativo enfático. 

Por Exemplo: 

Ana! venha até aqui! 

Reticências ( ... ) 

As reticências marcam uma suspensão da frase, devido, muitas vezes a elementos de 
natureza emocional. Empregam-se: 

- Para indicar continuidade de uma ação ou fato. 

Por Exemplo: 

O tempo passa... 

- Para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. 
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Por Exemplo: 

Vim até aqui achando que... 

- Para representar, na escrita, hesitações comuns na língua falada. 

Exemplos: 

"Vamos jantar amanhã? 
– Vamos...Não...Pois vamos." 
Não quero sobremesa...porque...porque não estou com vontade. 

- Para realçar uma palavra ou expressão. 

Por Exemplo: 

Não há motivo para tanto...mistério. 

- Para realizar citações incompletas. 

Por Exemplo: 

O professor pediu que considerássemos esta passagem do hino 
brasileiro: 
"Deitado eternamente em berço esplêndido..." 

- Para deixar o sentido da frase em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do 
leitor. 

Por Exemplo: 

"Estou certo, disse ele, piscando o olho, que dentro de um ano a 
vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há 
de dar um padre de mão-cheia. Também, se não vier em um 
ano..." (Machado de Assis) 

Saiba que 

As reticências e o ponto de exclamação, sinais gráficos 
subjetivos de grande poder de sugestão e ricos em matizes 
melódicos, são ótimos auxiliares da linguagem afetiva e 
poética. Seu uso, porém, é antes arbitrário, pois depende do 
estado emotivo do escritor. 

Parênteses ( ( ) ) 

Os parênteses têm a função de intercalar no texto qualquer indicação que, embora 
não pertença propriamente ao discurso, possa esclarecer o assunto. Empregam-se: 
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- Para separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão. 

Por Exemplo: 

Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um 
termo (geralmente um verbo) que já apareceu anteriormente na frase. 

- Para incluir dados informativos sobre bibliografia (autor, ano de publicação, página 
etc.) 

Por Exemplo: 

" O homem nasceu livre, e em toda parte se encontra sob ferros" (Jean- 
Jacques Rousseau, Do Contrato Social e outros escritos. São Paulo, 
Cultrix, 1968.) 

- Para isolar orações intercaladas com verbos declarativos, em substituição à vírgula e 
aos travessões. 

Por Exemplo: 

Afirma-se (não se prova) que é muito comum o recebimento de propina 
para que os carros apreendidos sejam liberados sem o recolhimento das 
multas. 

- Para delimitar o período de vida de uma pessoa. 

Por Exemplo: 

Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987). 

- Para indicar possibilidades alternativas de leitura. 

Por Exemplo: 

Prezado(a) usuário(a). 

- Para indicar marcações cênicas numa peça de teatro. 

Por Exemplo: 

Abelardo I - Que fim levou o americano? 
João - Decerto caiu no copo de uísque! 
Abelardo I - Vou salvá-lo. Até já! 
(sai pela direita) 
(Oswald de Andrade) 
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Obs.: num texto, havendo necessidade de utilizar alíneas, estas podem ser 
ordenadas alfabeticamente por letras minúsculas, seguidas de parênteses 
(Note que neste caso as alíneas, exceto a última, terminam com ponto e 
vírgula). 

Por Exemplo: 

No Brasil existem mulheres: 

a) morenas; 

b) loiras; 

c) ruivas. 

Os Parênteses e a Pontuação 

Veja estas observações: 

1) As frases contidas dentro dos parênteses não costumam ser muito longas, mas 
devem manter pontuação própria, além da pontuação normal do texto. 

2) O sinal de pontuação pode ficar interno aos parênteses ou externo, conforme o 
caso. Fica interno quando há uma frase completa contida nos parênteses. 

Exemplos: 

É importante ter atenção ao uso dos parênteses. (Eles exigem um cuidado 
especial!) 
Vamos confiar (Por que não?) que cumpriremos a meta. 

Se o enunciado contido entre parênteses não for uma frase completa, o sinal de 
pontuação ficará externo. 

Por Exemplo: 

O rali começou em Lisboa (Portugal) e terminou em Dacar (Senegal). 

3) Antes do parêntese não se utilizam sinais de pontuação, exceto o ponto. Quando 
qualquer sinal de pontuação coincidir com o parêntese de abertura, deve-se optar por 
colocá-lo após o parêntese de fecho. 

Travessão ( – ) 

O travessão é um traço maior que o hífen e costuma ser empregado: 

- No discurso direto, para indicar a fala da personagem ou a mudança de 
interlocutor nos diálogos. 
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Por Exemplo: 

– O que é isso, mãe? 
– É o seu presente de aniversário, minha filha. 

- Para separar expressões ou frases explicativas, intercaladas. 

Por Exemplo: 

"E logo me apresentou à mulher, – uma estimável senhora – e à 
filha." (Machado de Assis) 

- Para destacar algum elemento no interior da frase, servindo muitas vezes para 
realçar o aposto. 

Por Exemplo: 

"Junto do leito meus poetas dormem 

– O Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron – 

Na mesa confundidos." (Álvares de Azevedo) 

- Para substituir o uso de parênteses, vírgulas e dois-pontos, em alguns casos. 

 
Por Exemplo: 

"Cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente 
selvagem, a arte é a superioridade humana – acima dos 
preceitos que se combatem, acima das religiões que passam, 
acima da ciência que se corrige; embriaga como a orgia e como o 
êxtase." (Raul Pompeia) 

Aspas ( " " ) 

As aspas têm como função destacar uma parte do texto. São empregadas: 

- Antes e depois de citações ou transcrições textuais. 

Por Exemplo: 

Como disse Machado de Assis: "A melhor definição do amor não 
vale um beijo de moça namorada." 

- Para representar nomes de livros ou legendas. 

Por Exemplo: 
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Camões escreveu "Os Lusíadas" no século XVI. 

Obs.: para realçar títulos de livros, revistas, jornais, filmes, etc. também 
podemos grifar as palavras, conforme o exemplo: 

Ontem assisti ao filme Central do Brasil. 

- Para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares, 
ironia. 

Exemplos: 

O "lobby" para que se mantenha a autorização de importação de 
pneus usados no Brasil está cada vez mais descarado.(Veja) 
 
Com a chegada da polícia, os três suspeitos "se 
mandaram" rapidamente. 
Que "maravilha": Felipe tirou zero na prova! 

- Para realçar uma palavra ou expressão. 

Exemplos: 

Mariana reagiu impulsivamente e lhe deu um "não". 
Quem foi o "inteligente" que fez isso? 

Obs.: em trechos que já estiverem entre aspas, se necessário usá-las 
novamente, empregam-se aspas simples. 

Por Exemplo: "Tinha-me lembrado da definição que José Dias 
dera deles, 'olhos de cigana oblíqua e dissimulada'. Eu não sabia 
o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam 
chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar." (Machado de 
Assis) 

Colchetes ( [ ] ) 

Os colchetes têm a mesma finalidade que os parênteses; todavia, seu uso se restringe 
aos escritos de cunho didático, filológico, científico. Pode ser empregado: 

- Em definições do dicionário, para fazer referência à etimologia da palavra. 

Por Exemplo: 

amor- (ô). [Do lat. amore.] 1. Sentimento que predispõe alguém 
a desejar o bem de outrem, ou de alguma coisa: amor ao 
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próximo; amor ao patrimônio artístico de sua terra. (Novo 
Dicionário Aurélio) 

- Para intercalar palavras ou símbolos não pertencentes ao texto. 

Por Exemplo: Em Aruba se fala o espanhol, o inglês, o holandês e o 
papiamento. Aqui estão algumas palavras de papiamento que você, 
com certeza, vai usar: 

1- Bo ta bon? [Você está bem?] 

2- Dios no ta di Brazil. [Deus não é brasileiro.] 

- Para inserir comentários e observações em textos já publicados. 

Por Exemplo: 

Machado de Assis escreveu muitas cartas a Sílvio Dinarte. 
[pseudônimo de Visconde de Taunay, autor de "Inocência"] 

- Para indicar omissões de partes na transcrição de um texto. 

Por Exemplo: 

"É homem de sessenta anos feitos [...] corpo antes cheio que 
magro, ameno e risonho" (Machado de Assis) 

  

Asterisco ( * ) 

O asterisco, sinal gráfico em forma de estrela, costuma ser empregado: 

- Nas remissões a notas ou explicações contidas em pé de páginas ou ao  final de 
capítulos. 

Por Exemplo: 

Ao analisarmos as palavras sorveteria, sapataria, confeitaria, leiteria e 
muitas outras que contêm o morfema preso* -aria e seu alomorfe -eria, 
chegamos à conclusão de que este afixo está ligado a estabelecimento 
comercial. Em alguns contextos pode indicar atividades, como em: 
bruxaria, gritaria, patifaria, etc. 

 
* É o morfema que não possui significação autônoma e sempre aparece ligado 
a outras palavras. 

- Nas substituições de nomes próprios não mencionados. 
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Por Exemplo: 

O Dr.* conversou durante toda a palestra.  
O jornal*** não quis participar da campanha. 

  

Parágrafo ( § ) 

O símbolo para parágrafo, representado por §, equivale a dois ésses (S) entrelaçados, 
iniciais das palavras latinas "Signum sectionis" que significam sinal de secção, de corte. 
Num ditado, quando queremos dizer  que o período seguinte deve começar em outra 
linha, falamos parágrafo ou alínea. A palavra alínea (vem do latim a + lines) e significa 
distanciado da linha, isto é, fora da margem em que começam as linhas do texto. 

O uso de parágrafos é muito comum nos códigos de leis. 

Por Exemplo: 

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na 
efetivação do disposto no § 4º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 
 
 

CONCORDÂNCIA VERBAL 

A regra básica da concordância verbal é o verbo concordar  em número (singular ou 
plural) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª) com o sujeito da frase. 
1. Sujeito simples – o verbo concordará com ele em número e pessoa.  
Ex.: O artista excursionará por várias cidades do interior. 
 
2. Sujeito composto – em regra geral, o verbo vai para o plural.  
Ex.: Sua avareza e seu egoísmo fizeram com que todos o abandonassem. 
Se o sujeito vier depois do verbo, concorda com o núcleo mais próximo, ou vai para o 
plural. 
Ex.: “Ainda reinavam (ou reinava) a confusão e a tristeza” (Dinah S. de Queiroz). 
Se o sujeito vier composto por pronomes pessoais diferentes – o verbo concordará 
conforme a prioridade gramatical das pessoas. 
Ex.: Eu e você somos pessoas responsáveis. 
Atenção! Tu e ela estudais / estudam. A segunda forma é mais usada atualmente. 
 
3. Expressões não só...mas também, tanto/quanto que relacionam sujeitos compostos 
permitem a concordância do verbo no singular ou no plural. 
Ex.: Tanto o rapaz quanto o amigo obtiveram/obteve nota máxima na redação do 
ENEM. 
 
4. Sujeito composto ligado por ou: 
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- indicando exclusão, ou sinonímia – o verbo fica no singular. 
Ex.: Maria ou Joana será representante. 
- indicando inclusão, ou antonímia – o verbo fica  no plural. 
Ex.: O amor ou o ódio estão presentes. 
- indicando retificação – o verbo concorda com o núcleo mais próximo. 
Ex.: O aluno ou os alunos cuidarão da exposição. 
 
5. Quando o sujeito é representado por expressões como a maioria de, a maior parte 
de e um nome no plural, o verbo concorda no singular (realçando o todo) ou no plural 
(destacando a ação dos indivíduos). 
Ex.: A maioria dos jovens quer as reformas. (ou) A maioria dos jovens querem as 
reformas. 
 
6. Não sou daqueles que recusa / recusam as obrigações. 
Nesse caso, o referente do pronome relativo que é daqueles, a regra fundamental de 
concordância com o sujeito deverá levar o verbo para a 3ª pessoa do plural. 
Entretanto, também é aceito quando refletimos em uma concordância com um 
daqueles que. 
 
7. Verbo ser + pronome pessoal + que – o verbo concorda com o pronome pessoal. 
Ex.: Sou eu que executo a obra. Seremos nós que executaremos a obra. 
Verbo ser + pronome pessoal + quem – o verbo  concorda com o pronome pessoal ou 
fica na 3ª pessoa do singular. 
Ex.: Sou eu quem inicio a leitura. Sou eu quem inicia a leitura. 
 
8. Nomes próprios locativos ou intitulativos – se precedidos de artigo plural, o verbo 
irá para o plural; não sendo assim, irá para o singular. 
Ex.: Os Estados Unidos reforçam as suas bases. 
Minas Gerais progride muito. 
 
9. Pronome relativo antecedido da expressão “um dos”, “uma das” – verbo na 3ª 
pessoa do singular ou do plural.  
Ex.: Ela é uma das que mais impressiona (ou impressionam). 
Quando apresenta uma ideia de seletividade, fica obrigatoriamente no singular. 
Ex.: Aquela é uma das peças de Nelson Rodrigues que hoje se apresentará neste 
teatro. 
 
10. Concordância do verbo ser: a) sujeito nome de coisa ou um dos pronomes nada, 
tudo, isso ou aquilo + verbo ser + PREDICATIVO no plural: verbo no singular ou no 
plural (mais comum). 
Ex.: "A pátria não é ninguém: são todos.” (Rui Barbosa) 
b) NAS ORAÇÕES INTERROGATIVAS iniciadas pelos pronomes quem, que, o que – 
verbo ser concorda com o nome ou pronome que vem depois. 
Ex.: Quem eram os culpados? 
c) 1º TERMO – SUJEITO = substantivo; 2º termo = pronome pessoal, o verbo concorda 
com o pronome pessoal. 
Ex: Os defensores somos nós. 
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d) Nas expressões é muito, é pouco, é mais de, é tanto, é bastante + determinação de 
preço, medida ou quantidade: verbo no singular. 
Ex.: Dez reais é quase nada. 
e) Indicando hora, data ou distância – o verbo concorda  com o predicativo. 
Ex.: São três horas. Hoje são 15 de fevereiro. 
 
11. PASSIVO – NA VOZ PASSIVA SINTÉTICA, com o pronome apassivador SE, o 
verbo   concorda com o sujeito paciente (que é um aparente objeto direto). 
Ex.: Escutavam-se vozes. 
INDETERMINADO – com o pronome indeterminador do sujeito, o verbo fica na 3ª 
pessoa do singular. 
Ex.: Precisa-se de operários. 
 
CONCORDÂNCIA NOMINAL 

As relações que as palavras estabelecem com o substantivo que as rege constitui o que 
em gramática se chama de sintagma nominal. Essa relação caracteriza os casos de 
concordância nominal. 
 
1. Concordância de gênero e número entre o núcleo nominal e os artigos que o 
precedem, os pronomes indefinidos variáveis, os demonstrativos, os possessivos, os 
numerais cardinais e os adjetivos. 
Ex.: Um luar claro e belíssimo. 
 
2. Concordância do adjetivo com dois ou mais substantivos 
a) Substantivos do mesmo gênero, o adjetivo irá para o plural desse gênero ou 
concordará com o mais próximo (concordância atrativa). 
Ex.: Bondade e alegria raras ou rara. 
b) Substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural ou 
concordará com o mais próximo. 
Ex.: Atitude e caráter apropriados ou apropriado. 
c) Adjetivo anteposto aos substantivos, nos dois casos acima, a norma geral é que ele 
concorde com o substantivo mais próximo. 
Ex.: Mantenha desligadas as lâmpadas e os eletrodomésticos. 
d) Substantivos com sentido equivalente ou expressam gradação, o adjetivo concorda 
com o mais próximo. 
Ex.: Revelava pura alma e espírito. 
CASOS PARTICULARES 
 
1. POSSÍVEL 
a) precedido de o mais,o menor, o melhor, o pior – singular;  
b) precedido de os mais, os menores, os melhores, os piores – plural. 
Ex.: Estampas o mais possível claras. / Estampas as mais claras possíveis. 
 
2. ANEXO / INCLUSO – adjetivos, concordam com o substantivo a que se referem. 
Ex.: Envio-lhe anexos / inclusos os documentos.  (em anexo, junto a são invariáveis) 
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3. LESO (adjetivo = lesado, prejudicado) concorda com o substantivo com o qual forma 
uma composição. 
Ex.: Cometeu crime de lesa-pátria. 
 
4. PREDICATIVO 
a) substantivo com sentido indeterminado (sem artigo) – adjetivo no masculino. 
Ex.: É proibido entrada;  
b) substantivo com sentido determinado (com artigo) – adjetivo concorda com o 
substantivo. Ex.: É necessária muita cautela. 
 
5. MEIO – numeral = metade (variável) 
Ex.: Falou meias verdades.    
Advérbio = parcialmente (variável). 
Ex.: Encontrava-se meio fatigada. 
 
6. MUITO, POUCO, BASTANTE, TANTO – PRONOMES – (variáveis). 
Ex.: Li bastantes livros. ADVÉRBIOS (invariáveis).  
Ex.: Estavam bastante felizes. 
 
7. SÓ – adjetivo  = sozinho (variável). 
Ex.: Eles se sentiam sós. Palavra denotativa de exclusão (invariável).  
Ex.: Só os alunos compareceram à reunião (= somente). 
 
8. PSEUDO, ALERTA, SALVO, EXCETO – são palavras invariáveis. 
Ex.: Ela é pseudo-administradora, por isso fiquemos sempre alerta. 
 
9. QUITE = LIVRE – concorda com aquele a que se refere. 
Ex.: Estamos quites com a mensalidade. 
 
10. OBRIGADO, MESMO, PRÓPRIO – concordam com o gênero e número da pessoa a 
que se referem. 
Ex.: Ela disse: 
- Muito obrigada, eu mesma cuidarei do assunto. 
 

EXERCÍCIOS 

(UERJ – 2006) Observe a construção sintática do trecho seguinte: 
“É o interesse, e também a incerteza das apreciações, que explica o fato...” 
Reescreva-o de modo que a expressão "o interesse e a incerteza" desempenhe a 
função de sujeito composto. 
 
Solução 
Qualquer uma destas respostas está correta: 
- São o interesse e a incerteza das apreciações que explicam o fato... 
- O interesse e a incerteza das apreciações é que explicam o fato... 
- O interesse e a incerteza das apreciações explicam o fato... 
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O verbo explicar concorda, em pessoa e número, com o sujeito composto o interesse e 
a incerteza. 

 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL. 

A colocação pronominal faz referência à posição dos pronomes pessoais oblíquos 
átonos em relação ao verbo. Os pronomes pessoais oblíquos átonos são: me, te, se, 
o(s), a(s), lhe(s), nos, vos. ... Próclise: o pronome surge anterior ao verbo. 

A colocação pronominal faz referência à posição dos pronomes pessoais oblíquos 
átonos em relação ao verbo. 
Os pronomes pessoais oblíquos átonos são: me, te, se, o(s), a(s), lhe(s), nos, vos. 
 
O pronome pode estar em três posições distintas em relação ao verbo: 

 
 
Próclise: o pronome surge anterior ao verbo. 
 
Exemplo: Não me faça perder sua confiança. 
 
A próclise é empregada quando: 
 
a) Antes do verbo houver palavras de sentido negativo. 
 
Nada me faz voltar atrás. 
 
b) Antes do verbo houver um advérbio. 
 
Naquela cidade se fala alemão. 
 
c) Antes do verbo houver pronomes (relativos, indefinidos e demonstrativos) 
 
Isso me deixou muito feliz. 
 
d) Antes do verbo houver preposição seguida de gerúndio. 
 
Em se tratando de saneamento, o Brasil ainda tem que investir muito na área de 
tratamento de esgoto. 
 
 
Ênclise: o pronome surge posterior ao verbo. 
 
Exemplo: Alistou-se no exército para realizar um sonho. 
 
É importante informar que a ênclise não ocorre no início da frase, na linguagem 
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formal. Portanto, os pronomes pessoais oblíquos átonos não iniciam orações. 
 
Exemplo: Me falaram que estou muito bem. (errado) 
Falaram-me que estou muito bem. (certo) 
 
Mesóclise: o pronome surge no meio do verbo. 
 
Exemplo: Abraçar-lhe-ia agora, mas estou molhado. 

 

EMPREGO E FLEXÃO DO INFINITIVO. 

Emprego do Infinitivo Impessoal e Pessoal 

Infinitivo Impessoal 

Quando se diz que um verbo está no infinitivo impessoal, isso significa que ele 
apresenta sentido genérico ou indefinido, não relacionado a nenhuma pessoa, e sua 
forma é invariável. Assim, considera-se apenas o processo verbal. 

Por exemplo: 

Amar é sofrer. 

O infinitivo pessoal, por sua vez, apresenta desinências de número e pessoa. 

Veja: 

 

 

 
- Eu 

falar -es Tu 

vender - Ele 

partir -mos Nós 

 
-des Vós 

 
-em Eles 

Observe que, embora não haja desinências para a 1ª e 3ª pessoas do singular (cujas 
formas são iguais às do infinitivo impessoal), elas não deixam de referir-se às 
respectivas pessoas do discurso (o que será esclarecido apenas pelo contexto da frase). 

Por exemplo: 
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Para ler melhor, eu uso estes óculos. (1ª pessoa) 
Para ler melhor, ela usa estes óculos. (3ª pessoa) 

Note: as regras que orientam o emprego da forma variável ou invariável do infinitivo 
não são todas perfeitamente definidas. Por ser o infinitivo impessoal mais genérico e 
vago, e o infinitivo pessoal mais preciso e determinado, recomenda-se usar este último 
sempre que for necessário dar à frase maior clareza ou ênfase. 

Observações importantes: 

O infinitivo impessoal é usado: 

1. Quando apresenta uma ideia vaga, genérica, sem se referir a um sujeito 
determinado; 

Por exemplo: 

Querer é poder.  
Fumar prejudica a saúde.  
É proibido colar cartazes neste muro. 

2. Quando tiver o valor de Imperativo; 

Por exemplo: 

Soldados, marchar! (= Marchai!) 

 
3. Quando é regido de preposição e funciona como complemento de um substantivo, 
adjetivo ou verbo da oração anterior; 

Por exemplo: 

Eles não têm o direito de gritar assim.  
As meninas foram impedidas de participar do jogo.  
Eu os convenci a aceitar. 

No entanto, na voz passiva dos verbos "contentar", "tomar" e "ouvir", por exemplo, o 
Infinitivo (verbo auxiliar) deve ser flexionado. 

Por exemplo: 

Eram pessoas difíceis de serem contentadas.  
Aqueles remédios são ruins de serem tomados.  
Os CDs que você me emprestou são agradáveis de serem ouvidos. 

4. Nas locuções verbais; 
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Por exemplo:  

Queremos acordar bem cedo amanhã.  
Eles não podiam reclamar do colégio.  
Vamos pensar no seu caso. 

5. Quando o sujeito do infinitivo é o mesmo do verbo da oração anterior; 

Por exemplo: 

Eles foram condenados a pagar pesadas multas.  
Devemos sorrir ao invés de chorar.  
Tenho ainda alguns livros por (para) publicar.  

Observação: quando o infinitivo preposicionado, ou não, preceder ou estiver distante 
do verbo da oração principal (verbo regente), pode ser flexionado para melhor clareza 
do período e também para se enfatizar o sujeito (agente) da ação verbal. 

Por exemplo: 

Na esperança de sermos atendidos, muito lhe agradecemos.  
Foram dois amigos à casa de outro, a fim de jogarem futebol.  
Para estudarmos, estaremos sempre dispostos.  
Antes de nascerem, já estão condenadas à fome muitas crianças.  

6. Com os verbos causativos "deixar", "mandar"e "fazer" e seus sinônimos que não 
formam locução verbal com o infinitivo que os segue; 

Por exemplo: 

Deixei-os sair cedo hoje. 

7. Com os verbos sensitivos "ver", "ouvir", "sentir" e sinônimos, deve-se também 
deixar o infinitivo sem flexão. 

Por exemplo: 

Vi-os entrar atrasados.  
Ouvi-as dizer que não iriam à festa. 

Observações: 

a) É inadequado o emprego da preposição "para" antes dos objetos diretos de verbos 
como "pedir", "dizer", "falar" e sinônimos; 
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Pediu para Carlos entrar. (errado)  
Pediu para que Carlos entrasse. (errado)  
Pediu que Carlos entrasse. (correto) 

b) Quando a preposição "para" estiver regendo um verbo, como na oração "Este 
trabalho é para eu fazer", pede-se o emprego do pronome pessoal "eu", que se revela, 
neste caso, como sujeito. 

Outros exemplos: 

Aquele exercício era para eu corrigir.  
Esta salada é para eu comer?  
Ela me deu um relógio para eu consertar. 

Atenção: 

Em orações como "Esta carta é para mim!", a preposição está ligada somente ao 
pronome, que deve se apresentar oblíquo tônico. 

Infinitivo Pessoal 

Quando se diz que um verbo está no infinitivo pessoal, isso significa que ele atribui um 
agente ao processo verbal, flexionando-se. 

O infinitivo deve ser flexionado nos seguintes casos: 

1. Quando o sujeito da oração estiver claramente expresso; 

Por exemplo: 

Se tu não perceberes isto...  
Convém vocês irem primeiro.  
O bom é sempre lembrarmos desta regra (sujeito desinencial, sujeito implícito 
= nós) 

2. Quando tiver sujeito diferente daquele da oração principal; 

Por exemplo: 

O professor deu um prazo de cinco dias para os alunos estudarem bastante 
para a prova. 
Perdoo-te por me traíres. 
O hotel preparou tudo para os turistas ficarem à vontade. 

 
O guarda fez sinal para os motoristas pararem. 

3. Quando se quiser indeterminar o sujeito (utilizado na terceira pessoa do plural); 
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Por exemplo: 

Faço isso para não me acharem inútil.  
Temos de agir assim para nos promoverem. 
Ela não sai sozinha à noite a fim de não falarem mal da sua conduta. 

4. Quando apresentar reciprocidade ou reflexibilidade de ação; 

Por exemplo: 

Vi os alunos abraçarem-se alegremente.  
Fizemos os adversários cumprimentarem-se com gentileza. 
Mandei as meninas olharem-se no espelho. 

Nota: como se pode observar, a escolha do Infinitivo Flexionado é feita sempre que se 
quer enfatizar o agente (sujeito) da ação expressa pelo verbo. 

DICAS: 

a) Se o infinitivo de um verbo for escrito com "j", esse "j" aparecerá em todas as outras 
formas. 

Por exemplo: 

Enferrujar: enferrujou, enferrujaria, enferrujem, enferrujarão, enferrujassem, 
etc. (Lembre, contudo, que o substantivo ferrugem é grafado com "g".) 
Viajar: viajou, viajaria, viajem ( 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo, 
não confundir com o substantivo viagem) viajarão, viajasses, etc. 

b) Quando o verbo tem o infinitivo com "g", como em "dirigir" e "agir" este "g" deverá 
ser trocado por um "j" apenas na primeira pessoa do presente do indicativo. 

Por exemplo: eu dirijo/ eu ajo 

c) O verbo "parecer" pode relacionar-se de duas maneiras distintas com o infinitivo. 

- Quando "parecer" é verbo auxiliar de um outro verbo: Elas parecem mentir. 

- Elas parece mentirem - Neste exemplo ocorre, na verdade, um período composto. 
"Parece" é o verbo de uma oração principal cujo sujeito é a oração subordinada 
substantiva subjetiva reduzida de infinitivo "elas mentirem". Como desdobramento 
dessa reduzida, podemos ter a oração "Parece que elas mentem." 

Vozes do Verbo 

Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical 
é agente ou paciente da ação. São três as vozes verbais: 
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a) Ativa: quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. 

Por exemplo: 

Ele fez o trabalho. 

sujeito agente ação objeto (paciente) 

b) Passiva: quando o sujeito é paciente, recebendo a ação expressa pelo verbo. 

Por exemplo: 

O trabalho foi feito por ele. 

sujeito paciente ação agente da passiva 

c) Reflexiva: quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e 
recebe a ação. 

Por exemplo:  

O menino feriu-se. 

Obs.: não confundir o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade. 

Por exemplo: 

Os lutadores feriram-se. (um ao outro) 

Formação da Voz Passiva 

A voz passiva pode ser formada por dois processos: analítico e sintético. 

 
 

1- Voz Passiva Analítica 

Constrói-se da seguinte maneira: Verbo SER + particípio do verbo principal. 

Por exemplo: 

A escola será pintada. 
O trabalho é feito por ele. 

Obs. : o agente da passiva geralmente é acompanhado da preposição por, mas pode 
ocorrer a construção com a preposição de. 

Por exemplo: 
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A casa ficou cercada de soldados. 

- Pode acontecer ainda que o agente da passiva não esteja explícito na frase. 

Por exemplo:  

A exposição será aberta amanhã. 

- A variação temporal é indicada pelo verbo auxiliar (SER), pois o particípio é invariável. 
Observe a transformação das frases seguintes: 

a) Ele fez o trabalho. (pretérito perfeito do indicativo) 

 
O trabalho foi feito por ele. (pretérito perfeito do indicativo) 

b) Ele faz o trabalho. (presente do indicativo) 

 
O trabalho é feito por ele. (presente do indicativo) 

c) Ele fará o trabalho. (futuro do presente) 

 
O trabalho será feito por ele. (futuro do presente) 

- Nas frases com locuções verbais, o verbo SER assume o mesmo tempo e modo do 
verbo principal da voz ativa. Observe a transformação da frase seguinte: 

O vento ia levando as folhas. (gerúndio) 
As folhas iam sendo levadas pelo vento. (gerúndio) 

Obs.: é menos frequente a construção da voz passiva analítica com outros verbos que 
podem eventualmente funcionar como auxiliares. 

Por exemplo: 

A moça ficou marcada pela doença. 

2- Voz Passiva Sintética 

A voz passiva sintética ou pronominal constrói-se com o verbo na 3ª pessoa, seguido 
do pronome apassivador SE. 

Por exemplo: 

Abriram-se as inscrições para o concurso. 
Destruiu-se o velho prédio da escola. 

Obs.: o agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética. 

Curiosidade 

A palavra passivo possui a mesma raiz latina de paixão (latim passio, passionis) e 
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ambas se relacionam com o significado sofrimento, padecimento. Daí vem o 
significado de voz passiva como sendo a voz que expressa a ação sofrida pelo sujeito. 
Na voz passiva temos dois elementos que nem sempre aparecem: SUJEITO PACIENTE e 
AGENTE DA PASSIVA. 

 

 

SEMÂNTICA.  

 
 Estudo sincrônico ou diacrônico da significação como parte dos sistemas das línguas 
naturais. 
 
Num sistema linguístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação das 
sentenças e dos enunciados. 

FIGURAS DE PALAVRAS 

 

As figuras de linguagem são recursos que tornam mais expressivas as mensagens. 
Subdividem-se emfiguras de som, figuras de construção, figuras de pensamento 
e figuras de palavras. a) aliteração: consiste na repetição ordenada de mesmos sons 
consonantais. 

Metáfora 
A título de melhor compreendermos as características inerentes a esta figura, 
observemos as palavras de Mattoso Câmara, assim expressas: 

“Não há, aparentemente, uma relação real entre as duas palavras, isto é, não se 
fundamenta numa relação objetiva, mas sim, numa relação toda subjetiva [...]”.  
O referido autor apenas confirma o que antes dissemos, ou seja, a metáfora se define 
pelo emprego de uma palavra por outra, em virtude de haver entre elas (mesmo não 
sendo real) certa semelhança. Assim, podemos perfeitamente aproveitar as palavras 
de Quintana para exemplificá-la, ou seja: 

“Os poemas são pássaros que chegam”... 
Metonímia 
Figura que se caracteriza pela substituição de uma palavra por outra, em virtude de 
haver entre elas algum grau de semelhança, proximidade de sentido ou implicação 
mútua. Assim, tal substituição fundamenta-se numa relação objetiva, podendo se 
manifestar de distintos modos, entre eles: 

a)  a causa pelo efeito: 
Vivemos do nosso trabalho. (do produto do trabalho, fazendo referência ao alimento) 

b) o efeito pela causa: 
O poeta bebeu a morte. (referindo-se ao veneno) 
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c) o instrumento pela pessoa que o utiliza: 
Aquele garoto é um bom garfo (comilão, guloso) 

d) o autor pela obra: 
Minha paixão é ler Castro Alves. (a obra de Castro Alves) 

e) o continente pelo conteúdo: 
Tomamos dois copos de suco. (o conteúdo que continha no recipiente) 

f) o concreto pelo abstrato: 
A verdade sempre vencerá. (os que dizem a verdade) 

g) o inventor pelo invento: 
Einstein possibilitou a teoria da relatividade. (a invenção de Einstein) 

h) a parte pelo todo: 
O bonde passa cheio de pernas...(Drummond) 

i) a marca pelo produto: 
Só tomamos Bohemia (a cerveja da marca Bohemia) 

j) singular pelo plural: 
Os direitos da mulher devem ser respeitados. (os direitos de todas as mulheres) 

l) o material pelo objeto 
O soar dos bronzes anuncia a procissão. (os sinos) 

m) o nome próprio pelo nome comum (o indivíduo pela espécie): 
Ele se revelou como um judas. (traidor) 

Catacrese 
Trata-se de uma figura que em virtude de seu contínuo se tornou cristalizada, 
perdendo assim seu caráter estilístico. É como afirma Othon M. Garcia "é uma espécie 
de metáfora desgastada, em que já não se sente nenhum vestígio de inovação, de 
criação individual e pitoresca. Dessa forma, afirmamos que o uso da catacrese se dá 
pela falta de não haver um termo específico para designar um conceito, tomando-se 
outro emprestado”. Para exemplificar, eis alguns fragmentos do poema de José Paulo 
Paes: 
Inutilidades 
“Ninguém coça as costas da cadeira. 
Ninguém chupa a manga da camisa. 
O piano jamais abandona a cauda. 
Tem asa, porém não voa, a xícara. 
De que serve o pé da mesa se não anda? 
E a boca da calça, se não fala nunca? 
Nem sempre o botão está na sua casa. 
O dente de alho não morde coisa alguma. 
Ah! Se trotassem os cavalos do motor… 
Ah! Se fosse de circo o macaco do carro… 



 

54 
 

Então a menina dos olhos comeria 
Até bolo esportivo e bala de revólver”. 

 

 
 
Antonomásia 
Define-se pela expressão que designa um ser por meio de uma qualidade ou atributo, 
e até mesmo por meio de um fato que o tornou célebre. Assim, constatemos alguns 
casos: 

O Rei do futebol. (Pelé) 
O Mestre dos Mestres (Jesus) 
O Poeta da Vila (Noel Rosa) 
 
Por Vânia Duarte 
Graduada em Letras 

FIGURAS DE PENSAMENTO. 

Figuras de pensamento. São recursos estilísticos para tornar nossa expressão mais 
contundente e provocar impacto no ouvinte ou leitor. Entretanto, o efeito que 
provocam origina-se mais das ideias que estão por trás das palavras do que por elas 
mesmas ou pela construção das frases. 

Figuras de pensamento... Por que assim se denominam? 
Antes de chegarmos à conclusão a qual pretendemos, torna-se viável levarmos em 
consideração dois aspectos tidos como básicos: o primeiro é que por pertencerem às 
figuras de linguagem, constituem-se de um tom conotativo, ou seja, não se 
assemelham àqueles textos que não nos permitem mais de uma interpretação, pelo 
simples fato de primarem somente pela objetividade. As figuras de pensamento 
trabalham a subjetividade, exploram a riqueza de significados escondidos por trás de 
uma determinada ideia, de uma determinada expressão.  

O segundo aspecto diz respeito ao vocábulo “pensamento”, visto que ele se encontra 
intrinsecamente relacionado a essas ideias como sendo manifestações oriundas da 
atividade humana. Eis aí o ponto central de nossa discussão: as figuras de pensamento 
trabalham mais a questão daquilo que se encontra implícito, ou seja, daquilo que 
revela a intenção que o emissor quis provocar em seu interlocutor do que a questão 
voltada para aspectos sintáticos, relacionados à construção das orações. Sendo assim, 
vejamos suas classificações: 

Antítese 
Consiste na aproximação de palavras ou expressões cujos sentidos contrastam entre si: 

A instabilidade das cousas do mundo 
Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura, 
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Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria. 
Porém se acaba o Sol, por que nascia? 
Se é tão formosa a Luz, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto da pena assim se fia? 
 
Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 
Na formosura não se dê constância, 
E na alegria sinta-se tristeza. 
Começa o mundo enfim pela ignorância, 
E tem qualquer dos bens por natureza 
A firmeza somente na inconstância 
                                              Gregório de Matos 
Percebemos que distintos elementos são opostos entre si, tais como: dia x 
noite/tristezas x alegria, entre outros. 

Ironia 
Consiste em exprimir, seja por meio do contexto, pela contradição de termos ou pela 
entonação, o contrário do que realmente se encontra demarcado no discurso, cuja 
intenção é a de tão somente satirizar ou ridicularizar um dado pensamento. 

Aquele garoto é um anjo, vive arrumando confusões e se metendo em encrencas. 
Eufemismo 
Figura que se caracteriza pelo emprego de uma palavra cujo intuito é o de suavizar 
uma verdade tida por chocante, desagradável: 

Coitado! Entregou sua alma a Deus. 
Gradação 
Caracteriza-se pela expressão progressiva do pensamento, partindo de uma escala que 
pode variar, ou seja, tanto pode ser demarcada por uma ordem decrescente para 
crescente ou vice-versa: 

Havia o mundo, o Brasil inteiro e mais você pra torcer por mim nesta nova caminhada. 
Hipérbole 
Figura que consiste no uso exagerado de uma expressão, cujo objetivo é realçar a ideia 
ora expressa: 

Derramou um rio de lágrimas. 

 

ANÁFORA. 

Anáfora é a figura da repetição. Ocorre quando uma mesma palavra ou várias, são 
repetidas sucessivamente, no começo de orações, períodos, ou em versos. 

 ONOMATOPÉIA formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada, com os 
recursos de que a língua dispõe, de um som natural a ela associado; onomatopoese. 
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A palavra assim formada (p.ex.: pum, tique-taque, atchim, chuá-chuá, zum-zum etc.). 

1. Onomatopeia (termo da língua grega antiga que significava "criar um nome", 
"fazer um nome") é uma figura de linguagem na qual se reproduz um som com 
um fonema ou palavra. A forma adjetiva é onomatopaico. Ruídos, gritos, canto 
de pássaros, som de animal, sons da natureza, barulho de máquinas, 
o timbre da voz humana fazem parte do universo das onomatopeias. Por 
exemplo, para os índios tupis tak e tatak significam dar estalo ou bater e tek é 
o som de algo quebrando. 

2. Geralmente, as onomatopeias são usadas em histórias em quadrinhos, muitas 
dessas onomatopeias são derivadas de verbos da língua inglesa.[1] 

 

MODALIDADE DE DISCURSO. 

Refere-se às falas dos autores. Pode ser constituído por: 

• Monólogo – uma personagem, falando consigo mesma, expõe perante o público os 
seus pensamentos e/ou sentimentos; 

 
• Diálogo – falas entre duas ou mais personagens; 
• Apartes – comentários de uma personagem para o público, pressupondo que não 
são ouvidos pelo seu interlocutor. 

 

 

REDAÇÃO . 

 
Ação ou efeito de redigir, de escrever com ordem e método. 
 
Expressão dada ao pensamento; maneira de redigir. 
"tem uma r. clara e concisa" 

PARÁFASE. 

Substantivo feminino 
 
Interpretação ou tradução em que o autor procura seguir mais o sentido do texto que 
a sua letra; metáfase. 
 
Interpretação, explicação ou nova apresentação de um texto (entrecho, obra etc.) que 
visa torná-lo mais inteligível ou que sugere novo enfoque para o seu sentido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Figura_de_linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Som
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%ADdo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Timbre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Voz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_amer%C3%ADndios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_em_quadrinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onomatopeia
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A Paráfrase é um texto que procura tornar mais claro e objetivo aquilo que se disse em 
outro texto. Portanto, é sempre a reescritura de um texto já existente, uma espécie de 
‘tradução’ dentro da própria língua. 

O autor da paráfrase deve demonstrar que entendeu claramente a idéia do texto. 
Além disso, são exigências de uma boa paráfrase: 

1.      Utilizar a mesma ordem de ideias que aparece no texto original. 
2.    Não omitir nenhuma informação essencial. 
3.    Não fazer qualquer comentário acerca do que se diz no texto original. 
4.    Utilizar construções que não sejam uma simples repetição daquelas que estão 

no original e, sempre que possível, um vocabulário também diferente. 
  
PARAGRAFO. 
 
Divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar 
que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do 
texto. 
 
Você já observou aquele símbolo (§) no canto esquerdo da folha para marcar 
intervalos de ideias? E aquele espaço que você dá na primeira linha em relação à 
margem esquerda da folha? 

Sim, são dessas formas que conseguimos identificar um parágrafo! O símbolo § caiu 
em desuso pela adoção do afastamento que se dá no início da linha, contudo, ainda é a 
forma utilizada em leis, veja: 
 
“Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 
direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, 
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 
 
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 
das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-
las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
 
§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para 
o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.” (Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006.) 
Logo, o parágrafo é o conjunto de frases que formam uma sequência com sentido, com 
lógica. Pode ser assinalado graficamente, como exposto acima, ou ainda oralmente, 
quando se faz uma pausa maior dos fatos ou quando iniciamos um novo assunto. 
 
Os parágrafos são as estruturas que compõe um texto e podem ser: longos, médios e 
curtos, dependendo do tipo de produção textual. 
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Longos: estão mais presentes em textos científicos e acadêmicos, os quais exigem uma 
explicação mais complexa, com exemplos e especificações. 
 
Médios: livros, revistas, jornais são exemplos de onde encontrar esse tipo de 
parágrafo. 
 
Curtos: estão presentes em chamada de notícia, artigos, cartas sociais, editoriais, livros 
infantis, por exemplo. 
 
O tópico frasal sempre está presente nos parágrafos, pois é o foco central através do 
qual as ideias se norteiam e se encaixam. 
 
Existem alguns tipos de parágrafos que acompanham o tipo de texto: O narrativo 
apresentará parágrafos que relatam uma série de ações e diálogos; no descritivo, os 
parágrafos estarão envoltos em adjetivos, comparações, argumentos detalhados do 
que está sendo descrito. Já nos textos dissertativos, os parágrafos estarão divididos, 
geralmente, entre o que introduz, os que desenvolvem as ideias e o que finaliza a 
exposição dos argumentos. 
 
O importante é visualizar se no texto há uma coesão (ligação semântica) entre os 
parágrafos e se há coerência no que se diz, ou seja, uma sequência de ideias que 
possuem sentido e caminham para uma conclusão. 
 
Parágrafos muito longos não são muito recomendados - a não ser nos tipos de texto 
que necessitam de maiores detalhes - pois confundem e dispersam a atenção do leitor. 
Em uma dissertação, por exemplo, o ideal é transmitir um argumento de cada vez, de 
modo conciso e simples! 
 
DESCRIÇÃO. 
 
Substantivo feminino 
 
Representação oral ou escrita de; exposição. 
"d. de viagens" 
 
Num processo, a enumeração circunstanciada, detalhada dos caracteres de algo. 
O que é descrição? É a ação que você toma de descrever sobre algo ou alguém. 
 
Então, o que é descrever? Vejamos: de acordo com o dicionário, é o ato de narrar, 
contar minuciosamente. 
 
Então, sempre que você expõe com detalhes um objeto, uma pessoa ou uma paisagem 
a alguém, está fazendo uso da descrição. 
 
Essa última é como se fosse um retrato distinto e pessoal de algo que se vê ou se viu 
 
Assim, para se fazer uma boa descrição, não é necessário que seja perfeita, uma vez 
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que o ponto de vista do observador varia de acordo com seu grau de percepção. Dessa 
forma, o que será importante ser analisado para um, não será para outro. 
 
Portanto, a vivência de quem descreve também influencia na hora de transmitir a 
impressão alcançada sobre determinado objeto, pessoa, animal, cena, ambiente, 
emoção vivida ou sentimento. 
 
Os pormenores são essenciais para se distinguir um determinado momento de 
qualquer outro, desse modo, a presença de adjetivos e locuções adjetivas é traço 
distinto de um texto descritivo. 
 
Quando for descrever verbalmente, tenha sutileza ao transmitir e leve em 
consideração, de acordo com o fato, objeto ou pessoa analisada: a) as cores; b) altura; 
c) comprimento; d) dimensões; e) características físicas; f) características psicológicas; 
g) sensação térmica; h) tempo e clima; i) vegetação; j) perspectiva espacial; l) peso; m) 
textura; n) utilidade; o) localização; e assim por diante. 
 
Claro, tudo vai depender do que está sendo descrito. Em uma paisagem, por exemplo, 
a descrição poderá considerar: a posição geográfica (norte, sul, leste, oeste); o clima 
(úmido, seco); tipo (rural, urbana); a sensação térmica (calor, frio) e se existem casas, 
árvores, rios, etc. 
 
Veja no exemplo 
 
“Da janela de seu quarto podia ver o mar. Estava calmo e, por isso, parecia até mais 
azul. A maresia inundava seu cantinho de descanso e arrepiava seu corpo...estava 
muito frio, ela sentia, mas não queria fechar a entrada daquela sensação boa. Ao 
norte, a ilha que mais gostava de ir, era só um pedacinho de terra iluminado pelos 
últimos raios solares do final daquela tarde; estava longe...longe! Não sabia como 
agradecer a Deus, morava em um paraíso!” 
 
A sensação que o leitor ou ouvinte tem que ter em uma descrição é a de que foi 
transportado para o local da narração descritiva. 
 
Da mesma forma, quando um objeto é descrito, o interlocutor dever ter a sensação de 
que está vendo aquele sofá ou aquela xícara. 
 
Por fim, vejamos a seguir os dois tipos de descrição existentes: 
 
• Descrição objetiva: acontece quando o que é descrito apresenta-se de forma direta, 
simples, concreta, como realmente é: 
 
a) O objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza claro, pesa 1 tonelada e será utilizado 
na fabricação de fraldas descartáveis. 
 
b) Ana tem 1,80, pele morena, olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros e 
lisos e pesa 65 kg. É modelo desde os 15 anos. 
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Descrição subjetiva: ocorre quando há emoção por parte de quem descreve: 
 
a) Era doce, calma e respeitava muito aos pais. Porém, comigo, não tinha pudores: era 
arisca e maliciosa, mas isso não me incomodava. 
 
Portanto, na descrição subjetiva há interferência emocional por parte do interlocutor a 
respeito do que observa, analisa. 
 
Como você vai saber se fez uma excelente narração descritiva? Quando reler o seu 
texto e perceber se de fato outros leitores visualizarão como reais o que está sendo 
descrito! 
 
NARRAÇÃO. 

 

A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se 
movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. 
 
O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e 
conflito. Seus elementos são: narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. 
Dessa forma, o texto narrativo apresenta uma determinada estrutura: 
 
Esquematizando temos: 
 
- Apresentação; - Complicação ou desenvolvimento; - Clímax; - Desfecho. 
 
Protagonistas e Antagonistas 
 
A narrativa é centrada num conflito vivido pelos personagens. Diante disso, a 
importância dos personagens na construção do texto é evidente. 
Podemos dizer que existe um protagonista (personagem principal) e um antagonista 
(personagem que atua contra o protagonista, impedindo-o de alcançar seus objetivos). 
Há também os adjuvantes ou coadjuvantes, esses são personagens secundários que 
também exercem papéis fundamentais na história. 
 
Narração e Narratividade 
 
Em nosso cotidiano encontramos textos narrativos; contamos e/ou ouvimos histórias o 
tempo todo. 
Mas os textos que não pertencem ao campo da ficção não são considerados narração, 
pois essas não têm como objetivo envolver o leitor pela trama, pelo conflito. 
Podemos dizer que nesses relatos há narratividade, que quer dizer, o modo de ser da 
narração. 
 
Os Elementos da Narrativa 
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Os elementos que compõem a narrativa são: 
- Foco narrativo (1º e 3º pessoa); 
- Personagens (protagonista, antagonista e coadjuvante); 
- Narrador (narrador-personagem, narrador-observador). 
- Tempo (cronológico e psicológico); 
- Espaço. 

 

 

DISSERTAÇÃO. 

A todo instante nos deparamos com situações que exigem a exposição de ideias, 
argumentos e pontos de vista, muitas vezes precisamos expor aquilo que pensamos 
sobre determinado assunto. 
Em muitas situações somos induzidos a organizar nossos pensamentos e ideias e 
utilizar a linguagem para dissertar. 
 
Mas o que é dissertar? 
 

 

Dissertar é, por meio da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, 

desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. Neste momento temos a 

oportunidade de discutir, argumentar e defender o que pensamos utilizando-se da 

fundamentação, justificação, explicação, persuasão e de provas. 

 

A elaboração de textos dissertativos requer domínio da modalidade escrita da língua, 

desde a questão ortográfica ao uso de um vocabulário preciso e de construções 

sintáticas organizadas, além de conhecimento do assunto que se vai abordar e posição 

crítica (pessoal) diante desse assunto. 

A atividade dissertadora desenvolve o gosto de pensar e escrever o que pensa, de 

questionar o mundo, de procurar entender e transformar a realidade. 

 

Passos para escrever o texto dissertativo 

 

O texto deve ser produzido de forma a satisfazer os objetivos que o escritor se propôs 

a alcançar. 

Há uma estrutura consagrada para a organização desse tipo de texto. 

Consiste em organizar o material obtido em três partes: a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão. 

 

- Introdução:  

A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto que será tratado e delimitar 

as questões, referentes ao assunto, que serão abordadas. 

Neste momento pode-se formular uma tese, que deverá ser discutida e provada no 
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texto, propor uma pergunta, cuja resposta deverá constar no desenvolvimento e 

explicitada na conclusão. –  

Desenvolvimento: 

 É a parte do texto em que as ideias, pontos de vista, conceitos, informações de que 

dispõe serão desenvolvidas; desenroladas e avaliadas progressivamente. - Conclusão:  

É o momento final do texto, este deverá apresentar um resumo forte de tudo o que já 

foi dito. A conclusão deve expor uma avaliação final do assunto discutido. 

 

Cada uma dessas partes se relacionam umas com as outras, seja preparando-as ou 

retomando-as, portanto, não são isoladas. 

 

A produção de textos dissertativos está ligada à capacidade argumentativa daquele 

que se dispõe a essa construção. 

 

É importante destacar que a obtenção de informações, referentes aos diversos 

assuntos, seja por intermédio da leitura, de conversas, de viagens, de experiências do 

dia e dia e dos mais variados veículos de informação pode sanar a carência de 

informações e consequentemente dar suporte ao produzir um texto. 

 

TIPOLOGIA TEXTUAL. 

Dissertação Neste artigo, discutimos sobre a Dissertação, um tipo de texto cujo 

objetivo é informar e/ou convencer alguém a respeito de determinado assunto. 

Narração Conheça os elementos que compõem essa tipologia textual! Tipos de 

discurso Caracterizam-se pela forma como o narrador o reproduz! 

Resumo e resenha 
Uma resenha é um texto onde existe a opinião crítica da pessoa que escreve em 
relação ao livro ou documento sobre o qual foi elaborada a resenha. Apesar de 
transmitir a opinião do escritor, a utilização da primeira pessoa em uma resenha não é 
recomendada. É importante referir que no caso da resenha descritiva, a opinião do 
autor pode não estar presente. 

Por outro lado, o resumo não contém a opinião (a não ser que se trate de um resumo 
crítico), e se trata apenas de uma síntese das principais ideias do livro ou documento. 

O que é Artigo: 

Artigo é um termo com significado e aplicações diferentes em áreas distintas. Na área 
comercial, artigo é cada unidade de mercadoria, cada objeto de negócio. 
Nos textos jurídicos, leis, decretos e códigos, artigo é cada uma das divisões do texto 
numeradas ordinalmente. Exemplo: Art. 12º do Código Penal 
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Em termos gramaticais, artigo é uma palavra variável que antecede o substantivo e 
indica o gênero (masculino ou feminino) e número (singular ou plural). 

- Os artigos o, a, os, as são denominados artigos definidos (quando identifica o 
substantivo de maneira precisa). Exemplo: O professor está ensinando os alunos. 
- Os artigos um, uma, uns, umas são denominados indefinidos (quando se refere ao 
substantivo de maneira vaga). Exemplo: Comprou um caderno e uma caneta. 
Em Jornalismo, é considerado artigo uma publicação escrita para um jornal ou uma 
revista (ou mesmo para ser veiculada através do rádio ou televisão), e que contenha a 
opinião do autor sobre um tema específico. Os artigos de jornais impressos geralmente 
são escritos por autores convidados para comentarem sobre um determinado tema. 

Conto. 

O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e 

acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, 

o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente, 

diz-se que o conto se define pela sua pequena extensão. 

O conto é um texto narrativo centrado em um relato referente a um fato ou 
determinado acontecimento. Sendo que este pode ser real, como é o caso de uma 
notícia jornalística, um evento esportivo, dentre outros. Podendo também ser fictício, 
ou seja, algo resultante de uma invenção.  
 
 
 
 
Mito. 

O que é Mito: 

Mito são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da 
realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram 
compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens 
sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, 
características humanas e pessoas que realmente existiram. 
Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência 
ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e 
orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma 
forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao Homem. 

Mito nem sempre é utilizado na simbologia correta, porque também é usado em 
referência as crenças comuns que não tem fundamento objetivo ou científico. Porem, 
acontecimentos históricos podem se transformar em mitos, se tiver uma simbologia 
muito importante para uma determinada cultura. Os mitos têm caráter simbólico ou 
explicativo, são relacionados com alguma data ou uma religião, procuram explicar a 
origem do homem por meio de personagens sobrenaturais, explicando a realidade 
através de suas historias sagradas. Um mito não é um conto de fadas ou uma lenda. 
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A mitologia é o estudo do mito, das suas origens e significados. Alguns dos mitos mais 
conhecidos fazem parte da mitologia grega, que exprime a maneira de pensar, 
conhecer e falar da cultura grega. Fazem parte da mitologia grega os deuses do 
Olimpo, os Titãs, e outras figuras mitológicas como minotauros e centauros. 
Um mito é diferente de lenda, porque uma lenda pode ser uma pessoa real que 
concretizou feitos fantásticos, como Pelé, Frank Sinatra, etc. Um mito é um 
personagem criado, como Zeus, Hércules, Hidra de Lerna, Fênix, etc. 

Lendas populares. 

O que é Lenda: 

 Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar 

acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais, com imaginários 

ou fantasiosos, e que vão se modificando através do imaginário popular. 

O que é Lenda: 

Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar 
acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais, com imaginários 
ou fantasiosos, e que vão se modificando através do imaginário popular. 
Conforme vão se popularizando, as lendas tendem a ser reproduzidas e registradas em 
forma de contos e histórias escritas, principalmente em livros. 

Etimologicamente, a palavra lenda vem do latim medieval que quer dizer “aquilo que 
deve ser lido”. 

Inicialmente, as lendas contavam histórias de santos, mas estes conceitos foram se 
transformando em histórias que falam da cultura de um povo e de suas tradições. 

As lendas tentam fornecer explicações para todos os acontecimentos e situações, 
inclusive para coisas que não apresentam explicação científica comprovada, como por 
exemplo os supostos fenômenos sobrenaturais. 
A lenda pode ser explicada como uma degeneração do mito, porque como são 
repassadas oralmente de geração a geração, vão com o passar do tempo sendo 
alteradas. Como diz o ditado popular: “quem conta um conto, aumenta um ponto”. 

A origem das lendas é baseada em quatro teorias que tenta dar uma resposta: a Teoria 
Bíblica, com origem nas escrituras; Histórica, com origem a partir das diferentes 
mitologias, Alegórica, onde diz que todos os mitos são simbólicos, contendo somente 
alguma verdade moral ou filosófica; e Física, que usa os elementos da natureza como 
base de todo (água, fogo, terra e ar).  
 
 Poemas. 

O que é Poema: 

https://www.significados.com.br/mitologia/
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Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, e cuja apresentação 
pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar 
sentimento e emoção. 
Um poema possui extensão variável e ao longo do texto expõe temas variados em que 
há enredo e ação, escritos através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o 
leitor. 

O texto poético tem uma forte relação com a música, a arte e a beleza. A poesia 
presente no texto é a componente que distingue o poema. Existem vários poemas que 
foram convertidos em canções, porque foi acrescentada música. 

Geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes com rima e ritmo. A prosa 
poética tem o caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. 

A palavra "poema" deriva do verbo grego "poein" que significa "fazer, criar, compor". A 
literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e 
culturas. 
Na Grécia Antiga, todas as produções literárias - os gêneros épico, lírico e dramático -
 eram consideradas poemas. Os poemas de Homero presente nas obras Ilíada e 
Odisseia são considerados os primeiros grandes textos épicos ocidentais. 

O poema lírico, que era assim designado por ser cantado ao som da lira (instrumento 
musical), originou o gênero de arte que hoje se entende como lírico. 

Os poemas dramáticos eram escritos em forma de verso para serem encenados. 

No Brasil, alguns dos poetas ou poetisas mais famosos são Carlos Drummond de 
Andrade, Vinicius de Moraes, Clarice Lispector, Ferreira Gullar, etc. Também com 
poemas em português, Fernando Pessoa é um dos poetas mais reconhecidos em todo 
o mundo. 

 

TRAVA LINGUAS. 

O que é Trava língua: 

Trava língua é considerado um jogo verbal, utilizado como forma de aprendizado 
lúdico para crianças, adolescentes e adultos. O principal desafio do trava-língua é 
conseguir reproduzir, com clareza e rapidez, versos ou frases que possuam uma 
pronúncia difícil, devido ao grande número de sílabas repetida ou similares.  
Os trava-línguas são reconhecidos popularmente como frases tipicamente folclóricas, 
sendo que todos os países e culturas possuem as suas. 
O trava-língua é uma brincadeira que pode ser de grande ajuda no desenvolvimento 
da dicção de crianças e demais pessoas com problemas ao pronunciar determinadas 
palavras.  
Exemplos de trava-língua 

https://www.significados.com.br/poesia/
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"Pedro tem o peito preto, O peito de Pedro é preto; Quem disser que o peito de Pedro é 
preto, Tem o peito mais preto que o peito de Pedro". 
"A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada". 
"Um ninho de mafagafos, com cinco mafagafinhos, quem desmafagafizar os 
mafagafos, bom desmafagafizador será".  
"Há quatro quadros três e três quadros quatro. Sendo que quatro destes quadros são 
quadrados, um dos quadros quatro e três dos quadros três. Os três quadros que não 
são quadrados, são dois dos quadros quatro e um dos quadros três". 
 

PROVERBIOS. 

 
Os provérbios são ditos populares (frases e expressões) que transmitem 
conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, 
porém estão relacionados a aspectos universais da vida, por isso são utilizados até os 
dias atuais. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Quem 
nunca ouviu, ao fazer algo rapidamente, que “a pressa é a inimiga da perfeição”. Os 
provérbios fazem sucesso, pois possuem um sentido lógico.  
  
A maioria é de criação anônima. O provérbio é fácil de decorar e transmitir em função 
de seu formato simples, curto e direto. Falam sobre diversos assuntos e fazem parte 
da cultura popular da humanidade. Encontramos provérbios para praticamente todas 
as situações de vida. 
 
Lista de alguns provérbios populares: 
 
 
- Dai a César o que de César e a Deus o que de Deus. 
 
- Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 
 
- Cobra que não anda, não engole sapo. 
 
- Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 
 
- A pressa é a inimiga da perfeição. 
 
 
 

 

 

 

LINGUA FALADA E LINGUA ESCRITA. 
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Língua Falada e Língua Escrita 

Não devemos confundir língua com escrita, pois são dois meios de comunicação 
distintos. A escrita representa um estágio posterior de uma língua. A língua falada é 
mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda sua totalidade. Além 
disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se 
fisionomias. A língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim 
um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, 
as mímicas e o tom de voz do falante. 

No Brasil, por exemplo, todos falam a língua portuguesa, mas existem usos diferentes 
da língua devido a diversos fatores. Dentre eles, destacam-se: 

Fatores regionais: é possível notar a diferença do português falado por um habitante 
da região nordeste e outro da região sudeste do Brasil. Dentro de uma mesma região, 
também há variações no uso da língua. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, 
há diferenças entre a língua utilizada por um cidadão que vive na capital e aquela 
utilizada por um cidadão do interior do estado. 

Fatores culturais: o grau de escolarização e a formação cultural de um indivíduo 
também são fatores que colaboram para os diferentes usos da língua. Uma pessoa 
escolarizada utiliza a língua de uma maneira diferente da pessoa que não teve acesso à 
escola. 

Fatores contextuais: nosso modo de falar varia de acordo com a situação em que nos 
encontramos: quando conversamos com nossos amigos, não usamos os termos que 
usaríamos se estivéssemos discursando em uma solenidade de formatura. 

Fatores profissionais: o exercício de algumas atividades requer o domínio de certas 
formas de língua chamadas línguas técnicas. Abundantes em termos específicos, essas 
formas têm uso praticamente restrito ao intercâmbio técnico de engenheiros, 
químicos, profissionais da área de direito e da informática, biólogos, médicos, 
linguistas e outros especialistas. 

Fatores naturais: o uso da língua pelos falantes sofre influência de fatores naturais, 
como idade e sexo. Uma criança não utiliza a língua da mesma maneira que um adulto, 
daí falar-se em linguagem infantil e linguagem adulta. 

Fala 

É a utilização oral da língua pelo indivíduo. É um ato individual, pois cada indivíduo, 
para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, 
conforme seu gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, sua 
personalidade, o ambiente sociocultural em que vive, etc. Desse modo, dentro da 
unidade da língua, há uma grande diversificação nos mais variados níveis da fala. Cada 
indivíduo, além de  conhecer o que fala, conhece também o que os outros falam; é por 
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isso que somos capazes de dialogar com pessoas dos mais variados graus de cultura, 
embora nem sempre a linguagem delas seja exatamente como a nossa.  

Níveis da fala 

Devido ao caráter individual da fala, é possível observar alguns níveis: 

Nível coloquial-popular: é a fala que a maioria das pessoas utiliza no seu dia a dia, 
principalmente em situações informais. Esse nível da fala é mais espontâneo, ao utiizá-
lo, não nos preocupamos em saber se falamos de acordo ou não com as regras formais 
estabelecidas pela língua. 

Nível formal-culto: é o nível da fala normalmente utilizado pelas pessoas em situações 
formais. Caracteriza-se por um cuidado maior com o vocabulário e pela obediência às 
regras gramaticais estabelecidas pela língua. 

Significação das Palavras 

Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias: 

Sinônimos 

As palavras que possuem significados próximos são chamadas sinônimos. Exemplos: 

casa - lar - moradia - residência 
longe - distante 
delicioso - saboroso 
carro - automóvel 

Observe que o sentido dessas palavras são próximos, mas não são exatamente 
equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que 
signifique exatamente a mesma coisa que outra. 

Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, 
embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: 

Comprei um novo lar. 

Obs.: o uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de 
retomada de elementos que inter-relacionam as partes dos textos. 

Antônimos 

São palavras que possuem significados opostos, contrários. Exemplos: 

mal / bem 
ausência / presença 
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fraco /  forte 
claro / escuro 
subir / descer 
cheio / vazio 
possível / impossível 

Polissemia 

Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um 
significado nos múltiplos contextos em que aparece. Veja alguns exemplos de palavras 
polissêmicas: 

cabo (posto militar, acidente geográfico, cabo da vassoura, da faca) 
banco (instituição comercial financeira, assento) 
manga (parte da roupa, fruta) 

 

Homônimos 

São palavras que possuem a mesma pronúncia (algumas vezes, a mesma grafia), mas 
significados diferentes. Veja alguns exemplos no quadro abaixo: 

acender (colocar fogo) ascender (subir) 

acento (sinal gráfico) assento (local onde se senta) 

acerto (ato de acertar) asserto (afirmação) 

apreçar (ajustar o preço) apressar (tornar rápido) 

bucheiro (tripeiro) buxeiro (pequeno arbusto) 

bucho (estômago) buxo (arbusto) 

caçar (perseguir animais) cassar (tornar sem efeito) 

cegar (deixar cego) segar (cortar, ceifar) 

cela (pequeno quarto) sela (forma do verbo selar; arreio) 

censo (recenseamento) senso (entendimento, juízo) 

céptico (descrente) séptico (que causa infecção) 

cerração (nevoeiro) serração (ato de serrar) 

cerrar (fechar) serrar (cortar) 

cervo (veado) servo (criado) 

chá (bebida) xá (antigo soberano do Irã) 

cheque (ordem de pagamento) xeque (lance no jogo de xadrez) 

círio (vela) sírio (natural da Síria) 

cito (forma do verbo citar) sito (situado) 

concertar (ajustar, combinar) consertar (reparar, corrigir) 
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concerto (sessão musical) conserto (reparo) 

coser (costurar) cozer (cozinhar) 

esotérico (secreto) exotérico (que se expõe em público) 

espectador (aquele que assiste) 
expectador (aquele que tem esperança, 
que espera) 

esperto (perspicaz) experto (experiente, perito) 

espiar (observar) expiar (pagar pena) 

espirar (soprar, exalar) expirar (terminar) 

estático (imóvel) extático (admirado) 

esterno (osso do peito) externo (exterior) 

estrato (camada) extrato (o que se extrai de algo) 

estremar (demarcar) extremar (exaltar, sublimar) 

incerto (não certo, impreciso) inserto (inserido, introduzido) 

incipiente (principiante) insipiente (ignorante) 

laço (nó) lasso (frouxo) 

ruço (pardacento, grisalho) russo (natural da Rússia) 

tacha (prego pequeno) taxa (imposto, tributo) 

tachar (atribuir defeito a) taxar (fixar taxa) 

Homônimos Perfeitos 

Possuem a mesma grafia e o mesmo som. 

Por Exemplo: 

Eu cedo este lugar para a professora. (cedo = verbo) 

Cheguei cedo para a entrevista. (cedo = advérbio de tempo) 

Atenção: 

Existem algumas palavras  que possuem a mesma escrita (grafia), mas a pronúncia e o 
significado são sempre diferentes. Essas palavras são chamadas de homógrafas e são 
uma subclasse dos homônimos.Observe os exemplos: 

almoço (substantivo, nome da refeição) 
almoço (forma do verbo almoçar na 1ª pessoa do sing. do tempo presente do 
modo indicativo) 
 
gosto (substantivo) 
gosto (forma do verbo gostar na 1ª pessoa do sing. do tempo presente do 
modo indicativo) 
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Parônimos 

É a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas 
são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Veja alguns exemplos no quadro 
abaixo. 

absolver (perdoar, inocentar) absorver (aspirar, sorver) 

apóstrofe (figura de linguagem) apóstrofo (sinal gráfico) 

aprender (tomar conhecimento) apreender (capturar, assimilar) 

arrear (pôr arreios) arriar (descer, cair) 

ascensão (subida) assunção (elevação a um cargo) 

bebedor (aquele que bebe) bebedouro (local onde se bebe) 

cavaleiro (que cavalga) cavalheiro (homem gentil) 

comprimento (extensão) cumprimento (saudação) 

deferir (atender) diferir (distinguir-se, divergir) 

delatar (denunciar) dilatar (alargar) 

descrição (ato de descrever) discrição (reserva, prudência) 

descriminar (tirar a culpa) discriminar (distinguir) 

despensa (local onde se guardam 
mantimentos) 

dispensa (ato de dispensar) 

docente (relativo a professores) discente (relativo a alunos) 

emigrar (deixar um país) imigrar (entrar num país) 

eminência (elevado) iminência (qualidade do que está iminente) 

eminente (elevado) iminente (prestes a ocorrer) 

esbaforido (ofegante, apressado) espavorido (apavorado) 

estada (permanência em um lugar) 
estadia (permanência temporária em um 
lugar) 

flagrante (evidente) fragrante (perfumado) 

fluir (transcorrer, decorrer) fruir (desfrutar) 

fusível (aquilo que funde) fuzil (arma de fogo) 

imergir (afundar) emergir (vir à tona) 

inflação (alta dos preços) infração (violação) 

infligir (aplicar pena) infringir (violar, desrespeitar) 

mandado (ordem judicial) mandato (procuração) 

peão (aquele que anda a pé, domador de 
cavalos) 

pião (tipo de brinquedo) 

precedente (que vem antes) 
procedente (proveniente; que tem 
fundamento) 
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ratificar (confirmar) retificar (corrigir) 

recrear (divertir) recriar (criar novamente) 

soar (produzir som) suar (transpirar) 

sortir (abastecer, misturar) surtir (produzir efeito) 

sustar (suspender) suster (sustentar) 

tráfego (trânsito) tráfico (comércio ilegal) 

vadear (atravessar a vau) vadiar (andar ociosamente) 

 

 

A ARTE NA PRÉ-HISTORIA. 

 

A chamada arte pré-histórica é o que podemos assemelhar com produção dita artística 
do homem ocidental dos dias de hoje, feita pelos humanos pré-históricos, como 
gravuras rupestres, estatuetas, pinturas e desenhos. 

A arte pré-histórica não está necessariamente ligada à ideia de "arte" e sim de 
comunicação que surgiu a partir do renascimento. 

A relação que o homem pré-histórico tinha com esses objetos é impossível definir. 
Pode-se, no entanto, formular hipóteses e efetuar um percurso para as apoiar 
cientificamente. 

Ainda hoje, povos caçadores-recolectores produzem a dita "arte" e em algumas tribos 
de índios percebe-se a relação do homem contemporâneo com o conceito atual de 
obras de arte e também de comércio. 

Arte na Pré-história e as diferenças com a Arte na atualidade 

 

A arte neste período pode ser inferida a partir dos povos que vivem atualmente ou 
viveram até recentemente na pré-história (por exemplo, os aborígenes, os índios). Na 
pré-história, a arte não era algo que pudesse ser separado das outras esferas da vida, 
da religião, economia, política, e essas esferas também não eram separadas entre si, 
formavam um todo em que tudo tinha que ser arte, ter uma estética, porque nada era 
puramente utilitário, como são hoje um abridor de latas ou uma urna eleitoral. Tudo 
era ao mesmo tempo mítico, político, econômico e estético. 

A arte como uma palavra que designa uma esfera separada de todo o resto só surgiu 
quando surgiram as castas, classes e Estados, isto é, quando todas aquelas esferas da 
vida se tornaram especializações de determinadas pessoas: Mas antes 
do renascimento, os artesãos eram muito ligados à economia, muitos eram 
mercadores e é daí que vem a palavra "artesanato". Então a arte ainda era raramente 
separada da economia (embora na Grécia Antiga, a arte tenha chegado a ter uma 
relativa autonomia), por isso, a palavra "arte" era sinônimo de "técnica", ou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_antiga
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seja,"produzir alguma coisa" num contexto urbano. No renascimento, alguns artesãos 
foram sustentados por nobres (os Médici, por exemplo) apenas para produzir arte, 
uma arte "pura". Aí é que surgiu a arte como a conhecemos hoje. 

Arte pré-histórica 

 

Arte do 

Paleolític

o
 

- Arte rupestre (Pintura rupestre – Caverna de 

Altamira | Vénus de Willendorf) 

 

Arte do 

Mesolític

o
 

Arte esquemática ( figura humana, guerras tribais, caça e 

coletas) 

 

Arte do 

Neolítico
 

- Arquitectura do Neolítico (Monumento 

megalítico | Menir | Anta/Dólmen | Tolos | Cromeleque | Grut

a artificial) 

Arte proto-histórica 

 

Idade do 

Cobre 

Arte em moldes 

 

Idade do 

Bronze 

- Arte egeia (Arte cicládica | Arte minoica | Arte micénica) 

 

Idade do 

Ferro 

- Arte celta | Arte pré-românica 

- Arte etrusca 

 

ORDEM DOS ADJETIVOS. 

Diferentemente do que ocorre na matemática, na língua portuguesa a ordem dos 
fatores altera o produto. 
Exemplo: 

 Ela é uma professora simples. 
 Ela é uma simples professora. 

O adjetivo, cuja função é qualificar, geralmente fica depois do substantivo que ele 
modifica. Exemplos: casa bonita, cidade maravilhosa, mulher charmosa. 
E se a ordem for alterada – bonita casa, maravilhosa cidade, charmosa mulher –, 
mudará alguma coisa? Sim, mudará. A ideia será expressa de forma mais enfática. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobres
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dici
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A ênfase não é o único resultado da alteração da ordem de um adjetivo. O sentido é 
outro aspecto.  
Vejam os exemplos: 
1) Ele é um amigo velho. (= amigo idoso) 
Ele é um velho amigo. (= amizade antiga) 
2) Ele é um oficial alto. (= de estatura alta) 
Ele é um alto oficial. (= importante) 
3) Ela é uma mulher pobre. (= sem recursos financeiros) 
Ela é uma pobre mulher. (= infeliz, digna de pena) 
4) O diretor é um grande homem. (= notável) 
O diretor é um homem grande. (= de tamanho grande) 
5) Ele é um professor simples. (= sem luxo) 
Ele é um simples professor. (= insignificante) 
A mudança de sentido causada pela ordem não é exclusiva dos adjetivos. Com 
as conjunções adversativas, ocorre algo parecido: 
a) O carro é caro, mas é bonito 
b) O carro é bonito, mas é caro. 
No primeiro caso, prevalece a ideia de que o carro é bonito, logo deve ser comprado. 
No segundo, é mais forte a ideia de que o carro é caro, logo  não deve ser comprado. 
Isso ocorre porque o trecho iniciado pela conjunção adversativa é sempre mais forte 
que o anterior. 
 

CONJUNÇÕES. 

Conjunção significa ligação, união, junção. Gramaticalmente, conjunção é a palavra 
invariável que tem por função ligar orações ou termos de mesmo valor 
gramatical. Exemplos: Faz sol, masestá frio. Comprou pera e mamão. 
 Classificação das conjunções 
Coordenativas – ligam duas orações independentes. Estão divididas em cinco tipos: 

 Aditivas – exprimem soma: e, nem, bem com, não só... como também, não só... mas 
também. Ex.: Ele não só é o autor do livro como também o editor. 

 Adversativas – exprime oposição: mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, 
todavia, não obstante. Ex.: Não foram campeões, todavia exibiram o melhor futebol. 

 Alternativas – exprimem escolha de pensamentos: ou, ou... ou, ora... ora, já... 
já,  quer... quer, seja... seja, talvez... talvez. Ex.: Ou você compra ou você aluga. 

 Conclusivas – exprimem conclusão de pensamento: logo, portanto, por isso, pois, por 
conseguinte, assim. Ex.: Choveu bastante, portanto a colheita está garantida. 

 Explicativas – exprimem razão e motivo: que, porque, pois, porquanto, por 
conseguinte, assim. Ex.: Estude, porque é importante! 
Subordinativas – ligam duas orações dependentes. Estão divididas em dez tipos: 

 Integrantes – introduzem uma oração que vai completar o sentido da outra:que, se. 
Ex.: Quero que você volte já. 

 Causais – introduzem orações que dão ideia de causa: que, porque, como, pois que, 
visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que. Ex.: Comofiquei doente, não 
pude ir à aula. 
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 Comparativas – introduzem orações que dão ideia de comparação: como, qual, que, do 
que (depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior). Ex.: Minha saúde sempre 
foi melhor que a sua. 

 Concessivas – iniciam orações que indicam contradição: embora, ainda que, mesmo 
que, se bem que, posto que, por mais que, apesar de que. Ex.: Vou à 
praia, embora esteja chovendo. 

 Condicionais – iniciam orações que exprimem hipótese ou condição: se, caso, a menos 
que, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Ex.: A menos que aconteça 
algum imprevisto, estarei lá amanhã. 

 Conformativas – iniciam orações que exprimem acordo: como, conforme, segundo, 
consoante. Ex.: Cada um colhe conforme semeia. 

 Consecutivas – iniciam orações que indicam consequência: que (precedido de tal, 
tanto, tão ou tamanho), de modo que, de forma que, de sorte que. Ex.: Ele gritou 
tanto, que ficou rouco. 

 Temporais – iniciam orações que dão ideia de tempo: quando, mal, assim que, logo 
que, antes que, depois que, sempre que, desde que. Ex.: Saímos assim que parou de 
chover. 

 Finais – iniciam orações que exprimem finalidade: porque, a fim de que, para que. Ex.: 
Sentem logo para que todos possam ver. 

 Proporcionais – iniciam orações que exprimem concomitância: à medida que, à 
proporção que, ao passo que, quanto menos, quanto menor, quanto maior, quanto 
melhor. Ex.: À medida que passa o efeito do analgésico, a dor volta.   
 

SUJEITO. 

Sujeito é a parte de uma oração que interage diretamente com o verbo(salvo raras 
exceções), de acordo com a análise sintática. Em suma, consiste na função sintática 
daquilo que o restante da oração se refere. 
Normalmente, para conseguir encontrar o sujeito na oração, aconselha-se fazer 
algumas "perguntas básicas" ao verbo da frase: “quem?”, “quê?” ou “o quê?”, por 
exemplo. 

. 

A partir do exemplo acima ainda é possível identificar outra parte importante na 
análise sintática: o núcleo do sujeito. Neste caso, o núcleo é “o menino”, pois é este 
que realiza a ação de comer o sorvete e não o “meu bairro”. 
Na oração, um sujeito pode ser representado por: pronomes pessoais, substantivos, 
pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes 
indefinidos, numerais, entre outras classes gramaticais. 

Do ponto de vista da ordem direta de uma oração, o sujeito aparece sempre antes do 
predicado. Mas, em alguns casos, também pode surgir depois ou intercalado (no meio) 
do predicado. 
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Tipos de sujeitos 
Sujeito simples 

O sujeito de uma oração é simples quando o seu núcleo é formado por apenas uma 
palavra relacionada ao verbo. 

 

Sujeito composto 

Quando há dois ou mais núcleos do sujeito que estejam relacionados com o verbo. 

 

Sujeito indeterminado 

Quando não se consegue identificar claramente o sujeito da oração. Neste caso, por 
norma, acompanham verbos na 3º pessoa do plural (sem referências anteriores), 
verbos na 3º pessoa do singular acompanhados da partícula “se”, e verbos no infinitivo 
impessoal. 

 

Sujeito oculto (ou desinencial) 

Quando o sujeito não está presente na oração, mas pode ser facilmente identificado 
por desinência verbal ou por já ter sido referido numa oração anterior. 

 

Sujeito inexistente 

Em alguns casos o sujeito simplesmente não existe. Por norma, consistem em orações 
formadas por verbos impessoais e sempre conjugados na 3º pessoa do singular. 

Os verbos impessoais, normalmente, indicam fenômenos atmosféricos e da natureza 
(nevar, chover, ventar e etc); ou o verbo fazer (indicando tempo decorrido) e o verbo 
haver (no sentido de tempo decorrido ou de existir). 
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Sujeito e Predicado 
Ambos são partes essenciais de uma oração. O sujeito, como dito, consiste na parte da 
qual a oração se refere, concordando diretamente com o verbo. 

Por outro lado, o predicado é o resultado do que acontece com o sujeito, ou seja, que 
informa algo sobre ele. É formado obrigatoriamente por um verbo ou por uma locução 
verbal. 
O predicado pode ser dividido em: nominal, verbal e verbo-nominal. 

 

PRONOMES. 

Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo (nome). Tem a finalidade 
de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço, sem utilizar o seu nome. 
Pronome substantivo é aquele que desempenha a função de substantivo. 
Exemplo: Ela é minha convidada. 
Pronome adjetivo é aquele que acompanha ou modifica um substantivo. 
Exemplo: Minha caneta é azul, aquelas canetas são azuis. 
Os pronomes variam em gênero, número e pessoa. 

Os pronomes possuem várias características: formam vários sistemas morfológicos 
fechados (eu, tu, ele/ela, etc; meu/minha, teu/tua, seu/sua, etc.); na sua maioria 
aceitam, como os nomes, morfemas de gênero e número; atuam por alusão a algo já 
mencionado ou implícito na mensagem ou no contexto linguístico ou extralinguístico, 
mantendo, mesmo quando isolados, uma base semântica genérica com capacidade de 
se referirem a outra realização léxica, etc. 

Pronomes de tratamento 
Os pronomes de tratamento indicam o tratamento formal ou informal: Você, Vossa 
Excelência, Vossa Majestade... 
Pronomes relativos 
Pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo mencionado 
anteriormente: cujo, o qual, as quais, quem... Estabelecem uma relação entre aquilo a 
que se refere e a afirmação que vai ser feita a seu respeito. 
Pronomes pessoais 
Os pronomes pessoais representam as pessoas do discurso (primeira, segunda ou 
terceira): eu, tu, ele/ela, nós, vós, eles/elas. Também são pronomes pessoais as formas 
que servem de complementos 
(me, mim, comigo, nos, conosco; te, ti, contigo, vos, convosco; o, a, lhe, se, si, consigo, 
os, as, lhes). 
Pronomes demonstrativos 
Pronomes demonstrativos indicam a posição de algo, situando no espaço e 
tempo: este, isso, aquilo... Estes pronomes estabelecem uma relação entre o que 
representa ou determina e os três âmbitos do discurso: este, essa, aquele, etc. 
Pronomes possessivos 
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Pronomes possessivos exprimem a noção de posse de algo: meu, teu, sua, vosso... 
Indica aquele a quem pertence aquilo que é referido no discurso. 
Pronomes indefinidos 
Pronomes indefinidos indicam a quantidade do que representa de modo vago ou 
impreciso: ninguém, alguém, qualquer... 
Pronomes interrogativos 
Pronome interrogativos servem para formular uma interrogação. Normalmente se 
trata de um pronome relativo usado para interrogar: quem, que, qual... 
Pronomes oblíquos 
Os pronomes oblíquos atuam como complemento direto ou 
indireto: me, te, lhe, se, mim, ti... 
 

INFINITIVO E GERUNDIO. 

Nosso assunto aqui são as conhecidas formas nominais do verbo, ou seja, o 
infinitivo, gerúndio e o particípio. Elas recebem a denominação “nominal” justamente 
por se aproximarem das características de um substantivo, advérbio ou adjetivo e por 
não poderem, sozinhas, exprimir nem o aspecto temporal e nem mesmo o modo 
verbal. Somente contextualizadas é que poderemos apreender o seu valor temporal ou 

de modo. 

 

INFINITIVO 
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A forma verbal conhecida por infinitivo é a responsável por indicar a ação literal, sem 
dar indicação de tempo. Por isso, aproxima-se da função do substantivo. É o infinitivo, 
por exemplo, que encontramos no dicionário, quando buscamos um verbo. Vamos 
exemplificar: “Comprar barato é o que todos buscam”. Neste caso, “comprar” está no 
infinitivo e é idêntico ao verbo, a ação, em si. Os indicativos podem ser identificados 
pelas suas terminações, também idênticas às três conhecidas conjugações verbais: 1ª 
conjugação: -ar (pensar, cantar, preservar), 2ª conjugação:-er (rever, colher, prover), 
3ª conjugação:-ir (sentir, cair, rir). 

TEMPOS VERBAIS. 

Uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Os tempos 
verbais indicam o momento em que ocorre essa ação.  
Ação no passado (pretérito): ocorreu antes do momento da fala.  
Ação no presente: ocorre no momento da fala. 
Ação no futuro: ocorrerá depois do momento da fala. 
Os tempos verbais podem ser simples ou compostos e se encontram inseridos nos 
modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo.  
Tempos verbais do modo indicativo 
Os tempos verbais do modo indicativo expressam acontecimentos certos. 
Tempos simples do modo indicativo 

Presente do indicativo: Eu ouço música. 
Pretérito imperfeito do indicativo: Eu ouvia música. 
Pretérito perfeito do indicativo: Eu ouvi música. 
Pretérito mais-que-perfeito do indicativo: Eu ouvira música. 
Futuro do presente do indicativo: Eu ouvirei música. 
Futuro do pretérito do indicativo: Eu ouviria música. 
Tempos compostos do modo indicativo 

Pretérito perfeito composto do indicativo: Eu tenho ouvido música. 
Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo: Eu tinha ouvido música. 
Futuro do presente composto do indicativo: Eu terei ouvido música. 
Futuro do pretérito composto do indicativo: Eu teria ouvido música. 
Tempos verbais do modo subjuntivo 
Os tempos verbais do modo subjuntivo expressam acontecimentos possíveis, 
dependentes de outros. 
Tempos simples do modo subjuntivo 

Presente do subjuntivo: Talvez eu ouça música. 
Pretérito imperfeito do subjuntivo: Seria mais divertido se eu ouvisse música. 
Futuro do subjuntivo: Quando eu ouvir música, ficarei mais calma. 
Tempos compostos do modo subjuntivo 

Pretérito perfeito composto do subjuntivo: Ele acredita que eu tenha ouvido música. 
Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo: Ele acreditou que eu tivesse 
ouvido música. 
Futuro composto do subjuntivo: Quando eu tiver ouvido música, falarei contigo. 
Tempos verbais do modo imperativo 
O modo imperativo está dividido em imperativo afirmativo e imperativo negativo. A 
ação expressa pelo verbo é uma ordem, pedido, conselho, convite ou súplica. 
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Imperativo afirmativo: Ouve a música! 
Imperativo negativo: Não ouças a música! 
Formas nominais: infinitivo, particípio e gerúndio 
Embora as formas nominais não façam parte de nenhum tempo ou modo, elas são 
importantes na conjugação verbal. 
As formas nominais são o infinitivo pessoal, o infinitivo impessoal, o particípio e o 
gerúndio. Podem ser simples ou compostas. 
Infinitivo pessoal: O meu problema é eu não ouvir música. 
Infinitivo pessoal composto: Ter ouvido música tornou-me fã de várias bandas. 
Infinitivo impessoal: Vou ouvir música. 
Infinitivo impessoal composto: Gostei muito de ter ouvido música. 
Particípio: Ouvida a música, já nada havia a fazer. 
Gerúndio: Farei o trabalho ouvindo música. 
Gerúndio composto: Tendo ouvido música, já estava mais calma. 
Tempos primitivos e tempos derivados 
Existem tempos verbais primitivos e tempos verbais derivados. Os tempos verbais 
primitivos correspondem a tempos verbais já existentes no latim. A partir deles foram 
formados outros tempos verbais - os tempos derivados. 
Tempo primitivo: presente do indicativo 

Tempos derivados do presente do indicativo: 

 Presente do subjuntivo; 
 Imperativo afirmativo; 
 Imperativo negativo. 

Tempo primitivo: pretérito perfeito do indicativo 

Tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo: 

 Pretérito mais-que-perfeito do indicativo; 
 Pretérito imperfeito do subjuntivo; 
 Futuro do subjuntivo. 

Tempo primitivo: infinitivo impessoal 

Tempos derivados do infinitivo impessoal: 

 Futuro do presente do indicativo; 
 Futuro do pretérito do indicativo; 
 Pretérito imperfeito do indicativo; 
 Infinitivo pessoal; 
 Gerúndio; 
 Particípio. 

VERBOS MODAIS E AUXILIARES. 

Os verbos modais fazem parte de um conjunto de formas destinadas a exprimir as 

atitudes do locutor em relação àquilo que diz e em relação ao interlocutor (a 

modalidade). São verbos modais: dever, poder, ter de.Outras formas de exprimir a 
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modalidade:– advérbios de frase: provavelmente, possivelmente, necessariamente…– 

verbos: saber, crer, precisar de…– adjectivos: possível, provável, capaz…Exemplos: a) 

«Eu posso tomar conta do bebé.» – Modalidade em que se exprime 

possibilidade/capacidade. b) «O João tem de/deve fazer as análises.» – Modalidade 

deôntica, em que se pressupõe a existência de circunstâncias externas ou regras 

sociais que obrigam alguém a envolver-se numa situação. c) «Podes sair.» – 

Modalidade deôntica. d) «O Rui já deve ter chegado a casa.» – Modalidade epistémica, 

em que o locutor exprime incerteza ou probabilidade dado que o conhecimento que 

detém sobre a situação é insuficiente. 

Em algumas situações não é  possível expressar através das formas simples do verbo a 
circunstância que pretendemos. Neste caso, recorremos aos tempos compostos, que 
são formados da seguinte maneira: 

VERBO AUXILIAR + FORMA NOMINAL DO VERBO (gerúndio, particípio ou infinitivo). 

Exemplos: 

 Vou comer pouco hoje. 
 Temos estudado muito. 
 Ele estava andando pela praia hoje. 

Os verbos principais carregam a maior carga semântica da forma verbal composta, já 
os verbos auxiliares são responsáveis por marcar o tempo, o modo, o número e a 
pessoa daquela forma verbal. 

Exemplos: 

 Vou comer, vais comer, fomos comer. 
 Tinha estudado, tínhamos estudado, terão estudado. 
 Estou andando, estaremos andando, estariam andando. 

Podemos distinguir ainda os verbos auxiliares segundo o valor semântico que 
carregam. Temos, assim, os verbos auxiliares modais e os verbos auxiliares aspectuais. 
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