
 

 

THAIS CERQUEIRA NORTH 

ADRIANA MARIA ALMEIDA DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

CPII / Mestrado Profissional em Práticas em Educação Básica 

2017 



 

 

THAIS CERQUEIRA NORTH 

ADRIANA MARIA ALMEIDA DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ESCRITA 

1ª edição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

CPII / Mestrado Profissional em Práticas em Educação Básica 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

                            

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA  

BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

                                   CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto Educacional: 

Atividades de produção escrita 

 

N867  North, Thais Cerqueira  

 

     Atividades de produção escrita / Thais Cerqueira North; Adriana 

Maria Almeida de Freitas. - 1.ed. - Rio de Janeiro: CPII, 2017. 

 
                 48 f. 

  

  Bibliografia. 

 

  ISBN:  

1. Língua portuguesa – Estudo e ensino. 2. Produção textual. 3. 

Gêneros textuais. 4. Gêneros discursivos. I. Freitas, Adriana Maria 

Almeida de. II. Título.  

                                                                 

                                                            CDD 469 
 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 - Introdução......................................................................................................................... 4 

2 - Elementos linguísticos ...................................................................................................... 6 

2.1 - Debate  ....................................................................................................................... 6 

2.2 - Proposta de produção textual (crônica argumentativa) ................................................ 6 

2.3 - Módulo 1: escolha lexical  .......................................................................................... 8 

Atividade 1 ................................................................................................................... 10 

Atividade 2 ................................................................................................................... 11 

2.4 - Módulo 2: construção frasal ...................................................................................... 12 

Atividade 3 ................................................................................................................... 14 

Atividade 4 ................................................................................................................... 14 

Atividade 5 ................................................................................................................... 15 

Atividade 6 ................................................................................................................... 15 

3 - Elementos de textualização ............................................................................................. 17 

3.1 - Debate ...................................................................................................................... 17 

3.2 - Proposta de produção textual (artigo de opinião) ...................................................... 18 

3.3 - Módulo 1: coesão textual  ......................................................................................... 19 

Atividade 1 ................................................................................................................... 21 

Atividade 2 ................................................................................................................... 22 

Atividade 3 ................................................................................................................... 22 

Atividade 4 ................................................................................................................... 22 

Atividade 5 ................................................................................................................... 24 

Atividade 6 ................................................................................................................... 25 

3.4 - Módulo 2: coerência textual ...................................................................................... 25 

Atividade 7 ................................................................................................................... 25 

Atividade 8 ................................................................................................................... 26 

Atividade 9 ................................................................................................................... 26 

4 - Elementos do estatuto pragmático do texto...................................................................... 28 

4.1 - Debate ...................................................................................................................... 29 

4.2 - Proposta de produção textual (texto narrativo) .......................................................... 29 



 

 

4.3 - Módulo 1: elementos do texto narrativo e o uso da descrição nesses textos ............... 30 

Atividade 1 ................................................................................................................... 30 

Atividade 2 ................................................................................................................... 34 

Atividade 3 ................................................................................................................... 36 

4.4 - Módulo 2: tipos de discurso ...................................................................................... 37 

Atividade 4 ................................................................................................................... 40 

Atividade 5 ................................................................................................................... 40 

4.5 - Módulo 3: adequação da linguagem ao contexto ....................................................... 41 

Atividade 6 ................................................................................................................... 43 

Atividade 7 ................................................................................................................... 44 

Referências bibliográficas .................................................................................................... 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1 - Introdução

A produção textual escrita na escola sofreu diversas transformações ao longo do 

tempo. Atualmente, no ensino médio, a tendência desse trabalho é seguir e estar a serviço dos 

vestibulares e do Enem, o que gera consequências negativas para o desenvolvimento de uma 

atividade prazerosa para os alunos. Acompanhando as concepções acerca da linguagem, essa 

prática deve ser entendida como uma forma de interação, uma vez que é interagindo que o ser 

humano se constitui como sujeito, ou seja, é através dessas relações que reflete sobre si 

próprio e o mundo ao seu redor. Sendo assim, o foco do trabalho não pode ser o produto final, 

a chamada “redação”, e sim o processo envolvido em sua elaboração, por isso a 

denominaremos “produção textual”, que ressalta muito mais seu caráter processual. 

Um dos grandes obstáculos a serem superados em relação a essa atividade é a falta de 

diversidade no trabalho com gêneros textuais em decorrência da subordinação aos exames que 

dão acesso às universidades. Logo, o texto dissertativo-argumentativo se torna o objeto de 

trabalho quase exclusivo em diversas salas de aula brasileiras. É importante destacar, no 

entanto, que os diversos gêneros fazem parte do cotidiano dos alunos, estando presentes nos 

espaços de convivência que frequentam (famílias, igrejas, mídias, grupos de amigos etc.), 

então devem ser abordados na escola, e não excluídos dela, resultando maior envolvimento 

dos alunos com essa prática. 

Portanto, esta sequência didática tem como objetivo ser uma ferramenta na tarefa de 

promover essa aproximação. As atividades contidas neste material pretendem estimular um 

posicionamento mais reflexivo que transmissivo, concebendo a sala de aula como um 

ambiente de interação verbal. Para alcançar tal propósito, o trabalho proposto se divide em 

três partes, que contemplam os elementos envolvidos na produção escrita de acordo com 

Antunes (2006, p. 171): conhecimentos linguísticos, de textualização e da situação em que o 

texto ocorre (ou do estatuto pragmático do texto). Além disso, cada parte conta com propostas 

de produção textual escrita, as quais adotam diferentes gêneros textuais. 

As atividades seguem o modelo de sequência didática proposto por Dolz, Noverraz & 

Schneuwly (2004, p. 95-128), segundo os quais é “um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito.” Tal 

proposta envolve a apresentação de uma situação detalhadamente contendo uma tarefa de 
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produção de texto de um determinado gênero. Em seguida, os alunos produzem um texto 

inicial, que é a oportunidade de o professor avaliar não só as capacidades alcançadas pelos 

estudantes até o momento mas também planejar tarefas que possam contribuir para seu 

desenvolvimento. Depois, são praticadas as tarefas, chamadas de módulos, a fim de que 

sejam instrumentos para o aprofundamento e domínio do gênero textual em questão. Por fim, 

há a produção final do texto, na qual é desejável que o aluno ponha em prática os 

conhecimentos trabalhados e, juntamente com o professor, avalie seu progresso.  

Esta sequência didática se dirige a professores do ensino médio, e pode ser adotada em 

qualquer série dessa etapa da escolarização. As atividades contidas no material foram 

produzidas a partir de uma pesquisa sobre produção textual escrita com alunos do 3º ano do 

ensino médio de duas escolas do Rio de Janeiro, que responderam a um questionário sobre 

essa prática dentro e fora do ambiente escolar e produziram um texto. A partir de suas 

colocações e maiores dificuldades apresentadas, foi possível chegar a um inventário de ações 

que deveriam ter um maior enfoque na sala de aula. Essas ações se traduziram em práticas 

envolvendo textos (verbais e não verbais), filmes e outras formas de produção de cultura, as 

quais pretendem ser uma opção de trabalho cativante em relação à produção de textos. 
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2 - Elementos linguísticos 

Na pesquisa Escrever para quê?, observou-se que, dentre os elementos linguísticos, 

houve dificuldades apresentadas pelos participantes relacionadas ao uso de palavras que não 

se adequaram ao contexto e de construções frasais que gramaticalmente não apresentaram 

problemas, porém provavelmente não alcançaram o sentido desejado, pois o entendimento da 

frase ficou comprometido. Portanto, esses pontos serão os objetos de trabalho dos módulos 

deste capítulo. 

 

2.1 - Debate 

 Assistir ao documentário Pro dia nascer feliz, de João Jardim. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zKPIJG_rVzQ 

 O documentário aborda a relação de jovens de diversas realidades brasileiras com suas 

escolas. Considere as questões a seguir para fazer um debate com a turma: 

 Das histórias retratadas, qual atraiu mais a sua atenção? Por quê? 

 Quais são as diferenças observadas entre os alunos das escolas públicas e os alunos da 

escola particular? 

 E as semelhanças? 

 Quais são os problemas mais claros nas escolas públicas mostradas no filme? 

 E na particular? 

 Quais são as mudanças necessárias nessas escolas? 

 

2.2 - Proposta de produção textual 

 O documentário Pro dia nascer feliz constrói uma perspectiva a respeito da educação 

brasileira. Muito diferente de filmes que abordam a educação de uma forma romântica, com 

personagens no papel de professores que trabalham exclusivamente movidos pelo entusiasmo, 
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como Sociedade dos Poetas Mortos (1989), a produção de João Jardim retrata pessoas que 

compõem a escola realisticamente. Alunos, professores e diretores, em seus depoimentos, 

expõem suas angústias, incertezas e dificuldades, o que revela a educação como um grande 

problema nacional, uma vez que as escolas, em geral, são o contrário do que deveriam ser: 

espaços nos quais os alunos se desenvolvem nos aspectos relacionais, culturais, cognitivos, 

afetivos e sociais. Assim sendo, de acordo com a sua reflexão sobre o assunto e a sua vivência 

escolar, em grupos de 4 ou 5 alunos, produza uma crônica argumentativa sobre os aspectos 

ligados à educação. Aborde o eixo que achar pertinente, alguns exemplos são: 

 A reforma do ensino médio (2017); 

 Bullying; 

 Reprovação escolar; 

 Sistema educacional vigente; 

 Diferenças entre educação pública e privada no Brasil; 

 A importância da escola para a formação (cultural, afetiva, social ou outra) dos jovens. 

A crônica argumentativa é um texto que, a partir da observação da vida cotidiana, 

aborda um assunto que atraia a atenção do autor. De forma geral, o texto se inicia com uma 

pequena narrativa de como o assunto que será discutido capturou o interesse do escritor. Em 

seguida, ele expõe sua posição sobre esse tema e, com argumentos, defende sua opinião. 

Logo, o seu texto deve apresentar a circunstância em que o tema se mostrou relevante, 

depois o seu ponto de vista em relação a ele, e dados, depoimentos, exemplos, além de demais 

recursos que o fundamentem. Em seguida, essa crônica deverá ser adaptada a um 

documentário de 5 a 10 minutos, que será exibido aos alunos do ensino médio da escola. 

Experimente, em seu trabalho, usar a linguagem formal, evitando, portanto, o uso de gírias e 

expressões da modalidade oral. 

 As etapas do projeto serão: 
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1. Formação dos grupos, definição das tarefas entre os integrantes e debate sobre possíveis 

temas; 

2. Produção do texto inicial (os alunos devem fazer uma pesquisa prévia e levar para a sala de 

aula o material que considerar relevante para a atividade); 

3. Módulo 1: escolha lexical 

4. Módulo 2: construção frasal 

5. Debate com o professor (com cada grupo) e reescrita do texto inicial; 

6. Devolução das produções finais e planejamento para adaptação do texto ao formato 

documentário curta-metragem; 

7. Produção inicial dos vídeos (entrevistas, captação de imagens etc. – a tarefa deve ser 

terminada em casa); 

8. Edição dos vídeos (a tarefa deve ser iniciada na escola e terminada em casa); 

9.  Mostra dos vídeos com os alunos do ensino médio da escola. 

 

2.3 - Módulo 1: escolha lexical 

Texto I 

Sexa 

– Pai... 

– Hmmm? 

– Como é o feminino de sexo? 

– O quê? 

– O feminino de sexo. 

– Não tem. 
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– Sexo não tem feminino? 

– Não. 

– Só tem sexo masculino? 

– É. Quer dizer, não. Existem dois sexos. Masculino e feminino. 

– E como é o feminino de sexo? 

– Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. 

– Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino. 

– O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra “sexo” é masculina. O sexo masculino, o 

sexo feminino. 

– Não devia ser “a sexa”? 

– Não. 

– Por que não? 

– Porque não! Desculpe. Porque não. “Sexo” é sempre masculino. 

– O sexo da mulher é masculino? 

– É. Não! O sexo da mulher é feminino. 

– E como é o feminino? 

 – Sexo mesmo. Igual ao do homem. 

– O sexo da mulher é igual ao do homem? 

– É. Quer dizer... Olha aqui. Tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo? 

– Certo. 

– São duas coisas diferentes. 

– Então como é o feminino de sexo? 
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– É igual ao masculino. 

– Mas não são diferentes? 

– Não. Ou, são! Mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra. 

– Mas então não muda o sexo. É sempre masculino. 

– A palavra é masculina. 

– Não. “A palavra” é feminino. Se fosse masculina seria “o pal...” 

– Chega! Vai brincar, vai. 

O garoto sai e a mãe entra. O pai comenta: 

– Temos que ficar de olho nesse guri... 

– Por quê? 

– “Ele só pensa em gramática”. 

(VERISSIMO. L. F. As mentiras que os homens contam. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.) 

 

Atividade 1 

O texto I retrata um problema na comunicação entre pai e filho. 

a) O que causa o desentendimento entre as personagens? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) O que leva o menino a pensar que o feminino de sexo é “sexa”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c) O que pode explicar a preocupação do pai em relação filho ao afirmar que “ele só pensa em 

gramática”, no último parágrafo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Texto II 

(WATTERSON, B. Calvin e Haroldo. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/3621/calvin-e-seus-amigos. Acesso em: 29 mar. 2017.) 

 

Atividade 2 

A personagem de histórias em quadrinhos Calvin é famosa por ter uma relação conturbada 

com a escola. 

a) No 3º quadrinho, a professora de Calvin faz um esclarecimento a respeito da pergunta do 

menino. O que causa o desentendimento entre Calvin e Dona Hermengarda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Por que saber a “razão da existência humana” é relevante para Calvin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c) Que crítica Calvin sugere ao sistema de educação em suas colocações na tira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.4 - Módulo 2: construção frasal 

Texto III 

Papos 

– Me disseram... 

– Disseram-me. 

– Hein? 

– O correto é “disseram-me”. Não “me disseram”. 

– Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é “digo-te”? 

– O quê? 

– Digo-te que você... 

– O “te” e o “você” não combinam. 

– Lhe digo? 

– Também não. O que você ia me dizer? 

– Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou te partir a cara. Lhe partir a 

cara. Partir a sua cara. Como é que se diz? 

– Partir-te a cara. 

– Pois é. Parti-la hei de, se você não parar de me corrigir. Ou corrigir-me. 

– É para o seu bem. 
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– Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e 

eu... 

– O quê? 

– O mato. 

– Que mato? 

– Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? 

– Eu só estava querendo... 

– Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo! 

– Se você prefere falar errado... 

– Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me? 

– No caso... não sei. 

– Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 

– Esquece. 

– Não. Como “esquece”? Você prefere falar errado? E o certo é “esquece” ou “esqueça”? 

Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me, vamos. 

– Depende. 

– Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes-o. 

– Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser. 

– Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás. Mas não posso mais dizer-lo-te o 

que dizer-te-ia. 

– Por quê? 

– Porque, com todo este papo, esqueci-lo. 

(VERISSIMO, L. F. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.) 
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Atividade 3 

As intervenções gramaticais praticadas por uma das personagens em relação ao uso dos 

pronomes são pertinentes ao contexto retratado? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atividade 4 

A situação abordada no texto I reflete uma característica comumente atribuída às aulas de 

língua portuguesa em diversas escolas. Que reflexão a respeito dessas aulas é feita nesse 

texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Texto IV 

Pronominais 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro. 

(ANDRADE, O. Obras completas, Volumes 6-7. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.) 
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Atividade 5 

O texto de Oswald de Andrade também aborda o uso dos pronomes na linguagem. 

a) Acerca disso, quais são a crítica e a proposta manifestadas no poema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Os textos III e IV compartilham o mesmo tema. Explique o efeito dessa semelhança entre 

eles na abordagem do uso dos pronomes na linguagem cotidiana. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Texto V 

(WATTERSON, B. Calvin e Haroldo. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/3621/calvin-e-seus-amigos. Acesso em: 29 mar. 2017.) 

 

Atividade 6 

A tira acima retrata um dos diversos embates entre Calvin e sua professora. 

a) De que premissa Calvin parte ao afirmar que não é “burro”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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b) Por que Calvin recebeu uma punição? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) O que essa punição revela sobre o sistema educacional em que o menino está inserido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3 - Elementos de textualização 

Em relação aos elementos de textualização, diversos itens foram verificados na 

pesquisa, os quais têm impacto negativo principalmente na coesão e na coerência textual, 

aspectos que serão o foco das atividades deste capítulo. Foram eles: falta de (re)ativação de 

referentes – ocasionando repetições desnecessárias de palavras –, encadeamento por 

justaposição – que leva ao uso de frases sem conexão no texto –,  ambiguidade referencial – o 

que prejudica o entendimento de determinadas construções –, uso de expressões redundantes 

– logo dispensáveis –, uso de lugares-comuns – desgastados pelo uso recorrente na sociedade, 

muitos sem um sentido claro –, uso de generalizações – globalizantes e desarrazoadas –, e 

embasamento argumentativo inconsistente – considerando “pessoas” como argumentos de 

autoridade. 

 

3.1 - Debate 

Etapa 1 

Assistir ao trailer do filme Inferno, de Ron Howard. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=SMMgF-8G1og 

 O filme, baseado no livro homônimo de Dan Brown, conta a aventura protagonizada 

pelo professor de simbologia Robert Langdon, que tenta impedir o ato genocida de um 

cientista bilionário aficionado pela obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri. A aspiração 

para o extermínio de parte da humanidade do abastado pesquisador tem explicação no 

constante crescimento populacional e nas previsões de que, dentro de alguns anos, a vida na 

Terra será impossível. Em uma das falas da personagem, ele faz o seguinte questionamento: 

se houvesse um interruptor que, se fosse acionado, metade da população morreria, se não, em 

cem anos a humanidade seria extinta, você o acionaria? Reflita sobre tal cenário e compartilhe 

seu posicionamento com a turma no debate. 

Etapa 2 

Assistir ao vídeo Overpopulation, do canal Kurzgesagt. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QsBT5EQt348&t=61s 

https://www.youtube.com/watch?v=SMMgF-8G1og
https://www.youtube.com/watch?v=QsBT5EQt348&t=61s
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 A teoria de que o crescimento populacional teria como consequência a destruição do 

planeta surgiu em 1798, quando o economista britânico Thomas Malthus observou que a 

produção de alimentos crescia em progressão aritmética, enquanto a população crescia em 

progressão geométrica. Logo, pelas suas contas, no futuro haveria falta de comida para suprir 

todos os habitantes da Terra. No entanto, Malthus não considerou as tecnologias agrícolas que 

surgiriam nos séculos seguintes, e sua teoria se tornou duramente combatida. Os maiores 

opositores desse conceito são cientistas que acreditam na diminuição populacional dentro de 

aproximadamente 30 anos, o que é o suficiente para que a população atravesse as próximas 

décadas sem percalços e, é claro, sem que haja a necessidade de extermínios em massa, como 

abordado no filme Inferno. 

 De qualquer forma, outras ameaças à vida humana constantemente assombram as 

sociedades, como a iminência de conflitos internacionais, desequilíbrio ambiental, 

intolerâncias entre grupos, proliferação de doenças, entre outras diversas questões. Diante 

desse quadro, que ações podem ser feitas para que o planeta seja habitável no futuro? 

 

3.2 - Proposta de produção textual 

 O artigo de opinião é um gênero textual no qual o autor expõe sua posição acerca de 

um assunto. É importante que o ponto de vista exposto seja defendido com base em fatos, 

dados exemplos e outras informações que sirvam de argumento. Sendo assim, produza um 

artigo de opinião que tenha como tema os debates sobre o planeta e seu futuro, abordando 

questões do seu interesse, como, por exemplo, ambientais, sociais, filosóficas, demográficas 

ou diplomáticas. Esse texto tem como objetivo atrair a atenção para assuntos que podem 

representar um risco para a humanidade futuramente, portanto, para ter um maior alcance, 

deverá ser postado em uma rede social. Como se trata de um texto no ambiente virtual, não é 

necessária uma linguagem formal, sendo aceitável, inclusive, o uso de abreviatura, que são 

comuns no meio cibernético.  

Como desafio, para que o texto seja mais coeso, considere utilizar os quatro tipos de 

orações a seguir, estudadas em língua portuguesa: 

1 - oração subordinada substantiva objetiva direta 
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2 - oração subordinada adjetiva restritiva 

3 - oração subordinada adverbial causal 

4 - oração coordenada sindética adversativa 

 Na produção inicial, os períodos em que se inserem as orações devem estar 

demarcados com a numeração atribuída às orações acima. 

 O projeto terá as seguintes etapas: 

1. Produção textual inicial; 

2. Módulo 1: coesão textual; 

3. Módulo 2: coerência textual; 

4. Devolução dos textos avaliados pelo professor, troca entre os alunos (para avaliação, 

comentários e sugestões de reformulação) e reescrita; 

5. Devolução dos textos reescritos e reavaliados, digitação e postagem em redes sociais, tais 

como Facebook ou Instagram. 

 

3.3 - Módulo 1: coesão textual 

Texto I 

Baleias não me emocionam 

  Hoje quero falar de gente e bichos. De notícias que frequentemente aparecem sobre 

baleias encalhadas e pinguins perdidos em alguma praia. Não sei se me aborrece ou me 

inquieta ver tantas pessoas correndo, torcendo, chorando, porque uma baleia morre encalhada. 

Mas certamente não me emociona. 

 Sei que não vão me achar muito simpática, mas eu não sou sempre simpática. Aliás, se 

não gosto de grosseria nem de vulgaridade, também desconfio dos eternos bonzinhos, dos 

politicamente corretos, dos sempre sorridentes ou gentis. Prefiro o olho no olho, a clareza e a 

sinceridade – desde que não machuque só pelo prazer de magoar ou por ressentimento. 
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Não gosto de ver bicho sofrendo: sempre curti animais, fui criada com eles. Na casa 

onde nasci e cresci, tive até uma coruja, chamada, sabe Deus por quê, Sebastião. Era branca, 

enorme, com aqueles olhos que reviravam. Fugiu da gaiola especialmente construída para ela, 

quase do tamanho de um pequeno quarto, e por muitos dias eu a procurei no topo das árvores, 

doída de saudade. 

 Na ilha improvável que havia no mínimo lago do jardim que se estendia atrás da casa, 

viveu a certa altura da minha infância um casal de veadinhos, dos quais um também fugiu. O 

outro morreu pouco depois. Segundo o jardineiro, morreu de saudade do fujão – minha 

primeira visão infantil de um amor romeu-e-julieta. Tive uma gata chamada Adelaide, nome 

da personagem sofredora de uma novela de rádio que fazia suspirar minha avó, e que meu 

irmão pequeno matou (a gata), nunca entendi como – uma das primeiras tragédias de que tive 

conhecimento. De modo que animais fazem parte de minha história, com muitas aventuras, 

divertimento e alguma emoção. 

Mas voltemos às baleias encalhadas: pessoas torcem as mãos, chegam máquinas 

variadas para içar os bichos, aplicam-se lençóis molhados, abrem-se manchetes em jornais e 

as televisões mostram tudo em horário nobre. O público, presente ou em casa, acompanha 

como se fosse alguém da família e, quando o fim chega, é lamentado quase com pêsames e 

oração. 

 Confesso que não consigo me comover da mesma forma: pouca sensibilidade, uma 

alma de gelos nórdicos, quem sabe? Mesmo os que não me apreciam, não creiam nisso. Não é 

que eu ache que sofrimento de animal não valha a pena, a solidariedade, o dinheiro. Mas eu 

preferia que tudo isso fosse gasto com eles depois de não haver mais crianças enfiando a cara 

no vidro de meu carro para pedir trocados, adultos famintos dormindo em bancos de praça, 

famílias morando embaixo de pontes ou adolescentes morrendo drogados nas calçadas. 

 Tenho certeza de que um mendigo morto na beira da praia causaria menos comoção do 

que uma baleia. Nenhum Greenpeace defensor de seres humanos se moveria. Nenhuma 

manchete seria estampada. Uma ambulância talvez levasse horas para chegar, o corpo coberto 

por um jornal, quem sabe uma vela acesa. Curiosidade, rostos virados, um sentimentozinho de 

culpa, possivelmente irritação: cadê as autoridades, ninguém toma providência? 
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 Diante de um morto humano, ou de um candidato a morto na calçada, a gente se 

protege com uma armadura. De modo que (perdão) vejo sem entusiasmo as campanhas em 

favor dos animais – pelo menos enquanto se deletarem tão facilmente homens e mulheres.  

(LUFT, L. Veja. Edição 1868, ano 37, nº 34. São Paulo: Abril, 2004.) 

 

Atividade 1 

O título do texto II antecipa uma opinião. 

a) Qual é o ponto de vista da autora sobre a relação entre homens e animais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Que argumentos são utilizados para defender a opinião apresentada no texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Você concorda com a opinião da autora? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 2 

O artigo de opinião não pretende narrar um fato, mas pode se utilizar da narração com 

propósitos específicos. Identifique, no texto I, um trecho narrativo, e, em seguida, explique o 

objetivo do uso desse tipo de texto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atividade 3 

“Tive uma gata chamada Adelaide, nome da personagem sofredora de uma novela de rádio 

que fazia suspirar minha avó, e que meu irmão pequeno matou (a gata), nunca entendi como – 

uma das primeiras tragédias de que tive conhecimento.” (4º parágrafo) 

No trecho destacado, há uma expressão entre parênteses, que interrompe o fluxo do texto. 

Explique a finalidade de se dar esse realce à expressão “a gata” em meio ao parágrafo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Assistir ao vídeo Man, de Steve Cutts. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 

 

Atividade 4 

O curta-metragem, com mais de 20 milhões de visualizações, é uma grande crítica ao papel de 

superioridade adotado pelo homem em relação à natureza ao longo da história. Acerca dessa 

animação, responda às questões propostas a seguir: 
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a) A atitude da personagem perante a destruição do ambiente em que se encontra é de 

naturalidade, pois o “homem” dança e sorri. O que explica essa postura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Quais são os alvos de crítica do vídeo? Cite exemplos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) O que motiva a destruição causada pelo “homem”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Texto II 

Raízes do cerrado levam água a torneiras de todas as regiões do Brasil 

O rio São Francisco está secando, haverá cada vez menos água em Brasília e a cidade 

de São Paulo terá de aprender a conviver com racionamentos. 

O alerta é do arqueólogo e antropólogo baiano Altair Sales Barbosa, que há quase 50 

anos estuda o papel do cerrado na regulação de grandes rios da América do Sul. 

Ele diz à BBC Brasil que a rápida destruição do bioma está golpeando um dos pilares 

do sistema: a gigantesca rede de raízes que atua como uma esponja, ajudando a recarregar os 

aquíferos que levam água a torneiras de todas as regiões do Brasil. 

Formado em antropologia pela Universidade Católica do Chile, doutor em arqueologia 

pré-histórica pelo Museu de História Natural de Washington e professor aposentado da PUC-

Goiás, Barbosa conta que a água que alimenta o São Francisco e as represas de São Paulo e 
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Brasília vem de três grandes depósitos subterrâneos no cerrado: os aquíferos Guarani, Urucuia 

e Bambuí. 

Os aquíferos são reabastecidos pela chuva, mas dependem da vegetação para que a 

água chegue lá embaixo. 

Barbosa afirma que muitas plantas do cerrado têm só um terço de sua estrutura acima 

da superfície e, para sobreviver num ambiente com solo oligotrófico (pobre em nutrientes), 

desenvolveram raízes profundas e bastante ramificadas. 

"Se você arrancar uma dessas plantas, vai contar milhares ou até milhões de raízes, e 

quando cortar uma raiz e levá-la ao microscópio, verá inúmeras outras minirraízes que se 

entrelaçam com as de outras plantas, formando uma espécie de esponja." 

Esse complexo sistema radicular retém água e alimenta as plantas na estação seca. 

Graças a ele, as árvores do Cerrado não perdem as folhas mesmo nem mesmo no auge da 

estiagem –diferentemente do que ocorre entre as espécies do semiárido, por exemplo. 

(...) 

(FALLET, J. Raízes do cerrado levam água a torneiras de todas as regiões do Brasil. Folha de 

S.Paulo. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/03/1870489-raizes-do-cerrado-

levam-agua-a-torneiras-de-todas-as-regioes-do-brasil.shtml. Acesso em: 28 mar. 2017.) 

 

Atividade 5 

A fim de evitar a repetição desnecessária de palavras expressões, algumas delas foram 

substituídas por sinônimos. Aponte a que se referem no texto os fragmentos reproduzidos a 

seguir: 

 

a) bioma (3º parágrafo) 

___________________________________________________________________________ 

b) lá embaixo (5º parágrafo) 

___________________________________________________________________________ 

c) complexo sistema radicular (8º parágrafo) 

___________________________________________________________________________ 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/03/1870489-raizes-do-cerrado-levam-agua-a-torneiras-de-todas-as-regioes-do-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/03/1870489-raizes-do-cerrado-levam-agua-a-torneiras-de-todas-as-regioes-do-brasil.shtml
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Atividade 6 

No quarto parágrafo, o autor faz uma apresentação sobre a formação de Altair Sales Barbosa.  

a) Qual é a finalidade desse esclarecimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) De que forma a presença das palavras do arqueólogo e antropólogo contribuem para o 

texto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.4 - Módulo 2: coerência textual 

Atividade 7 

Os textos I e II foram publicados em meios jornalísticos, no entanto, ao comparar os títulos 

desses textos (“Baleias não me emocionam”e “Raízes do cerrado levam água a torneiras de 

todas as regiões do Brasil”), é possível identificar diferenças entre eles. Comente essa 

diferença em relação ao posicionamento dos autores em relação ao assunto abordado. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 8 

Há alguns meses, um jornal carioca noticiou a seguinte manchete:  

Tiroteio na Rocinha assusta moradores de São Conrado 

(Disponível em: https://twitter.com/oglobo_rio/status/531456039200522242. Acesso em: 23 mar. 
2016.) 

O título da notícia foi largamente criticado por fazer um julgamento de valor sobre os 

cidadãos, postura que se opõe a de um jornalismo respeitável. O que tal manchete revela em 

relação ao entendimento do jornal sobre os moradores da Rocinha? (Considere que Rocinha é 

a maior favela da América Latina e São Conrado é um bairro de classe alta que fica próximo a 

essa comunidade.) 

(Figura 1: Mapa da cidade do Rio de Janeiro 
com  destaque na localização e na dimensão da 

Rocinha) 

(Figura 2: Rocinha) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atividade 9 

Leia este trecho do artigo de opinião Qual romance você está lendo?, de Contardo Calligaris: 

“Sempre pensei que fosse sábio desconfiar de quem não lê literatura. Ler ou não ler 

romances é para mim um critério. Quer saber se tal político merece seu voto? Verifique se ele 

lê literatura. Quer escolher um psicanalista ou um psicoterapeuta? Mesma sugestão. 
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E, cuidado, o hábito de ler, em geral, pode ser melhor do que o de não ler, mas não me 

basta: o critério que vale para mim é ler especificamente literatura – ficção literária. (...)” 

(CALLIGARIS. C. Qual romance você está lendo? Folha de S.Paulo. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2013/10/1357485-qual-romance-voce-esta-
lendo.shtml. Acesso em 28 mar 2017.) 

 

Um problema muito comum em textos, principalmente naqueles que defendem um ponto de 

vista, é a generalização. Por vezes, de forma inconsciente, outras não, o autor inclui no 

mesmo caso pessoas ou situações, e não considera as exceções às regras. Um exemplo 

clássico se encontra na música Cariocas, de Adriana Calcanhotto: “cariocas nascem bambas, 

cariocas nascem craques”. Com o devido respeito à licença poética, essa afirmação não pode 

ser considerada aplicável a todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro, uma vez que há 

diversas pessoas que não se interessam por samba ou por futebol.  

Portanto, aponte qual é a generalização feita no fragmento de artigo destacado acima e 

explique por que tal ponto de vista contribui negativamente para o texto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2013/10/1357485-qual-romance-voce-esta-lendo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2013/10/1357485-qual-romance-voce-esta-lendo.shtml
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4 - Elementos do estatuto pragmático do texto 

A observação do que diz respeito aos conhecimentos do estatuto pragmático do texto 

revelaram dificuldades nas produções dos participantes da pesquisa em dois elementos: a 

adequação às características relativas ao gênero textual abordado e à ancoragem do texto, isto 

é, a pertinência ao suporte no qual o texto figurava. As atividades deste capítulo contemplarão 

essas questões. 

(SCHULZ, Charlie. In: BUNZEN, C. Da era da composição à era dos gêneros: o ensino de produção 

de texto no ensino médio. In: BUNZEN, C; MENDONÇA, M. (org.). Português no ensino médio e 

formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.) 

 

 A grande quantidade de filmes, obras plásticas e composições musicais sobre a vida, 

seu sentido e propósito revelam a importância que os as pessoas dão ao tema. A reflexão 

sobre esse assunto gera um maior autoconhecimento, o qual esclarece o motivo pelo qual se 

fazem determinadas escolhas – e não outras –, tendo como consequência a formação de um 

ser único. 

 Nas Ciências Sociais, um conceito amplamente discutido é o de socialização, que é o 

processo pelo qual os indivíduos se integram numa sociedade. Essa perspectiva debate não só 

a aprendizagem como também a adaptação a padrões culturais sociais, os quais se iniciam no 

nascimento e terminam na morte. 

 Logo, tanto as escolhas feitas quanto a formação dos indivíduos ocorrem através das 

influências que eles recebem a todo momento, durante toda sua vida. Ou seja, família, amigos, 
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colegas de trabalho, mídia e outros atores sociais
1
 são os responsáveis pelas opções que são 

feitas, desde vestuário à carreira profissional, de gosto musical a crença religiosa, enfim, a 

constituição como indivíduo. 

 

4.1 - Debate 

 A partir dos conhecimentos sobre socialização já abordados nas aulas de Sociologia, 

reflita sobre as questões a seguir para que seja feito um debate com a turma sobre esse tema. 

 Que formas de socialização você reconhece na vida de uma pessoa? 

 Quem são os atores sociais presentes nesse início? 

 A partir do processo de socialização nessa etapa inicial, quais áreas da vida de uma 

pessoa são impactadas? 

 

4.2 - Proposta de produção textual 

Em grupos de 4 ou 5 alunos, produza um livro destinado ao público infantil, que tenha 

como tema a socialização. A partir do texto narrativo, o leitor deve ter contato com a 

concepção de que a formação do indivíduo provém da influência que sofre dos atores sociais 

que o cercam. Ao final da atividade, o livro será lido para crianças da educação infantil (da 

própria escola ou de outra) pelos próprios grupos, em rodas de leitura, e os livros serão 

doados à biblioteca ou acervo literário do grupo escolar. Portanto, é necessário que a escolha 

de linguagem, personagens, temas e ilustrações seja adequada para crianças de até 6 anos. 

As etapas do projeto são: 

1. Formação dos grupos, levantamento de temas, definição de enredo e escolha de 

personagens; 

2. Produção textual inicial; 

                                                             
1
 Atores sociais são pessoas, grupos ou instituições que integram um sistema político, manifestando 

interesses sociais, econômicos, políticos e culturais. De forma geral, são as famílias, instituições 

religiosas, escolas, poder público etc. 
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3. Módulo 1: elementos do texto narrativo e o uso da descrição nesses textos; 

4. Módulo 2: tipos de discurso; 

5. Módulo 3: adequação da linguagem ao contexto; 

6. Debate sobre o texto com o professor (com cada grupo), reescrita do texto inicial e 

planejamento da adaptação ao formato livro; 

7. Produção do livro (nesta etapa os alunos devem estar providos de material de papelaria, 

como tesoura, cola, papéis coloridos e outros artigos de sua preferência para a montagem do 

trabalho). 

 

4.3 - Módulo 1: elementos do texto narrativo e o uso da descrição nesses textos 

Atividade 1 

Numere os parágrafos a seguir, identificando o tipo de texto apresentado: 

(1) narrativo     (2) descritivo     (3) dissertativo 

(     ) “De fato, antes procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam 

de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este aspecto constituía o que ela tinha 

de essencial. Depois, chegou-se à posição oposta, procurando-se mostrar que a matéria de 

uma obra é secundária, e que a sua importância deriva das operações formais postas em jogo, 

conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer 

condicionamentos, sobretudo social, considerando inoperante como elemento de 

compreensão.” 

(CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade: Estudos de Teoria e História Literária. Rio de Janeiro: 

Ouro sobre Azul, 2011.) 

 

 (     )  “Diadorim veio para perto de mim, falou coisas de admiração, muito de afeto leal. 

Ouvi, ouvi, aquilo, copos a fora, mel de melhor. Eu precisava. Tem horas em que eu penso 

que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto.” 

(ROSA. J. G. Grande sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.) 
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(    ) “Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. 

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e 

mais longos que seu talhe de palmeira. (...) 

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria as matas do Ipu, onde 

campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava 

apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.” 

(ALENCAR, J. de. Iracema. São Paulo: Moderna, 2002.) 

 

(      ) “O que se propaga no lago é uma onda de mudanças de altura na superfície da água. Ela 

se constitui uma onda porque as moléculas de água em si não se afastam da pedra. Elas 

apenas sobem e descem, como as pessoas nos estádios. Nada viaja para longe da pedra. 

Apenas parece ser assim porque o sobe e desce da água acontece de dentro para fora, com o 

centro na pedra.” 

(DAWKINS, R. A magia da realidade: como sabemos o que é verdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2012.) 

 

(    ) “Um homem gordo, de rosto vermelho, calças xadrez e polainas, com todo tipo de 

estalajadeiro, passava-lhe a mão no focinho e dava-lhe torrões de açúcar. Estava de pelo bem 

tosado e usava uma fita escalarte no topete. Parecia muito satisfeita, disseram os pombos. Os 

bichos nunca mais falaram de Mimosa.” 

(ORWELL, G. A revolução dos bichos: um conto de fadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.)  

 

(       )  “Nada do que dissesse, porém, tinha qualquer influência. Sua mãe continuaria a expor 

suas ideias em alto e bom som. Elizabeth corou e tornou a corar, de vergonha e irritação. Não 

conseguia evitar olhar com frequência para sr. Darcy, embora a cada olhar se convencesse 

mais do que temia, pois, apesar de ele não estar olhando para sua mãe, tinha certeza de que 

sua atenção se voltava invariavelmente a ela.” 

(AUSTEN, J. Orgulho e preconceito. São Paulo: Martin Claret, 2012.) 
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O estudo do texto narrativo 

Narração e descrição 

 

 

Em textos narrativos predomina a ação, logo nesse tipo de texto é com haver verbos, 

que exprimem o que se passa. As ações compõem o enredo, ou seja, a história contada. Essas 

ações contadas nos textos envolvem as personagens, e a elas são atribuídos substantivos e 

adjetivos. A fim de determinar o tempo e o espaço em que a história se passa, são usados 

advérbios de tempo e de lugar, respectivamente. O foco narrativo pode ser em 1ª pessoa 

(narrador personagem) ou em 3ª pessoa (narrador observador). 

O texto narrativo pode ser pensado da seguinte maneira: 

Primeiramente... 

Situa-se o leitor a respeito 

das personagens, tempo, 

lugar e enredo. 

Em seguida... 
Apresenta-se uma situação 

conflituosa (clímax). 

Ao final do texto... 
Revela-se a forma como o 

problema foi solucionado. 

 

 

 

 

 Descrever é caracterizar, atribuir traços particulares. No texto descritivo, é comum 

haver verbos de ligação, que estabelecem uma união entre o sujeito e a característica que a 

ele é atribuída, representada pelos adjetivos. 

Narração é a modalidade através da qual se conta um fato, que ocorre em 

determinado tempo, espaço, além de apresentar personagem(ns), narrador e enredo. 

Descrição é o texto no qual se apontam as características que compõem um 

determinado objeto, pessoa, ambiente, paisagem etc. 
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Texto I 

A estranha passageira 

– O senhor sabe? É a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com zero hora de voo - 

e riu nervosinha, coitada. 

Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isto iria 

fazer-lhe bem. Lá se ia a oportunidade de ler o romance policial que eu comprara no 

aeroporto, para me distrair na viagem. Suspirei e fiz de educado respondendo que estava às 

suas ordens.  

Madama entrou no avião sobraçando um monte de embrulhos, que segurava 

desajeitadamente. Gorda como era, custou a se encaixar na poltrona e arrumar todos aqueles 

pacotes. Depois não sabia como amarrar o cinto e eu tive de realizar essa operação em sua 

farta cintura. 

Afinal estava ali pronta para viajar. Os outros passageiros estavam já se divertindo às 

minhas custas, a zombar do meu embaraço antes as perguntas que aquela senhora me fazia 

aos berros, como se estivesse em sua casa, entre pessoas íntimas. A coisa foi ficando ridícula: 

– Para que esse saquinho aí? – foi a pergunta que fez, num tom de voz que parecia que 

ela estava no Rio e eu em São Paulo. 

– É para a senhora usar em caso de necessidade – respondi baixinho. 

Tenho certeza de que ninguém ouviu minha resposta, mas todos adivinharam qual foi, 

porque ela arregalou os olhos e exclamou:  

– Uai... as necessidades neste saquinho? No avião não tem banheiro?  

Alguns passageiros riram, outros – por fineza – fingiram ignorar o lamentável 

equívoco da incômoda passageira de primeira viagem. (...) Olhava para trás, olhava para cima, 

mexia na poltrona e quase levou um tombo, quando puxou a alavanca e empurrou o encosto 

com força, caindo para trás e esparramando embrulhos para todos os lados. 
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O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens 

para ganhar a pista de decolagem. Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia 

qualquer coisa. Logo veio a pergunta:  

– Quem é essa tal de emergência que tem uma porta só pra ela? 

Expliquei que emergência não era ninguém, a porta é que era de emergência, isto é, 

em caso de necessidade, saía-se por ela. 

Madama sossegou e os outros passageiros já estavam conformados com o término do 

“show”. Mesmo os que mais se divertiam com ele resolveram abrir jornais, revistas ou se 

acomodarem para tirar uma pestana durante a viagem. 

Foi quando madama deu o último vexame. Olhou pela janela (ela pedira para ficar do 

lado da janelinha para ver a paisagem) e gritou: 

– Puxa vida!!! 

Todos olharam para ela, inclusive eu. Madama apontou para a janela e disse: 

– Olha lá embaixo.  

Eu olhei. E ela acrescentou: – Como nós estamos voando alto, moço. Olha só... o 

pessoal lá embaixo parece formiga. 

Suspirei e lasquei: 

– Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda não levantou voo. 

 (PONTE PRETA. S. In: Contos brasileiros I. São Paulo: Ática 2011.) 

 

Atividade 2 

O texto I é narrativo. Ao analisarmos a obra, observamos: 

a) o enredo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) o clímax: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) o desfecho:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Texto II 

O primo Basílio 

Ia encontrar Basílio no Paraíso pela primeira vez. E estava muito nervosa: não pudera 

dominar, desde pela manhã, um medo indefinido que lhe fizera pôr um véu muito espesso, e 

bater o coração ao encontrar Sebastião. Mas ao mesmo tempo uma curiosidade intensa, 

múltipla, impelia-a, com um estremecimentozinho de prazer. − Ia, enfim, ter ela própria 

aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos! Era uma forma nova do amor 

que ia experimentar, sensações excepcionais! Havia tudo − a casinha misteriosa, o segredo 

ilegítimo, todas as palpitações do perigo! Porque o aparato impressionava-a mais que o 

sentimento; e a casa em si interessava-a, atraía-a mais que Basílio! Como seria? (...) Desejaria 

antes que fosse no campo, numa quinta, com arvoredos murmurosos e relvas fofas; 

passeariam então, com as mãos enlaçadas, num silêncio poético; e depois o som da água que 

cai nas bacias de pedra daria um ritmo lânguido aos sonhos amorosos... Mas era num terceiro 

andar − quem sabe como seria dentro? (...)  

E ao descer o Chiado, sentia uma sensação deliciosa em ser assim levada rapidamente 

para o seu amante, e mesmo olhava com certo desdém os que passavam, no movimento da 
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vida trivial − enquanto ela ia para uma hora tão romanesca da vida amorosa! (...) Imaginava 

Basílio esperando-a estendido num divã de seda; e quase receava que a sua simplicidade 

burguesa, pouco experiente, não achasse palavras bastante finas ou carícias bastante 

exaltadas. Ele devia ter conhecido mulheres tão belas, tão ricas, tão educadas no amor! 

Desejava chegar num cupê seu, com rendas de centos de mil-réis, e ditos tão espirituosos 

como um livro...  

A carruagem parou ao pé duma casa amarelada, com uma portinha pequena. Logo à 

entrada um cheiro mole e salobre enojou-a. A escada, de degraus gastos, subia ingrememente, 

apertada entre paredes onde a cal caía, e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, 

uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de 

aranha, coava a luz suja do saguão. E por trás duma portinha, ao lado, sentia-se o ranger dum 

berço, o chorar doloroso duma criança.  

(...)  

Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de 

remendos juntos de chitas diferentes; e os lençóis grossos, dum branco encardido e mal 

lavado, estavam impudicamente entreabertos...  

(QUEIRÓS. E. de. Obras de Eça de Queiroz. Porto: Lello & Irmão, s/d.) 

 

quinta − pequena propriedade campestre  
lânguido − sensual  

Chiado − bairro de Lisboa  

cupê − antiga carruagem fechada  
salobre − salgado  

nódoas − manchas  

impudicamente − sem pudor 

Atividade 3 

O texto II reúne narração e descrição.  
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a) Qual é o enredo do trecho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Identifique o foco narrativo empregado e transcreva um exemplo que o justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Os trechos descritivos cumprem um papel dentro do texto. Explique a função da descrição 

no trecho de O primo Basílio. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.4 - Módulo 2: tipos de discurso 

O estudo do discurso tem relação com as falas das personagens de um texto. Há 

algumas formas que podem deixar o texto mais fluido ou mais denso. Dependendo da 

intenção do autor, deve-se optar por um dos seguintes tipos: 

Discurso direto 

O discurso é direto quando há a transcrição das falas das personagens, exatamente 

como elas as disseram. O narrador, interrompe a narrativa e anuncia suas palavras, como no 

exemplo a seguir: 

“(...) Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 

– Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa 

coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. 
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– Mas no saco só tem areia! – insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando o 

fiscal propôs: 

– Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não apreendo, não 

conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o contrabando que a senhora está 

passando por aqui todos os dias? 

– O senhor promete que não “espaia”? – quis saber a velhinha. 

– Juro – respondeu o fiscal. 

– É lambreta.” 

 

(PONTE PRETA. S. Dois amigos e um chato. Ed. Moderna: São Paulo, 2013.) 

 

Discurso indireto 

No discurso indireto, o narrador não expõe as falas das personagens diretamente, 

apenas as reproduz com suas próprias palavras, transmitindo ao leitor o que disseram. 

“(...) Eu nem queria mais almoçar quando voltava da escola, preparava uma merenda 

escondido, mamãe não sabia e ralhava para eu comer, meu pai era que não ligava, dizia que 

quando barriga está cheia goiaba tem bicho. Mamãe dizia que assim eu acabava doente, que 

ele devia comprar um xarope pra abrir o meu apetite; ele respondia que o xarope que eu 

precisava não se vende na farmácia, é comprido e cheira a couro; daí a pouco estavam 

discutindo, eu aproveitava e saía.” 

(VEIGA, J. J. A ilha dos gatos pingados. In: Contos brasileiros I. São Paulo: Ática, 2011.) 

 

É comum no discurso indireto haver a presença de verbos de elocução, seguido de 

oração subordinada. Verbo de elocução é aquele que indica a fala do personagem: dizer, 

falar, responder, indagar, perguntar, retrucar, afirmar etc. 

É importante ressaltar que ao fazer a transposição de um tipo de discurso para o outro 

há mudanças significativas nos pronomes, advérbios de tempo e lugar, além nos tempos dos 
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verbos utilizados, com exceção dos verbos de elocução. Observe o exemplo a seguir, 

transcrito de José J. Veiga:  

Discurso indireto Discurso direto 

“Mamãe dizia que assim eu acabava 

doente.” 

Mamãe dizia: 

– Assim você acaba doente. 

Verbo no pretérito Verbo no presente 

 

Discurso indireto livre 

Um terceiro processo de representação de enunciados tem sido usado na literatura, e é 

o resultado da conciliação dos dois tipos de discurso anteriormente descritos. O 

discurso indireto livre é forma de expressão que, ao invés de apresentar a personagem em sua 

própria voz – discurso direto –, ou de informar o leitor sobre o que ele teria dito –

discurso indireto –, aproxima narrador e personagem, dando a impressão de que falam em 

uma única voz. O narrador passa a ter acesso não só às falas da personagem, mas também aos 

seus pensamentos e sensações.  

"Quincas Borba calou-se de exausto, e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levando-lhe 

água e pedindo que se deitasse para descansar; mas o enfermo após alguns minutos, 

respondeu que não era nada. Perdera o costume de fazer discursos é o que era." 

(ASSIS, M. de. Quincas Borba. Obra Completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994.)  

 

Deve ser realçado que esse recurso evita, por um lado, o acúmulo de quês, presente 

no discurso indireto, e, por outro lado, as pausas na história, comuns no discurso direto, 

portanto o discurso indireto livre permite uma narrativa mais fluente, tornando-a mais 

artisticamente elaborada. 
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Atividade 4 

Um dos problemas do uso do discurso indireto é a repetição exaustiva da conjunção “que”, 

como no exemplo a seguir, fragmento de Dom Casmurro, de Machado de Assis: 

“Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que 

sim. Então ele disse que era o retrato da mulher dele, e que as pessoas que a conheceram 

diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa 

principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, era um; pareciam irmãs.” 

(ASSIS. M. De. Dom Casmurro. Disponível em: 

http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/romance/marm08.pdf. Acesso em: 27 mar. 2017.) 

  

Reescreva a seguir o trecho adaptando-o ao discurso direto, a fim de eliminar o “queísmo”. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atividade 5 

Os quadrinhos são exemplos de uso do discurso direto, uma vez que as falas das personagens 

são reproduzidas nos balões de fala ou de pensamento. No entanto, seus desejos ou anseios, 

muitas vezes, ficam a cargo da interpretação do leitor, a partir de elementos não verbais 

presentes na história, como ocorre no quadrinho a seguir: 
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(QUINO. Mafalda. Disponível em: 

https://www.linux.ime.usp.br/~lucasmmg/legais/quadrinhos/index.html. Acesso em: 27 mar. 2017.) 

 

Redija a história de Mafalda acima em forma de discurso indireto livre. Acrescente 

informações que não estão explícitas e são depreendidas através das imagens. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.5 – Módulo 3: adequação da linguagem ao contexto 

 Ao escrever um texto, é necessário considerar diversos fatores, como público leitor, 

meio de divulgação e gênero textual, por exemplo, para que se possa usar uma linguagem 

adequada. O exemplo a seguir foi retirado de uma reportagem de um jornal paulista de grande 

circulação: 

Homem "pilota fogão" para seduzir mulheres 

Fazer pratos mais elaborados para impressionar garotas agora é coisa de "macho" 

(NOBESCHI, A. Folha de S.Paulo. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1210200801.htm. Acesso em: 27 mar. 2017.) 
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 Nesse caso, o uso das gírias “pilota fogão” e coisa de “macho” aproxima o fragmento 

a uma abordagem excessivamente informal para um texto jornalístico, logo se torna 

inadequado para a situação em que ocorre, além de, certamente, expressar um ponto de vista 

que supervaloriza o sexo masculino, afastando-se o texto do ideal imparcial que os jornais 

devem adotar.  

 Outra ocorrência inadequada, a qual foi amplamente discutida e criticada na sociedade 

brasileira, aconteceu no discurso de posse do presidente Michel Temer, em 2016. O trecho 

que gerou diversos comentários é o seguinte: 

“Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os 

direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Como menos fosse sê-lo-ia pela minha 

formação democrática e pela minha formação jurídica. Quando me pedirem para fazer alguma 

coisa, eu farei como Dutra, o que é diz o livrinho? O livrinho é a Constituição Federal.” 

(Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/discursos/discursos-do-
presidente-da-republica/discurso-do-presidente-da-republica-michel-temer-durante-cerimonia-de-

posse-dos-novos-ministros-de-estado-palacio-do-planalto. Acesso em: 27 mar. 2017.) 

 

No texto, o novo presidente utilizou “sê-lo-ia”, uma mesóclise, que é a colocação do 

pronome no meio do verbo. Esse recurso, muito utilizado em Portugal, atualmente, no Brasil, 

é considerado um exagero de formalismo, logo, por mais que se tratasse de um discurso de 

posse presidencial, uma situação cerimoniosa, não era necessário empregar tal artifício. Esse 

não foi o único problema da construção textual, pois a frase em que se insere a inusitada 

colocação pronominal perdeu o sentido com o uso da expressão “como menos fosse”. 

Provavelmente a intenção era dizer: quando mais não fosse, que significa se por outro motivo 

não fosse. Além disso, chamar a Constituição Federal de livrinho, por mais que fosse a 

citação de outro presidente, também não soou bem. 

A adequação da linguagem à situação em que o texto ocorre é muito relevante, 

portanto deve-se atentar para esse aspecto no momento da produção textual para não ser 

informal – ou até formal – em excesso. 
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Atividade 6 

Os enunciados a seguir foram retirados de manchetes de um jornal carioca. Embora o 

periódico seja popular, como se sabe, as notícias devem ser impessoais, portanto a linguagem 

deve ser formal, a fim de que não se assuma uma posição particular. Sendo assim, reescreva 

os trechos a fim de adaptá-los a uma linguagem mais adequada à formalidade necessária no 

jornalismo. 

a) Jhon Lenon sequestra ônibus e passageiros gritam HELP 

Malandro batizado com o nome do ex-Beatle estava na condicional desde 2015. 

(Disponível em: http://meiahora.ig.com.br/capas/?dia=22/03/2017. Acesso em: 27 mar. 2017.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Ivete ameaça dar uma bifa em loura 

Cantora quis levantar a poeira ao ver mulher de trelelê com seu marido.  

(Disponível em: http://meiahora.ig.com.br/capas/?dia=04/01/2016. Acesso em: 27 mar. 2017.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Olimpíada já tá bombando 

Robocop é acionado por causa de suspeita de bomba na Zona Sul. 

(Disponível em: http://meiahora.ig.com.br/capas/?dia=19/07/2016. Acesso em: 27 mar. 2017.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 7 

A ironia é um recurso utilizado pelos meios de comunicação com diversas finalidades, como a 

crítica, a transgressão, a provocação, entre outras, as quais são valores essenciais para a 

formação de sentido. A partir das manchetes – reais – a seguir, produza novos títulos para 

notícias utilizando a ironia, a exemplo das manchetes da atividade anterior. 

a) Ator português medita durante voo e é confundido com terrorista 

(Disponível em: http://noticias.uol.com.br/tabloide/ultimas-noticias/tabloideanas/2015/07/02/ator-

portugues-medita-durante-voo-e-e-confundido-com-terrorista.htm) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Homem esquece óculos e compra sem querer bilhete de loteria premiado nos EUA 

(Disponível em: http://noticias.uol.com.br/tabloide/ultimas-noticias/tabloideanas/2015/06/30/homem-

esquece-oculos-e-compra-sem-querer-bilhete-de-loteria-premiado-nos-eua.htm) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Homem furta tablet em loja e usa carroça para fugir 

(Disponível em: http://cgn.uol.com.br/noticia/142237/homem-furta-tablet-em-loja-e-usa-carroca-para-

fugir) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

http://noticias.uol.com.br/tabloide/ultimas-noticias/tabloideanas/2015/06/30/homem-esquece-oculos-e-compra-sem-querer-bilhete-de-loteria-premiado-nos-eua.htm
http://noticias.uol.com.br/tabloide/ultimas-noticias/tabloideanas/2015/06/30/homem-esquece-oculos-e-compra-sem-querer-bilhete-de-loteria-premiado-nos-eua.htm
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