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BLOCO I   
Século XV e século XVI: As viagens 
portuguesas: Mensagem, III. Padrão, 
XI. Última náu e X. Mar portuguez 
 

Terra à vista! 

     
Monte Pascoal, view from the naus. 

(Drawing by Bruno Pieroni) 

E, se mais mundo houvera, lá chegara.  
(Lusíadas, VII, 14, Camões) 
 
Navegar é preciso, viver não é preciso. 
(Lema da época das viagens, comumente 
atribuido a Fernando Pessoa, mas que na 
realidade, segundo Paulo Rónai, é de 
autoria de Pompeu e citada por 
Plutarco) 
 
Oh, mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal!  
(Fernando Pessoa) 

 
Este bloco inicia a apresentação de eventos históricos relacionados com o 
Brasil ao lado de letras de música que combinam com esses eventos. O 
propósito não é de fazer um estudo da História do Brasil, mas sim de criar 
um contexto em que se possa estudar a língua do Brasil como nação. Se for de 
interesse do professor, pode-se estudar as letras e a língua usando os eventos 
históricos como um painel de fundo. Esses eventos foram incluidos por 
fazerem parte do contexto brasileiro, porém fica a critério do professor 
decidir como explorar essa rede de eventos. 
 Assim, da mesma forma como se fará com todos os outros blocos, este 
bloco estuda os textos, vocabulário correspondente aos textos, gramática, 
pronúncia e propõe trabalhos de redação. É importante lembrar que o 
trabalho de redação é essencial neste curso. Estrutura deste bloco: 
 

 Textos: Mensagem de Fernando Pessoa: III. Padrão, XI. Última náu e  
X. Mar portuguez; 

 Gramática: ser, estar e ficar; haver, fazer e ter; 

 Pronúncia: a sílaba e o acento de palavra; 

 Prática de redação: ideia central, coesão e coerência 
 
 Levando-se em conta o público alvo deste curso, estudantes de língua 
portuguesa nível avançado, sugerimos que este bloco seja feito em três aulas 
de 50 minutos ou o equivalente dessa duração.  
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Fernando Pessoa (1888-1935) é talvez, entre os autores portugueses, o mais 
lido e admirado no Brasil. Sua poesia influenciou e continua influenciando 
autores brasileiros, principalmente poetas e compositores de música popular. 
Fernando Pessoa é conhecido por ter escrito sob varios heterônimos – 
Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares e outros – 
e mantinha em cada heterônimo uma personalidade diferente. Uns dos seus 
versos mais conhecidos, em “Autopsicografia”, revelam muito da 
heteronomia em Pessoa:  
 

O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor  
A dor que deveras sente. 

 
 Os poemas selecionados para este curso fazem parte do livro de Pessoa, 
Mensagem (1935). As músicas feitas para esses poemas vêm de outro CD de 
música, chamado Mensagem de Fernando Pessoa, e produzido nos anos 90 por 
André Luiz de Oliveira. Vale notar que o livro de Pessoa, Mensagem, foi feito 
como se fosse ele mesmo, e não um dos seus heterônimos.  
 O músico e cineasta André Luiz Oliveira, musicou uma seleção de 12 
desses poemas, sendo que um deles, “Nevoeiro”, foi musicado em parceria 
com Zeba d’Al Farra. Francis Hime fez os arranjos. Nesta unidade, 
apresentamos alguns dos poemas musicados. O CD completo inclui outros 
poemas interpretados por vários nomes da MPB, Elizete Cardoso, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nei Matogrosso, Elba Ramalho, Moraes 
Moreira, Belchior, Zé Ramalho, Cida Moreira, o próprio André Luiz Oliveira 
e a fadista portuguesa Glória de Lurdes. 
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Eventos e letras em contraponto 
OS CONTEXTOS EUROPEU E 

BRASILEIRO DOS SÉCULOS XV E XVI 
 
1415 Início da expansão portuguesa com 
a conquista de Ceuta (um enclave do 
atual Marrocos), sob o reinado de D. 
João I (1385-1433). 
1418-1431 Expansão portuguesa: durante 
esse período os portugueses chegam às 
ilhas de Porto Santo, Madeira (1425), 
Açores (1427).  
1420-1436 Filippo Brunelleschi, (1377-
1446) arquiteto e engenheiro italiano, de 
Florença, constrói o domo da catedral de 
Florença, um dos trabalhos pioneiros do 
início da arquitetura renascentista.  
1433-1460 Período de impulsão das 
navegações portuguesas, sob a liderança 
do do Príncipe D. Henrique (1394-1460), 
conhecido como “O Navegador”, 
embora na realidade tenha navegado 
pouquíssimo. As expansões portuguesas 
chegam até Sierra Leone, na África. 
1434 Gil Eanes chega o cabo Bojador, no 
Saara Ocidental (Saara espanhol). 
Michelozzo di Bartolommeo (1396-1472), 
arquiteto e escultor também de Florença, 
na Itália, inicia os trabalhos de 
construção do Palazzo Medici-Riccardi, 
a residência da família Medici, um dos 
exemplos mais antigos do período inicial 
da arquitetura renascentista. 
1445 Descoberta do Cabo Verde. 
1453 Queda da Constantinopla. Os 
turcos otomanos capturam 
Constantinopla, destróem o Império 
Bizantino e fazem de Constantinopla 
(rebatizada “Istambul”) a capital do 
Império Otomano. A Bíblia de 
Gutenberg é publicada dentro da recém-
inventada imprensa. A partir desse 
momento inicia-se a produção de textos 
em massa, o que contribuiu para a 
Reforma Protestante. Fim da Idade 
Medieval (476-1453) e início da Idade 

Mensagem 
 
 
As três músicas neste quadro 
são de André Luiz Oliveira 
feitas para os poemas de 
Fernando Pessoa, no CD, 
Mensagem de Fernando Pessoa:  
 
 
"III. Padrão",  
"XI. A última náu" e  
"X. Mar portuguez". 
 
 
 
Note que foi mantida a 
ortografia original, antiga, 
desses poemas. 
 
 

 
Drawing of a padrão1. 

(By Bruno Pieroni, 2004) 
 
 
 
 
III. Padrão  
Voz: Caetano Veloso 
 

                                                 
1 Padrão, no contexto deste poema, quer dizer um monumento de pedra que os 
portugueses erguiam em terras descobertas. 
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Moderna (1453-1789). 
1482 Diogo Cão, descobre a embocadura 
do Congo e em 1486, o Cabo da Cruz.  
1487 Bartolomeu Dias chega ao Cabo das 
Tormentas, rebatizado da Boa 
Esperança. 
1492 Os cristãos espanhóis conquistam 
Granada terminando a dinastia 
muçulmana que dominava o sul da 
Espanha desde 1238. Os judeus e 
muçulmanos (mouros) que se recusavam 
converter-se ao catolicismo foram 
expulsos, indo em sua grande maioria 
para Portugal. Em 1497 foram obrigados 
a aceitar a fé cristã. Estes judeus eram 
chamados de “cristãos-novos”.  
   Chegada de Colombo à América. 
1493 Ocorrem na Europa epidemias 
severas de malária.  
   Assinatura da Bula Inter Coeterea 
(tratado papal) entre Portugal e Espanha 
dividindo as terras do Atlântico. Este 
tratado era prejudicial para Portugal, 
pois garantia uma porção de terras muito 
maior para a coroa espanhola. 
1494 Tratado de Tordesilhas assinados 
por Portugal (Rei João II) e Espanha 
(Rainha Isabel I). Note-se que houve 
outras redivisões no mundo, e.g. o 
Congresso de Viena (1815) e o Congresso 
de Berlim (1881), porém uma redivisão 
de impacto  comparável à de Tordesilhas 
ocorreu somente depois da Segunda 
Guerra Mundial, com o Tratado de Yalta 
entre Inglaterra, Estados Unidos e 
Rússia. 
   A sífilis surge entre soldados durante o 
estado de sitio (siege) de Nápoles, na 
Itália. Em seguida, espalhou-se 
rapidamente pela Europa.  
1498 Vasco da Gama, talvez o maior 
navegador português, principal 
personagem de Os Lusíadas, de Luis 
Vaz de Camões, chega a Calicute, 
descobrindo assim o caminho da Índia, 

O esforço é grande e o homem é 
pequeno. 
Eu, Diogo Cão2, navegador 
deixei 
Este padrão ao pé do areal 
moreno 
E para deante naveguei. 
 
A alma é divina e a obra é 
imperfeita. 
Este padrão signala ao vento e 
aos céus 
Que, da obra ousada, é minha a 
parte feita: 
O por-fazer é só com Deus. 
 
E ao imenso e possível oceano 
Ensinam estas Quinas, que aqui 
vês, 
Que o mar com fim será grego 
ou romano: 
O mar sem fim é portuguez. 
 
E a cruz ao alto diz que o que 
me ha na alma 
E faz a febre em mim de 
navegar  
Só encontrará de Deus na eterna 
calma 
O porto sempre por achar. 
 
 
 
 
XI. A última náu  
Voz: Zé Ramalho 
 
Levando a bordo El-Rei D. 
Sebastião, 
E erguendo, como um nome, 
alto o pendão 

                                                 
2 Diogo Cão foi um navegador português, no século XV. Sua primeira viagem 
exploratória ocorreu em 1482, ao sul do Congo, onde se fundou São Jorge da Mina, 
uma fortaleza e aldeia de comércio. 
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numa viagem que rendeu um lucro de 
cerca de 400% do que foi investido, à 
coroa portuguesa.  
   Lisboa está em efervescência com 
essas viagens a outras partes do mundo; 
é invadida por astrônomos judeus, 
banqueiros genoveses, cartógrafos 
catalães, marinheiros italianos e 
mercadores holandeses. Estima-se que 
uns 3% da cidade, que na época devia 
contar com uns 60.000 habitantes, saiu 
em viagens pelo mundo. 
1500 22 de abril, chegada oficial dos 
portugueses ao Brasil, liderados por 
Pedro Álvares Cabral. Cabral tinha saído 
de Portugal no dia 9 de março de 1500 e 
já havia chegado às costas brasileiras dia 
22 de março. Cabral pensava que o 
Brasil, i.e. as terras avistadas, fosse uma 
ilha e assim, após duas missas em Porto 
Seguro (26 de abril e primeiro de maio de 
1500) deu o nome de Ilha de Vera Cruz 
(ou seja “Ilha da Verdadeira Cruz”). 
Descoberto o erro, passou a chamar-se 
Terra de Santa Cruz. Mais tarde mudou-
se o nome oficialmente para Brasil 
devido à abundância da madeira pau-
brasil no continente e além desse fato, o 
nome “terra do pau-brasil” já era comum 
para referir-se ao Brasil. 
   Dia 26 de janeiro de 1500 os espanhóis 
chegaram ao Brasil, com Vicente Pinzón, 
onde hoje temos a cidade de Recife. Os 
espanhóis não puderam tomar posse 
dessas terras devido ao Tratado de 
Tordesilhas (1494).  
   Tem início nesse século o envio de 
escravos ao Brasil. Registra-se que já em 
1511, a nau Bretoa, enviada por Fernão 
(i.e. Fernando) de Noronha, já trazia 
escravos africanos ao Brasil. 
Oficialmente, a chegada dos escravos 
iniciou-se em 1549, para trabalhar para 
os colonos de São Vicente. D. João III foi 
quem autorizou esse tráfico. Os negros 
africanos eram originários de dois 
grupos principais: os sudaneses (negros 
fisicamente altos, instalaram-se 
sobretudo na Bahia) e os bantos (de 
Angola e Moçambi-que, instalaram-se 

Do Império, 
Foi-se a ultima nau, ao sol 
aziago 
Erma, e entre choros de ancia e 
de pressago 
Mysterio  
 
Não voltou mais. A que ilha 
indescoberta 
Aportou? Voltará da sorte 
incerta 
Que teve? 
Deus guarda o corpo e a fórma 
do futuro, 
Mas Sua luz projeta-o, sonho 
escuro 
E breve. 
 
Ah, quanto mais ao povo a alma 
falta, 
Mais a minha alma atlantica se 
exalta 
E entorna, 
E em mim, num mar que não 
tem tempo ou spaço, 
Vejo entre a cerração teu vulto 
baço 
Que torna. 
 
Não sei a hora, mas sei que ha a 
hora, 
Demore-a Deus, chame-lhe a 
alma embora 
Mysterio 
Surges ao sol em mim, e a nevoa 
finda: 
A mesma, e trazes o pendão 
ainda 
Do Imperio. 
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principalmene na Zona da Mata 
nordestina, no Rio e em Minas). 
1503 Desiderius Erasmus publica um dos 
livros mais influentes das ideias do 
mundo ocidental, A Handbook of a 
Christian Knight, em 1503 e 1504, livro 
que defende os estudos humanistas 
assim como a reforma eclesiástica.  
   Este também é o ano do primeiro 
carregamento de pau-brasil, realizado 
por Fernão de Noronha, um cristão-
novo. O pau-brasil era obtido, em sua 
grande parte, pelo regime de escambo 
(i.e. permuta sem uso de moeda) com os 
indígenas. O período que se segue 
demonstra uma concorrência entre 
franceses, ingleses e portugueses pela 
posse da terra, até que a coroa 
portuguesa opta pelo povoamento como 
modo de garantir a propriedade 
definitiva do território brasileiro. 
1530 Chegada dos primeiros colonos 
portu-gueses trazendo animais 
domésticos e plantas. 
1532 Fundação de São Vicente (San 
Vicen-te), primeira vila do Brasil, na 
costa paulista; fundador: Martin Afonso 
de Souza.    
   Criação do sistema de capitanias 
hereditá-rias, i.e. herança vitalícia e 
transferível aos filhos.  
1547 Instala-se o Tribunal do Santo 
Ofício (Inquisição) também em 
Portugal. 
1548 Criação do governo-geral, com sede 
na Bahia; governadores gerais 
governavam o Brasil, com atribuições 
especificadas por regimentos reais. Os 
governos-gerais duraram até 1573. 
1549 Chegada dos jesuítas ao Brasil. 
Fundação de Salvador, capital do Brasil 
colonial. Oficialmente, este é o ano da 
chegada dos escravos, para trabalhar 
para os colonos de São Vicente. D. João 
III foi quem autorizou esse tráfico. 
1554 Os jesuitas fundam São Paulo que 
na realidade somente começou a crescer 
por volta de 1850. 
1565 Fundação do Rio de Janeiro por 
Estácio de Sá.  

 
        Drawing of a Portuguese nau,  
            (By Bruno Pieroni, 2004) 
 
 
 
X. Mar portuguez  
Voz: André Luiz Oliveira 
 
Mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 
Por ti cruzarmos, quantas mães 
choraram, 
Quantos filhos em vão resaram! 
Quantas noivas ficaram por 
casar 
Para que fosses nosso, mar! 
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 
Quem quere passar além do 
Bojador 
Tem que passar além da dor.  
Deus ao mar o perigo e o 
abysmo deu,  
Mas nelle que espelhou o céu. 
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1573 D. Sebastião divide o Brasil em 
norte e sul com Salvador e Rio sendo as 
capitais respectivas de cada região. Essa 
divisão foi uma estratégia para proteger 
o território brasileiro, especialmente o 
litoral. 
1578 Reestabelecimento da unidade 
nacional; Morre D. Sebastião (1554-1578), 
rei de Portugal. Felipe II da Espanha, 
reclama e consegue o trono português. 
(v. adiante, respostas sugeridas e 1893, 
Canudos)  
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1.1. Premeditando 
o breque:  
perguntas sobre o 
texto 

 

 

As perguntas desta seção servem principalmente de orientação para auxiliar 

na compreensão dos textos e na participação dos estudantes em atividades de 

sala de aula menos controladas, de maior interação, de maior negociação de 

significado, a nível avançado, e.g. descrições orais e escritas. 

 Se houver interesse, pode-se ir mais além das perguntas e dar uma 

olhada nos eventos históricos do quadro acima, os quais nos dão uma ideia da 

efervescência intelectual e criatividade da Europa dessa época. Há inúmeros 

temas de discussão informal a partir desses temas e mesmo comparações que 

podem ser feitas sobre as viagens espaciais da nossa época.  

 

 
1.1.1. Conteúdo  

 

0. Pergunta preliminar: Que relação pode ser vista entre os poemas esta 

unidade e os eventos históricos?  

1. Quais são os temas desses poemas?  

2. Como podemos resumi-los? 

3. Sem necessidade de pesquisar, que elementos históricos e culturais 

poderíamos considerar nesses poemas?  

  
1.1.2. Vocabulário 

 

4. Observe que os poemas musicados ainda mantêm a grafia antiga. 

Quais são as palavras que apresentam uma ortografia antiga? Como 

se escrevem essas palavras hoje em dia? Você sabe o significado de 

todas? 

5. Quais são as palavras de difícil compreensão no primeiro poema “Pa-

drão”? O que significam? 

6. E no segundo poema “A última náu”? 

7. E no terceiro, “Mar Portuguez”? 
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Você já tem as suas respostas? As respostas abaixo são simplesmente sugestões. 
Respostas sugeridas: Conteúdo 0. Pergunta preliminar: esses poemas abrangem 
outros séculos além dos séculos XV e XVI que contêm os eventos históricos deste 
bloco. São poemas que falam de todas as épocas das navegações portuguesas, em 
referência ao alto preço humano dessas grandes conquistas. 1. No poema “III. 
Padrão”, podemos dizer que o tema se resume à palavra padrão, ou seja, o homem 
ante às descobertas. 2. O padrão é um monumento ou um marco deixado nos lugares 
novos por onde passavam os portugueses. O poema fala das viagens portuguesas ou 
as grandezas dessas viagens, dependendo de como interpretemos essas viagens. O 
padrão que plantavam os exploradores portugueses era o símbolo de Portugal, da 
ousadia de viajar por novas terras, descobrir novos caminhos. O tema da “Ultima 
nau” é o próprio rei D. Sebastião. D. Sebastião desapareceu em uma de suas viagens 
e o povo português achava que um dia ele voltaria, resultando assim na mistificação 
do “sebastianismo”. Esse mito reaparecerá no Brasil, durante a época de Canudos, 
através do seu líder, Antonio Conselheiro, figura ainda não bem estudada na história 
do Brasil, mas que já começa a receber mais atenção dos historiadores. O poema fala 
dessa última viagem de D. Sebastião e da esperança de revê-lo, com a ajuda de Deus. 
O terceiro poema, “X. Mar portuguez” fala também das viagens portuguesas, 
utilizando os mares como símbolo das conquistas, como pano de fundo das 
aventuras portuguesas. O mar abriga todos os sacrificios, tristezas e perigos entre os 
portugueses. O mar é Portugal. 3. Quaisquer eventos na lista cronológica, à esquerda 
dos poemas, podem ser discutidos se necessário. Vocabulario 4. deante, hoje em dia 
adiante; signala, hoje assinala; portuguez, português; ancia, ânsia, ansiedade; pressago, 
presságio; mysterio, mistério; spaço, espaço; quere, quer; abysmo, abismo (se necessário, 
veja os significados no glossário, no final do livro). 5-6-7. padrão: monumento 
deixado pelos portugueses nas terras descobertas, como marco da sua passagem; 
entorna: transborda, se propaga; cerraçao: neblina espessa; névoa: neblina menos 
espessa que a cerração; baço: que falta brilho, opaco, sombrio; pendão: bandeira, 
símbolo de algo; Bojador: Cabo Bojador na costa do Saara Ocidental, no noroeste da 
África, ponto geográfico de referência. 

 
1.2.3 Vocabulário – Sugestões de atividades adicionais. 

 

Na sala de aula – Todos os estudantes colocam-se em um semi-círculo e 

aleatoriamente alguns deles escolhem uma palavra dos textos já estudados. 

Essa palavra será descrita em voz alta e os outros estudantes terão de 

adivinhar a palavra descrita. Por exemplo: Um tipo de embarcação antiga, que 

servia para as longas viagens dos portugueses. Resposta: (a) nau. É boa prática 

colocar o artigo definido entre parênteses, antes dos substantivos, quando 

deem as respostas. (5-15 minutos) 

 

Fora da sala de aula – Cada estudante irá procurar três sinônimos e três 

antônimos para as palavras encontradas nos textos. Exemplo de sinônimos: 

levando = carregando, erguendo = levantando, vale a pena = compensa. 

Exemplo de antônimos: finda ≠ começa, cerração ≠ abertura. 
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Fora da sala de aula – Procure agrupar palavras de acordo com o campo 

semântico a que pertencem. Por exemplo: Grupo semântico de viagens: 

mar, atlântico, nau, névoa, cerração. 

 

1.2. Aquarela do Brasil: os primeiros anos; a fundação de São Vicente e 

São Paulo 

 

Durante o século XV a Europa estava passando por grandes 

transformações, dando os primeiros passos em direção ao 

Renascentismo. No começo do século XV, germinavam em Portugal 

os planos de expansão em direção à África, uma evolução natural da 

Reconquista da península, após sete séculos de presença árabe. A 

conquista de Ceuta, hoje Marrocos, no Norte da África, em 1415 foi 

talvez o fator decisivo que levou Portugal à sua expansão.  

 Nessa mesma época, iniciava-se também a substituição de um 

sistema feudal pela criação de uma sociedade burguesa. Logo depois 

da virada do século, em 1503, Desidério Erasmo de 

Rotterdam/Roterdão (1466-1536) publica um dos livros mais 

influentes das ideias do mundo ocidental, Manual do Cavaleiro Cristão (A 

Handbook of a Christian Knight), livro que defende os estudos  

humanistas assim como a reforma eclesiástica. 

 No Novo Mundo, os povos indígenas já habitavam o Brasil antes 

da chegada dos portugueses. Alguns desses povos eram os arawaques 

e caribes no norte; na costa leste e nas margens do rio Amazonas 

viviam os tupi-guaranis; os gês habitavam o leste e sul do país; na parte 

oeste o grupo principal era formado pelos panos. Antes da chegada 

dos portugueses, os índios já tinham conhecimento empírico sobre 

produtos naturais. Em nossa época, as multinacioanis farmacêuticas, 

em convênios com universidades brasileiras pesquisaram centenas de 

“receitas caseiras” que continuaram sendo utilizadas pelos indígenas e 

pelos habitantes das regiões amazônicas e selecionaram as receitas e 

plantas que se mostraram mais eficazes em testes de laboratórios para 

a sua comercialização, especialmente para a fabricação de novos 

remédios farmacêuticos.  

 Outros exploradores europeus, e.g. franceses, holandeses, ingleses 

e espanhóis, chegavam à costa brasileira. Os espanhóis, por exemplo, 

já haviam chegado ao nordeste brasileiro e somente não conquistaram 

aquelas terras porque o Tratado de Tordesilhas os impedia.  
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 San Vicente e São Paulo são fundadas em 1532 e 1554. Embora 

comente-se que a primera leva de escravos africanos tenha sido trazida 

em 1511, em uma nau chamada Bretoa, enviada por Fernando de 

Noronha, oficialmente, foi em 1549 que chegaram os primeiros 

escravos africanos, em tráfico autorizado por D. João III, para 

trabalharem para os colonos de São Vicente. (Essas fotos de fundo, 

superpostas, de uma senzala em Ouro Preto, Minas, assim como a de São Paulo, 

a seguir, foram tiradas pelo autor) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida 
Paulista, 

em São 
Paulo, é o 

símbolo do 
poder eco-
nômico do 

Brasil. O 
produto 
interno 

(PIB) do 
Brasil 

continua 
sendo 

superior 
aos PIBs do 
México e da 

Argentina. 
O PIB do 

Brasil 
(2005) 

representa 
cerca de    

36% do PIB   
se encontra 

MASP, 
uma espécie    

 da América  Latina e 75% do PIB do Mercosul. A grande força econômica do Brasil     
 no interior de São Paulo e na cidade de São Paulo. Ao fundo, à esquerda, vê-se o    
 Museu de Arte de São Paulo, com janelas de vidro sustentadas por uma estrutura, 
 de moldura vermelha 

 

1.3. Compasso gramatical: ser, estar  e ficar; haver, fazer  e ter.  

 

1.3.1. Ser, estar e ficar; voz passiva 
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A diferença entre os verbos ser e estar pode ser vista de vários prismas. 

Neste livro utilizaremos duas das várias explicações sobre o uso de ser ou 

estar. A primeira é de cunho mecânico, porque se baseia na estrutura sintática 

da oração. A segunda é de cunho semântico, porque depende de uma 

interpretação do sentido da oração.  

 Vamos chamar de predicado tudo aquilo que não seja nem sujeito nem 

verbo, ou ainda a parte da oração que em geral aparece depois do verbo. 

Desse modo, nas orações  

 

 Cabral não estava entendendo bem.  

 Os índios já estavam aqui muito antes.  

 “O mar sem fim é português”. 

 

os predicados são entendendo bem, aqui muito antes e português. 

 

 Assim, dependendo do tipo de predicado, e em alguns casos do tipo de 

predicado combinado com o tipo de sujeito, somente se pode usar ser ou 

estar. Vejamos isso de acordo com a estrutura sintática das orações. 

 

Oração Tipo de predicado Ser  Estar 

Agora são duas da tarde. Advérbio de tempo ■  

A festa será amanhã. Advérbio de tempo ■  

Era um jogador de futebol. Substantivo (jogador: núcleo) ■  

Estavam discutindo bobagens. Gerúndio  ■ 

Vocês já estiveram naquele 
prédio? 

Adverbio de lugar; sujeito não é 
um evento  ■ 

A reunião foi naquele prédio. 
Adverbio de lugar; sujeito é um 
evento ■  

“O por-fazer é só com Deus”. Substantivo (Deus: núcleo) ■  

“O poeta é um fingidor”. Substantivo ■  

Fernando Pessoa é que/m 
disse isso. 

Pronome, ou seja, substantivo ■  

“O esforço é grande,  
o homem é pequeno”. 

Adjetivo que descreve   
uma característica inerente ou ■  
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que não apresenta mudança. 

Olha como a Jandira está 
bonita! 

Adjetivo que descreve um estado 
acidental, de mudança.  ■ 

Estou morto de cansado.  
Adjetivo que descreve uma 
mudança ou um estado acidental.  ■ 

Esse cara está morto. 

Adjetivo; estado acidental. ou 
mudança de um estado de vida à 
morte. 

 ■ 

 

Um exame dessas orações no quadro acima leva a concluir que em geral: 

 

Se usa ser  quando o predicado for 
Se usa estar  quando o 

predicado for 

a) uma unidade cujo núcleo é um ubstantivo 

ou um pronome, i.e. uma palavra que 

substitui essa unidade;  

b) um advérbio de tempo; 

 

c) um advérbio de lugar, quando o sujeito for 

um evento;  

 

d) um adjetivo que indica um estado inerente 

ou que não apresenta mudança. 

a) um gerúndio; 

 

 

b) Não se usa estar com 

advérbio de tempo 

c) um advérbio de lugar, 

quando o sujeito não for um 

evento  

d) um adjetivo que indica um 

estado acidental, uma mudança. 

 

Essa explicação é muito prática, mas às vezes pode parecer que não 

funciona em alguns casos, especialmente no caso de expressões idiomáticas. 

Na realidade uma análise cuidadosa desses casos deverá revelar que essa 

explicação é eficaz mesmo nesses casos. Vejamos por exemplo a expressão 

 

 Estou com fome. 

 

 Aqui se poderia pensar que essa estratégia não funciona porque parece 

ser um substantivo, mas na realidade trata-se de um estado acidental, uma 

mudança de estado, conforme se vê em d), no quadro acima. Assim, estar é a 

única saída. Veja que na realidade o predicado funciona como um adjetivo se 

substituimos "com fome" por "faminto". O predicado se refere a um estado 

acidental, uma mudança de estado do sujeito. Em inglês, a tradução dessa 

expressão se faz com um adjetivo: 
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 I am hungry. 

 

 De todas formas, se essas explicações causarem dificuldades, o que não 

deveria acontecer, nesses casos, o melhor seria aprender esses casos como 

expressões idiomáticas, quer dizer como vocabulário ou uso particular.  

 

 De um ponto de vista predominantemente semântico podemos dizer 

que  o verbo ser é usado para expressar atributos considerados normais do 

sujeito. O uso de estar acontece quando expressamos atributos que fogem ao 

normal. Podemos retomar qualquer das frases acima e verificar se a 

interpretação semântica do predicado funciona. 

 

 “O poeta é um fingidor”.  

 Neste contexto, vemos que é um atributo normal do poeta. 

 Esse cara está morto. 

 Obviamente um atributo que foge ao normal. 

 

 Como vemos, basear-se no que é normal e no que foge ao normal pode ser 

bastante útil. Porém, há muitos casos que, devido à interferência de outros fatores 

semânticos, complicam esta estratégia. Compare: 

 

 A reunião foi lá, mas a partir de hoje é aqui.  

 Difícil explicar em termos de normal e fora do normal. 

 Estavam conversando. 

 Possível, mas difícil explicar em termos de fora do normal.   

 

 

O verbo ficar 

  

 O verbo ficar comparte alguns dos seus significados com os verbos ser  

e estar. Algumas vezes somente ficar pode ser usado; há situações em que 

ficar pode alternar-se com ser  ou estar.  

 Um dos significados principais de ficar é o de localização fixa e no 

sentido de  permanecer.  

 

 - Boa noite galera! Eu fico por aqui, falou? Até amanhã.  

(permaneço, paro) – Não é possível o uso de ser  nem estar.  
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 - Sei não, mas esse prédio deve ficar na rua Augusta.  

  (localizar-se) – É possível o uso de ser  e também, mas raramente, 

     o uso de estar. 

 - Quem não gosta daqui deve ficar por lá mesmo.  

  (permanecer) – Não é possível o uso de ser  nem estar  neste  

  sentido. 

 -“Quantas noivas ficaram por casar”.  

  (permaneceram sozinhas, ou então, não puderam casar) – Não é  

  possível o uso de ser  nem estar  neste sentido. 

  

 É ainda tão ou mais comum o uso de ficar para expressar uma 

transformação relativamente passageira, definitiva ou involuntária do 

estado do sujeito, o que em inglês se expressa com o verbo “to be” (presente 

ou futuro), “to become” (passado) ou “to get”(passado): 

 

 - Iiii, rapaz! O papai vai ficar furioso.     

  Dad will be furious. (passageiro de um momento por ocorrer)  

  Não é possível o uso de ser  nem estar. 

 - Puts! Papai ficou furioso.  

  Dad became furious. (passageiro, tornou-se furioso naquele  

  momento)  

  Não é possível o uso de ser  nem estar. Papai estava furioso está  

  gramaticalmente correto porém aqui não se enfoca na mudança  

  brusca e sim no transcorrer do sentimento que não não se limita ao  

  momento. Papai esteve furioso também está gramaticalmente correto  

  porém o sentimento de fúria acabou.  
 - Naquela hora ficou louco, mas agora está mais tranquilo. 
  At that moment he got crazy, but now he cooled it off. (passageiro)   
  Não é possível o uso de ser  nem estar para expressar o mesmo  
  sentimento. 
 - Ficou louco de verdade e tiveram que interná-lo.  

  He became truly insane and was taken to a hospital. (definitivo) 
  Não é possível o uso de ser  nem estar para expressar o mesmo  

  sentimento.  

 - Ficou careca por causa do filho rebelde. 

  He became bald because of his rebelious son. (involuntário) 
  Não é possível o uso de ser  nem estar para expressar o mesmo  

  sentimento. 
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 Note-se que neste sentido ficar normalmente vem seguido de um 

adjetivo (e.g. furioso) ou de uma unidade cujo núcleo é o adjetivo (louco de 

verdade). Se em lugar de um adjetivo temos um substantivo, nesse caso é 

muito comum usar o verbo virar no sentido de “become”: 

 

 - Minha nossa! Papai virou o capeta  

 

é equivalente à  

 

 - Minha nossa! Papai ficou furioso. 

 

 Porém também se pode dizer 

 

 - Minha nossa! Papai ficou uma fera. 

 

 Hoje em dia, desenvolveu-se no Brasil, um sentido novo para o verbo 

"ficar", que é o de namorar com alguém por um breve período, por uma 

noitada: “- Nada sério! Só fiquei com ele, no sábado. Não é namoro, não”. 

Consequentemente, derivou-se também um novo substantivo, "ficante", com 

o mesmo sentido.  

 

 

Ser e estar em construções passivas ou tipo-passivas 

 

 Há também os casos de ser e estar em construções passivas e cons-

truções "tipo-passivas". Este é um exemplo de uma construção verda-

deiramente passiva: 

  

(a) Os carros foram comprados pela prefeitura. 

  

Uma construção verdadeiramente passiva se realiza com quatro 

elementos básicos que aparecem explicitamente na oração: o verbo ser com 

função de verbo auxiliar (foram), o paciente (os carros), a preposição por (pela, 

i.e. por + a) e o agente (a prefeitura). 

 

 A oração ativa equivalente é: 
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 (b) A prefeitura comprou os carros. 

 

 Nesta oração ativa equivalente temos os elementos: sujeito (a prefeitura), 

verbo (comprou) e complemento (os carros). 

 

 No caso de orações tipo-passivas com ser, o agente pode estar implícito 

ou simplesmente pode não haver interesse em mencioná-lo: 

 

 (c) Os carros foram comprados. 

 

 Em outro bloco deste livro estudamos também outro tipo alternativo de 

construção tipo-passiva, com a partícula apassivadora se, i.e. Compraram-se 

carros. Porém, voltando à oração (c) acima, há pelo duas interpretações 

diferentes dessa oração, dependendo do contexto. Uma interpretação seria de 

que alguém comprou os carros, mas o interesse em saber quem os comprou é 

secundário; a outra interpretação é a de que se quer evitar divulgar quem está 

por trás da compra dos carros.  

 

 No caso das orações tipo-passivas com estar, o que há é uma condição 

resultante. Neste caso, há que se imaginar que a situação verbal expressada 

nesse tipo de construção é o resultado de vários eventos anteriores. Como 

ilustração, vejamos uma das muitas possibilidades de se imaginar vários 

eventos anteriores a um resultado, o qual no exemplo abaixo é o evento-4, a 

compra dos carros: 

 

Evento-1: O prefeito pediu ao seu secretário que comprasse vários carros. 

Evento-2: O secretário abriu uma concorrência pública. 

Evento-3: O secretário finalizou o processo de concorrência pública. 

Evento-4: Os carros estão comprados. 

 

 Evidentemente não há um número fixo de eventos anteriores. Qualquer 

que seja o número de eventos, o evento final é o que se pode chamar de 

oração resultante ou condição resultante. Temos que ter sempre em conta que no 

caso de todas essas construções, tanto as verdadeiramente passivas como as 

que são tipo-passivas, a concordância é obrigatória. 
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1.3.2. Haver e ter; haver e fazer 

 

Estes pares de verbos se alternam: 

 

 quando expressam existência: haver e ter; ou  

 quando indicam tempo transcorrido: haver e fazer.  

 

 Estes verbos nos sentidos acima correspondentes se conjugam sempre 

na terceira pessoa do singular porque em português não há um ator, i.e. 

“sujeito”, nessas construções. A função desses verbos nessas construções é a 

de apresentar uma informação, um objeto.  

 

 Podemos substituir esses pares de verbos um pelo outro correspondente 

sem comprometer o sentido. A escolha de um ou outro é uma preferência 

pessoal, estilística: 

 

 Antes havia muito pau-brasil por aqui.  

 Antes tinha muito pau-brasil por aqui. 

 Já houve muitos golpes de estado no Brasil, porém revoluções nunca.  

 Já teve muitos golpes de estado no Brasil, porém revoluções nunca.  

 Há anos que não vejo o Stephen Fry.   

 Faz anos que não vejo o Stephen Fry. 

 Havia anos que não via a Vera Fisher.    

 Fazia anos que não via a Vera Fisher. 

 Há seis semanas que não fumo.  

 Faz seis semanas que não fumo. 

 

 Por outro lado, estes verbos também têm outros sentidos e funções. Em 

outros sentidos e funções não podem ser substituidos como foi feito acima, 

tal como é o caso de haver quando funciona como verbo auxiliar. Nesse 

caso conjuga-se haver como outros verbos, em todas as pessoas. 

 

Os índios já haviam descoberto muitas curas medicinais antes da 

chegada dos europeus e das indústrias farmacêuticas. 

 Cabral havia pensado que o Brasil fosse uma ilha. 
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 O mesmo ocorre com ter e fazer em seus outros significados: 

 

Em 26 de janeiro de 1500, o espanhol Vicente Pinzón chegou ao Brasil, 

 onde hoje temos a cidade de Recife. 

Antes da chegada dos portugueses, os índios já tinham conhecimento 

 empírico sobre produtos naturais e faziam remédios de grande 

 eficácia. 

 

        

1.4. Entrando no ritmo – Atividades de 

fixação: ser, estar, ficar, ter  e haver. 

 

Exercício 1 Busque nos três poemas de 

Pessoa, e nos eventos históricos exemplos 

de uso dos verbos ser, estar, ficar, haver, ter e fazer não mencionados na parte 

anterior e descubra o significado desses verbos. 

 

Tente responder antes de olhar as respostas, mesmo que pareça difícil. Depois 
compare as suas respostas com as respostas abaixo. Respostas sugeridas: 

a) A alma é divina e a obra é imperfeita 
b) é minha a parte feita 
c) Que o mar com fim será grego ou 
romano 
d) O mar sem fim é portuguez 
e) o que me ha na alma 
f) E faz a febre em mim de navegar  
g) Voltará da sorte incerta / Que teve? 
h) num mar que não tem tempo ou 
spaço 
i) mas sei que ha a hora 
j) Para que fosses nosso  
k) Se a alma não é pequena 
l) Tem que3 passar além da dor 
m) Alguns desses povos eram os 
arawaques e caribes no norte na parte 
oeste  
n) o grupo principal era formado pelos 
panos  

a) Predicado = adjetivos que descrevem 
características inerentes, normais → SER 
b) Pred = pronome → SER  
(sujeito = a parte feita) 
c) Pred = adjetivo, inerente, normal 
    → SER 
d) Pred = adjetivo, inerente → SER 
e) Haver = existir, 3ª. pessoa 
f) Fazer = provocar, criar 
g) Ter = receber; ser alcançado, ser 
tocado 
h) Ter = possuir, manifestar 
i) Haver = existir 
j) Pred = pronome → SER (suj = tu) 
k) Pred = adjetivo, inerente, normal 
    → SER 
l) Ter = ser obrigado a 
m) Predicado = Substantivos → SER 
n) Voz passiva (era formado pelos panos)   
     → SER 

 

                                                 
3 Ter que é o mesmo que ter de. Ter de é considerado por alguns gramáticos como 
“mais castiço”, porém ter que é tão comum como ter de. 
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Exercício 2 – Ser e estar – Preencha as lacunas e em seguida busque adi-

vinhar de quem se trata, na descrição. 

 

a. Quem _____ a pessoa descrita? 

 

- Quem _____ eu? Eu       brasileira, loira 4  mas não me chamem de 

“loirinha”. _____  artista da TV brasileira e tenho um filho. Ah, outra coisa 

importante, eu  _____  sempre entre os baixinhos.  

 

- Ah, eu sei! Você é ____. 

 

b. E estas duas pessoas, você saberia dizer quem ______? 

 

- Eu _________ jogador de futebol e ele  _________ cantor, compositor e 

ministro da cultura no governo do presidente Lula. Nós dois _________ 

negros. Eu já namorei a Xuxa e costumam me chamar de Rei do Futebol, 

embora isso aborreça muito os argentinos que acham que Maradora sim, 

_________ quem  _________ o rei do futebol. Eu _________ atacante da 

seleção brasileira em 1958, 1962, e 1970, anos em que o Brasil foi campeão 

mundial de futebol. Ele, o compositor, começou a _________ conhecido no 

Brasil, no final dos anos sessenta, quando lançou com Caetano Veloso, o 

movimento musical Tropicália. Todos sabem que ele  _________ baiano. 

 

Já sabe? Eu _________   _________ e ele  _________  o  _________ . 

 

Exercício 3 – Ser e estar – Aqui vão mais algumas descrições de pessoas do 

dia-a-dia, para auxiliar em outras descrições. Preencha as lacunas e procure 

reutilizar essa informação em outros exercícios de descrição. 

 

1. Eu ____ do Rio de Janeiro, _____ carioca. Mas  _____  morando em 

Porto Alegre. Eu  _____ namorando um rapaz daqui, ele _____ gaúcho. 

Eu e ele _____ estudando na Faculdade de Medicina e _____ no terceiro 

ano. Bruno _____ louro e alto. Ele _____ de descendência alemã. Ele 

_____ morando com sua irmã aqui em Porto Alegre pois sua família 

_____ de Pelotas. Eu _____ de altura média e morena e agora que 

                                                 
4 Também se diz louro, loura, com “u”. 
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comecei a tomar cuidado _____ bem magra e sorridente. Além disso, três 

vezes por semana _____ indo à academia. 

 

2. “Oi! Meu nome _____Marilene. Nasci em São Paulo de sorte que _____ 

paulista, porém se você pudesse me ver pensaria que _____ japonesa. Na 

realidade, meus pais _____ japoneses de quarta geração. São Paulo  

_____ uma grande metrópole com pessoas do mundo inteiro. Nós  

_____ uma verdadeira mistura de raças diferentes. Minha amiga e eu  

_____ parecidas, mas ela  _____ de descendência coreana. Nós _____ 

no segundo ano colegial. Ela _____ pensando em fazer administração de 

empresas mas o meu pai _____ engenheiro então eu _____ pensando em 

fazer engenharia. Não _____ muitas alunas que conseguem entrar para 

engenharia, mas eu  _____ estudando bastante para conseguir uma vaga”. 

 

Exercício 4 – Ser, estar e ficar – Complete as orações. 

 

1. José é uma pessoa muito calma. Porém hoje de manhã ao levantar e 

ao saber que o carro não estava na garagem, ___________  irritado. 

2. Eu e minha namorada, que normalmente somos muito bravos, hoje 

ao chegar em casa, por incrível que pareça, ___________ muito 

calmos, diferentes do que somos em geral. Acho que estamos 

mudando a nossa maneira de ___________. 

3. Meu professor de matemática e minha professora de física  

___________ casados e têm dois filhos. Hoje de manhã eles estavam 

conversando e eu os ouvi comentar que ontem receberam a notícia 

sobre as novas leis do imposto de renda e por isso ___________ 

indignados com os novos impostos que terão que pagar.  

4. Minha avó ___________ muito feliz quando soube que o vovô iria 

voltar hoje do hospital para casa. 

5. Sim, me lembro dele. __________ um cara meio esquisito que nunca 

olhava nos olhos das pessoas, e conversava sempre olhando para os 

lados ou para o chão. É, ele mora num dos apartamentos daquele 

edifício que __________ do outro lado da ponte. 

6. Acabo de falar com a Mariana, minha ex-colega de faculdade, que 

___________ muito feliz com a notícia de que a empresa chamou-a 

para trabalhar. 
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7. Artur, nosso vizinho ___________ todo feliz quando sua mulher lhe 

disse que ele ia ser pai. 

8. Viu como eles ___________ bem humorados depois da nossa 

conversa?  

9. Quantos ___________ reprovados na prova de matemática? Sei que 

meu primo ___________ reprovado, mas não sei como 

_____________ a situação em geral. 

10. Olha, não vi nada de mais. Elas _____________ lá em casa até mais 

tarde, mas _____________ somente isso, nada mais. 

 

Exercício 5 – Complete as orações deste exercício com qualquer verbo, 

especialmente os verbos ter, haver, fazer e ficar. E quem sabe ser, estar e outros?  

 

1. Algumas das respostas deste 

exercício vão surpreender, porque 

__________ difíceis de responder. 

Mas isso _________ parte da ideia 

deste exercício. As respostas 

sugeridas mais adiantes vão 

complementar o processo. Num 

exame, é claro, talvez não se queira 

__________ desta forma, mas 

aqui neste exercício não deve 

____________ problemas. 

2. – Bola correndo aqui no Maracanã. 

A seleção parte outra vez para o ataque. 

Iiiii! Que coisa horrível! Álvarez 

_______ falta feia em Juninho e toma 

cartão amarelo. Ô seu juiz!!! Essa __________ de lascar, ô meu!5 

3. – Estamos a 18 minutos do segundo tempo. ________ câmbio no Brasil: Renato e 

Alex ________ nos lugares de Juninho Pernambucano e Ronaldinho Gaúcho. 

4. – Olhaí gente! O Fenômeno invade a área em tabelinha com Adriano.  

Olha o perigo!!! __________ gol do Brasil! Goooool! Bra-SIIIL! Ronaldo!  

                                                 
5 “Ô meu!” é uma expressão que caracteriza melhor as pessoas de São Paulo, porém 
há pessoas de outras regiões do Brasil que também a usam. 
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festeja e dedica esse gol à namorada Daniela Ciccarelli. Como _________ o técnico da 

seleção feminina Renê Simões, a modelo é a melhor preparadora física do Brasil. 

___________ o Fenômeno emagrecer e correr o jogo inteiro!  

5. Olha só! Agora o Ronaldo deu um chicote e entortou o zaqueiro que 

ainda__________ procurando a bola... Segue Ronaldo pela esquerda com perigo... e 

cruza... Pô, Ronaldo! Que que ________ isso??? O Fenômeno cruzou para Robinho, 

que só alcançaria a bola de cabeça se ____________ pelo menos três metros de altura. 

(Exercício inspirado em vários textos do JB Online, Bola Rolando) 

 

Exercício 6 – Complete com qualquer verbo as orações na Carta de 

achamento ao Rei Dom Manuel, escrita por Pero Vaz de Caminha, durante a 

chegada dos portugueses. Estas são algumas passagens, em linguagem mais 

atualizada porém ainda retendo e sublinhando termos já fora de uso ou 

menos usados no português do Brasil, da carta que relata a chegada dos 

portugueses ao Brasil, desde a saída das caravelas, em Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    (Trecho inicial da Carta de achamento – fonte: Wikipedia)  
 

 
           Senhor  
         (selo)           
posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a 
Vossa Alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, (...) 
(...) 
A feição deles _______ serem pardos, à maneira de avermelhados, de bons rostos e 
bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam cobrir 
nenhuma coisa, nem mostrar suas vergonhas: acerca disso, estão em tanta inocência 
como têm em mostrar o rosto. Ambos traziam furados os beiços de baixo, e metidos 
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neles ossos, ossos brancos, da compridão de uma mão travessa e da grossura de um 
fuso de algodão, agudo na ponta como furador; metem-nos pela parte de dentro do 
beiço, e o que lhe _______ entre o beiço e os dentes ________ feito como roque 
de xadrez, e de tal maneira o trazem ali encaixado que não lhes incomoda, nem 
lhes turva a fala, nem os impede de comer, nem de beber. 
Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas 
mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho 
lhes __________ sinal que pousassem os arcos. E eles os depuseram. Mas não 
pôde deles _________ fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar 
na costa. Somente arremessou-lhe um barrete vermelho e uma carapuça de linho que 
levava na cabeça, e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de 
penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como de 
papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas que 
querem parecer de aljôfar, as quais peças creio que o Capitão manda a Vossa 
Alteza. E com isto se volveu às naus por _________ tarde e não poder 
___________ deles mais fala, por causa do mar.  
À noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros que ______________ caçar 
as naus. E especialmente a Capitanisol-postoa. E sexta pela manhã, às oito horas, 
pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o Capitão levantar âncoras 
e _____________ vela. E fomos de longo da costa, com os batéis e esquifes 
amarrados na popa, em direção norte, para ver se achávamos alguma abrigada e 
bom pouso, onde nós ______________, para tomar água e lenha. Não por nos 
já minguar, mas por nos prevenirmos aqui. E quando _____________ vela 
estariam já na praia assentados perto do rio obra de sessenta ou setenta homens que 
se ____________ juntado ali aos poucos. Fomos ao longo, e mandou o Capitão 
aos navios pequenos que fossem mais chegados à terra e, se achassem pouso seguro 
para as naus, que amainassem. (...) 
E, pois que, Senhor, é certo que assim neste cargo que levo, como em outra qualquer 
cousa (=coisa) que de vosso serviço for, Vossa Alteza há-de ser de mim muito bem 
servida, a Ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de S. Tomé 
Jorge d'Osoiro, meu genro, o que d'Ela receberei em muita mercê. 
Beijo as mãos de Vossa Alteza.  
Deste Porto Seguro, da vossa ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de 
maio de 1500.  
Pêro Vaz de Caminha  
 

O texto da Carta de Achamento do Brasil, de Caminha, escrivão da frota de 
Pedro Álvares Cabral, pode ser encontrado na internet em vários sites, e.g. 
site http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1702u57.jhtm. A carta 
original se encontra até hoje no Arquivo da Torre do Tombo, em Lisboa. 
Essa carta somente veio a público em 1817. Consta que foi escrita entre terça-

javascript:showHideLayers('mao','','show')
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feira, 21 de abril e sexta-feira, 1o. de maio de 1500, um relato em forma de 
diário. 

 

1.4.1. Sugestões para atividades adicionais com os verbos ser, estar, 

ficar, haver, ter  e fazer: 

  

Gente famosa ou não – Outras pessoas mais conhecidas pelos estudantes, 

os própios estudantes ou outras personagens que o livro já tenha apresentado 

podem ser descritas e adivinhadas na sala de aula.  

 

Um médico, por favor! Cada aluno sente sintomas de uma doença. Um 

aluno é o médico e precisa fazer perguntas como. Como vai/está? Onde/O 

que está doendo? Alguém em sua família é diabético? Seria aconselhável 

preparar de antemão uma lista de doenças e sintomas como dor de cabeça, 

enxaqueca e outras. 

 

 
Vamos lá! Responda antes e somente depois de responder compare as suas respostas 
com as respostas abaixo. Respostas sugeridas porque em certos casos há outras 
respostas possíveis: 
Exercício 2: a. é; sou, sou, sou, estou; a Xuxa. b. são; sou, é, somos, é, é, fui, ser ou 
ficar, é; sou, o Pelé, é, o Gilberto Gil. 
Exercício 3: (1) sou do Rio, sou carioca, estou morando, estou namorando, é 
gaúcho, estamos estudando, estamos no terceiro ano, é louro, é de descendência, está 
morando, é de Pelotas, sou de altura média, estou um pouco acima do peso, estou 
fazendo, estou indo. (2) é Marilene, sou paulista, sou japonesa, são japoneses, é uma 
grande metrópole, somos uma verdadeira mistura, somos parecidas, é de 
descendência, estamos no segundo colegial, está pensando, é engenheiro, estou 
pensando, são muitas alunas, estou estudando. 
Exercício 4: 1. ficou 2. estávamos, ser 3. são, ficaram 4. ficou, mas veja que 
estava também poderia ser usado especialmente se a conjunção fosse “porque” em 
lugar de “quando”. Se a resposta fosse “estava”, isso indicaria o estado da pessoa sem 
imaginar o momento preciso de mudança de estado, ao passo que “ficar” indica uma 
mudança imediata ao momento da notícia. Devido a essa “imediatez”, a resposta 
“ficou” é mais apropriada com a conjunção “quando”. 5. Era, fica. 6. estava ou 
ficou 7. ficou (idêntico ao número 4) 8. ficaram/estavam/são/estão, etc. 9. 
ficaram ou foram (“estavam” e outras respostas, no presente, etc. seriam também 
possíveis), ficou ou foi, ficou ou foi, etc. 10. ficaram, foi, etc.   
Exercício 5: 1. são, faz, fazer, haver 2. faz, foi 3. Estamos, Tem, entram 4. É, disse, 
Fez  5. fica, é, tivesse. A Carta: é, fica, é, fez, haver (=conseguir, ter), ser, haver, fez, 
fazer, ficássemos, fizemos, haviam (“haver” nesta oração funciona como verbo 
auxiliar e não no sentido de “existir”) 
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1.5. Em sintonia com a língua – A sílaba e o 

acento de palavra. 

O anexo-1 no final deste livro há uma introdução 

ao quadro de fonemas do português, para servir 

de apoio para alunos sem familiaridade com 

termos fonético e fonológicos. 
Banjo-cavaco de quatro cordas 
 

1.5.1. A sílaba 

O tipo de sílaba mais comum em português é formado por uma consoante 

(C) e uma vogal (V): pa.ra.le.le.pí.pe.do, po.ro.ro.ca, vo.cê, go.za.do.  Devido a essa 

tendência em terminar as sílabas com uma vogal, a linguagem falada no Brasil 

tenta manter essa preferência no discurso espontâneo eliminando certos 

fonemas na fala: fazê em lugar de fazer, pisicologia em lugar de psicologia, 

adivogado, em lugar de advogado, piquenique, i.e. [pi.ki.ní.ki], em lugar de pic-nic, 

entre outros inúmeros exemplos. Assim, o primeiro passo para se dividir 

palavras em sílabas é o de seguir essa tendência.  

 

Divisões silábicas: Regras abreviadas 

 

Regra-1 Dividir as sequências vogal-consoante-vogal dessa forma:  

VCV → V.CV 

 

  Exemplos: i.ta, e.co, A.na, hi.no, sá.ba.do, a.ci.ma, ho.mem,  

  pe.que.no, di.vi.na, tem.po (em=ε~), ve.jo, ba.ço, ho.ra.  

 

Regra-2 Manter juntos os grupos consonânticos formados com as oclusivas 

(b, d, g, p, t, k) e as fricativas v, f, combinadas com as líquidas (l ou r).   

 

  Exemplos: gran.de, pa.drão, o.bra, en.con.tra.rá, sem.pre, en.tre,  

  breve, lá.gri.mas, cru.zar.mos, o.pri.mir, a.tlân.ti.ca, cons.tru.ção,  

  a.fri.ca.no, a.tle.ta, la.vra.do, li.vre. 

  

  Nota-1: não há palavras, mas pode have nomes estrangeiros, com  

  as sequências dl e vl.  

  Nota-2: Os grafemas -ss- e -rr- separam-se: pás-sa-ro, car-ro;  

  lh e nh mantêm-se juntos: pa-lha, ma-nhã.  
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Regra-3 Manter juntos os grupos vocálicos, i.e. ditongos e tritongos, e 

separar as vogais que formam hiatos. Esta regra-3 nos leva a outro tópico, 

visto adiante, sobre os ditongos, hiatos e tritongos.  

 

  Exemplos: cau.sa, pas.sa.gei.ro, Pa.ra.guai 

 

Regra-4 Verificar se há palavras em português que começam ou terminam 

com a divisão silábica que se quer fazer. O asterisco em uma forma, indica 

que normalmente a forma não é possível (a.*ster.i.*sco). Verifique também se 

há palavras que terminam com o mesmo final da divisão silábica que se quer 

fazer.  

 

  Exemplos:  

  in.*stru.ção não é uma divisão silábica possível porque não há  

  nenhuma palavra em português que começa com st-.  

  O correto é ins.tru.ção. 

  tran.*sport.e tampouco é possível porque em português nenhuma  

  palavra começa com sp- ou termina com –rt.  

  O correto é trans.por.te. 

  imp*.é.rio e temp*.o não são possíveis porque nenhuma palavra em  

  português termina com –mp.  

  O correto é im.pé.rio e tem.po. 

  *sing*.u.lar não é possível porque nenhuma palavra em português  

  termina com –ng.  

  O correto é sin.gu.lar. 

  po.*ssí.vel, o.co.*rrem, pa.*ssar e te.*rri.tó.rio não são possíveis  

  porque nenhuma palavra em português começa com ss- ou rr-.  

  O correto é pos.sí.vel, o.cor.rem, pas.sar, ter.ri.tó.rio. 
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5.1.4 Ditongos, hiatos e tritongos 

 
No quadro abaixo, vemos os ditongos do português do Brasil, do inglês e do 
espanhol.  
 

Ditongos crescentes 
(Rising Diphthongs) 

Ditongos decrescentes 
(Falling Diphthongs) 

S
ím

b
o

lo
 

fo
n

ét
ic

o
 

 

Português 
do Brasil 

Espanhol Inglês 

S
ím

b
o

lo
 

fo
ét

ic
o

 Português 
do  

Brasil 
Espanhol Inglês 

ie Diego Diego ─ ei sei seis sale 
iε dieta ─ ─ εi ideia ─ ─ 
ia piada copiar ─ ai sai hay site 
iø agiota ─ ─ øi dói ─ soy 
io iodo ─ ─ oi doido doy ─ 
iu diurno diurno ─ ui fui ¡Ui! ─ 
ui Luís Luiz ─ iu viu ─ ─ 
ue suevo suerte ─ eu seu pseudo ─ 
uε sueca ─ ─ εu céu ─ ─ 
ua suave suave ─ au sal sauna south 
uø suor ─ ─ øu sol ─ ─ 
uo duodeno mutuo ─ ou sou Souto so 

1. As correspondências de sons entre as 

vogais do português e espanhol com as 

vogais do inglês nesta tabela são úteis, bas-

tante conhecidas, mas não são perfeitas.  

2. Na linguagem falada, ditongos foné-

ticamente crescentes são limitados às 

sequências qu, gu: qual, equestre, linguiça. 

Fora esses casos, os ditongos crescentes se 

realizam como hiatos. 

3. O ditongo ei no interior de palavras 

(manteiga) é comumente pronunciado co-

mo monotongo (mantega); ou é comumen-

te pronunciado como monotongo em to-

dos contextos (pouco → poco, falou → 

falô). 

uu sul ─ soon 

ii ─ ─ seat 

 
Ditongos nasais decrescentes 
(Nasal Falling Diphthongs) 

ã i~ mãe ─ ─ 

ãu~ 
mão, 
amam 

─ ─ 

ε~ i~ 
bem, 

benzim 
─ ─ 

õ i~ 
põe, 

põem 
─ ─ 

u~ i~ muito ─ ─ 

 
 The following exercises are intended to make students aware of negative 
transfers of schwas and lenthenings from English into Brazilian Portuguese. 
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Do quadro de vogais portuguesas podemos considerar como inerentemente 

“fortes” (i.e. salientes) as vogais a, e, o, com ou sem acento gráfico. 

Normalmente, as vogais fortes são núcleos silábicos: á.re.a, pé.ro.la, jó.ia, 

bo.a, o.ce.a.no. Na linguagem falada essas vogais podem mudar e deixar de 

ser núcleo, mas essas mudanças não devem causar dificuldades ao aprendiz.    

 

As outras duas vogais, i e u são inerentemente menos fortes (i.e. menos 

salientes) ou “débeis”. Essas vogais podem ou não formar núcleos vocálicos. 

Eis alguns exemplos dessas vogais atuando como núcleos vocálicos: tú.ni.ca, 

gu.ri, fi.lho, mu.dan.ça, miudo, fui, sa.iu, rui.do. Quando essas vogais não 

são o núcleo da sílaba, elas podem vir antes, pré-nuclear, ou depois do 

núcleo, pós-nuclear, formando o que chamamos de ditongos (e.g. mais, 

dia.ria) e com menos frequência, tritongos, e.g. Pa.ra.guai, uau!. Note que 

nestes dooios últimos exemplos “a” é o núcleo de todas as sílabas.  

 

No português brasileiro, podemos definir o ditongo de uma maneira 

prática e útil: ditongo é um encontro de duas vogais dentro de uma 

mesma sílaba. De maneira semelhante, tritongo é o encontro de três vogais 

dentro de uma mesma sílaba. Mantendo essa mesma linha prática, neste livro, 

também consideramos como ditongo, os casos considerados ditongos 

fonéticos, ou seja formados como consequência de alterações que vão 

ocorrendo na pronúncia. Por exemplo, as palavras Brasil, sol e rapaz são 

comumente pronunciadas com ditongos fonéticos: Brasiu, sóu e rapais. 

Tendo em mente essa visão prática, estes são os ditongos do português 

brasileiro: 

 

Ditongos com vogais débeis pré-nucleares, i.e. ditongos crescentes: 

 

rui.do: vogal débil, pré-nuclear: u; vogal forte, nuclear: i; 

Sue.li: vogal débil, pré-nuclear: u; vogal forte, nuclear: e, fechada; 

sue.ca: vogal débil, pré-nuclear: u; vogal forte, nuclear: e, aberta; 

qua.se: vogal débil, pré-nuclear: u; vogal forte, nuclear: a; 

suor: vogal débil, pré-nuclear: u; vogal forte, nuclear: o, aberta; 

a.tuô, pronúncia popular de “atuou”: vogal débil, pré-nuclear: u;  

vogal forte, nuclear: o, fechado; 

 Die.go: vogal débil, pré-nuclear: i; vogal forte, nuclear: e, fechada; 

die.ta: vogal débil, pré-nuclear: i; vogal forte, nuclear: e, aberta; 
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pia.da: vogal débil, pré-nuclear: i; vogal forte, nuclear: a; 

a.gio.ta: vogal débil, pré-nuclear: i; vogal forte, nuclear: o, aberta; 

io.do: vogal débil, pré-nuclear: i; vogal forte, nuclear: o, fechada. 

 

Ditongos com vogais débeis pós-nucleares, i.e. ditongos decrescentes: 

 

a.briu: vogal débil, pós-nuclear: u; vogal débil, nuclear: i; 

Ma.teus: vogal débil, pós-nuclear: u; vogal forte, nuclear: e, fechada; 

pi.néu: vogal débil, pós-nuclear: u; vogal forte, nuclear: e, aberta; 

au.to: vogal débil, pós-nuclear: u; vogal forte, nuclear: a; 

ca.ra.col: vogal débil, pós-nuclear: u (vocalic l); vogal forte, nuclear:  

o, aberta; 

vul.to: vogal débil, pós-nuclear: u (vocalic l); vogal débil, nuclear: u; 

fa.lei: vogal débil, pós-nuclear: i; vogal forte, nuclear: e, fechada; 

pas.téis: vogal débil, pós-nuclear: i; vogal forte, nuclear: e, aberta; 

mais: vogal débil, pós-nuclear: i; vogal forte, nuclear: a; 

doi.do: vogal débil, pós-nuclear: i; vogal forte, nuclear: o, fechada; 

dói: vogal débil, pós-nuclear: i; vogal forte, nuclear: o, fechada; 

Rui: vogal débil, pós-nuclear: i; vogal débil, nuclear: u; 

 

NOTAS: (1) O ditongo “ou” passou a ser foneticamente monotongo (“o”) 

no português do Brasil de hoje. Embora menos comum, ainda se ouve a 

pronúncia de ditongos em “ou”, especialmente quando se quer dar ênfase: 

“Falooou, tio!” (2) De forma semelhante, o ditongo “ei” dentro de palavras, 

também passou a ser monotongo (“e”) como em man.tei.ga → man.te.ga, 

man.tei.ga → man.te.ga. (3) Os sons nasais em –im e –um, também podem 

ditongar-se, embora sejam mais comuns como monotongos: sim, pai.zim, 

um, a.tum. (4) Quando i e u aparecen juntas como ditongo, normalmente a 

primeira é o núcleo ou seja a mais saliente: cui.da.do, sui-ge.ne.ris, mui.to, Rui, 

vul.to; fil.me, viu, psiu! 

 

Ditongos nasais decrescentes:  

 

pão [pãu~]: vogal forte, nuclear: a; vogal débil, pós-nuclear: u;  

põe [põ i~]: vogal forte, nuclear: o; vogal débil, pós-nuclear: i;  

bem [bε~ i~]: vogal forte, nuclear: ε; vogal débil, pós-nuclear: i;  

mãe [mã i~): vogal forte, nuclear: a; vogal débil, pós-nuclear: i. 
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 Nota: Não há ditongo nasal crescente, nem hiato nasal, nem tritongo 

nasal.  

  

Assim como em outras disciplinas, também em estudos linguísticos a 

palavra hiato indica uma separação. Em outras palavras, dá-se um hiato 

quando duas vogais contiguas se pronunciam em sílabas contiguas 

separadas. O hiato pode ocorrer tanto dentro de uma palavra (e.g. pa.e.lha, 

di.a) como entre duas palavras em sequência (e.g. O Jô ainda não chegou, Você é 

legal)  

 

Exercício – Escolha duas estrofes nos poemas de Pessoa e faça a separação 

silábica dessas estrofes. 

 

Respostas sugeridas: 

E a cruz ao al.to diz que o que me ha na al.ma 

E faz a fe.bre em mim de na.ve.gar  

Só en.con.tra.rá de Deus na e.ter.na cal.ma 

O por.to sem.pre por a.char. 

 Le.van.do a bor.do El-Rei D. Se.bas.ti.ão, 

 E er.guen.do, co.mo um no.me, al.to o pen.dão 

 Do Im.pé.rio, 

 Foi-se a ul.ti.ma nau, ao sol a.zia.go 

 Er.ma, e en.tre cho.ros de an.cia e de pres.sa.go 

 Mys.te.rio 

Va.leu a pe.na? Tu.do va.le a pe.na 

Se a al.ma não é pe.que.na. 

Quem que.re pas.sar a.lém do Bo.ja.dor 

Tem que pas.sar a.lém da dor.  

Deus ao mar o pe.ri.go e o a.bys.mo deu,  

Mas ne.lle (ou nel.le) que es.pe.lhou o céu. 

 

 
1.5.2. O acento de palavra 

 

Com base na silabação podemos classificar as palavras em português de 

acordo com o número de sílabas e a sílaba acentuada, em monossilábicas, 
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oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O bloco V discute o acento a 

nível de oração e o impacto do acento no ritmo do português brasileiro. 

 

Monossílabos:  

mim, sei, Deus, vê, sou, sim, há. Este tipo de palabra, com uma sílaba, não é 

considerado palabra oxítona e sim como monossílabo.  

 

Palavras oxítonas (última): 

pen.dão, Se.bas.ti.ão, vol.tou, na.ve.gar, en.con.tra.rá, Por.tu.gal, a.lém, 

na.ve.guei, por-fa.zer, dei.xei, a.re.al. 

 

Palavras paroxítonas (penúltima): es.for.ço, gran.de, ho.mem, pe.que.no, 

Dio.go, di.vi.na, en.si.nam, es.tas, Qui.nas, o.bra, im.per.fei.ta, fe.bre, 

sem.pre.  

 

Nota: as paroxítonas são as que ocorrem com mais frequência, especialmente 

na linguagem escrita. Essa tendência a paroxítonas é semelhante ao que 

ocorre em espanhol, levando certas palavras a mudarem o lugar do acento, de 

proparoxítona a paroxítona quando as mudanças na estrutura léxica e sílabica 

são permitidas, e.g. português atual: a.bó.bo.ra → a.bó.bra; latim: pe.rī.cu.lum 

> pe.ri.clo >  pe.ri.go (português atual).    

 

Palavras proparoxítonas (antepenúltima): pês.se.go, fôs.se.mos, Á.fri.ca, 

prín.ci.pe, sé.cu.lo, lá.gri.mas.  

 

Nota: as proparoxítonas têm sempre um acento gráfico. 

 

 

 

1.6. Compreensão auditiva: Acento de palavra, silabação. 

 

Gravação ♫ 

Exercício-1 Ouça a gravação e responda às perguntas abaixo. 

 

a. Acento de palavra: Indique com um círculo qual das três palavras lidas em 

voz alta é diferente de maneira significativa ou se todas são semelhantes. 
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a. Primeira Segunda  Terceira  Iguais 

b. Primeira Segunda  Terceira  Iguais 

c. Primeira Segunda  Terceira  Iguais 

d. Primeira Segunda  Terceira  Iguais 

e. Primeira Segunda  Terceira  Iguais 

 

b. Acento de palavra: Indique se as palavras lidas em voz alta são 

monossílabos, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. 

 

a. Monossílabos Proparoxítonas Paroxítonas Oxítonas 

b. Monossílabos  Proparoxítonas Paroxítonas Oxítonas 

c. Monossílabos  Proparoxítonas Paroxítonas Oxítonas  

d. Monossílabos  Proparoxítonas Paroxítonas Oxítonas 

e. Monossílabos  Proparoxítonas Paroxítonas Oxítonas 

 

Gravação ♫ 

Exercício-2  

 

Silabação: Ouça com cuidado as duas leituras feitas por um brasileiro do 

estado do Espírito Santo, de um dos poemas deste capítulo. Na primeira 

leitura, o poema será lido com ênfase em cada sílaba, fazendo ligações entre 

palavras, sempre que possível. Logo em seguida, o poema será lido uma 

segunda vez, normalmente, com características da pronúncia brasileira. O 

objetivo dessas leituras é o de desenvolver uma melhor compreensão auditiva.  

 
X. Mar portuguez  
 
Mar sal.ga.do, quan.to do teu sal 
São lá.gri.mas de Por.tu.gal! 
Por ti cru.zar.mos, quan.tas mães 
cho.ra.ram, 
Quan.tos fi.lhos em vão re.sa.ram! 
Quan.tas noi.vas fi.ca.ram por ca.sar 
Pa.ra que fos.ses nos.so, mar! 

 
Va.leu a pe.na? Tu.do va.le a pe.na 
Se a al.ma não é pe.que.na. 
Quem quer(e) pas.sar a.lém do 
Bo.ja.dor 
Tem que pas.sar a.lém da dor.  
Deus ao mar o pe.ri.go e o a.bys.mo 
deu,  
Mas ne.(l)le que es.pe.lhou o céu. 
 

 

 

Gravação sem som ♫ 

Exercício-3  
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Gestos linguísticos: Saber interpretar os gestos linguísticos, tanto os 

corporais como os faciais, é fundamental no aprendizado de uma língua. É 

preciso que o estudante tenha um treino pelo menos básico de como “ler” os 

gestos linguísticos. Sugerimos que o/a professor/a abra um espaço, sempre 

que houver tempo, para dar aos estudantes uma oportunidade de observar 

seus gestos faciais. Isso pode ser conseguido de maneira simples. Selecione 

um conjunto de expressões frequentes no português e “pronuncie” essas 

expressões em silêncio. O estudante terá que saber qual foi a expressão dita 

pelos movimentos dos lábios, olhos, etc. do/a professor/a. Estas são algumas 

das muitas expressões que poderiam ser usadas nesse exercício visual: Tudo 

bem?, Bom dia!, Que horas são?, Prazer., Até amanhã. Dependendo em como os 

estudantes progridam nessa identificação dos gestos faciais, o/a professor/a 

poderá incluir outras expressões mais ou menos complexas.  

 

 

1.7. Produção oral 

 
 

Ensinar é uma maneira de aprender. Assim sendo, os estudantes 
deveriam ter oportunidades para “ensinar” aos companheiros de turma 
os diferentes tópicos estudados neste curso. O professor funcionaria 
como coordenador, supervisor e mediador dessas oportunidades de 
ensinar. Dessa forma, os estudantes teriam a responsabilidade de 
aprender os tópicos para poder ensiná-los. Obviamente, o estudante 
não substituirá o professor porque todas as apresentações serão 
comentadas ou corrigidas pelo professor. 

 

Na sala de aula: silabação, acento de palavra – Estudantes poderão 

colocar-se em pares e escolher qualquer texto em português, que seja deste 

curso ou de outras fontes. Um dos estudantes lerá o texto, marcando cada 

sílaba, enquanto que e o outro o monitora. Em seguida, invertem os papéis.  

Depois de terminar a atividade anterior, cada um lê normalmente o 

mesmo texto ou se preferirem, outro texto. Enquanto um lê o texto, o outro 

estudante o monitora para ver se está lendo corretamente, especialmente em 

relação às vogais acentuadas. Para concluir, cada um escolhe uma dezena de 

palavras para ler em voz alta. A cada leitura, o outro dirá se a palavra é 

monossilábica, oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Em caso de dúvida, 

pergunte ao professor. (Duração sugerida para esta atividade: 10-20 minutos) 
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Fora da sala de aula, leituras periódicas, monitoramento próprio – Faça 

com qualquer regularidade que se queira, e.g. a cada dez dias, uma gravação 

de si mesmo de uns três a cinco minutos. Grave textos da sua escolha. É 

importante ouvir a si mesmo, porque ouvir-se ajuda, enquanto falamos, no 

monitoramento de si mesmo. Se possível, seu próprio professor ou 

professora poderão também escutar sua gravação junto à você e comentar 

sobre as áreas que requerem maior cuidado.  

 

1.8. Produção escrita – Redação: A descrição. 

 

Comentários preliminares – Neste curso 

enfatizamos a importancia de escrever. Para se 

escrever um bom texto, que seja um simples 

parágrafo ou um ensaio, é importante gostar do 

assunto sobre o qual escrevemos. Isso nos motiva 

a escrever, nos torna mais criativos e interessantes para o nosso leitor. Porém, 

há dias em que nos falta inspiração ou motivação. Por isso, oferecemos 

algumas sugestões que poderiam ser usadas.  

 Escrever bem, de maneira que retenha a atenção do leitor é dificil na 

nossa própria língua. Em uma língua estrangeira essa tarefa é ainda mais 

difícil. Porém há que se fazer um esforço, talvez colocar-se na situação de 

Xerazade, a protagonista de Mil e uma noites, que contava estórias ao rei e para 

não ser morta, mantinha-o interessado nas suas estórias indefinidamente. Suas 

estórias eram tão interessantes que o rei terminou apaixonando-se por ela e os 

dois se casaram. Porém, não se preocupe tanto com casamento. Tente 

simplesmente escrever de maneira criativa. Uma vez que se tenha decidido 

sobre um tema de interesse, ficará mais fácil organizar as ideias, ser criativo, 

inventar metáforas, enfim chamar a atenção do leitor e chi lo sa, casar-se com 

ele.  

 Na segunda metade do século XIX, uma das principais polêmicas do 

mundo literário girava em torno do processo criativo, ou seja romantismo 

versus realismo, inspiração pura versus planejamento do que buscamos criar. 

Nessa época se discutia como os bons escritores alcançavam a inspiração. 

Seria a inspiração um processo natural ou planejado? Alguns defendiam a 

hipótese de que essa inspiração surgia naturalmente, sem controle e outros 

acreditavam que se podia planejar uma obra de arte, um romance de maneira 



Baticum – Simões   39 

metódica e até fria. Edgar Allan Poe ironizou essas discussões em seu 

trabalho Philosophy of Composition, no qual mostrava que se pode planejar uma 

obra artística como se estivéssemos em um laboratório, mas que também 

pode haver uma pura inspiração. Em outras palavras, não há um método ou 

enfoque ideal para se escrever. Portanto, é importante que cada um busque 

desenvolver suas próprias técnicas e estratégias. O mais importante parece 

estar na motivação em escrever sobre algo que gostamos.  

 Abaixo segue uma sugestão sobre alguns dos fatores que poderiam ser 

levados em conta pelo aluno ao escrever, assim como pelo professor em seu 

trabalho de avaliação. Isso, é claro, pode ser ampliado ou modificado, 

dependendo do professor. 

 

Rubric – Sugestões para orientar na correção de redações e ensaios.  

  

1. As partes assinaladas com abreviações são as que apresentaram problemas. 

Em alguns casos, você deverá descobrir onde se acham os problemas e em 

outros sugere-se como corrigi-los. C significa falta de concordância; S indica 

um erro de sintaxe; Voc significa um erro no uso do vocabulário, uso da 

linguagem falada onde se deve manter uma linguagem escrita, repetição 

excessiva de palavras, entre outros. 

2. Os parênteses indicam que a(s) palavra(s) delimitada(s) por eles não 

está(ão) completamente incorreta(s) ou se trata de um estilo ou construção 

desconhecido ou ainda de menor uso.  

3. O símbolo ↔ indica uma falta de transição de uma unidade a outra. 

Nesses casos, use um conetivo ou retome à ideia anterior, modificada, para 

servir de elemento de transição. 

4. O ponto de interrogação (?) significa que não foi possível entender a 

passagem assinalada.  

5. % significa um erro no uso do pret/ imperf, por/ para, subjuntivo/ 

indicativo, entre outros contrastes. 

6. A nota poderia basear-se nos seguintes criterios e valores: 

 

Critério de avaliação: 

I – Obedecimento das instruções      10pts. 

SL – Competência socio-linguística (linguagem falada vs 

 escrita, contextualização ou coerência adequada, etc.) 15pts. 

S – Sintaxe; ordem de palavras       10pts. 
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C – Concordância (gênero, número e desinências verbais) 15pts. 

V – Vocabulário (evitar repetição de palavras, etc.)   20pts. 

O – Organização das ideias (coesão, unidade dos   20pts.  

parágrafos, clareza, conetivos. etc.)  

M – Miscelâneo: ortografia, uso de aspas (em português  10pts. 

as aspas são colocadas antes dos sinais de pontuação  

(“aspas”, “interior”.), uso consistente de maiúsculas e  

minúsculas, etc.  

Total           100pts. 

 

Alguns livros de apoio para as atividades de redação: 

 

Manual da Redação: Folha de São Paulo. São Paulo: Publifolha, 2002. 

Martins Filho, Eduardo Lopes. Manual de Redação e Estilo de O Estado 

 de S. Paulo. São Paulo: O Estado de São Paulo, Moderna, 1977. 

 

 

A descrição 
 

O motivo para começar os exercícios de escritura com descrições é bastante 

simples. Os verbos estudados neste bloco são usados com frequência nas 

descrições e podemos, por meio de redações, escrever textos breves, antes de 

entrar em trabalhos mais complexos e longos dos próximos blocos.   

 Ao escrever uma descrição, lembre-se de levar em conta o objetivo 

básico de saber (1) como, (2) quando e (3) o que dizer (4) a alguém.   

Portanto, procure descrever qualquer objeto ou pessoa que o interesse. 

Pode ser uma pessoa famosa, um amigo ou uma amiga, um estudante na sala 

de aula, uma paisagem, uma residência, algo que lhe chame a atenção. Na sua 

descrição, combine traços físicos (e.g. cor dos olhos, altura, longa extensão de 

praia, montanhas em forma de serra) e emotivos (e.g. a personalidade de 

alguém, os sentimentos que temos por uma pessoa, os efeitos de bem-estar 

de uma paisagem). Estas são algumas ideias para se escrever um ou dois 

parágrafos curtos de 200 a 300 palavras podem vir dos textos já vistos até 

agora: 

 

(1) uma descrição de Caetano Veloso; 
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(2) uma descrição de uma das regiões ou uma das cidades brasileiras;  

(3) a MPB;  

(4) uma descrição do Rei D. Sebastião (Mar portuguez). Esta descrição poderia 

ser imaginada ou baseada em pesquisa fora de aula. 

(5) Para aqueles que queiram fugir à descrição, pode-se reescrever em prosa o 

tema de uma das letras das músicas já vistas até agora. 

 

Abaixo há várias amostras de passagens de descrições que podem servir de 

apoio nesse início de um trabalho de escritura. O ideal é que cada parágrafo 

trate do mesmo assunto, da mesma ideia por uma questão de unidade. 

Normalmente, quando é necessário mudar de ideia, desviar-se da ideia 

principal, isso implica na abertura de um novo parágrafo. Assim, essa 

estratégia ajuda a manter a unidade do parágrafo e consequentemente, a 

coesão. A unidade contribui à coesão, porém se pode conseguir ainda mais 

coesão com uma sequência lógica das orações e também com transições 

apropriadas de uma oração a outra. Essas transições que resultam em um 

texto coesivo podem ser conseguidas por conetivos (ing. linking words) ou 

retomando-se uma oração ou ideia anterior por meio de outras palavras. Para 

concluir, espera-se que todo texto tenha coerência, isto é, um texto que se 

relacione com o mundo real, que faça sentido especialmente dentro do 

contexto brasileiro. É importante ter em mente a necessidade de se escrever 

com coerência porque algumas vezes pode-se ver em salas de aula uma ênfase 

na forma, na gramaticalidade das orações que nos leva a esquecer ou a colocar 

em segundo plano o conteúdo, a coerência dos textos.  

 

Fora e dentro da sala de aula – Estude as descrições a seguir e diga o que 

você julga ser a ideia principal6 e os elementos de coesão desses textos. Uma 

boa estratégia para sintetizar textos em ideias centrais é a de evitar o uso de 

verbos ao se explicar a ideia central. Quando usamos verbos para explicar a 

ideia principal terminamos muitas vezes por escrever uma oração tópica ou 

algo semelhante. A oração tópica contém não somente a ideia principal mas 

também uma opinião, ou seja uma tese. Não é fácil identificar uma ideia 

principal separada da opinião ou tese, mas é um excelente exercício intelectual 

de síntese tentar identificar uma ideia principal dentro de um texto. Tente 

                                                 
6 Neste curso, consideramos sinônimos os termos ideia central e ideia principal, os 
quais poderão ser usados alternativamente, com o mesmo sentido. 
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fazer isso com os textos abaixo. Portanto, depois de identificar a ideia 

principal de cada parágrafo, identifique os elementos de coesão. 

 

 Primeiro texto   

   

O piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva nasceu em 21/04/1960, em São 

Paulo. Quando estava com quatro anos, seu pai Milton construiu seu 

primeiro kart. Com oito anos participou do primeiro campeonato. 

Começava aí uma das mais brilhantes carreiras do automobilismo 

mundial. 

   Após vários títulos, em 1984 estreia na Fórmula 1 como piloto 

profissional passando pelas equipes Toleman, MacLaren e em 1994, a 

Williams. Conquistou vários títulos e se tornou ídolo em todo mundo e 

um herói para os brasileiros. Manteve sempre a humildade durante sua 

vida. Para a tristeza de todo o país, faleceu em 01/05/1994 num acidente 

durante a corrida no GP de San Marino, na curva Tamburello dessa pista. 

 

 Ideia principal:  

 

 Elementos de coesão:  

 

 Segundo texto  

 

A modelo brasileira Gisele Caroline Bundchen, nascida em 1980, no Rio 

Grande do Sul, já foi chamada de “Olívia Palito” por colegas de escola 

devido à sua magreza e isso a deixava muito triste. Com 13 anos e com 

quase 1,70, a mãe de Gisele a inscreveu num concurso de manequim para 

corrigir a postura.  

   Em 1994, a Elite levou a modelo para um concurso. Depois do 

concurso mudou-se para São Paulo. A partir daí fez diversos trabalhos 

pelo exterior. Eis que a moça do interior, loira de olhos azuis se tornou a 

top model n° 1. 

 

 Ideia principal:  

 

 Elementos de coesão: 
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 Terceiro texto 

 

O escritor brasileiro Paulo Coelho (Rio de Janeiro - 1947) já compôs 

letras de músicas que foram interpretadas pelas cantoras Elis Regina e 

Rita Lee e também por Raul Seixas. Seus livros têm um apelo espiritual 

muito intenso. Lançou Arquivos do Inferno em 1982, seu primeiro livro, 

sem muita ênfase. 

   Foi com “O Alquimista” (1988) que conseguiu conquistar diversos 

prêmios e o reconhecimento. Este livro é considerado um dos mais 

importantes acontecimentos literários do século XX, sendo primeiro 

lugar em 18 países e até dezembro de 2003 alcançou a vendagem de 65 

milhões de exemplares de acordo com a revista americana Publishing 

Trends. 

 

 Ideia principal:  

 

 Elementos de coesão: 

 

 Quarto texto 

 

Luiz Inácio “Lula” da Silva nasceu em 1945, numa cidade do interior de 

Pernambuco. Mas em 1952, mudou-se com a família para São Paulo. Aos 

12 anos conseguiu o primeiro emprego. Depois de ter feito um curso de 

torneiro mecânico, tornou-se metalúrgico. Após a crise do golpe militar 

de 1964, trabalhou em várias fábricas até ficar na Indústria Villares onde 

teve contato com o movimento sindical. Fundou o PT (Partido dos 

Trabalhadores) em 1980. 

   Candidatou-se para Presidência do Brasil em 1989, perdendo para 

Fernando Collor. Persistente, candidatou-se outras duas vezes (1994 e 

1998) para Presidência da República e, nas duas tentativas, perdeu para 

Fernando Henrique Cardoso. Em 27/10/2002, com quase 53 milhões de 

votos elegeu-se presidente do Brasil e foi reeleito presidente em 2006. 

 

 Ideia principal:  

 

 Elementos de coesão: 
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Respostas sugeridas: 

 

Primeiro texto – Ideia principal: primeiro parágrafo: os primeiros passos de 

Ayrton; segundo parágrafo: a carreira de Ayrton; alguns elementos de coesão: 

com oito anos, começava aí, após vários títulos. 

Segundo texto – Ideia principal: primeiro parágrafo: os primeiros passos de 

Gisele; segundo parágrafo: a carreira de Gisele; alguns elementos de coesão: e 

isso, em 1994, depois do concurso, a partir daí. 

Terceiro texto – Ideia principal: primeiro parágrafo: os primeiros trabalhos de 

Paulo Coelho; segundo parágrafo: os trabalhos mais recentes; alguns 

elementos de coesão: seus livros, este livro. 

Quarto texto – Ideia principal: primeiro parágrafo: Lula desde o nascimento 

até a fundação do PT; segundo parágrafo: a chegada à presidência; alguns 

elementos de coesão: aos 12 anos, depois de ter, após. 
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