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BLOCO III  
Século XVIII: Eventos e letras em 
contraponto: A descoberta do ouro, as 
invasões francesas e holandesas, os 
quilombos e a independência do Brasil 
 

 
A árvore do pau-brasil, no Jardim 

Botânico, Rio. 

Este é um bloco 
bastante denso, não 
só em conteúdo tex-
tual como também 
gramatical. As duas 
letras deste bloco 
podem gerar uma 
grande produção de 
pesquisa fora da sala 
de aula, se for de 
interesse para o pro-
fessor. Como sem-
pre, essas mesmas 
letras também pode-
rão facilitar muita 
produção de ativida-
des.    Vegetação brasileira, no Jardim 

Botânico, Rio. 

 
Os textos e pontos gramaticais a serem estudados: 

 

 Textos: Não existe pecado ao sul do Equador e Guerra Santa; 

 Gramática: as orações complexas, subordinadas e coordenadas; o 
subjuntivo em comparação com o indicativo, e o futuro do 
subjuntivo; 

 Pronúncia: Consoantes lh e nh; t e d seguidas de e átona; 
levantamento vocálico da vogal e seguida e o; as sequências ti, di; 
Levantamento vocálico; palatalização; consoantes ch, lh e nh; 
continuação das vogais abertas e fechadas; 

 Prática de redação: comparação e contraste. 
 

Sugerimos cerca de 5-6 aulas de 50 minutos cada, para este bloco. 
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Séculos XVI e XVII retomados do 
bloco anterior 
 
23-24 de agosto de 1572 A noite de São 
Bartolomeu: dias em que ocorreu o mas-
sacre de protestantes executados em Paris 
e nas regiões vizinhas por instigação de 
Catarina de Médici e grupos católicos (em 
francês, Guises) e outros políticos em luta 
pelo poder, especialmente na França, 
Espanha e Países Baixos.  
 
1630-1694  Quilombo dos Palmares: maior 
quilombo brasileiro, localizado no estado 
de Alagoas e deve seu nome à grande 
quantidade de palmeiras ou palmas que 
existe na região. Em 1675, sua população 
foi avaliada em 25-30 mil habitantes. Seu 
líder se chamava Zumbi. Em razão da es-
cassez de mão-de-obra e de sua atuação 
como incentivo às fugas dos escravos, 
Domingos Jorge Velho, bandeirante pau-
lista, foi contratado para destruir o 
quilombo. 
 
1698 até 1800, descoberta do ouro na 
região que hoje leva o nome de Estado de 
Minas Gerais. Costuma-se atribuir o início 
da mineração à descoberta do ouro feita 
por Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, 
embora a corrida do ouro começasse efe-
tivamente com a descoberta das minas de 
Ouro Preto por Antônio Dias de Oliveira, 
em 1698. A exploração da mineração en-
sejou a criação de uma nova classe social: 
a pequena burguesia urbana, formada 
principalmente por funcionários públicos 
e profissionais liberais. Esta classe irá ado-
tar as ideias em voga na Europa, que eram 
contra o Antigo Regime. Durante o século 
XVIII, 1000 toneladas de ouro e 3 mi-
lhões de carates de diamantes foram des-
cobertos e enviados à Europa com gran-
des consequências sociais, políticas e 
econômicas.  
 Embora o ouro fosse enviado para 
Lisboa, os ingleses, sob o tratado de 
Methuen (1703) recebiam toda essa rique-

Não existe pecado ao sul do 
equador (1973) 
Autor e intérprete: Chico Buarque 
 
Não existe pecado do lado de baixo do 
Equador  
Vamos fazer um pecado rasgado, 
suado, a todo vapor* 
Me deixa ser teu escracho, capacho, teu 
cacho  
Um riacho de amor  
Quando é lição de esculacho 
Olha aí, sai debaixo 
Que eu sou professor  
Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me 
jantar  
Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá  
Vê se me usa, me abusa, lambuza  
Que a tua cafuza  
Não pode esperar 
Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me 
jantar  
Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá  
Vê se me esgota, me bota na mesa  
Que a tua holandesa  
Não pode esperar  
 
Não existe pecado do lado de baixo do 
equador 
Vamos fazer um pecado rasgado, suado 
a todo vapor 
Me deixa ser teu escracho, capacho, teu 
cacho  
Um riacho de amor  
Quando é a missão de esculacho 
Olha aí, sai de baixo 
Eu sou embaixador 
 
*Versos originais vetados pela censura: 
“Vamos fazer um pecado safado debaixo do 
meu cobertor”. 
 
 
Guerra Santa (19  ) 
Autor e intérprete: Gilberto Gil,  
With permissions from Preta Music 
and Warner Music Brazil 
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za em troca de produtos têxteis, em razão 
do déficit acumulado por Portugal pela 
troca de produtos vinícolas por produtos 
têxteis.  
 
1695 Descoberta do ouro em Minas 
Gerais. 
 
Século XVIII O Marquês de Pombal 
(1750-1777), secretário de Estado sob o 
reinado de D. José I, extingue o sistema de 
capitanias hereditárias que passam a ser 
reais (i.e. o rei decide a duração) e cria um 
governo centralizado. Pombal foi respon-
sável pela modernização do Império Por-
tuguês. Nessa época os comerciantes 
começam a ter acesso à administração 
municipal. 
 
1709-1711 Guerra dos Mascates (i.e. dos 
comerciantes portugueses) no Nordeste, 
cuja causa principal era o conflito entre os 
donos de terras, nobreza açucareira e os 
comerciantes. 
 
1763 O Rio de Janeiro passa a ser a única 
capital brasileira, mediante decreto de 
Pombal. 
 
1789 Conjuração Mineira, insurreição con-
tra o domínio português, inspirada na Re-
volução Americana.  Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes, líder do movimento, 
foi enforcado no Rio em 1792.  

 
“... to see no emperors nor kings in our 
hemisphere, and that Brazil as well as 
Mexico will homologize with us”. 
(Thomas Jefferson, em carta a George 
Washington, in 1794.) 

 
1789-1799: Revolução Francesa. 

Ele diz que tem, que tem como abrir o 
portão do céu  
Ele promete a salvação  
Ele chuta a imagem da santa, fica 
louco-pinel  
Mas não rasga dinheiro, não  
   
Ele diz que faz, que faz tudo isso em 
nome de Deus  
Como um Papa da Inquisição  
Nem se lembra do horror da Noite de 
São Bartolomeu  
Não, não lembra de nada não  
Não lembra de nada, é louco  
Mas não rasga dinheiro  
Promete a mansão no paraíso  
Contanto que você pague primeiro  
Que você primeiro pague o dinheiro  
Dê sua doação, e entre no céu  
Levado pelo bom ladrão 
 
Ele pensa que faz do amor sua 
profissão de fé  
Só que faz da fé profissão  
Aliás em matéria de vender paz, amor e 
axé  
Ele não está sozinho não  
   
Eu até compreendo os salvadores 
profissionais  
Sua feira de ilusões  
Só que o bom barraqueiro que quer 
vender seu peixe em paz  
Deixa o outro vender limões  
   
Um vende limões, o outro  
Vende o peixe que quer  
O nome de Deus pode ser Oxalá  
Jeová, Tupã, Jesus, Maomé  
Maomé, Jesus, Tupã, Jeová  
Oxalá e tantos mais  
Sons diferentes, sim, para sonhos iguais 
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3.1. 
Premeditando o 
breque:  
perguntas  sobre 
o texto 

 

 
3.1.1. Conteúdo  
 
Perguntas interdisciplinares: a História e a Geografia. 
 

Nota: Lembramos que a sugestão de se pesquisar sobre o as-
sunto é apenas uma sugestão para alunos motivados em apro-
fundar-se no assunto. Na realidade as respostas que aparecem 
em seguida são suficientes para compreender os conteúdos e 
participar das atividades dentro e fora da sala de aula. 

 
Responda às questões a seguir, sobre Não existe pecado. 
 

0. Pergunta preliminar: Há alguma relação entre as letras e os eventos  

    históricos apresentados até agora? 

1. Qual o significado do título da música de Chico Buarque? (Sugestão: o   

    aluno poderá pesquisar no mapa mundi a localização da linha do equador). 

2. Qual é a importância da data de produção deste texto? 

3. Retire da música versos que remetem à repressão sexual? 

 

Responda às questões a seguir, sobre Guerra santa. 

 

4. Quem é Gilberto Gil? (Para resolver esta atividade, o aluno deverá buscar, 

na biografia de Gilberto Gil, o que se pede) 

 

Gil nasceu em 

______________, no 

Estado da ______________,  

no dia 26 de _________ de 

1942. __________ foi a 

cidade onde passou uma 

__________ e tranquila 

__________. Gil estudou no 
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Colégio dos ____________  ___________. Em 1952, matriculou-se 

__________ academia de _____________. A música de __________  

___________ o cativou. Aos 18 anos formou com amigos o conjunto _____  

_________________. 

 

Gilberto Passos Gil Moreira nasceu em Salvador, no dia 26 de junho de 

1942. Três semanas após o nascimento, sua mãe o levou para o interior, onde 

a família já residia. Foi na pequena cidade de Ituaçu que transcorreu a 

tranquila e alegre infância do menino Gilberto. A vocação musical despertou 

cedo em sua vida: aos três anos de idade já manifestou o desejo de ser 

músico, fascinado pelos sons da banda local, do sanfoneiro Cinézio e dos 

cantadores e violeiros. Ouvia com atenção os grandes sucessos das rádios do 

Rio de Janeiro, e nos dois ou três gramofones da cidade, os poucos discos 

que chegavam, como os de Orlando Silva, Bob Nelson e Luiz Gonzaga. Em 

1952, Gilberto e sua irmã foram estudar em Salvador. Foi admitido no 

Colégio dos Irmãos Maristas e matriculou-se, no mesmo ano, numa academia 

de acordeão. Na capital, seu universo ainda predominantemente rural entra 

em contato com os rítmos litorâneos, deixando-se cativar pela música de 

Dorival Caymmi. Os novos estilos vindos do Sul do país e o Jazz das Big 

Bands despertaram seu interesse. Aos 18 anos de idade formou com amigos o 

conjunto "Os Desafinados", onde reveza no acordeão e vibrafone. O mundo 

da harmonia moderna já se tornara importante em sua vida, mas a grande 

virada se dará com o impacto causado por uma das mais relevantes persona-

lidades da música popular brasileira...  

(Disponível em: http://www.gilbertogil.com.br)  

 

 Gilberto Gil foi Ministro da Cultura do Brasil, dos dois  governos de 

Luís Inácio Lula da Silva. 

 

Interpretanto a música 

 

5. Qual o significado do título da música Guerra Santa?  

6. Qual é a maior crítica que Gil faz na música?  

7. Há dois segmentos religiosos criticados, identifique-os, enumerando a 

primeira coluna de acordo com a segunda: 

 

(   ) promete a salvação a quem pagar;  (1) católico 

http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1salv.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1fam.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1itua.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1canta.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1orl.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1bobnel.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1gonz.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1acord.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1caym.htm
http://www.gilbertogil.com.br/bio/b1acord.htm
http://www.gilbertogil.com.br/
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(   ) chuta a imagem da santa;     (2) evangélico 

(   ) Papa da Inquisição; 

(   ) promete mansão no paraíso. 
 

8. A Igreja Universal do Reino de Deus, no 
Brasil, tem sido muito criticada pelo fato de 
em seus cultos, em vários momentos, soli-
citar doações aos fiéis. Gil denuncia isso em 
alguns versos da música. Identifique-os na 
letra da música. 
 
9. Explique os versos: Aliás em matéria de 
vender paz, amor e axé / Ele não está sozinho não 
 
10. O que foi a Inquisição? 
 
11. O que ocorreu na noite de São Barto-
lomeu? 
 
12. Explique por que Gilberto Gil se vale da  
comparação em: Ele diz que faz, que faz tudo 
isso em nome de Deus como um Papa da Inquisição. 
 
13. Explique por que Gil retoma o massacre 
da Noite de São Bartolomeu em Nem se 
lembra do horror da noite de São Bartolomeu.  

Imagem: Gravura registrando os 
acontecimentos nas noites de 23-

24 de agosto de 1572.  

Fonte: © Bibliothèque nacionale, 
Paris. 

 
 
Respostas sugeridas:  Chico Buarque 0. Pergunta preliminar: Na realidade, não. 
Somente o primeiro evento, retomado do bloco anterior, sobre a  noite de São 
Bartolomeu pode ser diretamente relacionado com as duas letras. Esta seleção de 
temas religiosos é essencial para o entendimento da formação do povo brasileiro e 
por isso surge aqui, como um elemento de toda a história do Brasil em geral e não 
somente dos eventos listados. 1.  Como vemos sempre em obras de arte, as 
interpretações do que procurava dizer o poeta são múltiples. Uma possível 
interpretação é que os jesuitas se deram conta de que as estratégias utilizadas para 
converter os índios e o negro eram excelentes, porém nunca iriam ser totalmente 
eficazes. Tanto o índio como o negro tem uma noção de pecado distinta do europeu. 
Daí as dificuldades da igreja católica em realizar um sincretismo de verdade num país 
onde os negros africanos conseguiam manter as suas crenças e os índigenas 
tampouco se adaptavam de verdade ao catolicismo. A idéia de “pecado” trazida pelo 
catolicismo, não fazia muito sentido no Brasil como fazia na Europa. A igreja católica 
se deu conta disso e tornou-se menos rigorosa nessas cobranças junto a negros e 
índios. A música de Chico Buarque, Não existe pecado... reflete essa situação de que no 
Brasil, i.e. “abaixo da linha do equador”, não existia pecado. O tempo verbal na 
música é “presente”. Se considerarmos que se trata do presente histórico, podemos 
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referir-nos à ideia de pecado durante o colonialismo. Se o tempo “presente” é o da 
época dos militares, anos 60 e 70, nesse caso podemos pensar em pecado como 
“estado de desobediência”. Ou, de maneira mais extrema, mais ampla, se poderia 
dizer que tudo é possível no Brasil, porque o pecado, as falhas não existem. Dá-se um 
jeito em tudo. 
2. Qual é a importância da data de produção deste texto? As datas de produção de 
um texto são extremamente importantes para a construção do sentido. Essas datas 
são, na verdade, pistas contextualizadoras. Em se tratando de uma obra de Chico 
Buarque, é muito significativo, visto que esse compositor foi, na década de 70, o 
porta-voz de uma sociedade reprimida que vivia sob a “mão pesada” de um governo 
que fez com que os brasileiros ficassem acuados sob as garras da figura de um dos 
presidentes dessa época, General Garrastazu Médici. Curiosamente, o sobrenome 
desse presidente coincide com o de Catarina de Médici, a principal causadora da 
Noite de São Bartolomeu, discutida mais adiante.   
3. Retire da música versos que remetem à repressão. Dependendo da interpretação: 
Não existe pecado do lado de baixo do Equador; Deixa a tristeza pra lá; Vê se me 
usa, me abusa; Vê se me esgota; Me deixa ser teu escracho, capacho; Vamos fazer um 
pecado safado debaixo do meu cobertor. 

GGiillbbeerrttoo  GGiill  4. Gil nasceu em Salvador, no Estado da Bahia, no dia 26 de junho de 
1942. Itaguaçu foi a cidade onde passou uma alegre e tranquila infância. Gil estudou 
no Colégio dos Irmãos Maristas. Em 1952, matriculou-se numa academia de 
acordeão. A música de Dorival Caymmi o cativou. Aos 18 anos formou com amigos 
o conjunto Os Desafinados. 
Interpretando a música 
5. Qual o significado do título da música Guerra Santa? 
Uma possível interpretação é a de que o pastor de hoje estaria iniciando uma 
perseguição semelhante às guerras religiosas que ocorreram na história da 
humanidade, especialmente ao que fez a Igreja católica durante a Inquisição. A 
história da humanidade sempre foi marcada por diferentes períodos de guerras, 
cruzadas e injustiças de todos os tipos em nome de Deus. Muitas vezes era uma 
forma de manter o poder da igreja, pelo medo. 
6. Qual é a maior crítica que Gil faz na música? 
Gil critica o perigo de se proibir a liberdade de crença. Sua mensagem principal é que 
todos têm o direito de crer no Deus da sua fé: Acabemos de vez com a intolerância 
religiosa! 
7. Há dois segmentos religiosos criticados, identifique-os, enumerando a primeira 
coluna de acordo com a segunda: (2) promete a salvação a quem pagar; (2) chuta a 
imagem da santa; (1) Papa da Inquisição; (2) promete mansão no paraíso; 
8. A Igreja Universal do Reino de Deus, no Brasil, tem sido muito criticada pelo fato 
de em seus cultos, em vários momentos, solicitar doações aos fiéis. Gil denuncia isso 
em alguns versos da música, transcreva-os a seguir: contanto que você pague 
primeiro / Que você primeiro pague o dinheiro / Dê sua doação, e entre no céu / 
Ele pensa que faz do amor sua profissão de fé /Só que faz da fé profissão 
9. Explique os versos: “Aliás em matéria de vender paz, amor e axé / Ele não está 
sozinho não” 
Por meio desses versos Gil denuncia outros setores religiosos que fazem da fé alheia 
um puro comércio /negócio. 
10. O que foi a Inquisição? Em uma época em que o poder religioso confundia-se 
com o poder real, a Inquisição foi um tribunal criado pela Igreja Católica Romana 
para lutar contra a heresia por meio de um procedimento peculiar, o questionamento 
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(inquisitio). O Papa Inocêncio III (1199) apresentou esse procedimento interrogativo 
frente ao tribunal eclesiástico e confiou sua implementação aos dominicanos (século 
XIII). Esse procedimento consistia de interrogatórios, torturas e todo tipo de pressão 
física e intelectual. A Inquisição foi de grande eficácia para alcançar os propósitos da 
Igreja católica. Porém, não conseguiu afetar o protestantismo salvo na Espanha e 
Itália. Durou até o século XVIII embora se diga que tenha continuado a existir por 
algum tempo mais, sob forma política, na Espanha. 
11. Na noite de São Bartolomeu (23-24 de agosto de 1572) ocorreu o massacre de 
protestantes executados em Paris e nas regiões vizinhas por instigação de Catarina de 
Médici e grupos católicos (em francês, Guises) e outros políticos em luta pelo poder, 
especialmente na França, Espanha e Países Baixos. Nessa noite morreram cerca de 
três mil pessoas. Embora na realidade a Noite de São Bartolomeu tenha sido um 
luta política celebrada pelo rei da Espanha, Felipe II e pelo Papa Gregório XIII, 
ficou conhecida como um símbolo da intolerância religiosa.  
12. Explique por que Gilberto Gil se vale da comparação em: “Ele diz que faz, que 
faz  tudo isso em nome de Deus como um Papa da Inquisição.” (grifo nosso) 
Gil ao comparar a atitude do pastor com a do Papa da Inquisição, faz do pastor um 
instrumento de atitudes arbitrárias e cruéis comum entre muitos representantes 
religiosos sob a pretensa alegação de estarem defendendo Deus. Gil extende essa 
crítica quando retoma o massacre da Noite de São Bartolomeu: “Nem se lembra do 
horror da noite de São Bartolomeu”. Ao retomar o massacre da noite de São 
Bartolomeu, episódio sangrento, o compositor mostra que se líderes religiosos 
recordassem fatos históricos, não continuariam ainda hoje tendo atitudes que podem 
levar e têm levado à verdadeiras guerras santas ou religiosas.  
13. O monoteísmo ou qualquer tipo de fanatismo religioso é propenso à realização de 
guerras santas, porque exige que todos professem a mesma fé. Aqueles que não 
professam a mesma fé no mesmo deus são tidos por infiéis hereges que devem ser 
“salvos”, ou pela palavra ou pela força. A noite de São Bartolomeu de 1572 é mais 
um dos episódios sangrentos na história monoteísta. Fruto da explosiva relação entre 
igreja e Estado, esse massacre foi planejado sigilosamente pelos líderes católicos 
franceses (Guises), contra os protestantes huguenotes e calvinistas de Paris, contando 
com o apoio da rainha francesa Catarina de Médici (1519-1589), que temia um golpe 
de Estado. Cerca de três mil protestantes foram assassinados depois de arrastados de 
suas casas e degolados em plena rua pela turba de católicos parisienses. As guerras 
religiosas sucederam-se uma após a outra e ainda hoje são manchetes de jornais, 
graças à “bondade” do deus onipotente, onipresente e onisciente.  
 
 
3.1.2. Vocabulário 
 

 1. Contextualizando – Procure entender os significados comuns dessas 

palavras e como mudam dentro das letras.  

 

a) O que é o pecado? 

(Sugestão: Trabalhe com o sentido da palavra extraída primeiramente do 

dicionário (sentido denotativo), em seguida verifique qual o sentido que essa 

palavra adquire dentro do texto (sentido conotativo). 
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b) Qual é o sentido de “eu sou professor” no texto de Chico? 

c) O que significa “me jantar”? 

d) O que significam cafuza e holandesa no poema musical? 

 

 2. Criando com as palavras – Observe como os verbos usar, abusar, 

esperar, esgotar e botar estão sendo empregados na música de Chico 

Buarque. Elabore orações com esses verbos, valendo-se de sentido(s) 

diferente(s) daquele(s) usado(s) no texto. Veja com o seu professor como 

estão suas orações. 

 

 
Respostas sugeridas:  1. Contextualizando a) O que é o pecado? 
A palavra pecado está consignada no dicionário em sua primeira acepção como 
“violação de um preceito religioso”; na música, pode significar “indiferença aos 
ensinamentos católicos” durante a colonização, “desobediência às normas vigentes” 
no período da ditadura, no Brasil, entre outras conotações. 
b) Qual é o sentido de “eu sou professor” no texto de Chico? 
Ser professor significa “ter  um grande conhecimento sobre determinado(s) 
assunto(s)” ou “ser a autoridade”, ou ainda “o instrumento repressor por excelência”. 
Considerando que esculacho significa “repreensão em termos desmoralizantes”, 
Chico Buarque mostra com bastante ironia o uso da força, do medo que os militares 
sabem “ensinar”.  
c) O que significa “me jantar”? 
O verso “Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar”  soa como um convite ao 
rompimento com a repressão instaurada no país, aqui vista dentro de uma imagem 
erótica, “sexual” e antropofágica. A metáfora antropofágica iniciada durante a 
Semana da arte moderna de 1922 passou a ser um leitmotiv, i.e. ressurge regularmente 
dentro das artes no Brasil, dentro do contexto brasileiro. Mais adiante, se discutirão 
um pouco mais algumas ideias dessa marcante Semana de 22. Chico Buarque utilizou 
uma técnica de despistamento para driblar a censura, valendo-se da expressão 
linguística apenas “aparentemente” descompromissada, pois a verdadeira intenção é 
de fato “camuflada”, já que “comer / me jantar” revela um caleidoscópio de imagens, 
sendo que a mais chamativa é a de um apelo ao ato sexual. 
d) O que significam cafuza e holandesa no poema musical? 
Uma vez mais, é difícil ler exatamente a alma do poeta, especialmente quando se 
exige dele criar versos que driblem a censura. Cafuzo/a, como já vimos, significa a 
mistura do negro e do ameríndio. Os holandeses, durante o curto período que 
ocuparam Olinda e Recife, no século XVII, desenvolveram obras até hoje elogiadas, 
contrário ao trabalho dos portugueses. O principal personagem da peça que retrata a 
passagem dos holandeses, Calabar, é considerado “traidor” na história do Brasil 
escrita pelos portugueses. Calabar, foi uma figura real e estava do lado dos 
holandeses. Assim, a holandesa e a cafuza na música e na peça talvez seja uma forma 
de ver o inevitável, a janta antropágica realizada pelos militares, como fizeram os 
portugueses “jantando” os holandeses, os índos e os negros. Em resumo, o mais 
lindo em tudo isso são as infinitas especulações que provoca essa letra.  
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Cruzadinha Lexical 
 

          1 N          

          2 Ã          

   3        O          

                     

     4      E          

         5  X          

     6      I          

         7  S          

          8 T          

   9        E          

                     

          10 P          

          11 E          

          12 C          

          13 A          

     14      D          

    15       O          

                     

          16 A          

        17   O          

                     

          18 S          

      19     U          

     20      L          

                     

          21 D          

    22       O          

                     

          23 E          

24           Q          

          25 U          

          26 A          

           D          

         27  O          

 28          R          

 
 Cruzadinha Lexical 
 (Procure no texto de Chico Buarque as palavras para a cruzada) 
 

1. Palavra que expressa negação. 
2. Atração afetiva ou física. (Retire o til do “A” porque na resposta não 

há til.) 
3. Indivíduo servil; pelego. 
4. Desânimo; desalento. 
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5. Tem existência real. 
6. Espécie de molho feito com água-de-goma e pimenta, que 

acompanha vários pratos do norte do Brasil. 
7. Aquilo que é vergonhoso ou desmoralizado. 
8. No Pará, caldo feito com a goma de mandioca, camarões e tucupi e 

temperado com alho, sal e pimenta, a que se adiciona jambu, erva 
com propriedade de provocar sensação de formigamento na boca. 

9. Guisado de sangue, tripas e miúdos de porco ou de carneiro, bem 
condimentado. Prato português servido no Natal. 

10. Violação de um preceito religioso. Por extensão, desobediência a 
qualquer norma, ou preceito, falta, erro. 

11. Repreensão ou censura áspera, rude, ofensiva. 
12. Filha de negro com ameríndia. 
13. O contrário de tristeza. 
14. Mulher natural da Holanda. 
15. Peça de lã ou de algodão, encorpada e felpuda que serve de agasalho 

e que se usa na cama por cima dos lençóis. 
16. Combinação da preposição a com o artigo definido o. 
17. Indivíduo muito versado ou perito em alguma coisa. 
18. Ponto da esfera celeste que é a intersecção do plano meridiano com 

o horizonte real. 
19. Que suja, que emporcalha. 
20. País que fica ao sul do equador, segundo a música de Chico Buarque. 
21. Preposição de + artigo o. 
22. Tapete de fibras grossas e ásperas, de borracha dura, arame ou 

lâminas metálicas, colocado às portas para limpeza da sola dos 
calçados. Por extensão, indivíduo; servil; bajulador; pelego. 

23. Linha de latitude equidistante dos polos que divide a esfera terrestre 
em dois hemisférios. 

24. Compositor, cantor que nasceu no Rio de Janeiro, em 1944. Autor de 
muitas canções é considerado um dos maiores compositores da 
música popular brasileira. Escreveu as peças teatrais Roda Viva, 
Calabar, Gota d’água, Ópera do Malandro, e os romances Estorvo, 
Benjamin e Budapeste. 

25. Aproveitar-se sexualmente. 
26. Usar em excesso. 
27. Pôr; colocar. 
28. Representante de um governo junto a outro; chefe de embaixada. 

 

 

 
Caça-palavras – Resolva este caça-palavras, mas cubra as respostas abaixo, 
antes de olhá-las: 
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R I S Y Z N R I T G I F I M M Y A C L A V I R O D 

I A H T R S Z N X C F P T G M K L Ç P P L F H S A 

I Ç I K W U X I B T A N I A R E V E T R Ç Q P K J 

A I H A B S C U N I X I R P H I A P Q S O T A Ç P 

N I H K P A S Ç E L A S M N I X N A P I S P A R Ç 

M I Y I S U O A R E L I Ã L V H I G Y Ç A T O R B 

O Ç K I H V S U T W Q J O R I C O Y P L C O R V K 

E N J U I Z O G I Y W Z S I Y T Q K P V X L U A U 

D N I L A E M A Y J H M A R I S T A S Ç K I M Y V 

R N H Ç U I Y T R E V O N A S A C O R J K Ç I A W 

O S D E S A F I N A D O S Q W T Y Ç K H I Y C I A 

C Ç K J H D R T U I L N V X I Y E F K Ç P I S C G 

A N H R T E I V A J I N A K Ç V X I Z O I K Ç N M 

A Y J O P Ç S U C J U N H O D A V L S K J L I Â N 

M B G U Y T W R O D A F I L A Ç P U Y W A J I F O 

U M K V I O Ç S U D A B Z A K I P Ç F V Ç A F N K 

N Y H G F P I U V M A L E G R E Ç Z U V O N X I Z 

 

Respostas: Cruzadinha Gramatical 1. Não 2. Amor 3. Bajulador 4. Tristeza 5. Existe 6. Tu-

cupi 7. Escracho 8. Tacacá 9. Sarapatel 10. Pecado 11. Esculacho 12. Cafuza 13. Alegria 14. 
Holandesa 15. Cobertor 16. Ao 17. Professor 18. Sul 19. Lambuza 20. Brasil 21. Do 22. Capa-
cho 23. Equador 24. Chico Buarque 25. Usa 26. Abusa 27. Bota  28. Embaixador 

 
R I S Y Z N R I T G I F I M M Y A C L A V I R O D 

I A H T R S Z N X C F P T G M K L Ç P P L F H S A 

I Ç I K W U X I B T A N I A R E V E T R Ç Q P K J 

A I H A B S C U N I X I R P H I A P Q S O T A Ç P 

N I H K P A S Ç E L A S M N I X N A P I S P A R Ç 

M I Y I S U O A R E L I Ã L V H I G Y Ç A T O R B 

O Ç K I H V S U T W Q J O R I C O Y P L C O R V K 

E N J U I Z O G I Y W Z S I Y T Q K P V X L U A U 

D N I L A E M A Y J H M A R I S T A S Ç K I M Y V 

R N H Ç U I Y T R E V O N A S A C O R J K Ç I A W 

O S D E S A F I N A D O S Q W T Y Ç K H I Y C I A 

C Ç K J H D R T U I L N V X I Y E F K Ç P I S C G 

A N H R T E I V A J I N A K Ç V X I Z O I K Ç N M 

A Y J O P Ç S U C J U N H O D A V L S K J L I Â N 

M B G U Y T W R O D A F I L A Ç P U Y W A J I F O 

U M K V I O Ç S U D A B Z A K I P Ç F V Ç A F N K 

N Y H G F P I U V M A L E G R E Ç Z U V O N X I Z 
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Reciclando a gramática no texto 
 
Observe o verbo ficar no verso: Ele chuta a imagem da santa, fica louco-pinel 
 
1 - Substitua o verbo ficar por ser, e posteriormente, por  estar, faça as 
adaptações necessárias  e discuta qual é o sentido que cada forma verbal dá a 
nova frase. 

 

Lembrete gramatical. O professor poderá propor aos alunos elaboração de 

outras frases para que os alunos fixem a forma de uso desses verbos de 

ligação. Poderá também solicitar aos alunos elaboração de frases com outros 

verbos de ligação: permanecer, andar, continuar. 
 
Ou ainda pedir que os alunos busquem na internet, por exemplo, o uso 
desses verbos em manchetes de jornais brasileiros: 
 

Lentidão em estradas é inevitável hoje. (Folha de S. Paulo, 31/12/98) 
 Ackel é inocente no caso das turmalinas . (Folha de S. Paulo, 31/12/98) 
 Mulher fica mais doente. (Folha de S. Paulo, 10/Dez/98) 
 
2 – Gilberto Gil usou o verbo lembrar assim: 
 
“Nem se lembra do horror da Noite de São Bartolomeu  
Não, não lembra de nada não  
   
Não lembra de nada, é louco” (grifo nosso) 
 
Para você está adequado esse uso? Discuta a questão. 
 
 

Respostas - Reciclando a gramática no texto 

1 - Substitua o verbo ficar por ser, e posteriormente, por estar. Faça as adaptações 
necessárias  e discuta qual é o sentido que cada forma verbal dá a nova frase. 

 Ele chuta a imagem da santa, é louco-pinel 
 Ele chuta a imagem da santa, está louco-pinel 

Ao substituirmos o verbo ficar por ser e em seguida por estar, obteremos frases 
com sentidos diferentes. Na língua portuguesa, quando dizemos que: 

 alguém é louco-pinel, estamos apresentando o estado permanente  
 desse alguém;  
 alguém fica louco-pinel, estamos indicando a mudança instantânea  
 de estado desse alguém; 
 alguém está louco-pinel, estamos indicando o estado transitório  
 mais duradouro  desse alguém. 
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2 – Embora alguns gramáticos possam afirmar que o correto é usar a forma reflexiva 
com a preposição (lembrar-se de), na prática lembrar, lembrar de e lembrar-se de se 
alternan por preferências estílisticas ou por questões de ritmo: Eu lembro isso aí, Eu 
lembro disso aí, Eu me lembro disso aí. O autor deste curso prefere o uso de lembrar-
se de em todos os contextos. 

 
 

3.2. Aquarela do Brasil: Religiões 
 

Vemos no Brasil de hoje uma disputa religiosa que relembra, em roupagem 

contemporânea, as guerras santas de outrora. Obviamente essas guerras 

religiosas não se limitam ao Brasil. Basta olharmos as campanhas de eleições 

em outros países, especialmente as eleições presidenciais, para vermos o 

poder de influência das igrejas dentro e fora do Brasil. Apesar dessas disputas 

pelo poder, no Brasil a Constituição Brasileira garante a liberdade religiosa. 

 A partir da proclamação da república, em 1889, o Brasil deixou de ter 

uma religião oficial, embora a Igreja católica tivesse continuado a influenciar o 

povo brasileiro, até nossos dias. Hoje em dia, cerca de 70% dos brasileiros se 

consideram católicos. 

 Por outro lado, é importante notar que nos últimos anos o número de 

protestantes vem aumentando, sendo que os pentecostais são os que mais se 

destacam em termos de números. Outras denominações protestantes tanto da 

Europa como dos EUA, já estavam no Brasil antes desse surgimento das 

igrejas pentecostais, como por exemplo as igrejas episcopal, metodista, 

luterana e batista. O número de espíritas kardecistas – uma doutrina iniciada 

pelo francês Allan Kardec no século XIX, conhecida por acreditar na 

reencarnação –, chega a mais de um milhão e meio de pessoas. Temos ainda 

outra sólida e mais recente presença religiosa no Brasil, que é a Igreja 

mórmon.  

 A diversidade religiosa do Brasil, não se limita a esses grupos. Outras 

minorias religiosas como os judeus, muçulmanos, budistas e simpatizantes do 

candomblé também têm uma presença e influência, tanto religiosa como 

econômica e política consideráveis.  

 O candomblé, na realidade, tem raízes profundas na alma brasileira. 

Muitos brasileiros que acreditam no catolicismo, também acreditam no 

candomblé, não importa a classe social. Para se ter uma idéia dessa força 

religiosa, basta observar as cerimômias de fim de ano, Ano Novo, em 

homenagem a Iemanjá, a rainha do mar.  
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 O candomblé chegou ao Brasil através dos escravos africanos iorubas, 

especialmente os que vieram da Nigéria e do Benin, na África Ocidental, 

destacada no mapa à esquerda. O sincretismo religioso feito pelos jesuítas foi 

uma das tentativas de fazer com que os africanos se conver-tessem ao 

catolicismo. Na realidade, muitos africanos “aceitaram” o catoli-cismo para 

não serem perseguidos. A esperança da 

Igreja católica era que as tradições 

africanas fossem apagadas, mas isso não 

aconteceu. Hoje, com a liberdade 

religiosa, a força do candomblé mexe 

com o Brasil. Curiosamente, surgiu 

também outra religião, a umbanda, 

derivada do candomblé. A umbanda, 

também encontrada em todo Brasil, 

juntou-se ao cristianismo e espiritismo. 

 O primeiro candomblé do Brasil, 

parece ter surgido em 1830, fundado pelos negros iorubas, do antigo reino de 

Ketu, na Nigéria. Esse candomblé ficava no Bairro da Barroquinha, no centro 

de Salvador, na Bahia, numa casinha, curiosamente atrás de uma Igreja 

católica. Os outros candomblés que foram surgindo, seguiram o modelo da 

Barroquinha, com um calendário fixo de cerimônias e hierarquias bem 

definidas.  

 Se pode tentar imaginar as dificuldades da igreja católica em realizar um 

sincretismo de verdade num país onde os negros africanos conseguiam 

manter as suas crenças e os índigenas tampouco se adaptavam de verdade ao 

catolicismo. Daí, a idéia de “pecado” trazida pelo catolicismo, não fazia muito 

sentido no Brasil como fazia na Europa. A música de Chico Buarque, Não 

existe pecado... reflete essa situação de que no Brasil, i.e. “abaixo do Trópico de 

Equador”, não existia pecado. 
 
 

3.3. Compasso gramatical: os modos subjuntivo e 
indicativo  
 
3.3.1. Subjuntivo: Fundamentos 
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Em termos semânticos podemos interpretar o modo subjuntivo como uma 

atitude de não-afirmação ao passo que o indicativo pode ser interpretado 

como uma atitude de afirmação.   

 

 Em termos sintáticos, o que seria o mesmo que dizer estruturais ou 

ainda mecânicos, o subjuntivo em português, à semelhança de outras 

línguas, normalmente aparece em orações subordinadas ou dependentes. Por 

essa razão, é fundamental que se saiba reconhecer uma oração subordinada 

para se entender de fato o uso do subjuntivo.   

 

 A estrutura básica da oração complexa em que pode aparecer tanto o 

subjuntivo assim como o indicativo é a esta: 

 
 
 

(a)   

 
 

(que) 

 
 

_______________________ 
Subordinada 

 

 Normalmente, se usa o subjuntivo somente na área “subordinada”. O 

indicativo pode ser usado tanto na área “principal’ (P) como na área 

subordinada.  

  
 

(b)  
 

 
que 

 
fizéssemos silêncio. 

 

 A estrutura básica em (a) pode alterar-se mudando a posição ou ordem 

das unidades sintáticas como se vê em (c) e (d), contanto que na unidade da 

oração principal se use somente o modo indicativo. As conjunções que e se 

são as mais comuns usadas nas orações complexas, porém há outras 

conjunções conforme veremos adiante. Na teoria, o número de orações 

subordinadas é infinito embora na prática utilizemos apenas uma ou algumas 

em cada oração complexa para se evitar orações de difícil compreensão.  
 
 
 

(c)  

 
 

(que) _______________________ 
     Subordinada 

 

  Quem adora o Brasil    é aquela estudante da Argentina. 
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(d)   

 
 

(que) _____________ 
    Subordinada  

 Aquela estudante   que  adora o Brasil    é da Argentina. 
 

 As línguas humanas naturais têm vários tipos de subordinação. Porém, 

para os estudos de língua portuguesa, podemos considerar apenas três tipos 

de orações subordinadas: oração subordinada nominal (ou substantiva), 

oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial.  A oração princi-

pal é de apenas um tipo.  
 

 
 

(que) 
 

 
 
 
 

 O conceito de subordinação é análogo ao de “patrão” e seu 

“subalterno”, ou ainda “presidente” e “vice-presidente”. Se pode imaginar 

que um sub-diretor, subalterno, vice-presidente, entre outros, estão 

subordinados a um “patrão”.   
 
 Esperemos que essa imagem dê certo.  
 

 Trata-se apenas de uma imagem que pode ajudar a entender que a 

subordinada (que essa imagem dê certo) é dependente da principal (Esperemos). 

Algumas vezes a subordinada, como na vida real, funciona em uma forma 

que pode ser interpretada como independente, e.g. 
 
 Viva a vaia! 
 Talvez essa imagem não seja tão boa. 
 

 Esses dois exemplos acima mostram orações no subjuntivo sem estarem 

ligadas a outra oração que seria a principal. Mesmo assim, esse paralelismo 

parece funcionar porque muitas vezes, ironicamente, os “vices” e 

“subalternos” também tomam suas próprias iniciativas... Não é a regra, mas 

acontece.  
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 Na maioria dos casos porém, o modo subjuntivo depende de uma  

oração principal ou independente. Se quiséssemos poderíamos mudar as 

convenções e chamar a oração principal de “presidente” ou “patrão”, mas é 

claro, isso não agradaria a ninguém e por isso esses termos não constam de 

nenhuma gramática.  
 
(1) Orações substantivas ou nominais 
 
 Duvido que você ganhe. (objeto direto sublinhado) 

Só quero que você me aqueça neste inverno e que tudo  
mais vá pro inferno. (objetos diretos sublinhados) 

 

 Note que as orações em negrita funcionam como complemento verbal 

(objeto direto ou indireto), que é a sua função mais comum, mas podem ter 

outras funções sintáticas, e.g.  sujeito Que eles concordem ou não é problema 

deles. Em geral, as subordinadas substantivas ocupam o lugar que ocupariam 

um substantivo ou um pronome. Veja que o lugar ocupados pelas palavras 

em negrita poderiam ser ocupados por pronomes e substantivos sozinhos ou 

acompanhados: 
 
 Duvido isso. Duvido algo. Eu o duvido. Duvido da sua vitória. 
 Só quero o seu calor e nada mais. Só quero isso. 
 

 Daí chamarmos de oração substantiva ou nominal as orações acima: 

que você ganhe, que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá pro 

inferno. 

 

Alguns autores preferem dizer que a conjunção subordinante que e outras 

não pretencem à oração subordinada. Na realidade não existe fundamento 

teórico sólido para se afirmar isso. Neste livro, consideramos a conjunção 

que como parte da subordinada simplesmente por uma questão prática. A 

resposta à pergunta: Você só quer o quê? ou O que que você quer? será que você me 

aqueça neste inverno e não *você me aqueça neste inverno.  
 

 A conjunções mais comuns empregadas com as orações substantivas são 

que e se (Diga que/se você gosta de mim). Porém outras conjunções podem 

introduzir essas orações: 
 
 Diga quando você gosta de mim. 
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 Diga por quanto tempo você gostará de mim. 
 Diga quem gosta de mim. 
 Diga por que você gosta de mim. 
 Diga como você gosta de mim. 
 Diga onde você gosta de mim. 
 

 Veja-se que essas orações podem ter um pronome ou um substantivo 

sozinho ou acompanhado: Diga “fim-se-semana”, Diga qualquer coisa, Diga isso. 
 
 
(2) Orações relativas ou adjetivas 
  

As orações relativas não funcionam nem como sujeito, nem como 

complemento. As orações relativas funcionam como se fossem adjetivos, 

os quais, em geral determinam ou dizem algo mais ou menos específico sobre 

o substantivo ou o pronome: 
 

Não, não é bem isso! Eu ‘tava falando daquele sujeito que só fala besteira.  
O paraíso é somente para os membros que contribuírem para a nossa igreja. 

 

 Podemos ver que as orações em itálico “falam” dos substantivos 

sublinhados. Esse tipo de relativa tem o nome de restritiva que podemos 

chamar de oração adjetiva restritiva. À unidade sublinhada damos o nome 

de antecedente. A título de ilustração, podemos ver que as orações em 

itálico poderiam ser substituidas por adjetivos, ou seja modificadores, sem 

verbos conjugados: 
 
 Não, não é bem isso! Eu ‘tava falando daquele sujeito maluco.  
 O paraíso é somente para os membros presenteadores. 
 

 Há também outro tipo de relativa que parece não modificar um 

antecedente: 
 
 Quem puder vir, venha. 
 

 Na realidade o antecedente está implícito. Não é difícil imaginar nesse 

contexto que há uma pessoa entre um grupo de pessoas com quem se fala. 

Além disso, o termo “relativo” que se aplica a todas essas orações significa 

que um elemento está relacionado com outro. A oração anterior poderia ser 

reescrita destas maneiras: 
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 A pessoa que puder vir, venha  
 Venha aquele que puder vir. 
 

 De todas formas, dizer que há ou não um antecedente não muda o fato 

de que se trata também de uma oração relativa.  
 

 Assim, podemos dizer que as orações acima são do tipo restritivas, ou 

seja orações adjetivas restritivas. Há ainda outro tipo de relativa que podemos 

chamar de explicativa. Veja a seguinte oração: 
 
 Esse cara, que por sinal é muito chato, só conta piada sem graça. 
  

 A maneira mais prática de indicar a diferença entre esses dois tipos de 

relativas se faz pela inclusão de duas vírgulas que separam a principal da 

subordinada em itálico. Quando a relativa aparece entre parênteses podemos 

considerá-la como informação menos importante, informação que foi 

adicionada, mas que não faz realmente falta. Não faria muita diferença se a 

oração acima fosse dita sem a relativa explicativa: 
 
 Esse cara só conta piada sem graça. 
 

 Em termos sintáticos, os pronomes relativos, que introduzem as 

relativas, desempenham várias funções, entre as quais as funções de  
 
 sujeito – Os estudantes que deram a palestra são muito inteligentes.   
 objeto direto – Apresento o estudante que deu a palestra. 
 objeto indireto – A estudante a quem eu me refiro é a Renata. 
 predicado – Nos orgulhamos dos estudantes que éramos. 
 advérbio – A escola onde eles estudam fica perto daqui. 
 agente da passiva – A estudante pela qual fui informado não chegou. 
 
 
(3) Orações adverbiais 
 

Explicou pacientemente para que eu compreendesse. (finalidade, advérbio) 
Me inclui fora dessa! Não vou lá de jeito nenhum. Enquanto esse cara 
estiver por lá  eu não apareço. (temporalidade, advérbio) 

 

 De maneira semelhante às subordinadas discutidas anteriormente, as 

orações adverbiais também têm esse nome porque basicamente funcionam 

como advérbio. As duas orações anteriores funcionam como advérbios que 

indicam propósito e tempo. 
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 As orações adverbiais expressam diversas circunstâncias em relação à 

oração principal: 
 

causa 
comparação 
concessão 
condição 
conformidade ou modo 

consequência 
finalidade 
lugar 
proporção 
tempo 

 
Assim, as orações subordinadas adverbiais expressam: 
 

 A causa de um efeito descrito na principal. Estas são algumas das 

conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas causais: porque, visto que, 

que, posto que, uma vez que, já que, como, entre outras. 
 
 Como não se sentia bem, calou-se.  
 causa     efeito 
 
 Você está sem férias porque quer. 
 efeito    causa 
 

 Uma comparação e levam o nome de comparativas. Algumas das 

conjunções e locuções conjuntivas subordinativas comparativas são como, 

(mais ou mais) que, assim como, (tanto) como, entre outras. 
 
 Eu trabalho como você trabalha. 
 O diabo não é tão feio como se pinta. 
 
 Nestes casos, às vezes se pode omitir a subordinada. 
 
 Eu trabalho como você. 
 

 Uma concessão. Estas orações levam o nome de concessivas porque 

concedem que não tem jeito de impedir a ação principal. Apesar de tudo que 

se tentou, a ação principal é um fato consumado. As conjunções e locuções 

conjuntivas concessivas podem de uma certa forma ser substituidas por 

apesar de (que): embora, conquanto que, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais 

que, entre outras.  
 
 Mesmo se eu o tivesse explicado mil vezes, não teria entendido.  
 Apesar de tê-lo explicado mil vezes, não entendeu. 
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 Não teria entendido, ainda que o tivesse explicado mil vezes.   
 

 Uma condição para realizar a ação principal e são chamadas de 

condicionais tendo como conjunções e locuções conjuntivas se, caso, contanto 

que, desde que, salvo se, a menos que, sem que, entre outras. 

 

 Meu patrão iria ouvir umas boas, se eu ganhasse na loteria. 

 Se prometerem rir, contarei uma piada. 
 

 O jeito como se realizou a ação principal ou expressam ideias de acordo, 

conformidade com fato ou situação expressos na oração principal. Por isso 

são chamadas de conformativas ou de modo e são precedidas pelas 

seguintes conjunções: conforme, como, segundo, consoante, entre outras.  
   
 Fez tudo conforme foi exigido. 
 Fez tudo no modo em que foi exigido. 
 

 Uma consequência da ação principal e por isso se chama subordinada 

adverbial consecutiva. Estas subordinadas vêm precedidas por conjunções 

ou locuções conjuntivas como tanto que, tal que, tão que, tamanho que; de sorte que, 

de modo que, e outras.     
 
 Insistiu tanto que ela não aguentou. Agora estão casados. 
 ação        consequência 
 

 Uma finalidade da ação principal ou consequência desejada na ação 

principal. Neste caso, temos a oração subordinada final. Estas oração são 

precedidas por conjunções e locuções conjuntivas tais como para que, a fim de 

que e outras substituíveis por para. 
 
 Volte lá para que te expliquem melhor. 
  

 Uma circunstância de lugar relacionada com a ação de lugar e por isso 

têm o nome de oração subordinada adverbial de lugar, introduzida por 

conjunções e locuções conjuntivas de lugar: onde, até onde, entre outras. 
 
 Chegamos até onde pudemos. 
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 Uma proporção ou progressão e se denominam proporcionais. 

Algumas das suas conjunções e locuções conjuntivas são: à proporção que, à 

medida que, quanto mais ... mais, entre outras. 
 
 Os jogadores se desesperavam à medida em que o jogo chegava ao final. 
 

 O tempo, indicando se a ação principal e subordinada são simultâneas 

ou sucessivas anteriores, ou sucessivas posteriores. Essas subordinadas são 

conhecidas como temporais e são introduzidas pelas conjunções e locuções 

conjuntivas quando, enquanto, logo que, assim que, e outras. 
 
 Assim que entrei em casa, me dei conta de tudo. 
 ação simultânea 
 
 O telefone toca sempre que estou no banho. 
 ação simultânea 
 
 Quando voltar, (em seguida) te cobrirei de beijos. 
 ação sucessiva anterior à ação principal 
 
 Antes que você fique com raiva, vou explicar tudinho. 
 ação sucessiva posterior à ação principal porque é semelhante a 
 
 Vou te explicar tudinho para que você não venha a ficar com raiva. 
  

 Há muitas estratégias que podem ajudar-nos a saber se uma oração é 

subordinada ou principal. No quadro abaixo, sugerimos algumas delas. 
 

(1) identificar os verbos conjugados dentro de cada oração.  

Cada verbo conjugado “lidera” uma oração, seja principal ou subordinada. 
Assim, se houver somente um verbo conjugado, normalmente há somente 
uma oração simples. Para que haja uma principal e uma ou mais 
subordinadas, serão necessários dois ou mais verbos conjugados.  

Em seguida,  

(2) Procure as conjunções que conectam por dependência, os dois ou mais 
verbos conjugados.  

Normalmente, as subordinadas começam com conjunções ou locuções 
conjuntivas como que, quando, enquanto, se, entre outras vistas acima. 
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Cuidado! Há outro tipo de conjunção que conecta somente orações 
principais, chamadas conjunções coordenativas: e, mas, porém e todavia. entre 
outras. A presença dessas conjunções elimina a possibilidade de uma oração 
ser subordinada.  

 

Exercício de fixação-1 – Antes de olhar os textos abaixo, volte ao texto “A 

aquarela do Brasil: religiões”. Nos três primeiros parágrafos desse texto, tente 

seguir as orientações no quadro acima para identificar os tipos de oração. 

Seguindo os passos sugeridos no quadro, procure no texto as orações 

subordinadas em qualquer modo verbal, indicativo ou subjuntivo. Primeiro, 

sublinhe os verbos conjugados e em seguida coloque as orações principais 

entre parênteses e as subordinadas entre colchetes.  

 

 Depois de terminar o seu trabalho, verifique se as suas respostas 

coincidem com as respostas abaixo.  
 
 
Verbos conjugados: 
 

Vemos no Brasil de hoje uma disputa religiosa que relembra as guerras santas 

de outrora, em roupagem contemporânea. Porém, essas guerras religiosas não 

se limitam ao Brasil. Basta olharmos as campanhas de eleições, especialmente 

as eleições presidenciais, para vermos o poder de influência das igrejas dentro 

e fora do Brasil. Apesar dessas disputas pelo poder, no Brasil a Constituição 

Brasileira garante a liberdade religiosa. 

 

 A partir da proclamação da república, em 1889, o Brasil deixou de ter 

uma religião oficial, embora a igreja católica tivesse continuado a influenciar o 

povo brasileiro, até nossos dias. Hoje em dia, cerca de 70% dos brasileiros se 

consideram católicos. 

 

 Por outro lado, é importante notar que nos últimos anos vem 

aumentando o número de protestantes, sendo que os pentecostais são os que 

mais se destacam em termos de números. Outras denominações protestantes 

tanto da Europa como dos EUA, já estavam no Brasil antes desse surgimento 

das igrejas pentecostais, como por exemplo as igrejas episcopal, metodista, 
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luterana e batista. O número de espíritas kardecistas – uma doutrina iniciada 

pelo francês Allan Kardec no século XIX, conhecida por acreditar na 

reencarnação –, chega a mais de um milhão e meio de pessoas. Temos ainda 

outra sólida e mais recente presença religiosa no Brasil, que é a igreja 

mórmon. A diversidade religiosa do Brasil, não se limita a esses grupos. 

Outras minorias religiosas como os judeus, muçulmanos, budistas e 

simpatizantes do candomblé também têm uma presença e influência, tanto 

religiosa como econômica e política consideráveis.  
 

 As orações principais estão entre parênteses e as subordinadas entre 

colchetes. 
 
(Vemos no Brasil de hoje uma disputa religiosa)  
[que relembra as guerras santas de outrora, em roupagem contemporânea].  
(Porém, essas guerras religiosas não se limitam ao Brasil).  
 
A oração “Basta olharmos … para vermos …do Brasil” foge ao quadro acima 
porque tem dois verbos conjugados no infinitivo pessoal. “Basta” é do verbo 
bastar (ing. to be sufficient, to suffice), embora pudesse confundir-nos como se 
fosse a interjeição “Basta!”  
 
(Apesar dessas disputas pelo poder, no Brasil a Constituição Brasileira garante 
a liberdade religiosa). 
 
(A partir da proclamação da república, em 1889, o Brasil deixou de ter uma 
religião oficial),  
[embora a igreja católica tivesse continuado a influenciar o povo brasileiro, até 
nossos dias].  
 
(Hoje em dia, 70% dos brasileiros se consideram católicos). 
 
(Por outro lado, é importante notar)  
[que nos últimos anos vem aumentando o número de protestantes],  
(sendo que os pentecostais são); note que “sendo que” = “e”, conj. aditiva 
[os que mais se destacam em termos de números].  
(uma oração principal e três orações subordinadas) 
 
(Outras denominações protestantes tanto da Europa como dos EUA, já 
estavam no Brasil antes desse surgimento das igrejas pentecostais, como por 
exemplo as igrejas episcopal, metodista, luterana e batista).  
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(O número de espíritas kardecistas – uma doutrina iniciada pelo francês Allan 
Kardec no século XIX, conhecida por acreditar na reencarnação –, chega a 
mais de um milhão e meio de pessoas). 
 
(Temos ainda outra sólida e mais recente presença religiosa no Brasil),  
[que é a igreja mórmon].  
 
(A diversidade religiosa do Brasil, não se limita a esses grupos).  
 
(Outras minorias religiosas como os judeus, muçulmanos, budistas e 
simpatizantes do candomblé também têm uma presença e influência, tanto 
religiosa como econômica e política consideráveis). 
 

 Observe que de todas as orações, principais ou subordinadas, somente 

uma está no modo  subjuntivo (embora a igreja católica tivesse continuado a 

influenciar o povo brasileiro, até nossos dias). A maioria das outras estão no modo 

indicativo e duas no infinitivo. Embora o subjuntivo apareça apenas em 

orações subordinadas, o modo indicativo pode ser usado tanto nas principais 

como nas subordinadas.  
 
Exercício de fixação-2 – Consulte os dois quadros no começo deste 
capítulo. Veja se no quadro de eventos históricos e no quadro onde aparecem 
as duas letras Não existe pecado... e Guerra Santa, há algum uso de subordinadas 
com subjuntivo. 
 
 Depois de fazer a sua pesquisa, compare com as respostas abaixo.  
 

Estas são as orações que contêm subordinadas com subjuntivos: 
 
 Dentro dos eventos históricos: 
 

Costuma-se atribuir o início da mineração à descoberta do ouro feita por 
Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, embora a corrida do ouro 
começasse efetivamente com a descoberta das minas de Ouro Preto por 
Antônio Dias de Oliveira, em 1698.  

 
Embora o ouro fosse enviado para Lisboa, os ingleses, sob o tratado de 
Methuen (1703) recebiam toda essa riqueza em troca de produtos 
têxteis, em razão do déficit acumulado pela troca de produtos vinícolas 
por produtos têxteis.  

 
 Guerra Santa: 
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Promete a mansão no paraíso / Contanto que você pague primeiro / 
Que você primeiro pague o dinheiro  

 
 A letra de Chico Buarque, Não existe pecado... não tem exemplos de 
subjuntivo. 
 

 
3.3.2. Subjuntivo e Indicativo: Ampliação 
 

Uma vez que sabemos que uma oração é sintaticamente subordinada, temos 

que interpretar o significado da oração complexa. Se queremos expressar 

afirmação ou precisão, usaremos o indicativo na subordinada; por outro lado, 

se queremos expressar não-afirmação ou imprecisão usaremos o subjuntivo. 

Podemos ainda interpretar o modo subjuntivo como uma situação verbal que 

não ocorreu. O indicativo pode ser interpretado como uma situação verbal 

que ocorreu, ocorre ou ocorrerá. 

 

 Se uma pessoa diz 
 
 Não sei se ela vem, 
 

 não devemos interpretar essa situação como dúvida, porque a pessoa 

pode simplesmente afirmar aquilo que sabe ou que não sabe.  

 

 Assim, certos verbos como saber afirmam tanto o que sabemos como o 

que não sabemos. Alguns verbos também frequentes, como achar e pensar  

têm no seu significado denotativo a atitude de afirmação ou não-afirmação. A 

decisão entre uma atitude ou outra será tomada de acordo com o contexto 

(conotação) desses verbos, e.g. em oração declarativa afirmativa ou negativa, 

interrogativa afirmativa ou negativa, tempos verbais. Sem intenção de cobrir 

todos os casos, abaixo aparecem alguns contextos possíveis. Tratando-se de 

uma comparação mecânicas, algumas orações são gramaticalmente aceitáveis 

porém soam raras devido ao seu sentido estranho.  

 

 Declarativa afirmativa   

 Indicativo (passado):  Achei que ele queria esse emprego.  

 Indicativo (passado):  Achava que ele queria esse emprego.  

 Indicativo (presente):  Acho que ele quer esse emprego.   

 Indicativo (futuro):  Acharei que ele quererá esse emprego. 
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 Subjuntivo (passado):  Achei que ele quisesse esse emprego.

 Subjuntivo (passado):  Achava que ele quisesse esse emprego.

 Subjuntivo (presente):  Não se diz *Acho que ele queira esse emprego. 

 Subjuntivo (futuro):  *Acharei que ele quiser esse emprego, porém 

 Subjuntivo (futuro):  Acharei certo ou errado quando for a hora.  

 

 

 Declarativa negativa 

 Indicativo (passado):  Não achei que ele queria esse emprego.  

 Subjuntivo (passado):  Não achava que ele queria esse emprego. 

 Indicativo (presente):  Não acho que ele quer esse emprego.   

 Indicativo (futuro):  Não acharei que ele quererá esse emprego. 

 Subjuntivo (passado):  Não achei que ele quisesse esse emprego. 

 Subjuntivo (passado):  Não achava que ele quisesse esse emprego.

 Subjuntivo (presente):  Não acho que ele queira esse emprego. 

 Subjuntivo (futuro):  *Não acharei que ele quiser esse emprego, porém 

 Subjuntivo (futuro):  Não acharei errado quando for/chegar a hora.  

 

 Interrogativa afirmativa 

 

 Indicativo (passado):  Eu achei que ele queria esse emprego?  

 Indicativo (passado):  Eu achava que ele queria esse emprego? 

 Indicativo (presente):  Eu acho que ele quer esse emprego?   

 Indicativo (futuro):  Eu acharei que ele quererá esse emprego? 

 Subjuntivo (passado):  *Eu achei/achava que ele quisesse esse emprego?   

      Talvez haja falantes que considerem aceitável  

      esta oração acima.  

 Subjuntivo (presente):  *Eu acho que ele queira esse emprego? 

 Subjuntivo (futuro):  *Eu acharei que ele quiser esse emprego?, porém 

 Subjuntivo (futuro):  Eu acharei certo ou errado quando for a hora?  

 

 Interrogativa negativa 

 

 Indicativo (passado):  Não achei que ele queria esse emprego?  

 Indicativo (passado):  Não achava que ele queria esse emprego? 

 Indicativo (presente):  Não acho que ele quer esse emprego?   

 Indicativo (futuro):  Não acharei que ele quererá esse emprego? 
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 Subjuntivo (passado):  Não achei que ele quisesse esse emprego?  

 Subjuntivo (passado):  Não achava que ele quisesse esse emprego?    

 Subjuntivo (presente):  Não acho que ele queira esse emprego? 

 Subjuntivo (futuro):  *Não acharei que ele quiser esse emprego?, porém 

 Subjuntivo (futuro):  Não acharei certo quando for a hora?  

 

 Os verbos acreditar e imaginar, de significado semelhante a achar e pensar 

têm um comportamento diferente. Acreditar e imaginar, seja no passado ou no 

presente. podem levar a subordinada ao presente ou passado do subjuntivo 

ou do indicativo:  
  
 Acredito que seja/é isso mesmo.  
 Acreditei que fosse/era isso mesmo.  
 Imagino que seja/é mesmo.  
 Imaginava que fosse/era isso mesmo. 
 

 Retomando algumas das ilustrações anteriores, esta é a estrutura sintática 

que normalmente admite o subjuntivo, na parte subordinada:  

 

 

 
 

(que) 

 
 

_______________________ 
Subordinada 

 

 Conforme já foi visto, há três tipos de subordinadas: nominal ou 

substantiva, adjetiva ou relativa e adverbial.  
 

 
 

(que) 
 

 
 
 
 

 Embora preferências estilísticas e outros fatores possam mudar o que se 

espera, os verbos da subordinada tendem manter-se em paralelo com os 

verbos na principal. Dessa forma, se a situação verbal da principal indica 

futuridade, se pode esperar o mesmo na subordinada. 
 
  Seipresente que ela falapresente sério.  
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  Sabia/Soubepassado que ela falava/faloupassado sério.  
  Sabereifuturo quando ela falarfuturo sério. 
  
 Obviamente trata-se de uma tendência que pode ser mudada: 
 
  Seipresente que ela falavapassado sério. 
  Sabereifuturo que ela faloupassado sério. 
  

 Por isso, quando houver dúvida sobre o tempo verbal a ser usado na 

subordinada, tente manter o paralelismo entre as partes porque em geral essa 

estratégia funciona. 
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3.3.3. Subjuntivo: Futuro do Subjuntivo 
  

O futuro do subjuntivo pode ocorrer em qualquer tipo de subordinada, 

porém é muito comum ocorrer em orações subordinadas adverbiais.  

 

 Para se saber se é preciso usar o futuro do subjuntivo, pode ser mais 

fácil basear-se no tipo de conjunção ou locução adverbial, ao invés de basear-

se no tipo de oração. Conforme vemos no quadro abaixo, algumas locuções 

adverbiais são obrigatoriamente seguidas de um subjuntivo. Outras podem 

levar a oração subordinada tanto para o modo indicativo como subjuntivo.  
 

 INDICATIVO SUBJUNTIVO 

 Pass Pres Fut Pass Pres Fut 

A fim de que    Y Y  

À medida que Y Y    Y 

A menos que    Y Y  

A não ser que    Y Y  

Ainda que    Y Y  

Antes que    Y Y  

Apenas Y Y Y    

Assim como Y Y Y    

Assim que Y Y    Y 

Caso    Y Y  

Como Y Y    Y 

Conforme Y Y    Y 

Contanto que    Y Y  

Dado que Y Y Y    

De acordo com o que Y Y    Y 

De maneira que Y Y Y    

De modo que Y Y Y    

Depois que Y Y    Y 

Embora1    Y Y  

Enquanto Y Y    Y 

Exceto se Y Y    Y 

Já que  Y Y Y    

Logo que Y Y    Y 

Mal Y Y Y    

Mesmo que     Y Y  

Mesmo se Y Y    Y 

                                                 
1 Embora a gramática aceite o uso do indicativo com certas conjunções, e.g. embora, 
talvez, mesmo que, é preferível não encorajar tal uso, já que soaria estranho a um ouvido 
brasileiro.  
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Nem que    Y Y  

Onde Y Y    Y 

Para que    Y Y  

Por mais que    Y Y  

Por menos que    Y Y  

Porque Y Y Y    

Posto que Y Y Y    

Quando Y Y    Y 

Quanto maior ... maior  Y Y    Y 

Quanto mais ... mais Y Y    Y 

Que Y Y Y Y Y Y 

Salvo se Y Y    Y 

Se  
Y = já 

que 

Y = já 

que 

Y = já 

que 
Y  Y 

Se bem que Y Y Y    

Sem que    Y Y  

Sempre que Y Y    Y 

Sendo que (= já que) Y Y Y    

Talvez    Y Y  

Tão logo Y Y     

Visto que Y Y Y    

 

 Como ilustração, veja os exemplos abaixo em que somente é permitido 

o subjuntivo passado e presente. Para que não pode ser seguido do futuro do 

subjuntivo. 

 

 Pagam-lhe para que não conte nada. 
 Pagarão a ele para que não conte nada 
 Pagaram-lhe para que não contasse nada. 
 Pagavam-lhe para que não contasse nada 

 

 Nos exemplos abaixo, quando se interpreta a oração ou o verbo da 

principal no presente ou no passado, se usa o indicativo na subordinada. 

Quando se interpreta a situação da oração ou do verbo da principal como 

futuro ou por se fazer, hipótese, condição ou hábito dá-se o futuro do 

subjuntivo.  Há que se lembrar que muitas vezes a forma do verbo não é 

futura mas o contexto expressa uma situação por se fazer, i.e. futura: Pago 

quando puder. Uma oração como Pago quando posso significa tratar-se de uma 

condição ou hábito, e não de futuridade mesmo que se pague mais tarde. 

Resumindo, para se expressar a ideia de eventos por se concluir com 

conjunções ou locuções adverbiais do segundo grupo acima, utilizamos o 

futuro do subjuntivo. 
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Pagampresente quando podem. 

Pagampresente=futuro quando puderem. 

Pagarãofuturo quando puderem. 

Pagarampassado quanto puderam. 

Pagavampassado quando podiam. 

 

 Teste o seu entendimento sobre o uso do futuro do subjuntivo 

estudando a oração na figura abaixo, Aperte o cinto enquanto estiver sentado. Por 

que se usa o futuro do subjuntivo nesta oração? 

 
 

 

  

  

FFUUTTUURROO  DDOO  

SSUUBBJJUUNNTTIIVVOO  
 
 

AAAPPPEEERRRTTTEEE   OOO   

CCCIIINNNTTTOOO   

EEENNNQQQUUUAAANNNTTTOOO   

EEESSSTTTIIIVVVEEERRR   

SSSEEENNNTTTAAADDDOOO   

   

FFFAAASSSTTTEEENNN   SSSEEEAAATTT   

BBBEEELLLTTT   WWWHHHIIILLLEEE   

SSSEEEAAATTTEEEDDD   
 

 

 Em primeiro lugar, estiver está em uma subordinada. Em segundo lugar, a 

conjunção enquanto, igual a quando e outras, faz parte de um grupo de 

conjunções que pode levar a subordinada tanto para o indicativo como para o 

subjuntivo. No caso desta oração, Aperte na principal é uma ordem, um 

imperativo. Imperativo expressa situações por se fazer, i.e. futuridade. Daí o 

uso do futuro do subjuntivo. 

 Se mudássemos as situações verbais de Aperte, teríamos outras 

alternativas: 

 

 Apertoupassado o cinto enquanto estavaindicativo passado sentado.  

 Apertoupassado o cinto enquanto esteveindicativo passado sentado. 
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 Apertavapassado o cinto enquanto estavaindicativo passado sentado. 

 Apertariapassado o cinto enquanto estivessesubjuntivo passado, hipótese sentado. 

 Apertapresente o cinto enquanto estáindicativo presente, hábito sentado. 

 Apertapresente=futuro o cinto enquanto estiversubjuntivo futuro (hábito) sentado. etc. 
  

A partir do quadro anterior podemos fazer uma lista de algumas 

conjunções e locuções conjuntivas que vêm seguidas do futuro do subjuntivo 

em contextos futuros, hipotéticos ou condicionais. Embora que possa ser 

seguida do futuro do subjuntivo (Darei um presente à pessoa que fizer o melhor 

trabalho), trata-se de uma conjunção que pode ser seguida de qualquer modo 

ou tempo verbais. 
 
À medida que Enquanto Quando 
Assim que Exceto se Quanto maior ... maior 
Como Logo que Quanto mais ... mais 
Conforme Mesmo se Salvo se 
De acordo com o que Onde Se  
Depois que  Sempre que 
 

 
Casos particulares 
 
Embora e talvez – No caso das orações iniciadas pelas conjunções embora e 
talvez o uso de subjuntivo ou indicativo é uma decisão pessoal do locutor, já 
que tanto o indicativo como o subjuntivo podem ser usados dependendo do 
interesse em afirmar ou não o que se diz. No entanto, Brasil há uma 
tendência a se usar o subjuntivo depois dessas duas partículas.  
 
 Embora ele tenha falado muito sobre isso, eu ainda não entendi. 
 
 

Até que – A conjunção até que tem diferentes significados. Pode significar na 

realidade não (ing. not really) em orações como Até que não achei tão ruim assim não; 

ou ainda pode ser um intensificador, igual a mesmo: Acho até que ela iria, entre 

outros.  Nesses casos, não se usa com o subjuntivo.  

Porém, quando exprime uma situação ainda por ocorrer, leva a 

subordinada ao subjuntivo:  
 

1) Vou ficar por aqui até que eles venham, falou?  
  (subjuntivo, evento ainda por ocorrer) 
2) Normalmente fico por aqui até que eles venham.  
 (subjuntivo, hábito, mas evento ainda por ocorrer)  
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3) Fiquei aqui até que eles vieram.  
 (indicativo, evento já ocorreu)   
4) Fiquei aqui até que eles viessem.  
 (subjuntivo, evento por ocorrer)   
5) Eu ficava por aqui até que eles chegassem.  
 (subjuntivo, hábito, porém futuridade) 

 
 

A conjunção SE em orações hipotéticas (ing. If-clauses) – As gramáticas 

portuguesas denominam as orações com a conjunção se de período 

hipotético de três tipos: real, possível e irreal. Trata-se de uma explicação 

interessante, já usada em outro livro deste autor, Pois não, porém neste livro 

utilizaremos outros termos. Assim, vejamos. 

 As construções com se podem ou não exprimir uma situação que  

ocorreu ou está por ocorrer. Em geral, são orações que expressam 

hipótese, probabilidade ou condição. Veja as ilustrações abaixo retiradas 

de uma letra de Ismael Silva, Nílton Bastos e Francisco Alves, do Carnaval de 

1931, e de outra letra de autoria de Herivelto Martins e Roberto Roberti, de 

1944. Ambas usam um tipo de linguagem ainda corrente hoje em dia. 
 

Se você jurar que me tem amor / eu posso me regenerar 
(condição por cumprir, por ocorrer, futuro do subjuntivo)  
Mas se é para fingir, mulher / A orgia assim não vou deixar 
(condição cumprida de maneira implícita, presente do indicativo) 

  
   

Ai, ai, ai Isaura, 
Hoje eu não posso ficar,  
Se eu cair em seus braços,  
(situação por cumprir, “hipótese”, futuro do subjuntivo) 
Não há despertador  
Que me faça acordar. 
Eu vou trabalhar! 
 

 

 Sem querer ofender a memória dos compositores, mas simplesmente 

para um exercício intelectual, podemos modificar os tempos verbais e sujeitos 

das construções acima, com SE, para melhor entendermos o seu uso: 
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 Se você jurasse ou se você viesse a jurar que me tinha2 amor / eu poderia me regenerar 
 (condição por cumprir no passado, passado do subjuntivo que é tamém 
 um futuro dentro do passado)  
 Mas se for para fingir, mulher / A orgia assim não vou deixar 
 (condição por cumprir no futuro, futuro do subjuntivo.) 
  
 Ai, ai, ai Isaura, / Hoje eu não pude ficar,  
 Se eu caisse ou viesse a cair em seus bracos 
 (condição por cumprir no passado, passado do subjuntivo que é também 
 um futuro dentro do passado)  
 Não haveria despertador  
 (oração principal, estabelece o resultado se as condições fossem  
 cumpridas) 
 Que me fizesse acordar / Eu fui trabalhar! 
 (subordinada relativa ou adjetiva, passado do subjuntivo também com  
 sentido de futuridade)  
  

 Também se poderia estudar as construções com se, como fazem muitos 

livros em geral, em um modo mais mecânico, menos natural mas que também 

auxilia bastante. Em outras palavras, as construções com se também são 

conhecidas em inglês como “if-clauses”.   
 

 (a) geralmente essas construções levam a subordinada ao passado do 

subjuntivo se o verbo da  principal tiver uma forma condicional (ing. would) ou 

futuro do passado: 
 
 Se ela pedisse eu iria sem nenhum problema. 
 Eu iria sem nenhum problema se ela tivesse pedido. 
 
 É comum usar o imperfeito do indicativo em lugar do condicional: 
 

Eu bebo pra ficar ruim mesmo, porque se fosse pra ficar bom eu tomava era remédio! 
 

 (b) Se a situação do verbo principal indicar futuridade no futuro do 

presente, obtemos o futuro do subjuntivo: 
 
 Se você for, me chama, hein! 
 Me chama se for, ‘tá okay? 
 

                                                 
2 Embora esta construção “que me tinha” esteja gramaticalmente correta, os 
brasileiros em geral poderiam evitá-la porque resulta em um cacófato, i.e. soa mal, 
como se fosse “metia” dependendo de como se fala. O bloco IV explica um pouco 
mais sobre cacofonias.  
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 As construções com se também admitem o uso do indicativo (Se ele quer 

mesmo ir, deixa, uai!), dependendo da sua interpretação, um tópico que 

veremos em mais detalhes nos exercícios adiante. Outro ponto de grande 

importância é a confusão que se pode fazer entre as formas do futuro do 

subjuntivo e do infinitivo pessoal, porque elas coincidem nos verbos 

regulares: Se eles concordarem, eu também concordo e É só eles concordarem. Esta 

última oração poderia estar também no infinitivo impessoal: É só concordar.   

 Uma estratégia para saber se se trata do infinitivo pessoal ou do futuro 

do subjuntivo é trocar o verbo regular por um verbo irregular: 
 
 É só eles fazerem que eu também faço.  
 Se eles fizerem eu também faço. 
 

   

3.4. Entrando no ritmo: 
atividades de fixação: orações 
coordenadas e subordinadas; 
subjuntivo, futuro do subjuntivo 
 

 
Exercício-1 – Separe as orações independentes ou principais com colchetes e 
coloque as orações dependentes ou subordinadas entre parênteses: 
 

1. É ele mesmo! É aquele cara que é maluco pela Edelvina e  
 só se casa se for com ela.  
2. Os dois se conheceram quando estudavam na universidade  
 e vão se casar antes de se formarem. 
3. Me disseram que eles vão morar lá até terminarem seus  
 estudos, mesmo depois de se casarem.  
4. Fiquei sabendo que eles vão para o motel onde eles  
 costumavam ir quando eram somente namorados. 
5. Tomara que eles gostem do meu presente de casamento. 
6. Logo que eles virem o tatu na sala, verão que é brincadeira  
 minha.  
7. Isso é porque uma vez eu dei à Edelvina uma preguiça que  
 ela não gostou e disse que teria sido melhor um tatu. 

 
 Exercício-2 – Explique a diferença entre as seguintes orações: 
 

i. a) Procuram um livro que trata desse tema. 
 b) Procuram um livro que trate desse tema. 
ii. a) Só vão fazer um trabalho que seja importante. 
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 b) Só vão fazer o trabalho se puderem. 
iii. a) Diga-lhe que chegam ainda hoje. 
 b) Diga-lhe que cheguem ainda hoje. 
iv. a) Sei que você pode fazer isso quando quer. 
 b) Sei que você pode fazer isso quando quiser. 
v.  a) Quando eles querem, eles trabalham. 

b) Quando eles quiserem, eles trabalham. 
 
 Exercício-3 – Subjuntivo ou indicativo? 
 
 a. Que pena que eu não ______________ (poder) ir com vocês.  
 b. É... sinto muito, mas nós não _______________ (poder) 
     viajar neste fim-de-semana.    
 c. A Juliana está doente? É uma pena, eu _____________ (ter) que  
     falar com ela com urgência.  

d. Quanto mais a gente _______________ (rezar), mais a assombração  
    aparece. (a gente = nós) 

 e. À medida que os blocos ______________ (ir) embora, nós ficávamos  
     mais tristes.  
 f. À medida que os blocos ______________ (ir) embora, nós  
    ficaremos/vamos ficar mais tristes. 
 g. Você vai ser bem atendido sempre que _______________ (vir) aqui. 
 h. Faça conforme eu _____________ (dizer) e não conforme eu faço. 
 i. Faça conforme eu _____________ (dizer) e não conforme eu fizer. 

 

 

Respostas – Exercício-1 – 1. [É ele mesmo!] [É aquele cara] que é maluco pela 
Edelvina [e só se casa] se for com ela. 2. [Os dois se conheceram] quando estu-
davam na universidade [e vão se casar antes de se formarem]. “de se forma-
rem” é objeto da preposição “antes de”; para ser uma subordinada teria que ser 
“antes de que se formem”. 3. [Me disseram] que eles vão morar lá até termi-
narem seus estudos, mesmo depois de se casarem. “Até” e “depois de” são 
também preposições. Para serem subordinadas teriam que ser “até que termi-
nem” e “mesmo depois de que se casem”. 4. [Fiquei sabendo] que eles vão para 
o motel / onde eles costumavam ir / quando eram somente namorados. 5. 
[Tomara] que eles gostem do meu presente de casamento. 6. Logo que eles 
virem o tatu na sala, [verão] que é brincadeira minha. 7. [Isso é] porque uma 
vez eu dei à Edelvina uma preguiça / que ela não gostou [e disse] que teria sido 
melhor um tatu.  

Exercício-2 – i. a) Procuram um livro que trata desse tema. (sabem qual é o 
livro, o antecedente; 2. b) Procuram um livro que trate desse tema. (ainda não 
sabem qual é o um livro, o antecedente); ii. a) Só vão fazer um trabalho que seja 
importante. (sabem o que querem, não especificaram o trabalho); b) Só vão 
fazer o trabalho se puderem (conjunção “se” indicando futuridade e condição 
para realizar o trabalho; iii. a) Diga-lhe que chegam ainda hoje. (quem fala está 
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apenas informando que umas pessoas vão chegar) ; b) Diga-lhe que cheguem 
ainda hoje. (aqui tem mais a ver com uma ordem, um imperativo indireto); iv. 
a) Sei que você pode fazer isso quando quer. (é a natureza da pessoa que 
quando tem vontade faz o que precisa); b) Sei que você pode fazer isso quando 
quiser. (não há data prevista para completar o trabalho ou o que é para ser 
feito); v. a) Quando eles querem, eles trabalham. (é a natureza deles, quando dá 
vontade, trabalham, mas se têm preguiça não trabalham); b) Quando eles 
quiserem, eles trabalham. (poderão trabalhar num futuro, numa data que eles 
decidirão) 

Exercício-3 – Subjuntivo ou indicativo? a. Que pena que eu não possa ir com 
vocês. (poder) (implica emoção, sentimento) b. É... sinto muito, mas nós não 
podemos viajar neste fim-de-semana. (poder) (normalmente se usa somente o 
indicativo em orações principais) c. A Juliana está doente? É uma pena, eu 
tenho que falar com ela com urgência. (ter) (normalmente se usa somente o 
indicativo em orações principais). d. Quanto mais a gente reza, mais a 
assombração aparece (a gente = nós; afirmação; adverbial no presente). e. À 
medida que os blocos iam embora, nós ficávamos mais tristes (adverbial no 
passado).  f. À medida que os blocos forem embora, nós ficaremos/vamos 
ficar mais tristes (adverbial no futuro). g. Você vai ser bem atendido sempre 
que vier aqui (adverbial no futuro). h. Faça conforme eu digo/disse e não 
conforme eu faço (adverbial no presente). i. Faça conforme eu disser/disse e 
não conforme eu fizer. 

 
 
Exercício-4 - Futuro do subjuntivo introduzido por quando ou se. Observe as 
orações: 
 
 Quando eu fizer dezoito anos, vou ser maior de idade.  
 Se eu ganhar na loteria, vou parar de trabalhar. 
 

 Como já vimos, o futuro do subjuntivo expressa a idéia de algo ainda 

por acontecer, ou seja expressa a idéia de futuridade. Os exercícios abaixo 

concentram-se nas conjunções “quando” ou “se”, porque são conjunções 

frequentes no futuro do subjuntivo. 
 
 
1. Conjugar o futuro do subjuntivo dos verbos regulares. Siga o exemplo de 

ganhar e conjugue os outros verbos da tabela.  
 

Ganhar 
se/quando eu 
ganhar 
se/quando tu 
ganhares 
se/quando ele 

Amar 
 
 
 

Entender 
 
 
 

Escrever 
 
 
 

Partir 
 
 
 



Baticum – Simões   43 

ganhar 
se/quando nós 
ganharmos 
se/quando vós 
ganhardes 
se/quando eles 
ganharem 
 
 
2. Complete as frases usando o verbo corretamente: 
 
a. Se eles (ganhar)   
b. Quando eu (terminar) 
c. Se um dia todos (entender) 
d. Se os alunos (tirar)  
e. Quando ela (partir) 
f. Se nós (amar)  
 

O futuro do subjuntivo dos verbos irregulares possui uma forma própria que é 

preciso ser memorizada de acordo com o caso. Usando o exemplo abaixo, 

conjugue os outros verbos da tabela. A forma do futuro do subjuntivo está sendo 

dada na pessoa “eu” de cada verbo. 
 

Dar 
quando/se  

eu der 

Poder 
quando/se 
eu puder 

Fazer 
quando/se 

eu fizer 

Ter 
quando/se 

eu tiver 

Querer 
quando/se 
eu quiser 

 
3. Refaça as frases oralmente ou se preferir reescreva-as, usando o futuro do 

subjuntivo. Inicie as frases com quando ou se. 
 

a. Eu já tenho dinheiro suficiente e já posso comprar uma casa maior. 
b. Queremos entender melhor este assunto, por isso temos que ler tudo 

o que encontramos a respeito. 
c. Darei mais de mim para atingir meus objetivos 
d. Faca mais exercicios para compensar o que voce deixou de fazer 

semana passada. 
e. Nós  podemos sair embora mais cedo para descansar o tanto que 

precisamos. 
f. Os atletas estão (fut. sub.: estiver)  em boa forma física e tem grandes 

chances de ganhar amanhã.  
g. A universidade tem agora excelentes professores e pode ser 

considerada uma das melhores do Brasil. 
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Respostas sugeridas:  
Exercício-4 - Futuro do Subjuntivo introduzido por quando ou se.  
 
1. Conjugar o futuro do subjuntivo dos verbos regulares é simples. Siga o exemplo de 
ganhar e conjugue os outros verbos da tabela:  

 

Ganhar 
ganhar 
ganhares 
ganhar 
ganharmos 
ganhardes 
ganharem 

amar 
amar 

amares 
amar 

amarmos 
amardes 
amarem 

entender 
entender 

entenderes 
entender 

entendermos 
entenderdes 
entenderem 

escrever 
escrever 

escrevermos 
escrever 

escrevermos 
escreverdes 
escreverm 

partir 
partir 

partires 
partir 

partirmos 
partirdes 
partirem 

 
2. Complete as frases usando o verbo corretamente: 
a. Se eles ganharem  (ganhar) na loteria, vão poder fazer a viagem dos seus sonhos. 
b. Quando eu terminar  (terminar) a universidade, já tenho emprego garantido na firma 
do meu pai. 
c. Se um dia todos entenderem  (entender) o significado da palavra ‘solidariedade’, o 
mundo vai se transformar completamente. 
d. Se os alunos tirarem (tirar) boas notas nas redações, não vão precisar fazer o exame 
final. 
e. Quando ela  partir  (partir) no mês que vem, vou me sentir muito sozinho. 
f. Se nos amarmos (amar) incondicionalmente, nada no mundo nos impedirá de 
sermos felizes. 
 
O futuro do subjuntivo dos verbos irregulares 
 

dar 
quando/se eu der 
quando/se tu deres 
quando/se ele der 
qdo/se nos dermos 
qdo/se vos derdes 
qdo/se eles derem 

poder 
puder 
puderes 
puder 

pudermos 
puderdes 
puderem 

fazer 
fizer 
fizeres 
fizer 

fizermos 
fizerdes 
fizerem 

ter 
tiver 
tiveres 
tiver 

tivermos 
tiverdes 
tiverem 

querer 
quiser 
quiseres 
quiser 

quisermos 
quiserdes 
quiserem 

 
3. Seguindo o exemplo, reescreva as frases usando o futuro do subjuntivo. Inicie as 
frases com quando ou se. 
a. Quando eu tiver dinheiro suficiente, vou poder comprar uma casa maior. b. Se 
quisermos entender melhor este assunto, teremos que ler tudo o que encontrarmos a 
respeito. c. Se eu der mais de mim, (certamente)  vou atingir meus objetivos. d. Se 
você fizer mais exercícios, vai compensar o que deixou de fazer semana passada. e. Se 
pudermos sair mais cedo, vamos descansar o tanto que precisamos. f. Se os atletas 
estiverem em boa forma física, terão grandes chances de ganhar amanhã. g. Se (um 
dia)  a universidade tiver excelentes profesores, ela poderá ser considerada uma das 
melhores do Brasil.  

 
 
Exercício-5 – Complete as lacunas do texto usando os verbos abaixo  
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no futuro do subjuntivo.  
 

começar  sair   precisar  ser  chegar  estar  ir 
morrer  acontecer  querer  olhar  pedir  acreditar   

achar 
 
 

Costumamos nos reunir frequentemente para discutirmos os negócios 

da família. Na reunião de ontem falamos sobre o futuro da nossa empresa. 

Dissemos que, se ______________ nos entender melhor, precisamos ser 

mais francos uns com os outros. Meu avô, o velho patriarca e fundador da 

empresa, disse que quando ______________ a hora, ele vai anunciar seu 

sucessor. Isso causou certo temor em todos, pois se meu avô 

________________ doente, os desentendimentos certamente aumentarão. 

Meu pai, que é o irmão mais velho, disse que se a família _____________ 

dele como administrador dos negócios, ele está à disposição. Meus tios se 

irritaram com isso, alegando que este assunto só pode ser discutido quando 

meu avô _______________. Evidentemente que ninguém deseja isso, 

acrescentaram eles, mas que quando isso _______________, tudo será 

decidido em consenso. Se meu pai ______________ a melhor opção para 

administrar os negócios, todos o apoiarão. 
 
 

Respostas – se quisermos nos entender melhor; quando chegar a hora; se 
meu avô estiver doente;  se a família precisar; quando meu avô morrer; quando 
isso acontecer; Se meu pai for a melhor opção.  

 

 
Exercício-6 – Complete as construções com se, de acordo com a 
interpretação do significado, entre parênteses.  
 
 Modelo: Se eles ______________ (provar) sua culpa, eu não  
   posso fazer nada. 
   (Se = já que, uma vez que; uma situação que ocorreu) 
   Resposta: Se eles provaram sua culpa, não posso fazer nada.  
 
1. E se nós ____________ (passar) este fim-de-semana na lua, você  
    deixaria de reclamar?  
    (uma situação que expressa hipótese)  
 
2. Se ele _____________ (dizer) a verdade, tudo se resolveria. 
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    (hipótese; uma situação que está por ocorrer)  
 
3. Se ele _____________ (dizer) a verdade, tudo se resolve.    
    (uma situação que está por ocorrer; condição) 
 
4. Se elas ______________ (garantir) que dormiram em casa eu acredito. 
    (se = já que, uma vez que; uma situação que ocorreu) 
 
5. Se o Vasco e o Flamengo _______________ (empatar) ninguém brigaria. 
    (hipótese) 
 
6. Se o Rogério _____________ (querer) mesmo vir, ele viria. 
    (hipótese)  
 
7. Se a Ludimila _____________ (trazer) a banda dela, nossa festa  
    vai bombar. 
    (por ocorrer; hipótese) 
 
8. Como que vocês ______________ (poder) perder, se o Kiko e o Gustavo  
    jogaram no seu time? 
    (se = já que; ocorreu)  
 
9. Sairemos somente se o professor nos _________________ (dar) licença. 
    (por ocorrer; condição) 
 

Respostas: 1. passássemos; 2. dissesse; 3. disser; 4. garantem; 5. empatassem; 6. 

quisesse; 7. trouxer; 8. puderam; 9. der. 

 

 

 

   
3.5. Em sintonia com a língua – Consoantes 
lh e nh; t e d seguidas de e átona; 
levantamento vocálico da vogal e seguida e o; 
as sequências ti, di. 

 

Vimos no bloco anterior que em geral, no ensino 

de línguas estrangeiras, tratamos da pronúncia em termos articulatórios. Seria 

boa idéia voltar a consultar e usar como referência o apêndice no final deste 

livro, sobre os sons do português, em relação a lh e nh, sempre que for 

necessário. 
 

 Os sons que trataremos nesta sessão se caracterizam por serem 

consoantes palatais. Os sons palatais se realizam por um contato entre a 
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língua e o palato, também conhecido como “céu da boca”. Estudiosos da 

pronúncia sabem que é muito comum nas línguas em geral a vogal “i” fazer 

com que as consoantes se palatalizem. Nesta sessão veremos como o som “i” 

muda a pronúncia, palataliza a pronúncia dos sons “t” e “d”. 
 
 
3.5.1. As consoantes lh e nh 
 
Sugestão prática para uma pronúncia nativa do som de “lh” e “nh: 
    Para o estrangeiro, o mais fácil e bastante aceitável, seria pronunciar “lh” 
como se fosse uma sequência “li” com grande contato entre a língua e o 
palato. Essa estratégia é muito eficaz e mais simples porque a vogal “i” força 
a palatalização do “l”. E afinal, isso é o que vemos na realidade fonética do 
discurso natural, espontâneo do português brasileiro, em contraste com a 
pronúncia de palavras isoladas. Em palavras isoladas, lidas lentamente, às 
vezes um professor nativo pode enfatizar o fonema tradicional dessas letras.  
    Quanto ao som de “nh”, o estudante cuja língua materna é o inglês poderá 
conseguir uma pronúncia nativa se usar a pronúncia do “y” do inglês (e.g. yes) 

como se fosse um som nasal: manhã = [mã.y~ã́]. 
 

O som representado pelas letras nh se realiza com o contato entre (1) o dorso 

ou pos-dorso, viz. parte central ou posterior da língua e (2) o véu palatino 

mole, viz. a região entre o véu palatino duro e a região velar. Em inglês, a 

palavra onion pode ajudar nessa pronúncia, se entendemos que em inglês o 

som de “ni” é mais anterior que o som de “nh”. O “nh” do português se 

realiza mais no fundo da boca e com maior palatalização. O “ni” do inglês se 

parece mais ao “ñ” (mañana) do espanhol que também é diferente do 

português. O “nh” do português se parece mais com a sequência “gn” do 

francês (gagner). 
 

 Tradicionalmente, o som representado pelas letras lh é visto como um 

som realizado na mesma área palatal do “nh”. Porém com a evolução do 

português em nossos tempos, perdeu-se um pouco essa característica. Às 

vezes, podemos encontrar uma ênfasis nessa pronúncia, como uma tentativa 

de um resgate de uma pronúncia que já vai se perdendo. Por exemplo, é 

comum dizer que um indivíduo grosseiro não é um “cavalheiro” e sim um 

“cavaleiro”. Mas nesses casos, a distinção se faz com grande ênfase ao “lh” o 

que em linguagem corrente é menos comum. Mas, a diferença ainda pode ser 

feita, como nesta ilustração acima e por isso temos que levá-la em 

consideração. Assim, podemos também valer-nos do inglês como técnica 
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para aprender este som. A palavra inglesa que pode servir-nos é a palavra 

million. O ideal seria realizar o “lh” do português a partir dessa sequência “lli”, 

porém mais ao fundo da boca, na região fronteira dos véus palatinos duro e 

mole. Essa pronúncia, como todas as pronúncias, pode variar ligeiramente 

entre diferentes regiões ou mesmo entre indivíduos. 
 
 
3.5.2. O levantamento vocálico das vogais e e o e as sequências ti e di. 
 

Os estudos de pronúncia (fonética e fonologia) comumente descrevem as 

vogais e e o como vogais médias, devido à abertura dos maxilares em posição 

média durante a realização dessas vogais3. Por outro lado, em relação a essas 

vogais e e o, as vogais i e u se realizam com os maxilares mais fechados. 

Outra maneira de dizer “mais fechados” é “mais alto”. Em fonética esses 

termos são sinônimos. Essa terminologia nos permite chamar de levan-

tamento vocálico (ing. vowel raising) a “subida” de e e o átonas a i e u res-

pectivamente, como em “bobo da corte” que se pronuncia [bó.bu da kór. t ¸i]. 

 O levantamento vocálico em português é sumamente importante, não 

somente porque caracteriza importantes mudanças na qualidade das vogais do 

português como também pela palatalização que resulta desse levantamento, 

no caso da vogal e. 

 Assim, as consoantes t e d quando seguidas de i se palatalizam e nesses 

casos lembram a pronúncia de algumas consoantes inglesas, e.g. ch e j, em 

palavras como church e Joe de pronúncias aproximadas a tia, dia. De maneira 

semelhante, quando temos o levantamento de e em i nas seqüências te e de, 

também temos uma palatazição: futebol, parte, de noite, de, grande. 
 

Nota: A sequência “ch” em português se pronuncia como 
a sequência “sh” do inglês: show. 

 

 Em resumo, normalmente quando e e o não são acentuadas ocorre o 

levantamento vocálico. A vogal i depois de t e d assim como o  

levantamento vocálico da vogal e depois de t e d resulta na palatalização 

dessas consoantes.   
 
   

                                                 
3 Poderíamos incluir o papel da língua nesse processo, mas não é necessário. 
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3.6. Compreensão auditiva – Levantamento vocálico; palatalização; 
consoantes ch, lh e nh; vogais abertas e fechadas 

 

Gravação ♫ 

EXERCÍCIO 1 – COMPREENSÃO AUDITIVA E PRODUÇÃO. 

Indique se uma das palavras ou frase é diferente de maneira significante, ou se 

todas são  iguais/ semelhantes. O objetivo deste exercício é o de mostrar a 

diferença na pronúncia das vogais e e o com ou sem levantamento vocálico 

assim como das consoantes t e d com ou sem palatalização. O 

levantamento vocálico ocorre somente em posição átona. 

 
1) A B C iguais  Não existe pecado. (palatalização: t) 
2) A B C iguais  Não existe pecado. (levantamento vocálico: o) 
3) A B C iguais  Ele diz que tem. (palatalização: d) 
4) A B C iguais  Tiradentes foi enforcado no Rio, em mil setecentos e  

noventa e dois. (palatalização: t) 
5) A B C iguais  Promete a salvação. (palatalização: t) 
6) A B C iguais  Não está sozinho. ((levantamento vocálico: o) 
7) A B C iguais  Um vende limões. (levantamento vocálico:e)  
8) A B C iguais  o outro (levantamento vocálico: o) 
9) A B C iguais  os salvadores (levantamento vocálico: o, e) 
10) A B C iguais pague primeiro (levantamento vocálico: e, o) 
11) A B C iguais Levado pelo bom ladrão (levantamento vocálico: o) 
12) A B C iguais Vamos fazer um pecado rasgado (levantamento  

vocálico: o) 
13) A B C iguais Domingos Jorge Velho destruiu o quilombo  

(levantamento  vocálico: o) 
14) A B C iguais Conflito entre os donos de terras (levantamento  

vocálico: o, e) 
15) A B C iguais Secretário de Estado (levantamento vocálico: o, e) 

 

Gravação ♫ 

EXERCÍCIO 2 – COMPREENSÃO AUDITIVA E PRODUÇÃO. 

Repita as orações lidas em voz alta para familiarizar-se com a pronúncia dos 

sons das sequências ch, lh e nh.  
 

Já foi dito acima que a sequência “ch” é pronunciada regularmente como 

“sh” em inglês. No caso da letra “x”, observamos quatro pronúncias: como 

“sh”, em axé, deixa (ing. show); como “s”, em texteis (ing. sea); como “ks”, em 

complexo (ing. fox); e como “z” em existe (ing. zee). Quando “x” aparece entre 
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vogais não é possível prever a pronúncia. Porém, há três casos em que se 

pode prever: 
 
a) em início de palavra e depois de “n” temos “sh”: Xavier, xícara, enxaqueca; 
b) em final de palavra, temos “ks”: pirex, xerox; 
c) dentro da palavra, em final de sílaba, temos “s”: tex.to, ex.tin.guir. 
 

 Essa grafias podem surpreender até os nativos com menos preparação 

escolar. Há uma estorinha de um empresário que pede à secretária para enviar 

uma circular a todos os diretores da empresa para uma reunião “na sexta à 

tarde”. A secretária, ao começar a escrever: 
 

- Patrão, “sexta” é com “s” ou com “x”? O empresário, depois  
de uma pequena pausa, muda de idéia: 
- Faça o seguinte: vamos transferir essa reunião pra segunda. 

 
Agora, repita e tente compreender o que acontece: 
   
Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho  
Um riacho de amor  
Quando é lição de esculacho 
Olha aí, sai debaixo 
Eu sou embaixador 
 
Ele chuta a imagem da santa 
Fica louco-pinel 
Mas não rasga dinheiro, não. 
 
Ele não está sozinho não. 
 
Um vende limões, o outro  
Vende o peixe que quer  
O nome de Deus pode ser Oxalá  
Jeová, Tupã, Jesus, Maomé  
Maomé, Jesus, Tupã, Jeová  
Oxalá e tantos mais  
Sons diferentes, sim, para sonhos iguais 

 

Gravação ♫ 

EXERCÍCIO 1 – COMPREENSÃO AUDITIVA.  Indique as 

vogais é e ó abertas, nos versos abaixo das letras de Não existe pecado... e Guerra 

santa. 
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Olha aí, sai debaixo 
Que eu sou professor  
Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar  
Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá  
Vê se me usa, me abusa, lambuza  
Que a tua cafuza  
Não pode esperar 
Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar  
Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá  
Vê se me esgota, me bota na mesa  
Que a tua holandesa  
Não pode esperar 
 
Ele diz que tem, que tem como abrir o portão do céu  
Ele promete a salvação  
Ele chuta a imagem da santa, fica louco-pinel  
Mas não rasga dinheiro, não 
 
Ele pensa que faz do amor sua profissão de fé  
Só que faz da fé profissão  
Aliás em matéria de vender paz, amor e axé  
Ele não está sozinho não 

 

EXERCÍCIO 2 – COMPREENSÃO AUDITIVA.  GESTOS 

COMUNICATIVOS – Volte a treinar a percepção dos gestos 

faciais na compreensão da fala silenciosa, semelhante ao exercícios com 

gestos no bloco anterior.  
 

Sugestão de atividade com gestos sem som – Além de repetir o que se foi 

feito no bloco anterior, pode-se também ter duas pessoas dialogando em 

silêncio, utilizando um texto breve, fácil, que o professor selecionará. 

Também poderia ser um simples cumprimento, como: - Olá, tudo bem? - Tudo, 

e você? - Tudo bom. - Um abraço. - Tchau. 

 Como atividade alternativa, pode-se também ler silenciosamente os 

versos de uma das letras acima.  
 

Compare suas respostas com este gabarito: Ó e é abertas: Olha aí, sai debaixo Que eu 
sou professor Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar Sarapatel, caruru, tucupi, 
tacacá Vê se me usa, me abusa, lambuza Que a tua cafuza Não pode esperar Deixa a 
tristeza pra lá, vem comer, me jantar Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá Vê se me esgota, 
me bota na mesa Que a tua holandesa Não pode esperar  

                          Ele diz que tem, que tem como abrir o portão do céu Ele promete a salvação 
Ele chuta a imagem da santa, fica louco-pinel Mas não rasga dinheiro, não Ele pensa 
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que faz do amor sua profissão de fé Só que faz da fé profissão Aliás em matéria de 
vender paz, amor e axé Ele não está sozinho não  

 

 
3.7. Produção oral 

 
 

Para atividades de produção oral na sala de aula, pode-se refazer as atividades 

das lições anteriores ou então estudar os três temas sugeridos para redação, na 

parte seguinte deste capítulo (5.2) e discuti-los em aula, como se fosse uma 

espécie de trabalho preliminar às atividades de escrita.  
 

 Portanto, a discussão dos temas abaixo pode ser feita em três grupos, 

com um tema para cada grupo. Ou então se poderia discutir apenas um dos 

temas com toda a aula. Isto para ajudar os estudantes na escritura da redação 

e para prática de pronúncia dando atenção especial às características do 

português brasileiro já discutidas até agora. 
 

 Outra alternativa seria o professor tocar uma música em aula e os 

estudantes lerem (lerem = infinitivo pessoal) a letra em voz alta ao mesmo 

tempo em que ouvem a música. A leitura em voz alta é muito eficaz e pode 

ser feita com outras gravações também. É um exercício que pode desenvolver 

muito melhor o sentido de auto-avaliação ou auto-monitoramento de 

pronúncia, além de auxiliar na pronúncia também na dicção da própria língua 

materna. 
 
 

3.8. Redação: Comparação e contraste 
 

Mãos à obra! – Procure fazer uma ou mais 

redações breves, a título de treinamento 

preliminar, para ensaios mais longos nos blocos 

seguintes, sobre um dos temas abaixo. Escolha 

um dos temas e desenvolva-o como se fosse uma 

matéria para ser publicada em um jornal brasileiro, para um caderno especial 

de domingo, lida por pessoas de nível universitário. Defenda um ponto de 

vista de sua preferência. Esse tipo de texto exige comparação e contraste e 

normalmente é o contexto ideal para o uso de subordinadas porque requer 
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opinião sobre um tópico. Decida com o seu professor sobre o número de 

palavras: 300, 500, 800, dependendo do tempo que houver para este trabalho.  

 

 Tenha sempre em mente as regras socio-culturais e as metas funda-

mentais para se aprender uma língua estrangeira: saber como, quando e por que 

expressar nossas ideias e para quem expressá-las (ing. knowing how, when, and why, to 

say what to whom). 

 

 Procure também organizar-se dentro do formato clássico de ensaios:     
 
Inicie seu ensaio 
com comentários 
gerais sobre o que 
será discutido e em 
seguida, gradativa-
mente, passe do 
geral ao mais espe-
cífico. 
   Compare e con-
traste pontos de 
vista diferentes, co-
mo por exemplo as 
diferentes facetas 
do capitalismo fi-
lantrópico, o auto-
ritarismo e a liber-
dade religiosa, ou 
então alguns temas 
mais suaves como 
as vantagens e des-
vantagens de ser 
vegetariano ou car-
nívoro.   

 
 

 
 
 
 
 

idéias gerais 
 
 

desenvolvi-
mento 

 
 
 

idéias 
específicas 

▬═▬══▬═▬═▬═▬═▬═▬ 

 

 ▬═▬══▬═▬═▬═▬ 

    ▬═▬═▬═▬═▬═ 

    ▬═▬▬═▬═ 

 

      ▬═▬═▬═ 
    ▬═▬═ 
          ▬═ 

Sua conclusão po-
derá ser organiza-
da de maneira  in-
versa: comece com 
os pontos especí-
ficos discutidos e 
em seguida passe 
aos pontos mais 
gerais, e.g. suges-
tões para o futuro, 
as perspectivas que 
suas ideias e con-
clusões poderão a-
brir. 

 
 
 

idéias 
específicas 

 
 

idéias gerais 

            ══ 

       ═══ 

        ════ 

        ═════════ 

   ═══════════ 

  ════════════════ 
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Portanto, seu ensaio poderá ser aberto com um parágrafo de introdução em 

que se informa ao leitor, de uma maneira geral, o que se vai desenvolver nos 

parágrafos seguintes. Em seguida, escreva os parágrafos de desenvolvi-

mento, mantendo em cada parágrafo uma ideia central para se manter a sua 

unidade. Utilize um vocabulário formal e variado, evitando a repetição 

exagerada de palavras de uso frequente (viz. interessante, também, as várias 

formas do verbo ser, muito/a) e o uso de uma linguagem falada. Algumas das 

características da linguagem falada: a abreviação de palavras (viz. etc. e tal, pra, 

numa, procê, né), a abreviação de orações (na linguagem escrita vê-se um maior 

número de orações longas por subordinação), palavras imprecisas (viz. coisa, 

lá, cá, isso), palavras de transição (viz. aí, então). Busque usar transições 

adequadas entre orações e parágrafos para reforçar a coesão do texto. 

Conclua o seu ensaio com um parágrafo final de conclusão, caracterizado 

por uma síntese das ideias principais defendidas no ensaio, a partir de 

elementos específicos, passando gradativamente a comentários mais gerais. 

 Todas essas sugestões visam dar uma conscientização da diferença entre 

os discursos oral e escrito. Por outro lado, uma elaboração textual excessiva 

pode também resultar em um ensaio artificial, incoerente e portanto de difícil 

compreensão. Esteja consciente da universalidade de certas ideias para que o 

seu leitor entenda e aprecie a coerência do seu ensaio. O uso de valores 

comuns, universais do nosso cotidiano gera a coerência do texto. 

 Não se esqueça de rever e reescrever o seu ensaio. Escrever é um 

processo de revisão e busca constantes.  
 

Tema-1. Há uma letra na MPB, na realidade uma letra de um rock brasileiro, 

Revanche, do CD O rock errou (1986), de Lobão e Bernardo Vilhena que sugere 

que “a favela é a nova senzala / correntes da velha tribo / e a sala é a nova 

cela / prisioneiros nas grades do vídeo / mas se o sol ainda nasce 

quadrado quem é que vai pagar por isso?” O que você acha? Desenvolva uma 

argumentação em torno da validade dessa afirmação. Posicione-se a favor ou 

contra essa ideia e escreva um ensaio defendendo a sua opinião. O site do 

Lobão talvez possa ajudá-lo, com a letra completa, www.lobao.com.br 
 

http://www.lobao.com.br/
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Morro da Providência, no Rio, onde originou-se a primeira favela do Brasil. No 
início, esse morro foi habitado por soldados, de regresso da Campanha de 
Canudos. Foto de Isaías Reis. 

 

 Para auxiliar nesta atividade de escritura, inventamos a reportagem 

abaixo, que poderia ser perfeitamente uma verdadeira ocorrência. 
  

Duas pessoas ficaram feridas e quatro morreram em 
um tiroteio no Vidigal. Baticum Press, RIO Quarta-feira, 7 
de setembro de 2005– Por volta da meia-noite neste 
domingo tivemos mais um confronto violento, no Morro do 
Vidigal, na Zona Sul do Rio, entre duas facções do 
Comando Vermelho no Morro do Vidigal que se encontram 
em guerra desde abril deste ano. Pelo menos quatro pessoas, 
ainda não identificadas, morreram.  
 O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar 
(Bope) já deixou o local, sem muitas novidades. O tiroteio 
deixou a Avenida Niemeyer, principal acesso ao Morro, às 
escuras durante toda a madrugada. Um carro da Light, 
acompanhado por agentes do Bope tentou mas não 
conseguiu ainda restabelecer o funcionamento de energia. 
Foram recebidos a tiros e tiveram que ir embora. 
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Tema-2. Escreva seu próprio ensaio sobre qualquer um dos temas 

levantados neste bloco, e.g. a figura do “bom ladrão” evocada por Gil em: 

levado pelo bom ladrão.  

 Outras temas possíveis: o autoritarismo, a intolerância religiosa, o 

conceito de pecado, a mistura de raças no Brasil, a igreja e o estado, as 

manobras políticas, temas com tese, i.e. com opiniões, e.g. quem se esquece 

da história se condena a repeti-la, ou ainda uma breve resenha de uma obra 

ou filme que você tenha lido/visto, e.g. Bye-Bye Brasil, um filme lançado em 

1979, dirigido por Cacá Diegues, Canudos, de Euclides da Cunha, Casa Grande 

e Senzala, de Gilberto Freire. 

 Além das orientações anteriores, veja também a ilustração abaixo de 

como se poderia organizar para escrever este ensaio.  
 
Ensaio-modelo – Sobre o livro O Bom Ladrão. 
 

O livro resenhado adiante, O Bom ladrão, talvez ainda esteja disponível em: 

http://www.atica.com.br/destaques/resenhas/bom_ladrao.asp. Acesso em 

10 de nov. de 2004. Pode-se usar este modelo de ensaio para detectar 

elementos já discutidos neste curso: vocabulário de transição, linguagem 

formal, estrutura do texto, entre outros. Por exemplo, o uso de perguntas 

diretas em argumentações é muito comum e chega mesmo a ser um clichê. 

Um maneira de contornar esse estilo talvez saturado é o de fazer a mesma 

pergunta de maneira indireta. Em outras palavras, em vez de se fazer como 

aparece no modelo: 
  A mulher rouba mesmo? O parente dela, Garcia, é na  
  verdade seu amante? Será tudo verdade o que o jornalista  
  conta?  
 

 Se poderia fazer essas perguntas indiretamente, eliminando os pontos de 

interrogação: 

 
  O leitor inevitavelmente irá se perguntar se a mulher rouba de  
  verdade. Tampouco sabemos se o seu parente, Garcia, é na verdade  
  seu amante. Não há como saber ao certo se o jornalista é confiável 
  ou não. 
 
 Vejamos o ensaio: 
 

No Brasil, este livro faz parte do acervo de Literatura Brasileira 

Contemporânea e é indicado tanto para o Ensino Fundamental (7ª e 8ª séries) 

http://www.atica.com.br/destaques/resenhas/bom_ladrao.asp
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quanto para a 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Enquadra-se no tema 

transversal Ética.  

 Em 1991, a Ática publicou a primeira edição da novela O Bom Ladrão, de 

Fernando Sabino. A tiragem somou espetaculares 500 mil exemplares. "Esta 

novela foi literalmente inventada", afirma o escritor mineiro na apresentação 

de seu texto. "Teve como única fonte de inspiração e ponto de partida uma 

experiência vivida por minha amiga Clarice Lispector numa loja, conforme ela 

própria me contou na época: foi estupidamente acusada, pela vendedora, do 

furto de uma caixa de sabonetes que guardara dentro da bolsa na sua vista –  

certa de que fora cobrada entre as demais compras". 

 A insinuante construção de O Bom Ladrão é repleta de surpresas e 

suspense. Nela, um jornalista relata as transformações e agruras por que passa 

ao se casar com uma mulher aparentemente cleptomaníaca, chamada Isabel. 

Num contexto explicitamente inspirado no clássico Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, nada é certeza na narrativa do protagonista, já que ele 

próprio também confessa ser chegado a pequenos desvios. 

 A mulher rouba mesmo? O parente dela, Garcia, é na verdade seu 

amante? Será tudo verdade o que o jornalista conta? 

 "O Bom Ladrão foi publicada originalmente numa trilogia de novelas de 

amor, intriga e mistério, A faca de dois gumes. Com dois desfechos distintos à 

escolha do leitor, a história evidencia a certeza de que jamais se saberá ao 

certo quem é o culpado: a mulher ou o marido. Ou o próprio autor", define 

Fernando Sabino. 
 

Tema-3. Sugestão para redação mais longa que facilite (sem forçar) o uso de 

orações complexas e possivelmente do subjuntivo. 

 

O Brasil tornou-se o país de maior importância na América Latina não apenas 

em virtude da sua extensão territorial e riquezas naturais, mas sobretudo 

devido à sua produção industrial que o destaca como um dos mais 

promissores do mundo.  No entanto, alguns autores – apontando aspectos 

como inflação, dívida externa, e desigualdades sociais – preferem classificar o 

Brasil como um país “subdesenvolvido industrializado”. 
 

 A classificação atual insere o Brasil na lista dos países “em 

desenvolvimento”. Escreva, de acordo com o texto lido e os seus 

conhecimentos sobre o Brasil, uma pequena análise do Brasil levando em 
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conta alguns fatores que favorecem e outros que contestem a classificação 

atual. 
 

 Aqui vão algumas sugestões para ajudá-lo na composição de uma 

redação: 
 
 Fatores favoráveis 
 
 • alto nível de industrialização 
 • grande número de reservas florestais 
 • os recursos minerais apresentam-se em abundância por quase todo o  

território brasileiro 
 • balança comercial favorável e alto nível de exportação 
 • bom relacionamento comercial com os principais países e / ou grupos  

mundiais (União Européia, E.U.A., Mercosul) 
 • o setor de turismo também vem apresentando um alto crescimento e  

estimulando bons investimentos de grupos nacionais e internacionais nas  
áreas hoteleira e de lazer 

 • crescimento em torno de 7% ao ano é considerado positivo 
 • GPD considerado elevado para um país do porte do Brasil 
 • após um período de grande instabilidade econômica, o momento atual 
é  

visto como estável. 
 
 Fatores desfavoráveis  
 
 • desenvolvimento industrial desigual e concentrado praticamente em  

uma região  
 • exploração descontrolada dos recursos florestais tem provocado graves  

problemas ambientais 
 • alto índice de analfabetismo entre a população 
 • problemas como mortalidade infantil e morte por desnutrição são  

comuns no país  
 • dívida externa elevada 
  • grande desigualdade social; os 2% mais ricos controlem a maior parte 
 da riqueza do país 
 • a maior parte da população empregada recebe um salário mínimo  

mensal de aproximadamente US$150 (2006) 
 • o índice de desemprego é em torno de 10% 
 • apesar do alto GPD, a renda per capita é baixa 
 • 20% da população possui menos de 20 anos de idade e, apesar de  

estarem em idade escolar, muitos estão fora da escola sujeitos à violência  
nos grandes centros urbanos. 
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