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UNIDADE I – LINGUAGEM

Fonte:http://www.citador.pt/poemas/ha-palavras-que-nos-beijam-alexandre-oneill

APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá Meninos e Meninas, sejam bem-vindos à primeiríssima aula do nosso
curso GRAMÁTICA, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. Escolhemos,
como epígrafe, os versos iniciais do poema Há Palavras que nos Beijam, do
poeta português Alexandre O'Neill para darmos as boas-vindas para vocês.
Sintam-se à vontade e com vontade de mergulhar no reino movente e
profundo da linguagem:

De repente coloridas
Entre palavras sem cor,
Esperadas inesperadas
Como a poesia ou o amor (O'Neil)

Estão animados? “Simbora” começar?

Nesta aula teremos a oportunidade de rever os tipos de linguagem e revisar
nossos conhecimentos sobre a comunicação verbal ou não verbal e refletir
como isso pode ajudar na leitura do mundo à nossa volta, potencializando
nosso desempenho pessoal e profissional.

Seja nos Fóruns da turma, fóruns temáticos, tarefas e nas mensagens
compartilhadas, discutiremos assuntos que facilitarão o nosso aprendizado e
tornarão nossa experiência mais rica e prazerosa.



Provavelmente, alguns de vocês já tiveram o prazer de desbravar a língua
portuguesa. Isso certamente contribuirá ainda mais para a dinâmica do curso
e aprendizado de todos. Mas, lembrem-se, meninos e meninas, embora se
trate de um tema mais tranquilo e agradável, é preciso dedicação e disciplina
no cumprimento das atividades.

Como sempre frisamos em nossos cursos, o segredo do aprendizado nos
cursos a distância é a INTERAÇÃO entre todos os envolvidos e a DISCIPLINA
no cumprimento das atividades propostas, que envolve leitura dos textos,
assistir às videoaulas, participação nos fóruns e execução de tarefas.

Tendo em vista que Linguagem é todo sistema de sinais que nos permite
realizar atos de comunicação, portanto, ela é uma forma privilegiada de
interação entre pessoas, textos, imagens.

Vale lembrar que a comunicação se realiza não apenas pela linguagem verbal,
palavras faladas ou escritas, mas também por gestos, imagens e expressões.

Entretanto para que a comunicação se estabeleça faz-se necessária a
compreensão do que é dito, lido e visto, seja em uma obra de arte, em
charges, tirinhas, propagandas que usam diversos recursos para nos
convencer de uma suposta verdade baseada em uma realidade elaborada por
discursos, portanto fictícia.

Daí a importância de não apenas ler, decifrar código, mas principalmente,
compreender os interditos, as entrelinhas e todos os mecanismos usados para
a elaboração da mensagem pretendida, que implica interpretação e análise.
Esta é proposta deste curso, que envolve leitura, compreensão e
interpretação de textos (verbais, não verbais e mistos).

Ler um texto é algo sério (...) é aprender como se dão as relações entre as palavras
na composição do discurso. É tarefa de sujeito crítico, humilde e determinado. (...)
Implica que o (a) leitor (a) se adentre na intimidade do texto para aprender sua
mais profunda significação (FREIRE,1992, p.76.)

Para uma adequada compreensão e interpretação de textos é importante
conhecer as funções da linguagem e seus usos, os tipos e os gêneros textuais,
figuras e vícios de linguagens e um pouco de gramática. Confira o
cronograma com o conteúdo programático.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/extensao2016/pluginfile.php/2023/mod_resource/content/1/CRONOGRAMA_PORTUGUES.pdf
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/extensao2016/pluginfile.php/2023/mod_resource/content/1/CRONOGRAMA_PORTUGUES.pdf


1 LINGUAGEM

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1848224/

Nós, seres humanos, utilizamos as mais diferentes formas linguagens: música,
dança, pintura, sinais de trânsito, fala. Portanto, podemos afirmar que a
linguagem é o produto de práticas sociais de uma determinada cultura que a
representa e a modifica numa atividade predominantemente social.

O ato de comunicar-se é essencial tanto para os seres humanos e os animais,
uma vez que através da comunicação partilhamos informações e adquirimos
conhecimentos. Vivemos em sociedade, e como seres sociais e culturais,
nossas culturas são construídas através do conjunto de conhecimentos que
adquirimos por meio da linguagem, explorada nos atos de comunicação.

1.1 TIPOS DE LINGUAGEM

Há três modalidades básicas de linguagem: a linguagem verbal, a
linguagem não verbal e a mista. Enquanto a primeira é desenvolvida pela
linguagem escrita ou oral, a outra pode ocorrer por meio de gestos, desenhos,
fotografias, dentre outros e a terceira é a junção dessas. Vamos ver um
pouquinho mais sobre isso?

1.1.1 Linguagem verbal



A linguagem verbal é o meio de comunicação que se utiliza da escrita ou da
fala para transmitir a mensagem. Um texto narrativo, uma carta, um diálogo,
uma entrevista, uma reportagem no jornal escrito ou televisionado, um
bilhete, tudo isso faz parte da linguagem verbal.

1.1.2 Linguagem não verbal

A linguagem não verbal transmite a mensagem sem a utilização da palavra
escrita ou falada. Ela recorre a outras formas de comunicação. Como exemplo,
podemos citar os gestos, sinais, símbolos, cores, luzes, o apito do juiz numa
partida de futebol, o cartão vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso
de “não fume” ou de “silêncio”, o bocejo, a identificação de “feminino” e
“masculino” pelas figuras nas portas de banheiros, as placas de trânsito são
exemplos de Linguagem não verbal!

Outro bom exemplo de linguagem não verbal é o semáforo. Um objeto
capaz de interferir na vida do ser humano, comandando o trânsito pela
utilização das cores verde, amarela e vermelho.



Fonte: https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2008/06/semaforo-450x450.jpg

Confira o quadro com alguns exemplos desses tipos de linguagem

Linguagem verbal Linguagem não verbal
bilhetes; apitos;
cartas; bandeiras;
conversas; buzinas;
decretos; cores;
diálogos; desenhos;
e-mails; expressões faciais;
entrevistas; figuras;
filmes; gestos;
jornais; imagens;
literatura; logotipos;
livros; luzes;
ofícios; pinturas;
poesias; placas;
prosas; posturas corporais;
reportagens; semáforos;
revistas; sinais de trânsito;
sites; sinais;
telefonemas; sirenes;
… …

Fonte: www.normaculta.com.br/tipos-de-linguagem-linguagem-verbal-e-nao-verbal/

1.1.3 Linguagem mista

A linguagem mista nada mais é do que o uso em simultâneo dos dois tipos de
linguagem referidos, ou seja, do uso conjunto de palavras, gestos, imagens,
cores,… para estabelecer a comunicação. Está, também, presente em

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2008/06/semaforo-450x450.jpg


histórias em quadrinhos, em cartazes publicitários, em charges, em vídeos...
Veja exemplos:

Fonte: http://prontopassei.com.br/interpretacao-de-charges-e-tirinhas

INTERPRETAÇÃO

Em épocas de campanha política temos muito material para analisar. Nesta
charge, temos retratado o que há de pior na política. Os candidatos em
questão colocam em prática imagens já cristalizadas no imaginário popular.

No alto, à esquerda, temos um político que lida de forma estranha com a
própria imagem. Acha-se maior que realmente é. Essa síndrome de
autossuficiência, de crença no ser acima do bem e do mal preocupa a todos.

Ainda no alto, mas agora à direita, uma relação intertextual com uma
personagem que faz parte do imaginário infantil. Aquele que queria ser
menino, Pinóquio, retratando os políticos que mentem descaradamente para
conseguir aquilo que tanto desejam.

Abaixo, à esquerda, a lavagem cerebral a que a população é submetida
diariamente. Seja pela propagação de notícias mentirosas ou pela ocultação
do passado sujo dos mesmos, o que se vê é que os criminosos de outrora
continuam sendo eleitos.

Por último, no melhor estilo lobo em pele de cordeiro, a personificação
daqueles que mostra-se publicamente de uma forma, mas por baixo são de
outra maneira.

O alerta por meio de desenhos na imprensa corrobora com a necessidade de
elegermos boas pessoas nas próximas eleições. O aviso está dado. (fonte:
http://prontopassei.com.br/interpretacao-de-charges-e-tirinhas)

http://prontopassei.com.br/interpretacao-de-charges-e-tirinhas
http://prontopassei.com.br/interpretacao-de-charges-e-tirinhas


DICAS PARA INTERPRETAR CHARGES

Tirinhas e charges são textos de natureza humorística que mobilizam
elementos verbais e não-verbais para construir uma crítica sobre determinado
tema.

Na charge, é comum que esse tema seja mais contemporâneo e atual
relacionado a algum evento social ou político pontual -, enquanto, na tirinha,
costuma-se tratar de assuntos existenciais mais amplos.

a) Atenção aos detalhes - Não há nada de excessivo na charge? Todo o
conjunto é importante para entender a crítica do autor.

b) Quebra de expectativa- Em tirinhas e charges, é comum que a
“graça” (ou o ''efeito de humor'') resulte de uma quebra de expectativa. O
humor surge do inusitado.

MECANISMOS DESENCADEADORES DA QUEBRA DE EXPECTATIVA
Os mecanismos linguísticos que mais comumente produzem quebras de
expectativa em tirinhas e charges são:

• Ambiguidade – uso de expressão com dupla possibilidade de leitura,
decorre de uma polissemia (capacidade natural de uma palavra de
assumir muitos sentidos diferentes).

• Ironia – Quando produzimos um enunciado irônico, esperamos que ele
seja entendido pelo oposto do que afirmamos.

Entenda o objetivo da charge
• Pense nas questões sociais, políticas, culturais e ideológicas que
envolvem o contexto da charge.

• Por que ela foi feita?
• Qual o público-alvo?
• Qual o objetivo do autor?
• Relacione, também, a imagem e o texto da charge. Ao fazer isso,
você a aproxima de seu significado.

Eu indico! Desautomatizar o pensamento Análise de charges sobre a relação
entre a linguagem não verbal e verbal



Para acessar o vídeo clique aqui.

O nosso corpo é capaz de transmitir muitas mensagens e de se comunicar por
gestos, posturas e expressões. O nosso corpo fala...

Gostou do assunto e quer ler sobre isso? Clique no livro de sua
preferência.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/extensao2016/pluginfile.php/1965/course/section/269/A%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre%20a%20linguagem%20n%C3%A3o%20verbal%20e%20verbal%20L%C3%ADngua%20Portuguesa%20Super%20Aulas%20ENEM%20%281%29.mp4


Exercícios sobre linguagem verbal e linguagem não verbal

Deseja aprofundar seus estudos sobre o tema dessa aula?

Vá até a Biblioteca e escolha o texto de sua preferência. É só clicar na
figura abaixo.

É isso aí, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula. Continue seus
estudos com a Aula 2 - Funções da Linguagem.

“Bora” lá?

Abraços da Jack e Joana
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DIREITOS AUTORAIS

Os recursos audiovisuais e imagens aqui empregadas têm como objetivo exclusivo a
aplicação didática, beneficiando e divulgando a marca do detentor, sem a intenção de
infringir as regras básicas de autenticidade de sua utilização e direitos autorais.



AULA 2 - Funções da Linguagem

As dificuldades devem ser usadas para crescer, não para desencorajar. O
espírito humano cresce mais forte no conflito

(Willian ElleryChanning)

Olá Caríssimos e Caríssimas,

nesta aula, vamos abordar as principais funções da linguagem e suas múltiplas

capacidades expressivas. Esses conteúdos são muito cobrados em provas de concurso. Fica

a dica!

Você sabe usar adequadamente as funções da linguagem? Tem dúvidas? Vamos às

explicações.

São seis os modos distintos como usamos a linguagem para atingir os objetivos básicos de

comunicação

1. estabelecer contato;

2. informar;

3. persuadir o ouvinte/leitor;

4. exprimir nossas emoções;



5. explicar a própria linguagem ou a confecção do texto E

6. construir um objeto estético.

O estudo das funções da linguagem depende do ato de comunicação que envolve os

elementos do esquema seguinte:

Fonte: http://pt.slideshare.net/nunesmaril/funes-da-linguagem-slides

Partindo desses elementos, o linguista russo Roman Jakobson elaborou seus
estudos acerca das funções da linguagem para a análise e produção de textos,
estabelecendo seis funções de linguagem, que podem ser esquematizadas da
seguinte forma:

http://pt.slideshare.net/nunesmaril/funes-da-linguagem-slides


2.1 Função Emotiva/Expressiva

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/funcao-emotiva.htm

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/funcao-emotiva.htm


As figuras acima expressam determinadas emoções, portanto são classificadas

como expressivas ou emotivas e apresentam as seguintes características:

 exprimem emoções, impressões pessoais a respeito de determinado

assunto;

 escritas em primeira pessoa e de forma bem subjetiva, ou seja,

centradas no emissor;

 usos de interjeições, exclamações, reticências e pronomes pessoais da

1ª pessoa do singular

Essa função de linguagem é comum em autobiografias, cartas de amor,
memórias, poesias líricas, etc. Veja o exemplo a seguir em que o emissor, no
caso o eu-lírico, expressa seus sentimentos, emoções:

Você deve ter observado que Flora
Figueredo (emissora) usou a função
poética para exprimir seus
sentimentos, predominando a função
emotiva/expressiva, marcada pelas
características significativas desta
função: verbos e pronomes em
primeira pessoa.

A realidade é transmitida sob o ponto
de vista do emissor, a mensagem é
subjetiva e centrada no emitente e,
portanto, apresenta-se na primeira
pessoa. Essa função é comum em
poemas ou narrativas de teor
dramático ou romântico.

2.2 Função Referencial/Denotativa



Fonte: http://webinfobrasil.blogspot.com.br/2015/09/funcao-referencial-informativa.html

Características

 traduz a realidade exterior ao emissor, ou seja, seu objetivo é transmitir

informações;

 linguagem objetiva, recorrendo a conceitos gerais;

 uso de vocabulário simples e claro, adequado ao público-alvo;

Os textos que normalmente fazem uso dessa função são os textos jornalísticos e os

científicos. Exemplo:

“LIBERADA CONSULTA AO 3º LOTE DE RESTITUIÇÃO – Receita Federal
disponibilizou às 9 horas a consulta ao 3º lote do Imposto de Renda e a
recursos residuais de 2008 e 2007. Ao todo, R$ 1,5 bilhão será
devolvido. Pagamentos serão no dia 16”.

2.3 Função Apelativa / Conativa

A função conativa ou apelativa é um recurso amplamente utilizado em textos que
têm como intenção convencer o destinatário da mensagem.

É facilmente identificada, pois sua linguagem é organizada para influenciar e
persuadir o destinatário, fazendo uso de verbos no imperativo, pronomes na



segunda pessoa e vocativos. Essa função é muito usada nas propagandas ou outros
textos publicitários, e também em campanhas sociais, com o objetivo de comover o
leitor. Observe os exemplos da função conativa:

Fonte: literarizando.wordpress.com

Características – resumindo...

 utilizada para fazer apelos, pedidos, comover ou convencer alguém a respeito

do que se diz.

 centralizada no receptor, procura influenciá-lo em seus pensamentos ou

ações.

 é bastante frequente o uso da segunda pessoa, dos vocativos e dos

imperativos.

Quer saber mais a respeito dessa função? Confira o vídeo seguinte.

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

2.4 Função Fática

Ocorre quando o canal é posto em destaque, situações em que se pretende testar o

canal de comunicação: nos cumprimentos diários (“Bom dia”, “Boa tarde”, “Oi”,

“Tudo bem?”, “Como vai?”), nas conversas de elevador (“Está quente hoje, não?),

nas primeiras palavras de uma aula (“Sentem-se”, “Vamos começar?”, “Pronto?”,

“Atenção, gente.”

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


Características

- função centrada no canal;

- objetiva-se prolongar ou interromper o contato com o receptor, isto é,

manter ou não a comunicação;

− linguagem das falas telefônicas, saudações, propagandas, etc.

É utilizada em saudações, cumprimentos do dia a dia, expressões idiomáticas,

marcas orais, etc. Exemplos:

Função Poética

Fonte: http://webinfobrasil.blogspot.com.br/2015/09/funcoes-da-linguagem-portugues.html?view=snapshot

http://webinfobrasil.blogspot.com.br/2015/09/funcoes-da-linguagem-portugues.html?view=snapshot


Características

- preocupa-se com o plano de expressão da mensagem, com sua construção;

- uso da linguagem figurada, poética, afetiva, sugestiva, conotativa e

metafórica, com fuga das formas comuns;

- procura atrair pela estética, pela beleza;

- valoriza-se a combinação das palavras.

Essa função de linguagem é muito utilizada em obras literárias, letras de música,

propaganda, expressões plurissignificativas, sinônimos, etc. Mais um exemplo:

“Lá em cima daquela serra, passa boi, passa boiada, passa gente ruim e

boa, passa a minha namorada” (Guimarães Rosa).

Função metalinguística

Centralizada no código, usando linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala
da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto.
Principalmente dicionários são repositórios de metalinguagem.
Obs.: em um mesmo texto podem aparecer várias funções da linguagem. O
importante é saber qual a função predominante no texto, para então defini-lo.

METALINGUAGEM NA POESIA



Metalinguagem na pintura: Autorretrato de Van Gogh

Fonte: https://www.todamateria.com.br/metalinguagem/

Metalinguagem na Música

https://www.todamateria.com.br/metalinguagem/


Samba de uma nota só
Eis aqui este sambinha
Feito numa nota só, Outras
notas vão entrar Mas a
base é uma só. Essa outra
é consequência Do que
acabo de dizer
Como sou a consequência inevitável de você.
Quanta gente existe por aí
Que fala tanto e não diz nada,
Ou quase nada.
Já me utilizei de toda escala
E no final não sobrou nada,
Não deu em nada
E voltei pra minha nota
Como eu volto pra você
Vou contar com uma nota
Como eu gosto de você.
E quem quer todas as notas
Ré-Mi-Fá-Só-Lá-Si-Dó
Fica sempre sem nenhuma
Fique numa nota só.
Nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou a função metalinguística em que a música
fala do samba, ou seja, de um estilo musical.

Metalinguagem no Cinema: Paradiso (1988) é um exemplo de metalinguagem no
cinema

Cinema

Há inúmeras obras cinematográficas que utilizam a metalinguagem com o intuito
de explicar a linguagem do cinema. Um filme que tem como foco apresentar o
discurso cinematográfico por meio de sua estrutura está utilizando a
metalinguagem para explicar seu próprio código.



É aquela que serve para dar explicações ou tornar a informação ainda mais precisa.
Costumamos dizer que é a mensagem centrada em seu próprio código. Neste caso,
incluímos os dicionários, os verbetes das palavras cruzadas .

O quadrinho usado na abertura do texto é metalinguístico, pois utiliza o código
das tirinhas para falar de si mesmo. Também devemos observar a metalinguagem
nos programas de TV que explicam como outros programas são feitos.

Características

- uso da linguagem para explicar a linguagem, ou seja, usa o código para

explicar o próprio código;

- é centrada no código. Poesia para explicar a poesia. Um texto que comenta

outro texto.

- Comum nos dicionários, sinais de trânsito, etc. Exemplo:

Alvo. Sm. 1. Ponto a que se procura atingir com a arma; mira. 2. Fim. 3. A cor branca.
Fonte:http://pt.slideshare.net/nunesmaril/funes-da-linguagem-slides

Função de linguagem predominante

 Quase sempre convivem em um texto mais de uma função de linguagem. Por

exemplo, todo texto literário tem por base a função poética, mas, como

contém uma mensagem, informando alguma coisa, apresenta também a

função referencial. Portanto, cabe ao receptor identificar no texto a função de

linguagem predominante e, por conseguinte, a intenção de seu autor.

 O pleno conhecimento e domínio das funções que a linguagem pode assumir

favorece a produção e a recepção de textos de modo mais consciente, eficaz

e crítico.

http://pt.slideshare.net/nunesmaril/funes-da-linguagem-slides


Antes de testarmos nossos conhecimentos que tal uma
paradinha para um a videoaula?

Funções da Linguagem – Prof. Fábio D'Avila

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=-SeDJyo8nJQ

Gostou da videoaula, quer assistir mais um pouquinho sobre esse assunto?

Vá até a VIDEOTECA do nosso curso e escolha a sua videoaula. É só clicar na

figura abaixo.



Dúvidas a respeito das funções da linguagem?

Antes de passar para o próximo tema, que tal testar os conhecimentos

sobre elas?

http://conversadeportugues.com.br/simulados/

https://acasadasquestoes.com.br/simulado/portugues-97/funcoes-da-linguagem

É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do nosso curso. Vamos
agora conhecer um pouco mais sobre as Figuras de Linguagem, os efeitos de
sentido, significação das palavras, conotação e denotação.

Animados para a Aula 3? Vamos lá?

http://conversadeportugues.com.br/simulados/
https://acasadasquestoes.com.br/simulado/portugues-97/funcoes-da-linguagem#.W6Ji5-hKiUk
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AULA 3- EFEITOS DE SENTIDO, CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO,
FIGURAS DE LINGUAGEM, SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS

Ler é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental.

Saber ler não é apenas identificar as palavras, mas fazê-las ter sentido,
compreender, interpretar, relacionar e reter o que for mais relevante.

A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a
quase totalidade, não sente esta sede.

Carlos Drummond de Andrade

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4yIka743UTQ

Olá, Caríssimos e Caríssimas !

Bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Português. Nesta aula, a nossa
prosa será sobre os efeitos de sentido. Na epígrafe que abre esta aula, evidencia-
se a importância de ler e saber interpretar, pois o mundo à nossa volta exige,
cada vez mais, indivíduos com habilidades diversas em comunicação, capacidade
leitora e interpretativa e boa desenvoltura redacional.

Nosso objetivo, com esta aula sobre os principais aspectos relacionados aos
efeitos de sentidos é fornecer munição para ler e interpretar textos dos mais
variados gêneros textuais, que exigem diversas competências do leitor, uma vez
que a nossa Língua Portuguesa oferece vários recursos, conforme a intenção
comunicativa. Trata-se de conteúdo indispensável para que se conheça um pouco
mais sobre as possibilidades de expressão da nossa riquíssima língua para
melhor interpretá-la.



Vamos começar?

3 EFEITOS DE SENTIDO
Interpretar um texto significa “desvendar seus mistérios”. A interpretação
engloba uma série de particularidades, tais como pontuação, pois uma vírgula
pode mudar o sentido de uma ideia, elementos gramaticais, como conjunções,
preposições, entre outros.

Iniciemos com os Efeitos de Sentido. Esses recursospodem ser construídos por
meio do duplo sentido, da ambiguidade, da ironia e do humor.

3.1 DUPLO SENTIDO

Duplo sentido, também chamado de trocadilho, é uma frase ou palavra que tem
dois sentidos diferentes, geralmente são engraçadas ou irônicas. Também é
possível ver duplo sentido em imagens, que olhando-se por um lado parece uma
situação normal, e por outro apresenta algo novo.

É muito importante a escolha da palavra adequada ao contexto. Confira!

Fonte: https://www.significados.com.br/duplo-sentido/

Na fala da personagem de Chicó (auto da Compadecida, de Ariano Suassuna) a
expressão “falta” apresenta duplo sentido (Desrespeito ou não cumprimento de
regras desportivas e de sentir saudade, sentir falta da presença). Nesse caso, o
efeito do humor intensifica a carência e solidão da personagem.



Algumas imagens também apresentam ambiguidades, trazendo uma dimensão
diferente de acordo com algum ponto de atenção, fazendo com que as figuras
possuam um duplo sentido. Confira:

Fonte: http://www.oqueeoquee.com/imagens-ambiguas/

Na pintura, podemos ver um casal de idosos ou dois músicos. Na segunda,
podemos ver uma moça jovem ou uma mulher idosa.

Dependendo de como o cérebro da pessoa funciona, o que varia para cada ser
humano, você pode ter mais facilidade para ver um tipo de imagem do que a
outra, enquanto outras pessoas podem achar mais difícil ver o mesmo que outra
observou.

Muitas vezes, as frases com duplo sentido possuem uma certa malícia, uma
conotação sexual, uma piada etc. Confira os exemplos de frases com duplo
sentido:

 “Mulher é igual moeda, ou são caras ou são coroas.”
 “O alcoolismo mata lentamente, bebo pra não morrer de repente.”
 “Em pane de avião ninguém é ateu.”
 “Prefiro ser um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo.”

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.oqueeoquee.com%2Fimagens-ambiguas%2F


Fonte:http://slideplayer.com.br/slide/1222583/3/images/46/Duplo+sentido.jpg

3.2 AMBIGUIDADE

Leia a frase abaixo e observe o problema decorrente da interpretação equivocada
devido à ambiguidade.

Observe que o uso do pronome pessoal
oblíquo “as” é a palavra responsável
pela ambiguidade do texto, pois pode se
referir tanto as cartas, quanto as
pessoas. No caso, o narrador escreveu
as cartas e queimou as pessoas e
sobraram as cartas, gerando o efeito de
humor.

Confira outros exemplos:

A ambiguidade é um recurso que é utilizado, na maioria das vezes, sem que
haja uma intenção. Trata-se de uma indeterminação de sentido que palavras e

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fslideplayer.com.br%2Fslide%2F1222583%2F3%2Fimages%2F46%2FDuplo%2Bsentido.jpg


expressões carregam, dificultando a compreensão do enunciado e, por isso, seu
uso deve ser evitado, salvo quando for intencional, ou seja, for almejada
pelo escritor. Confiram a frase a seguir.

“Preso vigia acusado de matar empresário”

Perceberam? Qual a mensagem que o autor dessa frase quis transmitir?

Afinal, foi preso o vigia (o vigilante) que matou o empresário? Ou seria: o
presidiário vigia (toma conta) de outro presidiário acusado de matar empresário?

3.1.2 IRONIA

A ironia é um recurso muito usado para denunciar, censurar ou criticar alguém,
alguma situação ou acontecimento.

Ao fazer o uso da ironia, o pretende estimular o raciocínio, levando o leitor a
considerar os diversos sentidos possíveis que uma determinada palavra ou
expressão pode ter, até encontrar aquele que se encaixa na mensagem
produzindo um significado inusitado, como se pode observar na charge seguinte.



Disponível em https://minilua.com/recebi-mail-charges-das-escolas-atuais-100/.

Essa charge nos faz refletir sobre a situação da política e de como a população vê
essa política. Ao responder a professora com ar de ironia, o menino mostra ser
uma criança antenada e esperta, que já entende o que se passa no campo
político neste momento, ou talvez que nem entenda sobre esse assunto, e ouviu
talvez uma conversa de adultos, pois a política é um assunto bastante discutido
nas famílias, talvez pelos enormes escândalos de corrupção que andam
acontecendo ou pelo muito que se espera e o pouco que se vê pela população.

O estudante assume o papel de sujeito do discurso quando afirma “Só pode ser
um mané”. Analisando o discurso do garoto, verificamos que há um embate
ideológico, pois a professora esperava outra resposta do aluno. Ela esperava que
ele dissesse simplesmente que o sujeito da frase é o eleitor, ou seja, o elemento
sintático da oração, e não que ele se posicionasse criticamente frente ao
enunciado.

Outro fato importante é o efeito de sentido produzido pela gíria utilizada pelo
estudante. Podemos verificar pela expressão facial da professora que ela fica
assustada e desconcertada com o discurso do garoto, que, além de criticar o
eleitor, dando sua visão de mundo, ainda utilizou uma gíria e em negrito para
destacar e enfatizar seu pensamento a respeito do eleitor que confia na
honestidade dos políticos.

3.1.3 Tipos de ironia

A ironia pode ser dividida em três tipos:

 Ironia oral: quando é dita uma coisa e pretende expressar outra, é a
diferente entre a intenção e a expressão, quando o sentido literal do que se
diz é contrário ao pretendido.



 Ironia dramática ou satírica: é a diferença entre a expressão e a
compreensão, quando uma palavra ou ação é apresentada e a plateia
entende o significado, mas a personagem não. A ironia se coloca entre o
resultado e a intenção do ato.

 Ironia de situação: acontece quando o resultado da ação não é o
planejado, quando acontece exatamente o contrário. Quando se quer uma
coisa e se obtém outra.

IRONIA OU SARCASMO?

Fonte https://manualdapilhaerrada.files.wordpress.com/2017/04/tira_pe_trabalho_ironia-sarcasmo-deboche-
web.jpg?w=529

Podemos dizer que a ironia é a prima do sarcasmo. Você sabe qual a diferença
entre eles?

A diferença está em como cada uma dessas formas de expressão são colocadas.
Uma linha muito tênue separa os dois, mas pode-se perceber a diferença entre
eles. Observe a imagem acima.

O sarcasmo tem um tom de deboche e humilhação, é mais grave que a ironia,
tende ao insulto. O sarcasmo é utilizado pelo riso, palavras, atitudes e não se
preocupa em ser delicado, é mais escrachado, chega a ser até maldoso e
ofensivo, voltado a provocação e comédia.

A ironia, conforme visto anteriormente, é expressar algo diferente do significado,
mas sem a intenção de provocar ou zombar de alguém, como é o sarcasmo.
A ironia tende a ser mais sutil, em tom de crítica e censura.

Confiram os exemplos de frases abaixo:

 “Adoro quando não me respondem.”
 “É tão agradável sair de casa para o trabalho numa segunda-feira de
chuva.”

 “Meu marido é um santo, só me traiu quatro vezes.”
 “Ela é meiga como uma patada de elefante.”

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fmanualdapilhaerrada.files.wordpress.com%2F2017%2F04%2Ftira_pe_trabalho_ironia-sarcasmo-deboche-web.jpg%3Fw%3D529
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fmanualdapilhaerrada.files.wordpress.com%2F2017%2F04%2Ftira_pe_trabalho_ironia-sarcasmo-deboche-web.jpg%3Fw%3D529
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fmanualdapilhaerrada.files.wordpress.com%2F2017%2F04%2Ftira_pe_trabalho_ironia-sarcasmo-deboche-web.jpg%3Fw%3D529


3.1.4 IRONIA MACHADIANA

Não poderia deixar de mencionar a famosa ironia
machadiana. Sempre fina e velada, a ironia machadiana é
recorrente em seus livros e contos.

“Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de
réis” (Brás Cubas, em suas memórias póstumas).

Para o autor, o amor e o interesse material estão intimamente
ligados, sendo o dinheiro e as posses as forças motrizes para
embasar as relações amorosas. A ironia consiste na denúncia

de uma falha, de uma deficiência; um olhar duro sobre a realidade. Note que o jogo com
as palavras foi feito com elegância, de uma maneira que não deixe transparecer
imediatamente a intenção. (PIRES, 1981).

Quer saber mais sobre o assunto?

Vá até a videoteca do curso e aproveite os vídeos que disponibilizamos
pra vocês. É só clicar na figura!



3.2 HUMOR

Tanto na linguagem falada quanto na escrita, o significado da palavra humor nos
remete à ideia de comicidade, de riso e descontração.Mas também pode possuir
outra finalidade, que é a crítica a um determinado contexto social, principalmente
no campo da política.

Dentre os textos humorísticos estão: as piadas, as Tiras Humorísticas, as
Charges... Enunciados machistas, sexistas e preconceituosos com relação a
certos grupos .

 “Se casamento fosse estrada, eu só andava no acostamento”
 “As mulheres perdidas são as mais procuradas”

A frase apresenta o casamento como algo negativo, evidenciando uma ideologia
machista, marcada pela ironia. Afinal, ele prefere ficar no “acostamento”, isto é,
solteiro, alheio a compromisso (VOESE, 2004).

Na segunda frase, além do efeito de humor, há também uma forte carga de
preconceito, contraste, escárnio. O humor funciona basicamente a partir do duplo
sentido da palavra “perdida”, em que se pode ler: “mulher perdida” como
mulheres “extraviadas, sumidas”, que se faz necessário procurá-las. Outro
sentido considera-se que “as mulheres perdidas” são aquelas ditas de “vida fácil”,
mulheres sem “moral”. Essas “mulheres são as mais procuradas”, principalmente,
por homens que não querem compromissos, ou relacionamentos sérios (VOESE,
2004).

As Piadas, que geralmente apresentam uma sequência de ações, cujo desfecho
é sempre cômico.



Émuito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes
para provocar o efeito de humor.

Reações do álcool

Na aula de química, o professor pergunta:
– Quais as principais reações do álcool?

O aluno responde:
– Chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo

mundo…

Professor:
–Tirou 10!

Veja que a construção do humor é feita a partir da resposta inesperada do aluno
que fugiu ao contexto das relações químicas abordadas nessa disciplina.

As Tiras Humorísticas, que consistem num segmento de história em
quadrinhos, são compostas de quadros, nos quais as falas dos personagens
aparecem sob a forma de legenda ou dentro de balões.



Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4YGR-V7JHtq6YvNWzA40pX4hHFdpuslHhVAhBp3-3HMCdLnBG

A Charge é uma espécie de crônica humorística, pois expressa o ponto de vista
do emissor. Vincula-se ao contexto político e é essencial para apresentar a
realidade de forma crítica. Evidencia-se, por meio do gênero, os traços
ideológicos que permitem ao leitor fazeruma leitura reflexiva sobre fatos da
realidade nele retratados.

A interpretação da charge exige total ativação do contexto extraicônico para se
chegar à interpretação plena, pois os elementos implícitos, nesse contexto,
induzem oleitor a fazer relações entre o que veem na imagem e o que sabem
sobre o lugar e sobreas práticas e posturas dos políticos que lá trabalham.

Fonte: http://www.jcnet.com.br/charges/050217G.jpg.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcS4YGR-V7JHtq6YvNWzA40pX4hHFdpuslHhVAhBp3-3HMCdLnBG


Acho interessante ouvirmos o que Leandro Karnal tem a nos dizer sobre o
humor e a ironia. Mas quem é esse tal de Leandro Karnal mesmo?

Leandro Karnal é um historiador brasileiro, professor da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), especializado em História
da América. Foi também curador de diversas exposições, como A Escrita
da Memória, em São Paulo, tendo colaborado ainda na elaboração
curatorial de museus, como o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo.
Graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos) e doutor pela Universidade de São Paulo (USP), Karnal tem
publicações sobre o ensino de História, História da América e História das
Religiões.

Vá até a videoteca

O HUMOR E A IRONIA – Leandro Karnal

https://www.youtube.com/watch?v=bpDeZRr9Jtk

Esses dois importantes recursosexpressivos, humor e ironia, podem aparecer
num mesmo texto. Mas, é preciso entender que, apesar de muitas vezes serem
utilizados ao mesmo tempo, têm propósitos diferentes.

3.2.2 HUMOR IRÔNICO

Enquanto o humor trabalha com a quebra de expectativa do leitor, conforme
visto acima, a ironia por sua vez, já compreende um recurso expressivo que
trabalha com a crítica. Basicamente, dizemos que há ironia em um texto
quando falamos o contráriodaquiloquepensamos.Vejamos:

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHistoriador
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidade_Estadual_de_Campinas
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHist%25C3%25B3ria_da_Am%25C3%25A9rica
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHist%25C3%25B3ria_da_Am%25C3%25A9rica
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FCurador_%5C%28artes%5C
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FS%25C3%25A3o_Paulo_%5C%28cidade%5C
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMuseu_da_L%25C3%25ADngua_Portuguesa
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidade_do_Vale_do_Rio_dos_Sinos
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidade_de_S%25C3%25A3o_Paulo
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHist%25C3%25B3ria
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHist%25C3%25B3ria_da_Am%25C3%25A9rica
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHist%25C3%25B3ria_das_Religi%25C3%25B5es
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FHist%25C3%25B3ria_das_Religi%25C3%25B5es
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbpDeZRr9Jtk


Na charge acima, podemos perceber o uso dos dois recursos – a ironia e o humor.

Justificativa: há uma quebradeexpectativa entre o título da charge (“Turismo
no Rio”) e o que se vê na imagem e na fala dos turistas. Não se espera que um
passeio turístico envolva a polícia e o caveirão (carro blindado usado por policiais
para percorrer as favelas). Não seria uma situação natural, comum de acontecer.
A partir dessa "quebra do esperado", há a utilização do humor. Além disso, de
“tranquilo” o passeio não tem nada. Nota-se uma forte crítica à falta de
segurança na cidade do Rio de Janeiro. Dessa forma, a ironia se faz presente.
Logo, é possível afirmar que, na charge acima, há um humor irônico.



Pare de olhar para trás, você já sabe onde esteve, agora precisa saber
aonde vai.

(Desconheço o autor)

Mas você sabia que as figuras de linguagem se subdividem em figuras de
palavras,figuras de pensamento e figuras de som ou sonoras? Sabe o que
caracteriza cada uma das subdivisões?

3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS FIGURAS DE LINGUAGEM

 Figuras de palavras → exploram o significado das palavras, levando-as a
adquirir um novo sentido: metáfora, metonímia, catacrese, antonomásia ou
perífrase, sinestesia.

 Figuras de pensamento → exploram jogos conceituais: antítese,
eufemismo, hipérbole, ironia.

 Figuras de construção ou sintaxe → exploram a estrutura gramatical da
frase: elipse, polissíndeto, assíndeto, pleonasmo, hipérbato, silepse.

 Figuras de som → exploram os recursos sonoros: aliteração, assonância,
eco, onomatopeia.



Para você que já sabia, vamos rever este assunto. Caso prefira, assista à
videoaula da professora gaúcha Dani Bressan sobre o tema.

Se prefere ler, vamos em frente...

https://www.youtube.com/watch?v=7gDDnH9sdZI

Todas as figuras de linguagem constituem-se de um tom conotativo, ou seja,
permitem mais de uma interpretação, pelo simples fato de não primarem
somente pela objetividade. Vamos rever a diferença entre conotativo e
denotativo.

Fonte: http://pt.slideshare.net/bubble13/conotacao-e-denotacao-53332419

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7gDDnH9sdZI
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fbubble13%2Fconotacao-e-denotacao-53332419


FIGURAS DE PALAVRAS

As Figuras de Palavras são recursos utilizados para dar mais expressividade à
comunicação, tais como:

Metáfora: comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido.

Exemplo: “Meu coração é um balde despejado” (Fernando Pessoa)

Fonte: http://escolaeducacao.com.br/figuras-de-linguagem/

Metonímia: troca de uma palavra por outra, com a qual guarda alguma
espécie de relação lógica real entre elas. Entre muitos outros tipos de relação,
a metonímia pode acontecer entre:

a) o efeito e a causa;
b) o concreto e o abstrato;
c) o autor e obra;
d) a pessoa/coisa e suas características;
e) o continente e o conteúdo;
f) a marca pelo produto;
g) o lugar e seus habitantes ou produtos etc.
h) a parte e o todo;
i) o indivíduo e a classe;
j) a matéria pelo objeto;

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fescolaeducacao.com.br%2Ffiguras-de-linguagem%2F


k) a forma pelo objeto.

• As relações dos itens g a j são também chamadas de sinédoque, mas essa
distinção não é relevante.

Catacrese:é um tipo de metáfora ocasionada por:

a) falta de uma palavra específica: “pé da mesa”; “boca do estômago”, “céu
da boca”, “orelha do livro”, “dente de alho”, “barriga ou batata da perna”;

b) esquecimento etimológico (= queda do sentido original da palavra):
salário (de sal), secretária (de secreto), sabatinar (de sábado), tratante (de
tratar), famigerado (de fama), marginal (de margem), rival (de rio).

Antonomásia ou perífrase: substituição de um nome por uma expressão queo
identifique com facilidade:

 Das entranhas da terra, jorra o ouro negro. [ouro negro = petróleo]

 O rei dos animais é proveniente da África. [rei dos animais = leão]

 Qual é mais bela: a Cidade Eterna, a Cidade Luz ou a Cidade
Maravilhosa? [Cidade Eterna = Roma] [Cidade Luz = Paris] [Cidade
Maravilhosa = Rio de Janeiro]

 O Poeta dos Escravos morreu aos 24 anos de idade. [Poeta dos
Escravos = Castro Alves]

Fonte: http://pt.slideshare.net/nicolasgrillo12/figuras-de-linguagem-29186476

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fnicolasgrillo12%2Ffiguras-de-linguagem-29186476


Sinestesia:trata-se de mesclar, numa expressão, sensações percebidas por
diferentes órgãos do sentido.

“Como era áspero o aroma daquela fruta exótica” (Giuliano Fratin)

Resumindo

Fonte: http://solinguagem.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html

FIGURAS DE PENSAMENTO

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fsolinguagem.blogspot.com.br%2F2012_02_01_archive.html


Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/1235406/

As figuras de pensamento trabalham a subjetividade, exploram a riqueza de
significados escondidos por trás de uma determinada ideia, de uma determinada
expressão.

Eufemismo: emprego de uma palavra cujo intuito é o de suavizar uma
verdade tida por chocante, desagradável:

Hipérbole:exagerar uma ideia com finalidade enfática.

“Paixão cruel, desenfreada / Te trago mil rosas roubadas / Pra desculpar minhas
mentiras /Minhas mancadas / Exagerado Jogado aos teus pés / Eu sou mesmo
exagerado” (Cazuza)

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fslideplayer.com.br%2Fslide%2F1235406%2F


Prosopopeia ou personificação: atribuir qualidades ou ações de
seres animados a seres inanimados:

“O vento beija meus cabelos / As ondas lambem minhas pernas/ O
sol abraça o meu corpo / Meu coração canta feliz” (Lulu Santos)

Paradoxo:aproximação de palavras de ideias contraditórias que aparentemente
parecem se excluir, mas que mediante o contexto reforçam a ideia retratada:

· “Amor é fogo que arde sem se ver; / É ferida que dói e não se sente; / É um
contentamento descontente; / É dor que desatina sem doer;” (Camões)

· Esse amor me mata e dá vida. (Neste caso, o mesmo amor traz alegrias (vida)
e tristeza (mata) para a pessoa.)

Apóstrofe: invocação de uma pessoa ou algo, sejam estes reais ou imaginários.
Sintaticamente falando, representa o vocativo, cuja manifestação confere um
caráter enfático ao discurso:

“Deus! ó Deus! onde estás, que não respondes?” (Castro Alves).

Antítese: consiste na oposição entre uma ou mais ideias, e justamente por isso
ela se torna uma figura de sintaxe facilmente identificável em um texto.
Residem juntamente no teu peito/um demônio que ruge e um deus que
chora”.(Olavo Bilac)

Resumindo...



Fonte: http://solinguagem.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html

Hora da vídeoaula!

Vamos arrematar nossos estudos sobre as Figuras de Pensamento assistindo à
vídeoaula da Profª Mariana Rigonatto.

Figuras de Pensamento – Brasil Escola

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fsolinguagem.blogspot.com.br%2F2012_02_01_archive.html


https://www.youtube.com/watch?v=ux0ifJqVJfI

FIGURAS DE SINTAXE OU DE CONSTRUÇÃO

Fonte:https://portugues.uol.com.br/upload/conteudo/images/as-figuras-construcaosintaxe.jpg

Enquanto as figuras de pensamento subvertem o sentido real das palavras, as
figuras de sintaxe promovem desvios sintáticos e concordâncias irregulares que
imprimem características incomuns à construção linguística.

Elipse: consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto.

“Na sala, apenas quatro ou cinco convidados.” (omissão de havia)

Zeugma: consiste na elipse de um termo que já apareceu antes.

Ela come pizza; eu, carne. (omissão do verbo comer)

Polissíndeto: consiste na repetição de conectivos ligando termos da oração ou
elementos do período.

“Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! com calma sem sofrer” (Olavo Bilac)

Silepse:consiste na concordância não com o que vem expresso, mas com o que
se subentende, com o que está implícito. A silepse pode ser:

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dux0ifJqVJfI
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fportugues.uol.com.br%2Fupload%2Fconteudo%2Fimages%2Fas-figuras-construcaosintaxe.jpg


• De gênero : Vossa Excelência está preocupado.
• De número: Os Lusíadas glorificou nossa literatura.
• De pessoa: “O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos
em comer essa coisinha verde e mole que se derrete na boca.”

Pleonasmo: consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem.
“Ó mar salgado, quanto do teu
sal São lágrimas de Portugal”
(Fernando Pessoa)

Resumindo

Fonte: http://solinguagem.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html

Para arrematar nossa aula, assistam ao vídeo:

FIGURAS DE SINTAXE

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fsolinguagem.blogspot.com.br%2F2012_02_01_archive.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=extensao2.nead.ufsj.edu.br%2Fextensao2016%2Fmod%2Fpage%2Fview.php%3Fid%3D269


https://www.youtube.com/watch?v=dPqrwgAj_14

FONTE: HTTP://SLIDEPLAYER.COM.BR/SLIDE/1235406/

Nas figuras de som, os efeitos se voltam para a repetição de sons, por exemplo,
a repetição de uma vogal ou de uma consoante, ou ainda quando a intenção é
imitar os sons produzidos por coisas ou seres. Assim sendo, tais figuras se
subdividem em:

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdPqrwgAj_14
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fslideplayer.com.br%2Fslide%2F1235406%2F


Aliteração:consiste na repetição de consoantes, cujo intento é promover a
intensificação do ritmo ou produzir um efeito sonoro significativo. Vejamos um
exemplo:

Violões que choram
[...]
Vozes veladas, veludosas vozes,
Volúpias dos violões, vozes veladas,
Vagam nos velhos vórtices velozes
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas.
[...]
(Cruz e Souza)

Constatamos que a repetição do fonema sonoro /v/ nos remete à ideia
relacionada ao sussurro do vento.

Assonância: caracteriza pela repetição de sons vocálicos em sílabas tônicas de
palavras distintas ou naquelas contidas numa mesma frase, cujo intuito é
provocar efeitos de estilo. Constatemos alguns exemplos:

Antífona
Ó Formas alvas, brancas, Formas claras
De luares, de neves, de neblinas!
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...

(Cruz e Souza)

Notamos que as vogais “o”, “a” e “e” se repetem constantemente em todos os
versos.

Paronomásia: reprodução de sons semelhantes em palavras com significados
distintos. Eis alguns exemplos:

Com tais premissas ele sem dúvida leva-nos às primícias”
(Padre António Vieira)

Onomatopeia:emprego de uma palavra ou de um grupo de palavras no intuito
de imitar os sons da realidade.



Fonte: http://figura2b.blogspot.com.br/2011/04/onomatopeia.html

Resumindo ...

Fonte: http://solinguagem.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html

Confira no quadro abaixo as principais figuras de linguagem

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Ffigura2b.blogspot.com.br%2F2011%2F04%2Fonomatopeia.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fsolinguagem.blogspot.com.br%2F2012_02_01_archive.html


Fonte: http://solinguagem.blogspot.com.br/2012_02_01_archive.html

Antes de testar os conhecimentos, que tal descansar
da leitura assistindo àvídeoaulada professora Clara Catanho?

Neste vídeo, Catanho resolve uma questão de Língua Portuguesa referente
à metáfora e à ironia.

Metáfora - Análise de cartum

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fsolinguagem.blogspot.com.br%2F2012_02_01_archive.html


https://www.youtube.com/watch?v=G8kq63uZP7o

Nossas músicas brasileiras estão repletas de figuras de linguagem.“Bora“conferir para
descontrair?

FIGURAS DE LINGUAGEM NAS MÚSICAS

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8kq63uZP7o


https://www.youtube.com/watch?v=p8_R8GhALfE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=DvlyI13koXU

Agora sim, vocês estão prontos para “racharem a cuca”.

Que tal uma bateria de quizzes? Vamos exercitar nosso cérebro!!

Figuras de Linguagem - I

Figuras de Linguagem - II

Exercícios de Figuras de Linguagem - II

Figuras de Linguagem - III

Figuras de Linguagem - VII

Figuras de Linguagem - VIII

Figuras de Linguagem - X

Figuras de Linguagem - XI

Figuras de Linguagem - XII

Figuras de Linguagem - XIII

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp8_R8GhALfE%26feature%3Dyoutu.be
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDvlyI13koXU
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F24879%2Ffiguras-de-linguagem-i%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F41040%2Ffiguras-de-linguagem-ii%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F100050%2Fexercicios-de-figuras-de-linguagem-ii%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F45573%2Ffiguras-de-linguagem-iii%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F108761%2Ffiguras-de-linguagem-vii%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F111657%2Ffiguras-de-linguagem-viii%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F123457%2Ffiguras-de-linguagem-x%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F134601%2Ffiguras-de-linguagem-xi%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F147217%2Ffiguras-de-linguagem-xii%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F152225%2Ffiguras-de-linguagem-xiii%2F


E aí, Meninos, gostaram da aula? Querem escutar um pouco mais sobre o
assunto? Selecionamos algumas vídeoaulas interessantes pra vocês. Preparem a
pipoca e divirtam-se na nossa VIDEOTECA. É só clicar na figura acima!

Vem aí a Aula 4. Contamos com vocês!
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Aula 4 - CAMPOS SEMÂNTICOS: EXPLORANDO OS SENTIDOS

Fonte: http://bibliolectors.tumblr.com/page/28

Olá queridos cursistas!

Estamos caminhando muito bem! Já vimos um pouco sobre a Linguagem verbal e
não verbal, sobre as funções da linguagem, Figuras de linguagem, de palavras,
denotação, conotação...

Agora, conversaremos um pouquinho sobre os campos semânticos. Mas, antes de
iniciar a conversa sobre os campos semânticos, é importante que saibamos
diferenciar léxico de semântico. Com certeza, o conhecimento desses recursos da
nossa rica língua facilitará o entendimento sobre os campos lexical e semântico,
potencializando tanto a nossa interpretação textual e quanto o uso da língua
escrita.

Todos nós usamos e, às vezes abusamos, o léxico e a semântica no nosso dia a dia
sem qualquer problema, no entanto, certos enunciados resultam problemáticos, ao
se pedir uma analise lexical ou semântica de determinado texto. Dessa forma esse
estudo certamente poderá contribuir muito para o aprendizado de todos

Para aqueles que ainda não têm intimidade com essas maravilhas da Língua
Portuguesa (sem ironia), sugiro não “pular” essa aula. Além da leitura da aula, é

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fbibliolectors.tumblr.com%2Fpage%2F28


interessante que assistam aos vídeos disponibilizados na Videoteca. Isso auxiliará
na fixação do conteúdo.

Vamos aos conceitos:

Assim, se o léxico é o conjunto de palavras usadas em uma língua ou em um texto,
pode-se dizer que campo lexical é formado pelas palavras que derivam de um
mesmo radical, correto? Vamos aos exemplos

Exemplos de campo lexical das
seguintes palavras:

 futebol: estádio, jogador,
bola, time, árbitro, gol...;

 escola: biblioteca, quadro,
livros, cadernos, disciplina...;

 pintura: quadro, pincel,
tinta, cavalete, tela, exposição...;

 mar: barco, areia, onda,
marinheiro...

Fonte: https://sites.google.com/site/isp20152016stage10/portuguese/gramatica/campo-lexical

A Semântica estuda o significado das palavras, das frases, das expressões, etc.,
em um contexto específico. Portanto, o campo semântico trabalha com os

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fisp20152016stage10%2Fportuguese%2Fgramatica%2Fcampo-lexical


sentidos que uma única palavra apresenta quando inserida em contextos
diversos. Ou seja, é o conjunto dos diversos sentidos que uma única palavra pode
apresentar. Vamos aos exemplos!

CAMPO SEMÂNTICO DE MORTE: bater a bota, partir, falecer, ir
desta para melhor, apagar-se;

CAMPO SEMÂNTICO DE NUVEM:

 Aquela nuvem está a tapar o sol. (sentido denotativo)

 O professor foi às nuvens com a minha resposta. (=irritou-se)

 Bruno caiu das nuvens com a derrota do candidato. (= ficou desiludido)

 Marise anda nas nuvens com o novo namorado. (= anda feliz)

 Uma nuvem abateu-se sobre o rosto da Miquelina após a notícia da morte

da avó. (= ficou muito triste)

Como você observou que um mesmo termo pode ter variados significados,

dependendo de como ele for empregado e das palavras relacionadas a ele.

Essa relação entre os diferentes significados de uma palavra é chamada de relação

de sentido. A relação de sentido pode ser classificada em: sinonímia, antonímia,

hiperonímia e hiponímia



https://i0.wp.com/midiag4.com.br/wp-content/uploads/2015/03/O-poder-da-palavra.jpg

Uma paradinha para a videoaula, muito descontraída, do prof.
Noslen sobre relações semânticas (denotação/conotação, sinonímia,
antonímia, Homonímia (15 min)

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

SINONÍMIA

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fmidiag4.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FO-poder-da-palavra.jpg
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdfkvdIGqZvs


Fonte:https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/575ee104ad1958ea3cd9dc4a/575ee3f4a4bf5b9f21de619a_pol%C3%ADtico.jpg

Sinonímia é uma propriedade na Semântica que estuda as palavras sinônimas,
ou aquelas que possuem ou assumem significado ou sentido semelhante, dentro
de um determinado contexto.

Observem a Tirinha acima. Embora a palavra político, denotativamente, não seja
sinônima de desonesto, mentiroso e outros adjetivos, no contexto do Brasil atual,
ela assume tal sentido, explorado como forma de humor crítico.

A partir dessa tirinha de humor, fica fácil entendermos a sinonímia não é mesmo?

Pois bem, entendemos que sinonímia é o nome que se dá

à relação de semelhança de sentidos entre palavras e

expressões, sem apresentar identidade completa de

significado. Isso quer dizer que a relação de sinonímia

resulta do emprego que essas palavras têm dentro em um

texto, e não de seus significados isolados.

ANTONÍMIA

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fdaks2k3a4ib2z.cloudfront.net%2F575ee104ad1958ea3cd9dc4a%2F575ee3f4a4bf5b9f21de619a_pol%25C3%25ADtico.jpg


Fonte: http://universodasletrasunip.blogspot.com/2012/

A Antonímia é a relação de oposição entre o significado de duas unidades
que apresentam, em comum, alguns traços semânticos permitindo relacioná-las
de forma pertinente, dentro de uma classe semântica.

Vejamos:

1 A garota renunciou veementemente ao pedido para que comesse.
2 A senhora aceitou passivamente ao pedido para que comesse.

Observe na a Charge de Chris Browne acima. Os antônimos são facilmente
identificáveis: mulheres/homens, adoram/detestam e amor/ódio. No
segundo exemplo, a imagem do gordo e o magro, bem como as palavras prender
e soltar apresentam, claramente, sentido de oposição, contraste são, portanto,
antônimas. Novamente temos o humor como forma de criticar a justiça. A figura
do policial desarmado e do bandido, totalmente armado, completa a crítica e a
relação de oposição, usando a linguagem não verbal.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Funiversodasletrasunip.blogspot.com%2F2012%2F


HOMONÍMIA

A Homonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras que, embora
possuam significados diferentes, apresentam a mesma estrutura
fonológica, ou seja, os homônimos. As palavras apresentam a mesma fonética,
mas semântica diferenciada.

Os homônimos subdividem-se em palavras homógrafas, homófonas e
perfeitas. Vamos ver um pouco de cada uma delas?

Homógrafas: São as palavras iguais na escrita, porém diferentes na
pronúncia, com sentidos diferentes.

Exemplos: gosto (substantivo) – gosto (1ª pessoa do singular do presente
indicativo) / conserto (substantivo) – conserto (1ª pessoa do singular do
presente indicativo);

Exemplos:

Eu gosto de você. (verbo)
Meu gosto é diferente do seu. (substantivo)

A força não é maior que a sabedoria. (substantivo)
Não é ele quem força a tranca para fechar a porta! (verbo)

Homófonas – São as palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na
escrita e com significados diferentes.

Exemplos:

cela (substantivo) – sela (verbo) / cessão (substantivo) – sessão
(substantivo);



Fonte:https://4.bp.blogspot.com/-MpO8WQu5geo/V20ZE_3xzTI/AAAAAAAAXLo/L9

Cesta: utensílio fabricado de palha

Sesta: breve cochilada após o almoço

Sexta: dia da semana



Exemplos: cura (verbo) – cura (substantivo); cedo (verbo) – cedo
(advérbio).

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=homonímia&source

RESUMINDO...

.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fsearch%3Fq%3Dhomon%C3%ADmia%26source


Fonte: https://estudokids.com.br

Relação estabelecida entre duas ou mais palavras que possuem significados
diferentes, porém são muito semelhantes na pronúncia e na escrita, ou seja,
os parônimos.

Exemplos:

emigrar – imigrar; cavaleiro – cavalheiro; comprimento – cumprimento.

Exemplos:

emigrar – imigrar; cavaleiro – cavalheiro; comprimento – cumprimento.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Festudokids.com.br%2F


Antes de passarmos para a Polissemia, que tal assistirmos
às videoaulas abaixo? Hora de fixar o conteúdo!

Parônimos e Homônimos

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ABoyHAyJF9U

Palavras Homônimas e Parônimas (Prof. Sérgio Nogueira)

https://www.youtube.com/watch?v=Ikpmez60C6M

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D8%26v%3DABoyHAyJF9U
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIkpmez60C6M


Uma mesma palavra na língua pode assumir diferentes significados
(poli=muitos e semia=significados), o que dependerá do contexto em que está
inserida.

A Polissemia é o estudo, a averiguação das significações que uma palavra
assume em determinado contexto. 12

Observem os exemplos de polissemia:

1. Hidrate as suas mãos (parte do corpo humano)
2. Ele abriu mão dos seus direitos (desistir).
3. A menina fez uma bola de sabão com o brinquedo.
4. A mãe comprou uma bola de basquete para o filho.
5. O rapaz disse que sua barriga tem formato de bola.
6. A professora falou para desenhar uma bola.



POLISSEMIA OU AMBIGUIDADE?

Observem as tirinhas abaixo:

No quadrinho acima, verificamos a polissemia do verbo “trocar”. Pelo fato de o
verbo ter a representação semântica de mudança de uma coisa por outra,
mantem-se o mesmo contexto sobre trocar as próprias roupas íntimas ou, por se
tratar de uma loja, trocar as peças compradas pelos clientes por outras de escolha
dos mesmos. Uma vez que ocorre o mesmo sentido semântico do verbo “trocar”,
ocorre a polissemia, os vários significados atribuídos a uma mesma palavra.

Ao consertar o caminhão, o pai pede ao filho que, para finalizar, precisa que
busque uma porca (peça que fixa o parafuso). Pelo fato de o menino
interpretar a palavra como indicando o animal, suíno, dizemos que houve
ambiguidade, uma vez que não há relação lógica entre os dois termos.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fdescomplica.com.br%2Fportugues%2Fsemantica-os-valores-de-vocabulos-e-expressoes%2Fpolissemia-e-homonimia%3Futm_source%3Dblog%26utm_medium%3Dpost%26utm_term%3D-%26utm_content%3Dresumo%26utm_campaign%3Ddefault


CONCLUINDO...

Quando existe relação entre as interpretações de um mesmo termo, ocorre
polissemia. Quando a interpretação é distinta do que foi pretendido enunciar,
ocorre a ambiguidade. Anota aí!!!

É isso aí pessoal, terminamos a Aula 4 e com ela fechamos a Unidade II do
nosso curso.

Até a próxima!
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UNIDADE III - GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS

Fonte: https://redacaomania.com/wp-content/uploads/2016/02/g%C3%AAneros-textuais-conclus%C3%A3o.png

AULA 1 - Aspectos Tipológicos (Narrar, Relatar, Argumentar e
Descrever Ações)

Olá queridos cursistas! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso.

Caminhamos bem até aqui, não é mesmo? Fechamos a Unidade II, afiadinhos nos conceitos de
Linguagem Verbal e Não verbal, nas Funções da Linguagem, nos Efeitos de Sentido e Campos
Semânticos. Isso significa que vocês já têm algumas ferramentas necessárias para uma boa
interpretação de textos, correto?

Vocês estão acompanhando o Cronograma do curso? Observem a sequência dos nossos
módulos. Vocês verificarão o quão necessário é ficar antenado em todas as aulas. O nosso
objetivo é justamente fornecer subsídios para que no final do curso (Unidade V) vocês estejam
aptos a realizarem uma boa interpretação de texto, além de recordar um pouco de gramática e
perceber que o conhecimento gramatical auxilia na compreensão e interpretação de textos.

Pois bem, vamos à aula!

Nesta Unidade III veremos um “tantim” sobre os Aspectos Tipológicos e algumas orientações
sobre interpretação de textos. Vocês já observaram que gostamos de mesclar o conteúdo das
aulas com algumas videoaulas e quizzes. Essa misturinha é importante para uma melhor
compreensão e fixação dos conteúdos. Se preferem assistir às videoaulas a ler, ok, vão à
videoteca e se deleite com os vídeos que selecionamos para vocês. Nada de pularem os
exercícios (quizzes), combinado?

Começamos nossa aula com um alerta: Para interpretar textos com sucesso,
é preciso:

LER E CONHECER DIVERSOS TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS,
diferenciando textos VERBAIS, NÃO VERBAIS E MISTOS

https://redacaomania.com/wp-content/uploads/2016/02/g%C3%AAneros-textuais-conclus%C3%A3o.png


São incontáveis os gêneros textuais e, o tempo todo, escolhemos diversos deles para as práticas

sociais, seguindo sempre a necessidade temática, a relação entre os interlocutores e a vontade

enunciativa. Enquadram-se nesse rol de práticas comunicativas:

Hoje, com a “cultura eletrônica”, surgem novos gêneros textuais e novas formas de

comunicação (oral ou escrita) como o bate-papo on-line (MSN), blog, twitter (microblog),

Facebook, mensagens SMS (celular) etc. Toda essa dinâmica é confirmada quando Marcuschi diz:

“(…) os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e

social”.

Tipo Textual x Gênero Textual



GÊNERO é uma categoria de texto com função sociocomunicativa
específica (conto, crônica, romance).

TIPO é uma classificação teórica que leva em conta a organização semântica
e/ou sintática dos textos (narrativo).
Pode haver a presença de mais de um tipo textual em um texto de um
gênero específico, confiram na figura a seguir a tipologia de textos e os
gêneros correspondentes.

Fonte: https://sites.google.com/site/tipostextuais/processo/conclusão

Como vimos, gêneros textuais engloba todos os textos da língua, que possuem

a capacidade de comunicar algo.

Os textos, orais ou escritos, que produzimos para nos comunicar, possuem um
conjunto de características, e são estas características que determinarão seu
gênero textual.

Algumas destas características são: o assunto, quem está falando, para quem
está falando, sua finalidade, ou se o texto é mais narrativo, instrucional,
argumentativo, etc.

Enfim, cada gênero textual possui seu próprio estilo e estrutura, possibilitando,
assim, que nós o identifiquemos, como mostraram os exemplos citados.



Fonte: diarioescolar28.blogspot.com

Antes de continuarem a leitura, detenham-se atentamente no esquema abaixo. Ele traz
características bem específicas de cada tipo textual. Nesta aula veremos um pouco sobre cada
um deles. Vamos lá?

Fonte: https://pt.slideshare.net/GuilhermeAntony/ponto-6-tipologia-textual

Os tipos textuais são limitados em número. Embora haja uma discordância
entre várias fontes sobre a quantidade exata de tipos textuais, vamos
trabalhar aqui com quatro tipos essenciais:

narrativo
dissertativo/argumentativo
descritivo/expositivo
injuntivo

http://diarioescolar28.blogspot.com/2015/05/generos-textuais.html
https://pt.slideshare.net/GuilhermeAntony/ponto-6-tipologia-textual


Exemplo:
O BICHO
Vi ontem um bicho
Na imundice do pátio
Catando comida entre os detritos
Quando achava alguma coisa,
Não examinava, nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.

(Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro, José Olympio, 1973).

A narração é uma das práticas mais comuns de nossa vida e uma das mais
importantes dentro das possibilidades da linguagem. É a narração que associa a
nossa observação do mundo com a nossa existência, com nossa memória e
também com a nossa imaginação.

Trata-se de uma narrativa poética (poema narrativo) expondo a animalização do
humano, que movido pela fome come detritos de um lixo. A fome elimina a razão e,
assim, o instinto de sobrevivência se faz valer: “Não examinava nem cheirava:/ Engolia
com voracidade”. “A todo o momento em que esta cena do poema acontece — em
que há um ser humano com fome sem acesso digno à comida — é a própria civilização
que rui, esboroa, fracassa, diante da brutal desigualdade econômica e social que
separa os que comem e os que não.” (fonte: http://rascunho.com.br/o-bicho-de-
manuel-bandeira/

Além da narrativa que faz uso da linguagem, há também a Narrativa Visual
ou imagética.

http://rascunho.com.br/o-bicho-de-manuel-bandeira/
http://rascunho.com.br/o-bicho-de-manuel-bandeira/
http://rascunho.com.br/o-bicho-de-manuel-bandeira/


Esse tipo de narrativa aparece, geralmente em tirinhas (sequência de
quadrinhos, com crítica aos valores sociais, que podem aparecer em jornais,
revistas e em sites da Internet. Exemplo:

INTERPRETAÇÃO

Nesta tirinha, o personagem Nico Demo, de Mauricio de Sousa, aparece em três
quadrinhos. No primeiro, ele se depara com um pedinte. Como sabemos que se
trata de um pedinte? Por meio da associação da roupa e das moscas em torno
do corpo dele (indicando sujeira ou mau cheiro) com o chapéu erguido por uma
das mãos, o que socialmente é visto como gesto de pedido de dinheiro.

Após o contato inicial, percebe-se o olhar investigativo de Nico Demo, que
parece não entender a atitude de súplica (olhar e chapéu na mão). Nico Demo
parece ter captado a mensagem, sugere com a mão esquerda que o pedinte
aguarde um pouco. Este demonstra aparente felicidade, pelo que se observa
pelos olhos e pelo sorriso.

A cena final apresenta a estratégia textual que levará ao efeito de humor. Em
vez de trazer dinheiro ou algo que pudesse ajudar o pedinte, Nico Demo
aparece com uma bola e a arremessa em direção ao chapéu, como se este fosse
um aro de basquete. Do ponto de vista da referenciação, o chapéu é
recategorizado: deixa de ser um instrumento para pedir dinheiro e funciona
como receptáculo para a bola. Essa situação inusitada é a chave para a
comicidade da tira.

Fonte https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi6WZmu_CzrDfPM7Bd7796TzpNy_sc3D4DnTWHqdXgO37B9R6wSA

Vejam mais exemplos nas narrativas curtas (animação gráfica) –
um show! Literalmente, sem palavras!

https://www.youtube.com/watch?v=ruTrLOy2E-Q

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi6WZmu_CzrDfPM7Bd7796TzpNy_sc3D4DnTWHqdXgO37B9R6wSA
https://www.youtube.com/watch?v=ruTrLOy2E-Q


Essa expressão está frequentemente na boca dos contadores de histórias, gente que gosta de
lembrar o que já aconteceu ou inventar o que poderá acontecer. Imaginar enredos, comandar o
destino de personagens, contar fatos cotidianos ou extraordinários de diferentes maneiras, tudo
isso pode tornar-se uma atividade muito gostosa.

O texto narrativo segue, geralmente, uma linha cronológica (temporal) e se estabelece em torno
de verbos no passado.

Confira as principais características das narrativas

A narrativa literária pode aparecer em forma de conto, novela, romance, crônica
ou epopeia. Porém, toda vez que alguém conta um fato real ou imaginário, está
escrevendo uma narração. Essa narrativa poderá ser literária não literária).
Para que exista narrativa, deve haver personagens que pratiquem determinadas
ações. Essas ações, colocadas numa sequência com começo, meio e fim,
constituem a narrativa.

Ao produzir um texto narrativo, o autor pode optar por dois pontos de vista ou
focos narrativos: 1ª pessoa ou 3ª pessoa. O foco narrativo de 1ª pessoa ocorre
quando uma personagem participa do fato, narrando aquilo que vê e sente. No
foco narrativo em 3ª pessoa, o narrador é alguém que observa o fato de fora e
narra-o como se fosse uma testemunha.



Exemplo:

Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me a queixa. Deu-me a receita de
como matá-las. Que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A
farinha e o açúcar as atrairiam, o gesso esturricaria o de-dentro delas. Assim fiz.
Morreram.

(LISPECTOR, Clarice. A Quinta história. In: A legião estrangeira. RJ, Editora do
Autor, 1964.)

COMENTÁRIO

Embora muito pequeno, esse texto contém os elementos essenciais da narrativa:
narrador, personagens, acontecimento. Dentre as três personagens que
habitam a minúscula trama – narrador, senhora, baratas -, duas são
responsáveis pelos acontecimentos: o eu-narrador e a senhora que dá a receita.
A história ainda contém um clímax, isto é, um ponto alto, que coincide com a
frase final: “Morreram”. Fonte: http://edusampaio.com/2012/01/05/tipologia-textual/

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1223952/

Para que um texto dissertativo apresente lógica e coerência, deve ter uma
determinada estrutura. A estrutura-padrão é constituída de:

Introdução = apresentação da ideia principal a ser desenvolvida;

http://edusampaio.com/2012/01/05/tipologia-textual/
https://slideplayer.com.br/slide/1223952/


Desenvolvimento = exposição de argumentos que vão fundamentar a ideia
principal;
Conclusão = retomada da ideia principal, que deve aparecer de forma mais
convincente, uma vez que já foi fundamentada durante o desenvolvimento.

A dissertação se apresenta, ainda, sob pelo menos dois aspectos:expositivo e
argumentativo. Confiram as diferenças:

Fonte: http://edusampaio.com/2012/01/05/tipologia-textual/

Dissertativo argumentativo: está presente em diferentes gêneros textuais.
Utilizada para convencer o outro sobre uma ideia ou tese, vale-se de dados e
informações para defender um ponto de vista. Ex.:

Calvin e a professora

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/484911084853866919/

Nesta tirinha, há uma sequência de quadros que constroem a introdução, o
desenvolvimento e a conclusão. Há, também, uma relação entre a linguagem
verbal e não-verbal na construção do gênero tirinha. A função da tira é criar
humor por meio da crítica a situações cotidianas e comportamentais que
envolvem fatores históricos e sociais.

Comentário

http://edusampaio.com/2012/01/05/tipologia-textual/
https://br.pinterest.com/pin/484911084853866919/


Na tira acima, de Calvin e Haroldo, há predominância da tipologia
argumentativa por trás do texto a fim de convencer a professora, por meio de
argumentos, de que ele deve ir ao parque em vez de assistir à aula. Também há
a tipologia expositiva envolvida nos dados que ele usa para construir a sua
argumentação, por exemplo, na proposição da célebre frase “se os ignorantes é
que são felizes”, em que parte seu raciocínio lógico para atingir seu objetivo.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/484911084853866919/

https://br.pinterest.com/pin/484911084853866919/


Fonte: https://laynnecris.files.wordpress.com/2015/12/capa-p08.jpg?w=640

Descrever é detalhar uma cena, objeto, sentimento, personagens, destacando-
lhe características peculiares, de modo a passar ao leitor/ouvinte uma imagem o
mais próxima possível daquela que temos em mente.

Para aqueles que pensam que o texto descritivo é aquele texto chato, cheio de
detalhes e de leitura, por vezes, cansativa, Cecília Meireles comprova que não é
bem assim. Confiram!

Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim
magro, nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração que nem
se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?

Cecília Meireles

https://laynnecris.files.wordpress.com/2015/12/capa-p08.jpg?w=640
https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/


A Descrição é um retrato por escrito de um lugar, uma pessoa, um animal ou um objeto. O
poema de Cecília Meireles é exemplo de descrição em verso, em primeira pessoa. Nele, a
autora fala do seu estado de espírito, da sua opinião sobre si mesma. No texto, predomina a
linguagem conotativa e o enfoque é subjetivo.

Descrição objetiva: acontece quando o que é descrito apresenta-se de forma direta, simples,
concreta, como realmente é:
EX.:

Ana tem 1,80, pele morena, olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros e lisos e pesa
65 kg. É modelo desde os 15 anos.

Descrição subjetiva: ocorre quando há emoção por parte de quem descreve:

a) Era doce, calma e respeitava muito aos pais. Porém, comigo, não tinha pudores: era
arisca e maliciosa, mas isso não me incomodava.

Portanto, na descrição subjetiva há interferência emocional por parte do interlocutor a
respeito do que observa, analisa.

Ex.: Eis um exemplo simples:

“Era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava lentamente, como se
precisasse fazer esforço para movimentar seu corpo gigantesco. Tinha, em contrapartida,
uma cara de menino, que a expressão alegre acentuava ainda mais.”

Note que os elementos que se destacam nesse breve parágrafo são os adjetivos (e locuções
adjetivas), pois é essa a classe de palavras que denota qualidades. Nesse sentido, pode-se dizer
que descrever é qualificar, dizer as qualidades que determinado ente apresenta.

Enquanto uma narração apresenta o desenvolvimento de uma história, a descrição constitui
uma interrupção do fluxo narrativo para caracterizar personagens, objetos e lugares. Por isso,
de modo geral, a descrição não costuma existir como um texto independente, mas como trecho
de textos narrativos ou dissertativos.



Antes de passarmos para o Texto Injuntivo/Instrucional, que tal uma paradinha para assistirmos
à videoaula do Professor Pasquale?

Eu indico!!

Confira professor Pasquale diferençando Gênero e tipologia textual.

https://www.youtube.com/watch?v=w9oR0TncVS

Fonte: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/descricao-fazendo-retratos-com-as-palavras.htm

Quando um texto que busca aconselhar e sugerir, mas sem ordenar, ele recebe o nome
injuntivo-instrucional.

Ex.: manual de instruções; texto de autoajuda; receitas, etc. Ex.:

https://www.youtube.com/watch?v=w9oR0TncVS


Receita é um gênero textual descritivo e injuntivo que tem por objetivo
informar a fórmula para preparação, descrevendo os ingredientes e o preparo
desses, além disso, com verbos no imperativo, dado o sentido de ordem, para
que o leitor siga corretamente as instruções.

(Fonte: https://rafacastroadvblog.wordpress.com/2016/02/07/generos-textuais/)

Já quando o texto impõe ordens e dá orientações recebe o nome de injuntivo-prescritivo.

Texto injuntivo Prescritivo

O QUE FAZER COM AS ESPINHAS

As espinhas, conhecidas também por acne, são na verdade uma infecção localizada,
elas aparecem em diversos lugares do corpo, principalmente no rosto e nas costas.

Em primeiro lugar não as esprema, se você espremer uma espinha errado ou arranhar ela, você
pode deixar a sua pele com manchas e marcas que não saem, por isso, nada de ficar cutucando.

Use um bom creme para as espinhas e limpe bem a pele, usando um bom adstringente e
limpando a pele profundamente você retira as sujeiras dos poros e evita que as espinhas
se formem.

Não fique encanado se achando o patinho feio, espinha é normal e muitas pessoas têm. Usando
um tratamento bom elas saem mais rápido, mas não pense que elas vão sumir de um dia para o
outro. Tome os cuidados com a pele que elas vão melhorar.

Fonte: http://www.blogers.com.br/o-que-fazer-com-as-espinhas/

https://rafacastroadvblog.wordpress.com/2016/02/07/generos-textuais/
http://www.blogers.com.br/o-que-fazer-com-as-espinhas/


Para finalizar, responda sem titubear: você sabe a importância do
contexto para interpretação? Confira!

O contexto é o conjunto das circunstâncias (culturais, sociais, políticas, históricas, etc.)

associadas a um texto. O sentido de um texto se constrói a partir das relações que ele

estabelece com o seu contexto. Contexto histórico é o cenário político, social, cultural e

econômico na ocorrência de uma determinada ideia ou evento. Veja no exemplo a seguir que

muitas vezes uma palavra pode ter sentido diferentes em diferentes situações.

Embora a fala das personagens seja exatamente a mesma, ela traduz um sentido diferente para
cada uma das situações em que ocorre.

Agora que você já leu toda a aula, que tal assistir algumas videoaulas para concluir o assunto?
Clique na figura abaixo e bom estudos!!



Agora sim, você está prontinho para testar seu
conhecimento! É só clicar nos itens abaixo.
Selecionamos ótimos Quizzes pra você.

Gêneros Textuais

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-
generos-textuais.htm

Tipologias E Gêneros Textuais

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=odcxodg515bp

Dissertação

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-
dissertacao-2.htm

Dissertação 2

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-
dissertacao.htm

Crônica

https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-
cronica-no-vestibular.htm

É isso aí, minha gente! Concluímos mais uma aula do nosso curso.

Aguardamos vocês na Aula 2 – como interpretar bem um texto. Até lá!!
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Aula 2 – LEITURA: COMO INTERPRETAR BEM UM TEXTO?

O que são as palavras dormindo num livro? O que são esses símbolos mortos?
Nada, absolutamente. O que é um livro se não o abrimos? Simplesmente um
cubo de papel e couro, com folhas; mas se o lemos, acontece algo especial,

creio que muda a cada vez.

Jorge Luis Borges

http://armazemcultura.com.br/um-mundo-feito-de-livros/

Meninos e meninas, bem-vindos a mais uma aula, nesta “Leitura: como
interpretar bem um texto?”, Nosso foco agora é a Leitura, compreensão e
interpretação de texto. Esperamos que ao final desta aula, você possa
relembrar e reconhecer a importância da leitura e do ato de ler, de
compreender e de interpretar; além de se conscientizar dos benefícios da
leitura e rever algumas dicas para uma leitura eficaz, que possibilite uma boa
compreensão e interpretação... Pronto para começar?

Mas o que venha ser uma leitura eficaz?



LEITURA EFICAZ é COMPREENSÃO de tudo que foi dito (explícitos) e também
do que não foi dito (implícitos), mas que pode ser extraído do vocabulário e
das relações entre as palavras dos textos (pressupostos); e também a que
conduz à INTERPRETAÇÃO dos sentidos que resultam de um conhecimento
compartilhado entre autor e leitor (subentendidos).

A interpretação de texto envolve a leitura e a compreensão de textos
escritos e imagéticos. Algumas vezes, a dificuldade para interpretar textos é
resultado de uma leitura menos atenta, sendo um problema que pode
acompanhar a vida do estudante desde muito cedo. Veja o exemplo:

Obviamente que exagero
proposital para enfatizar a
desatenção, pois todas as
respostas estão contidas no
texto de forma muito clara.

Mas, o que é ler?

A atividade de leitura não corresponde a uma simples decodificação de
símbolos. Significa, de fato, interpretar e compreender o que se lê. Nesse
processamento do texto, tornam-se imprescindíveis alguns conhecimentos,
conforme demonstra a figura seguir:



COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL

CONHECIMENTO
CONHECIMENTO

CONHECIMENTO DO
DO SISTEMA

DO CONTEXTO MUNDO
LINGUÍSTICO SÓCIO-HISTÓRIO-

CULTURAL

Sistema linguístico: corresponde ao vocabulário e regras da língua e seu
uso. Implica avaliar a intencionalidade determinado uso linguístico (função da
linguagem,figuras de linguagem) e efeitos de sentido.

Contexto sociocultural: é a situação concreta de produção do texto e a qual
o texto se refere, logo todo texto tem um contexto. Há diferentes tipos de
contextos (social, político, cultural, estético, esportivo, educacional,
histórico...) e sua identificação é fundamental para que se possa compreender
bem o texto

Conhecimento do mundo:corresponde ao acervo pessoal do leitor
Conhecimento guardado na memória adquirido no meio em que vivemos:
sociedade, experiência, televisão, modo de vida, etc.

Numa leitura satisfatória, ou seja, na qual a compreensão do que se lê é
alcançada, esses diversos tipos de conhecimento estão em interação.

Lembremos os ensinamentos do mestre Paulo Freire (1985, p. 11-12), para
quem a “leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele.”
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto
a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre
o texto e o contexto.



Como já visto no Módulo II, nossa leitura do mundo envolve não só a
linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal. Quando olhamos
para uma pintura, uma escultura ou quando observamos as reações do nosso
corpo ou, ainda, quando assistimos a um filme, também, estamos fazendo
leituras (SGARBI, 2009).

Atenção aos aspectos importantes que envolvem a construção do sentido de
uma leitura textual: o próprio texto, o contexto e o conhecimento
prévio.

Quando citamos a necessidade do conhecimento prévio de mundo para a
compreensão da leitura, podemos inferir o caráter subjetivo que essa
atividade assume. Conforme afirma Leonardo Boff (2012, p.9)

Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta onde os pés pisam.
Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender o que
alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão
de mundo. Isto faz da leitura sempre uma releitura. [...] Sendo assim,
fica evidente que cada leitor é coautor."

Assim, cada leitor tem conhecimentos prévios distintos, isso permite que um

mesmo texto apresente muitas possibilidades de sentido e de leitura, pois

cada leitor interpreta, levando em conta seu conhecimento de mundo.

Antes das dicas para compreensão, interpretação e análise de textos, veja na

figura a seguir as diferenças entre esses termos.

Fonte:
https://www.slideshare.net/clauheloisa/interpretao-e-compreenso-de-texto

https://www.slideshare.net/clauheloisa/interpretao-e-compreenso-de-texto


Diferenças entre Compreender e Interpretar

Fonte: Gramática para concursos

Segundo a professora Rafaela Motta (2016), quando o comando da questão
trabalha a área de compreensão, a informação pedida está no texto. Diante
disso, você terá alguns enunciados básicos de questões de compreensão.

http://www.gramaticaparaconcursos.com/2014/03/diferenca-entre-compreensao-de-texto-e.html


Entenda: Enquanto a compreensão de texto trabalha com as frases e

ideias escritas no texto, ou seja, aspectos visíveis, a interpretação de

textos trabalha com a subjetividade, com o SEU entendimento do texto." –

Profa. Rafaela Motta (2015).

Passemos agora as dicas ou estratégias Para uma boa interpretação de textos.

 Atenção ao título: precisamos estar atentos ao título, uma vez que ele

nos fornece pistas sobre o assunto que será tratado posteriormente.

Parágrafos: o primeiro parágrafo que, dependendo do texto, revela os

principais elementos contidos no assunto a ser discutido. Geralmente, nos

parágrafos seguintes, o emissor (a pessoa que escreve) costuma

desenvolver toda a sua ideia de um modo mais detalhado e, ao final, faz

um uma espécie de “resumo” sobre tudo o que foi dito, para não deixar

que nada fique vago, sem sentido para o leitor.



Ao analisar um texto é importante:

• verificar o significado das palavras

• contextualizar a obra no espaço e tempo

• esclarecer fatos históricos pertinentes ao texto

• conhecer dados biográficos do autor

• relacionar o título ao texto e levantar o problema abordado

• Atenção especial se deve à ideia central e às secundárias do texto, pois

ali estão centradas as intenções do texto.

Uma análise textual abrangente implica

Fonte: https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/88/Read-a-Book-Step-1-Version-2.jpg/v4-728px-Read-a-Book-Step-1-Version-2.jpg

 identificar o gênero;

 a tipologia;

 as figuras de linguagem;

 verificar o significado das palavras;

 contextualizar a obra no espaço e tempo;

https://www.wikihow.com/images_en/thumb/8/88/Read-a-Book-Step-1-Version-2.jpg/v4-728px-Read-a-Book-Step-1-Version-2.jpg


 esclarecer fatos históricos pertinentes ao texto;

 conhecer dados biográficos do autor;

 relacionar o título ao texto;

 levantar o problema abordado;

 apreender a ideia central e as secundárias do texto;

 buscar a intenção do texto;

 verificar a coesão e coerência textual;

 conferir as relações de intertextualidade;

 efetuar julgamento crítico.

Esses são alguns dos elementos que integram a análise! Vamos agora ver os
dez mandamentos da lnterpretação de texto, segundo a professora Vilma
Eliza D'Ávila

OS DEZ MANDAMENTOS DA INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS



Caso prefira ouvir as explicações da profa Vilma Eliza D'Ávila fala sobre "Os

Dez Mandamentos da Interpretação de Textos".

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=BNd9vPLyYEY

Começamos com a leitura literária que nos permite “voar fora da asa”, como
sabiamente escreveu o poeta Manoel de Barros. Por quê? Descubram
assistindo ao vídeo que selecionamos para vocês.

http://www.youtube.com/watch?v=yFtdZ5J8yJA&NR=1&feature=fvwp

Literatura, muito prazer!

https://www.youtube.com/watch?v=BNd9vPLyYEY
http://www.youtube.com/watch?v=yFtdZ5J8yJA&NR=1&feature=fvwp


Muito se fala do poder da literatura - e de como a escola é um lugar
privilegiado para estimular o gosto pela leitura. Infelizmente, porém, as salas
de aula brasileiras estão longe de ser "celeiros de leitores". Salvo exceções, o
contato dos estudantes com os livros costuma seguir um roteiro no mínimo
enfadonho: alguns títulos (quase sempre "clássicos") são indicados (leia-se
empurrados goela abaixo) e viram conteúdo avaliado (perguntas de
interpretação de texto com uma única resposta correta). E só. (MEIRELLES,
2012).

A experiência que deveria ser desafiadora vira uma tarefa burocrática e sem
graça. Os jovens se formam sem entender os benefícios da leitura e acabam
não lendo mais nada. Essa é a principal causa da dificuldade de compreensão
e interpretação de textos para muitos. (MEIRELLES, 2012).

Mas, obviamente, é possível mudar esse quadro. Para começar, é preciso
compreender que, antes de analisar e refletir sobre os aspectos formais do
texto, seja ele literário ou não, tem de gostar de ler. E isso só se faz de uma
maneira: lendo, lendo, lendo. Um percurso que idealmente começa na
infância - mas também pode ser iniciado mais tarde (nunca é tarde para abrir
o primeiro livro).

Você se lembra de personagens, acontecimentos e estilos de escrita
dos clássicos que já leu ou ouviu falar?

Avalie seu conhecimento!

Literatura Brasileira - Autores e Obras – III



https://rachacuca.com.br/quiz/137966/literatura-brasileira-autores-e-obras-iii/

Obras e seus Autores – IV

https://rachacuca.com.br/quiz/150713/obras-e-seus-autores-iv/

Obras e seus Autores - III

https://rachacuca.com.br/quiz/140398/obras-e-seus-autores-iii/

Ler para quê?

Fonte: https://www.psicologiasdobrasil.com.br/content/uploads/2018/04/psicologa-infantil-fala-sobre-como-ameacar-criancas-atrapalha-o-
aprendizado-delas.png

Nas sábias as palavras da professora Gisela da Rocha e Silva Guidi (2016,
p.1).

Lê-se por paixão, por sede, por prazer. Lê-se por necessidade pessoal
e intelectual de sentir-se pertencente ao gênero dos pensantes em
constante ebulição. Lê-se por deleite e fruição estética. [...] Lê-se para
reafirmar propósitos e crenças ou, ainda, para guardar esperanças. Lê-
se para buscar informação, para investigar, para descobrir o avesso do
que transparece. Lê-se para rir, para emocionar-se, para tranquilizar-
se. Lê-se para discordar e contrargumentar

Enfim, há vários motivos para ler. Ouçam (e sigam!) os conselhos de Luís
Fernando Veríssimo sobre os benefícios da leitura na vida das pessoas:

https://rachacuca.com.br/quiz/137966/literatura-brasileira-autores-e-obras-iii/
https://rachacuca.com.br/quiz/150713/obras-e-seus-autores-iv/
https://rachacuca.com.br/quiz/140398/obras-e-seus-autores-iii/
https://www.psicologiasdobrasil.com.br/content/uploads/2018/04/psicologa-infantil-fala-sobre-como-ameacar-criancas-atrapalha-o-aprendizado-delas.png
https://www.psicologiasdobrasil.com.br/content/uploads/2018/04/psicologa-infantil-fala-sobre-como-ameacar-criancas-atrapalha-o-aprendizado-delas.png
https://www.psicologiasdobrasil.com.br/content/uploads/2018/04/psicologa-infantil-fala-sobre-como-ameacar-criancas-atrapalha-o-aprendizado-delas.png


http://www.youtube.com/watch?v=ZwFE18629m0&NR=1

Por que ler?

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_gLrQr96xhCM/TDhxkQ-2vzI/AAAAAAAAACM/E90f0mM5Kuk/s1600/8+motivos.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=ZwFE18629m0&NR=1


O leitor literário lê por razões variadas: rir, refletir, investigar, relembrar,
chorar e até sentir medo. Lê porque mergulha no que autores e personagens
pensam e sentem - no passado, presente ou futuro, em lugares distantes ou
que nem sequer existem. Lê porque as narrativas literárias o ajudam a refletir
sobre a vida e a construir significados para ela. Lê-se, para se informar e
pelas mais diversas razões (MEIRELLES, 2012).

A partir daí, podemos começar a refletir sobre o relacionamento leitor-texto.
Já dissemos que ler é, acima de tudo, compreender. Para que isso aconteça,
além dos já referidos processamento cognitivo da leitura e conhecimentos
prévios necessários a ela, é preciso que o leitor esteja comprometido com sua
leitura.

Ele precisa manter um posicionamento crítico sobre o que lê. Quando atende
a essa necessidade, o leitor se projeta no texto, levando para dentro dele
toda sua vivência pessoal, com suas emoções, expectativas, preconceitos. É
por isso que consegue ser tocado pela leitura. Mas em situação de
compreensão e interpretação em processo avaliativo, deve manter um
distanciamento crítico, com foco no texto (MEIRELLES, 2012).

Hábitos de leitura

Fonte: https://pequenoeros.com.br/wp-content/uploads/2018/04/blog-pequeno-eros-habito-de-leitura-come%C3%A7a-cedo.png?x83502

https://pequenoeros.com.br/wp-content/uploads/2018/04/blog-pequeno-eros-habito-de-leitura-come%C3%A7a-cedo.png?x83502


Transcrevo aqui, o pensamento de Leonardo Boff sobre as leituras e os
leitores atuais.

Os meios eletrônicos acostumaram as pessoas a um acúmulo de dados, colateral
e plano, estendendo-se sempre para adiante como numa colagem, mas sem
profundidade vertical. Muitas vezes elas têm a sensação de que trabalhar com
ideias diferentes, opostas e contraditórias, que obrigam a confrontar e
hierarquizar conceitos, constitui uma tarefa intransponível.

Outras vezes, estão tão habituadas a uma mídia que mostra as coisas sempre por
meio de clichês e slogans e repete que a realidade é assim, que elas acabam
acreditando. E, não estando acostumadas a ler literatura, não conseguem
conviver com opiniões antitéticas ou divergentes, nem elaborar contradições
buscando fazer uma síntese. Simplesmente, tornam-se incapazes de efetuar sua
própria análise da realidade, mesmo dispondo de tantos dados, como nenhuma
geração antes.

Em outros casos, ficam tão viciadas em engolir tudo mastigadinho que não
conseguem mais digerir e assimilar qualquer coisa mais substancial em que
tenham que cravar os dentes. Em inúmeras ocasiões, têm dificuldade em
contextualizar – porque as informações que recebem são inumeráveis, soltas, sem
hierarquia nem escala de valores, e sem relação umas com as outras.

Tudo isso pode dar a sensação de dificuldades intransponíveis e desanimadoras.
Uma espécie de maratona permanente, exigida de quem mal sabe andar ou não
consegue caminhar duzentos metros até a esquina seguinte.

O jeito é começar a ler cedo, é incorporar à vida a leitura de literatura desde
criança. Isso possibilita que cada um possa ir desenvolvendo seu próprio jeito de
resistir e construir um oásis ou refúgio pessoal com o qual possa contar em
qualquer circunstância. Permite também que, aos poucos, se possa ir descobrindo
entre os amigos ou conhecidos outros membros da mesma tribo, gente que fala
de suas leituras com entusiasmo e recomenda livros que deixaram marcas – o que
abre portas para um enriquecimento do convívio interpessoal. (BOFF,2012, p. 25-
26).

Você sabe quem

é Leonardo Boff?

Leonardo Boff, pseudônimo de Genézio
Darci Boff (Concórdia, 14 de dezembro
de 1938), é um teólogo, escritor e
professor universitário brasileiro,
expoente da Teologia da Libertação no
Brasil e conhecido internacionalmente
por sua defesa dos direitos dos pobres e
excluídos.

Foi membro da Ordem dos Frades
Menores (franciscanos) e atualmente é
professor emérito de Ética, Filosofia da
Religião e Ecologia na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.[1] Seu trabalho
atual está relacionado principalmente às
questões ambientais
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Benefícios da leitura

Fonte: https://image.slidesharecdn.com/planejamento2015-150217121204-conversion-gate02/95/planejamento-2015-proposta-de-trabalho-para-sala-de-leitura-3-638.jpg?cb=1424175223

Já deu para perceber que a leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser
humano, pois é por seu intermédio que podemos enriquecer nosso
vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação.
“Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro, no entanto isso
acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse um hábito rotineiro as
pessoas saberiam apreciar uma boa obra literária”.

Muitas coisas que aprendemos na escola são esquecidas com o tempo, pois
não as praticamos. Com a leitura rotineira, tais conhecimentos se fixam de
forma a não ser esquecidos posteriormente. Dúvidas que temos ao escrever
poderiam ser sanadas pelo hábito de ler, talvez nem mesmo as teríamos, pois
a leitura, como já dissemos, amplia e diversifica nosso conhecimento.

A epígrafe de nossa aula, do escritor argentino Jorge Luis Borges, é um
convite à leitura e à releitura dos clássicos. Borges sabia das coisas:
continuou leitor mesmo tendo perdido a visão.

Confira alguns dos inúmeros benefícios da leitura:

https://image.slidesharecdn.com/planejamento2015-150217121204-conversion-gate02/95/planejamento-2015-proposta-de-trabalho-para-sala-de-leitura-3-638.jpg?cb=1424175223


Fonte: http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/importancia-leitura-521213.shtml#

http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/importancia-leitura-521213.shtml


AULA 3 – COERÊNCIA E COESÃO TEXTUAIS

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/

A coerência: diz respeito à ordenação das ideias e dos argumentos. A
coerência depende da coesão. Um texto com problemas de coesão terá, com
certeza, problemas de coerência, confira o quadro explicativo.

Fonte: https://pt.slideshare.net/MarceloC2/aula-02-fatores-de-textualidade-pronto

http://2.bp.blogspot.com/
https://pt.slideshare.net/MarceloC2/aula-02-fatores-de-textualidade-pronto


Outro caso de incoerência na narrativa a seguir:

Há contradição, portanto incoerência de a pessoa fraquinha que mal podia
ccarregar a cesta não teria força para carregar um homem corpulento.

A coesão: é a correta ligação entre os elementos de um texto, que ocorre
no interior das frases, entre as próprias frases e entre os vários parágrafos.

Veja o exemplo

Fonte: http://soumaisenem.com.br/portugues/coesao-e-coerencia/coesao-textual-conceitos-basicos

Notem na frase: “Senhor, o índice de violência cresceu tanto, que já não há

mais espaço no gráfico para apontá-lo”, a presença de dois mecanismos

coesivos: o conectivo “que” estabelecendo uma relação de consequência

entre as orações e a forma verbal junto ao pronome oblíquo “apontá-lo”,

substituindo a expressão “índice de violência”.

http://soumaisenem.com.br/portugues/coesao-e-coerencia/coesao-textual-conceitos-basicos


Pode-se dizer que um texto é coeso quando os conectivos (conjunções,
pronomes relativos) e também a preposição são empregados corretamente.

a) preposição

"A ditadura achatou os salários dos professores e tirou matérias importantes
no desenvolvimento do jovem". Ficaria melhor se fosse utilizada a preposição
para importantes para o desenvolvimento do jovem.

b) pronome relativo

"Os alunos que os pais colaboram são os esquecidos..."

O pronome correto seria cujos: "Os alunos cujos pais colaboram são os
esquecidos..."

c) conjunção

"Controlar o país, para muitos governantes, é dar a impressão de que existe
democracia. Portanto, se o povo participa, é imediatamente reprimido".

É evidente que a conjunção, portanto está mal empregada. A ideia que se
quer expressar é de oposição e não de conclusão. Logo, a conjunção correta
seria no entanto, mas, porém etc. "Controlar o país, para muitos governantes,
é dar a impressão de que existe democracia. Porém, se o povo participa, é
imediatamente reprimido".

Problemas como esses levam a uma falta de coerência na argumentação, já
que os conectivos não estabelecem as relações adequadas. É importante que
exista a coesão para existir a coerência, uma vez que sem os conectivos que
garantem um parágrafo coeso e claro, não pode existir uma boa apresentação
das ideias e argumentos.

Além de envolver a coesão, a coerência também envolve elementos como
adequação de ponto de vista, clareza de linguagem, ideias, pensamentos e
ausência de contradição entre argumentos, sendo essencial para a construção
de um texto, uma vez que trata do que o autor quer defender ou atacar.

A coesão é responsável pelos sentidos encontrados na superfície do

texto.



Para escrever um texto coeso, existem cinco tipos de coesão textual:

Coesão por referência: é um dos tipos mais utilizados em um texto.

Graças a ela, evitamos repetições de termos, descuido que pode tornar

desagradável a leitura de um texto: Os alunos do terceiro ano foram

visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos

professores da escola.

Coesão por substituição: palavras e expressões que retomam
termos já enunciados por meio da anáfora. Observe o exemplo: Os
alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a
acontecer, eles serão suspensos.

Coesão por elipse: Ocorre por meio da omissão de uma ou mais
palavras sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração:
Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a

amiga.

Coesão por conjunção: Esse tipo de coesão possibilita relações entre
os termos do texto pelo emprego adequado de conjunções: Como não
consegui ingressos, não fui ao show, contudo, assisti ao espetáculo pela
televisão.

Coesão lexical: ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes,
hipônimos ou heterônimos. Observe o exemplo: Machado de Assis é
considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de



junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de

1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores da

Academia Brasileira de Letras.

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/tipos-coesao.htm

Os elementos de coesão promovem o encadeamento das ideias: frase B
retoma elemento da frase A; parágrafo B refere-se à informação do parágrafo
A. Assim o texto tem um encaminhamento lógico, pois mantém o eixo
temático.

Dicas para melhorar a coesão e coerência de seu texto

Elaborar textos impecavelmente coerentes e coesos não é tarefa fácil.

Para ajudar, trouxemos algumas dicas que podem ser valiosas para

garantir a fluência de sua redação.

1. Use conjunções coordenativas (mas, também, entretanto, ora…ora, portanto, porque)

2. Use sinônimos para evitar repetições (no entanto = porém)

3. Evite usar palavras muito complicadas para facilitar a compreensão do texto

4. Releia o parágrafo escrito

5. Leia bastante para adquirir conhecimento e enriquecer seu vocabulário

6. Coloque-se no lugar do leitor e veja se seu texto está claro

Fonte: https://editalconcursosbrasil.com.br/blog/coesao-e-coerencia/

Eis a tabela com os principais conectores e suas respectivas funções

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/tipos-coesao.htm
https://editalconcursosbrasil.com.br/blog/coesao-e-coerencia/


Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/7386800

Que tal um simulado sobre COESÃO E COERÊNCIA, para testar seus
entendimentos a respeito deste tema que corrente em qualquer
concurso? Vamos lá?

http://www.escritaacademica.com/atividades/atividade-2/

Confira, a seguir dicas para melhorar seu desempenho na leitura e interpretação
textual

Chegamos ao final de mais uma aula, minha gente!
Vocês já leram o material, já assistiram às videoaulas e agora é hora
de testar seus conhecimentos.

Vem aí uma bateria de exercícios. Hora de praticar. Vamos lá?

https://brainly.com.br/tarefa/7386800
http://www.escritaacademica.com/atividades/atividade-2/


Exercícios sobre coesão textual
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-coesao-
coerencia.htm

Elementos da comunicação e funções da linguagem
https://rachacuca.com.br/quiz/125625/elementos-da-comunicacao-e-funcoes-da-linguagem/

Funções da linguagem
http://educacao.uol.com.br/quiz/quiz.jhtm?id=9546

Interpretação de textos

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interpretao-de-textos

http://provasdeconcurso.com/questoes-interpretacao-de-texto-portugues/

http://clickportugues.blogspot.com.br/2010/08/quiz-de-interpretacao-de-textos.html

Coesão textual

http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-coesao-
coerencia.htm

Coerência
http://www.infoescola.com/redacao/coerencia-textual/exercicios/

Tipologias e Gêneros textuais http://www.proprofs.com/quiz-
school/story.php?title=odcxodg515bp
http://enemquiz.com.br/simulado/portugues-79/generos-textuais#.V1N6iPkrK70

Elementos da comunicação e funções da linguagem
https://rachacuca.com.br/quiz/125625/elementos-da-comunicacao-e-funcoes-da-linguagem/

Funções da linguagem
http://educacao.uol.com.br/quiz/quiz.jhtm?id=9546

Figuras de Linguagem

https://rachacuca.com.br/quiz/45573/figuras-de-linguagem-iii/

http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-coesao-coerencia.htm
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-coesao-coerencia.htm
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-coesao-coerencia.htm
https://rachacuca.com.br/quiz/125625/elementos-da-comunicacao-e-funcoes-da-linguagem/
http://educacao.uol.com.br/quiz/quiz.jhtm?id=9546
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interpretao-de-textos
http://provasdeconcurso.com/questoes-interpretacao-de-texto-portugues/
http://clickportugues.blogspot.com.br/2010/08/quiz-de-interpretacao-de-textos.html
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-coesao-coerencia.htm
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-coesao-coerencia.htm
http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-coesao-coerencia.htm
http://www.infoescola.com/redacao/coerencia-textual/exercicios/
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=odcxodg515bp
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=odcxodg515bp
http://enemquiz.com.br/simulado/portugues-79/generos-textuais#.V1N6iPkrK70
https://rachacuca.com.br/quiz/125625/elementos-da-comunicacao-e-funcoes-da-linguagem/
http://educacao.uol.com.br/quiz/quiz.jhtm?id=9546
https://rachacuca.com.br/quiz/45573/figuras-de-linguagem-iii/


Figuras de Linguagem
https://rachacuca.com.br/quiz/24879/figuras-de-linguagem-i/

Ah, que pena! Chegamos ao final do Módulo III! Mas ainda não terminamos nosso
curso. Vem aí o Módulo IV- Análise Textual

Não se esqueça, em caso de dúvidas, acesse as ferramentas da plataforma. Registre
suas dúvidas no Fórum da Turma ou envie uma mensagem para o seu tutor.

Lembre-se, você é o protagonista da sua aprendizagem!

Vamos em frente....

Engraçadinho esse gatinho....
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UNIDADE IV - AULA 1

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: ORIENTAÇÕES E DICAS

Chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem mil faces secretas sob a
face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres:

trouxeste a chave?

Carlos Drummond de Andrade

Olá, Meninos e Meninas!

Que coisa boa, fechamos a Unidade III e agora seguiremos com a Aula 1 da Unidade IV.

Nesta aula vocês receberão mais algumas dicas para a realização de uma boa interpretação de
texto. Então, sejam bem-vindos, mantenham o foco e não se esqueçam de participar do Fórum
Temático 2.

Lembrem-se de que a interação é essencial para um bom aprendizado na Educação a distância.

Dito isso, vamos em frente!

Pois bem, nós já sabemos que a leitura é o meio mais importante para chegarmos ao
conhecimento, portanto, precisamos ler e não apenas “passar os olhos sobre algum texto”.

Ler, na verdade, é dar sentido à vida e ao mundo, é dominar a riqueza de qualquer texto, seja
literário, informativo, persuasivo, narrativo, possibilidades que se misturam e as tornam infinitas.
É preciso, para uma boa leitura, exercitar-se na arte de pensar, de captar ideias, de investigar as
palavras… Temos de ter uma chave para entrar no texto e processar a interpretação, como
ressalta Drummond na epígrafe desta aula.



Para isso, devemos, primeiro, entender algumas definições importantes:

TEXTO

A palavra texto vem do latim textum e é
derivada do verbo tecere que significa tecer,
fazer tecido, trançar, construir entrelaçando.

Aplicado ao trabalho intelectual, esse verbo
passa a representar a atividade de compor ou
organizar o pensamento em obra escrita ou
falada.

Como se vê pelo sentido de origem, o texto é
sinônimo de tecido e, consequentemente, não
é um amontoado de palavras e frases
combinadas aleatoriamente. Ele é produto de
combinação programada de palavras e frases.

Em sentido amplo, uma escultura, um quadro,
um símbolo, um sinal de trânsito, uma foto,
um filme, uma novela de televisão também
são formas textuais.

INTERLOCUTOR

É a pessoa a quem o texto se dirige. Vamos conversar um pouquinho sobre isso.

Quando lemos um texto, com quem conversamos ou interagimos? Com o autor? Não diretamente.
O autor, como pessoa de carne e osso, não faz parte do texto, a não ser como quem o assina e
por ele se responsabiliza do ponto de vista social. Entretanto, autor e leitor têm seus lugares,
seus papeis marcados no texto. Esses lugares ou papeis da enunciação



transformam as pessoas reais – autores e leitores – em personagens linguísticas.

No texto, a figura do autor está representada por meio de duas máscaras. Uma delas, mais
palpável, é a máscara do locutor, voz que fala no texto. Enquanto lemos, vamos
acompanhando essa voz, fazendo inferências sobre ela.É a partir dessas inferências que vai
surgindo a outra máscara do autor, essa mais sutil, a do enunciador ou ponto de vista de
enunciação.

O locutor é a voz que representa no texto como responsável pela enunciação.

Nos textos narrativos, é o porta-voz de uma notícia ou o narrador da história, aquele que
introduz as personagens e pode dar-lhes a palavra;

Nos textos líricos, o locutor é o eu-lírico que expõe estados emocionais e sentimentos,

Nos textos comentados, é o porta-voz de conceitos e pontos de vista.

Pois bem, se eu tenho um locutor, em necessária contrapartida eu terei a figura de um
alocutário (interlocutor ou leitor virtual), que é a representação linguística do leitor dentro do
texto.

Definido o locutor como o porta-voz de pontos de vista,
quem seria o responsável pelos pontos de vista expressos pelo
locutor? O enunciador ou enunciadores, que não são
pessoas de carne e osso, mas perspectivas que orientam a fala
do locutor.

Por exemplo, nós podemos reconhecer quando uma pessoa fala como um pai, como um
padre ou como um malandro? Por quê? Porque, na sociedade, existem lugares,
instâncias, a partir das quais articulamos nosso discurso. Portanto, o locutor é o porta-
voz de um enunciador que pode representar, por exemplo:

 o pensamento de uma empresa, de um grupo social (enunciador coletivo);

 o ponto de vista do senso comum (enunciador genérico);

 o ponto de vista da ciência ou de uma filosofia, tomado como verdade universal
(enunciador universal) e

 a perspectiva de um indivíduo( enunciador individual)

Obviamente em um texto podem aparecer diferentes pontos de vista ou enunciadores.

Enquanto vai apresentando esses pontos de vista, o locutor vai mostrando se concorda

ou não com eles. Ser autor é ter a habilidade de articular, na voz de um locutor,

diferentes pontos de vista de enunciação, marcando qual deles está sendo privilegiado e

por quê.

Então...



Interpretar um texto é perceber e acompanhar essas perspectivas, todas elas incluídas na voz do
locutor, e compreender em nome de quem o locutor diz o que diz, com que perspectiva ele se
identifica.

TEXTO-MODELO

“Não é preciso muito para sentir ciúme. Bastam três – você, uma pessoa amada e uma
intrusa. Por isso todo mundo sente. Se sua amiga disser que não, está mentindo ou se
enganando. Quem aguenta ver o namorado conversando todo animado com outra menina
sem sentir uma pontinha de não-sei-o-quê? (…)

É normal você querer o máximo de atenção do seu namorado, das suas amigas, dos seus
pais. Eles são a parte mais importante da sua vida.” (Revista Capricho)

MODELO DE PERGUNTAS

1) Considerando o texto-modelo, é possível identificar quem é o seu interlocutor preferencial?

Quem costuma ler a revista? Qualquer pessoa, porem os assuntos tratados são direcionados para
o público jovem, em geral, feminino.

2) Quais são as informações (explícitas ou não) que permitem a você identificar o interlocutor
preferencial do texto?

 Do contexto podemos extrair indícios do interlocutor preferencial do texto: uma jovem
adolescente, que pode ser acometida pelo ciúme. Observa-se ainda que a revista Capricho
tem como público-alvo preferencial: meninas adolescentes.

 A linguagem informal típica dos adolescentes.

Análise e interpretação de textos

É comum termos dificuldade de interpretar textos. Muitos têm aversão a

exercícios nessa categoria. Acham monótonos, e às vezes dizem: cada um tem o

seu próprio entendimento do texto ou cada um interpreta à sua maneira.



No texto literário, essa ideia tem algum fundamento, tendo em vista a linguagem

conotativa, os símbolos criados. Mas em texto não-literário isso é um equívoco.

Primeiramente, é preciso lembrar que para analisar e interpretar textos é

preciso saber ler.

Não há melhor forma de ser um bom interpretador de textos do que simplesmente ler

muitos textos. Ao ler muito você aumenta seu repertório de palavras e aumenta a

quantidade de conexão de ideias que conhece, exercitando a leitura, ampliamos o

vocabulário e compreendermos os enunciados.

Mas, como a ler? Lendo! Confira na figura a seguir a anatomia do leitor ideal.

Fonte: http://www.esffl.pt/home/biblioteca-escolar/68-noticias/2515-anatomia-do-leitor.html

Alguém que deseje aprender a nadar terá de, inevitavelmente, entrar na água. O mesmo ocorre
com a formação de um leitor: se ele não se dedicar ao exercício da leitura, debruçando-se sobre
poemas, notícias e crônicas de jornal, romances, ensaios etc., jamais aprenderá a ler, com
proficiência.

Mas a verdadeira leitura pressupõe compreensão. Não basta passar os olhos sobre as palavras,
mas é preciso entender o significado delas - ou, pelo menos, aproximar-se do que o autor

pretende transmitir. E, depois, para realmente analisar o objeto da nossa leitura,
devemos proceder à identificação das características, dos atributos, das propriedades

do texto.

Para compreender bem e interpretar qualquer texto é

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Feducacao.uol.com.br%2Fportugues%2Fult1693u64.jhtm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Feducacao.uol.com.br%2Fportugues%2Fult1693u64.jhtm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Feducacao.uol.com.br%2Fportugues%2Fult1693u8.jhtm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.esffl.pt%2Fhome%2Fbiblioteca-escolar%2F68-noticias%2F2515-anatomia-do-leitor.html


necessário que o leitor tenha a ”chave” para isso. Que chave?

Para ”entrar” no texto é necessário que o leitor:

1. Conheça os recursos linguísticos

Por exemplo, a regência verbal não compreendida pelo leitor pode levá-lo ao erro. Veja: Assisti o
doente é diferente de assisti ao doente. No primeiro caso, a pessoa ajuda ao doente; no segundo,
ela vê o doente. É importante rever conhecimentos gramaticais, suas regras, conhecimentos
relacionados ao significado das palavras, atentando para funções e figuras de linguagem,
polissemia...); esclareça as suas dúvidas de léxico. Veja o exemplo das duas charges de Márcio
Baraldi:

Fonte: BARALDI, Márcio. Disponível em: http://www.marciobaraldi.com.br. Acesso em: 29 maio de 2018.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.marciobaraldi.com.br%2F


As duas charges mostram espaços contrastantes: primeiro vazio, cuja placa Latifúndio
conduz à ideia de grandes propriedades de um único proprietário. Já a segunda imagem
apresenta uma grande e movimentada cidade, em que milhões de pessoas vivem
amontoadas, agrupadas em pequenos espaços: alguns luxuosos, outros pobres sem
nenhum planejamento, em moradias precárias.

Para causar maior impacto o chargista utiliza o jogo de palavras parônimas
(palavras semelhantes na grafia e na pronuncia, mas diferentes no significado):
Enxadas Paradas e Inchadas Paradas: as "enxadas" paradas representam
as populações rurais sem terras para explorar, dado que as terras estão todas
concentradas nas mãos de grandes e ricos fazendeiros. A imagem da enxada
com teias de aranha mostra ao leitor que a ferramenta já não é utilizada há
muito tempo nas áreas rurais A segunda charge mostra o acúmulo de pessoas
vivendo nos grandes centros, muitos deixaram o campo em busca de trabalho. A cidade
inchada não tem como crescer, e o trânsito caótico e as buzinas e o sinal fechado
indicam que a cidade está parada.

As duas charges conduzem a uma reflexão a respeito das desigualdades espaciais e
sociais brasileiras, de um país de terras férteis, no qual poderia haver espaços e
condições de trabalho para todos. No entanto, o que se percebe é que a grande maioria
ainda não conseguiu seu espaço, vive em regiões de perigo, sem condições sanitárias e
o pior, dependendo da “benevolência” de governantes ou do povo para suprir todas as
suas necessidades. Tal desigualdade gera conflitos, revoltas, situações indesejadas. (as
feições dos homens amontoados como num caldeirão, com os dentes à mostra).

2 Verifique o contexto

São conhecimentos que nos permitem entender a situação de produção do texto:
quem o escreveu? Quando? Onde? Em que situação? É sobre o quê?

Perceba as referências geográficas, mitológicas,
lendárias, econômicas, religiosas, políticas e
históricas para que faça as possíveis associações,
ou seja, esteja familiarizado com as
circunstâncias históricas em que o texto foi
escrito. Por exemplo, para entender que, no
poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, o
advérbio aqui e lá é, respectivamente, Portugal e
Brasil, você tem que saber onde o poeta
escreveu seu poema e a que exílio se referia.

3 Amplie seu conhecimento de mundo

Conhecimento do mundo disponível na memória de cada leitor na construção de



sentidos: Conhecimentos históricos, sociais, geográficos, econômicos, literários

etc..

Às vezes, quando um texto é ambíguo, é o conhecimento de mundo que o leitor
tem dos fatos é que lhe permite fazer uma interpretação adequada do que se lê.
Pode-se afirmar que uma leitura proveitosa pressupõe, além do conhecimento
linguístico propriamente dito, um repertório de informações exteriores ao texto, o
que se costuma chamar de conhecimento de mundo. Veja um exemplo:

Texto

Pode dizer-se que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no
desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram,
eventualmente, prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na
pesca, em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado. Dificilmente se
acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração
dos canaviais. Sua tendência espontânea era para as atividades menos
sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem
vigilância e fiscalização de estranhos. (Sérgio Buarque de Holanda, in Raízes do
Brasil)

Infere-se do texto que os antigos moradores da terra eram:

a) os portugueses.
b) os negros.
c) os índios.
d) tanto os índios quanto aos negros.
e) a miscigenação de portugueses e índios.

(Aquino, Renato. Interpretação de textos, 2 edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2003.)

Resposta: Letra C.

A pergunta extrapolou o que estava escrito no texto, exigindo a mobilização dos
conhecimentos de mundo. Apesar de o autor não ter citado o nome dos índios, é possível
concluir pelas características apresentadas no texto. Sabemos que os índios foram os
primeiros habitantes desta terra, porém, o texto diz antigos habitantes, que é diferente de
primeiro, certo? Então não poderiam ser os portugueses, por exemplo, que chegaram antes
dos negros? Nesse caso, há que verificar as pistas que o texto oferece: a cultura desses
habitantes: caça e pesca, vida nômade, há várias pistas no texto que remete à cultura
indígena.

4 Conheça os procedimentos intertextuais

Observe se há no texto intertextualidade por meio da paráfrase, paródia ou

citação ou outros procedimento. Para a compreensão global de um texto,

muitas vezes é preciso entender as alusões e referências que ele faz a



outros textos, sua intertextualidade” (PLATAO & FIORIN, 2007). Os textos

desenvolvem relações entre si, embora apresentem formatos diferentes,

muitas vezes tratam de temas semelhantes. Veja a releitura da fábula

atribuída a La Fontaine (1621-1695).

Fonte: Fábulas musicais: cigarras e formigas

A fábula A cigarra e a formiga é bastante conhecida por apresentar uma moral

que adverte contra a indolência, representada pela cigarra, que passa os dias a

cantar, e alerta sobre a necessidade do trabalho das laboriosas formigas. Nas

versões mais antigas a Cigarra é condenada à fome e ao frio do inverno por ter

cantado o verão inteiro, enquanto a Formiga atravessa tranquilamente a estação

mais fria porque aproveitou o estio para armazenar alimento. A moral da história

era: Quem não trabuca não manduca”, que quer dizer “Quem não trabalha não come”.

Contudo, ao longo do tempo, inúmeras recriações da referida narrativa

contribuíram para modificações de suas significações. Nesses quadrinhos, por

exemplo, quem conhece as diversas versões da fábula da Cigarra e a Formiga

terá mais possibilidade de entender o diálogo das formigas.

No Brasil, a primeira subversão de sentidos dessa narrativa é realizada por Monteiro

Lobato. Na versão de Lobato, no verão, uma cigarra canta alegremente, enquanto as

formigas trabalham. Chegado o inverno, a cantora bate à porta da vizinha, que lhe

indaga sobre seus dias durante o bom tempo. A Cigarra responde que cantara. A partir

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Facasadevidro.com%2F2015%2F07%2F09%2Ffabulas-musicais-cigarras-e-formigas-o-poeta-jose-paulo-paes-e-o-cartunista-lafayette-fabulando%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotecapedrobandeira.com.br%2Fpdf%2Fa_cigarra_e_a_formiga.pdf


de então, a narrativa muda de rumo:

— Ah!... — exclamou a formiga recordando-se. Era você então
quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher
as tulhas? — Isso mesmo, era eu... — Pois entre, amiguinha! Nunca
poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos
proporcionou. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão
gentil cantora! Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante
todo o mau tempo. (LOBATO, 2008, p. 12).

A Formiga acolhe a Cigarra porque reconhece o valor da arte. Ao final, é acrescentada

ainda uma nova moral: “Os artistas — poetas, pintores, músicos, escritores — são as

cigarras da humanidade” (LOBATO, 2008, p. 12). Não se trata propriamente de um

conselho a ser seguido, mas de uma explicitação em relação ao que representa a cigarra.

Essa posição conciliatória não será recorrente nas narrativas que subvertem o sentido da

versão original. Há casos em que a arte é exaltada em detrimento do trabalho, como é o

caso da tirinha de Daniel Lafayette ou simplesmente Lafa. A cigarra não aparece, mas

pressupõe-se que o leitor saiba das variações sobre a história, em uma delas a cigarra é

contratada e passa a ganhar dinheiro pelo seu ofício. A formiga continua trabalhando,

mas inveja o talento da cigarra, artista revelação, que faz o que gosta de fazer e é paga

por isso. Trata-se de uma inversão da fábula original em que a cigarra é condenada ao

relento à fome. Trata-se portanto de uma paródia, em que o texto é retomado para

inverter, contestar e deformar alguns dos sentidos do texto citado; para polemizar com

ele. (FIORIN, 2007).

5 Examine o ponto de vista ideológico: Todo texto produzido,

independentemente da forma como ele se apresenta, deixa transparecer o ponto de

vista da pessoa que o produziu. Devemos entender que todo texto, por mais informativo

que seja, não é neutro. Todo texto é usado ao favor das ideologias, das verdades, dos

juízos de valor. Ou seja, em todo e qualquer discurso subjaz uma IDEOLOGIA. Como

ressalta Bakthin:

A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido
ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e
somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias
ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 1986, p. 95).

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fultralafa


Mas, afinal o que é interpretar?

Interpretar é concluir, deduzir a
partir dos dados coletados.

Existe interpretação crítica?

- Sim, a interpretação crítica consiste em concluir os dados e, em seguida, julgar,
opinar a respeito das conclusões.

Confira as “Dicas para analisar, compreender e interpretar textos” do Sidney
Martins siga o texto ou assista videoaula – 16 min

Algumas orientações para a interpretação de textos – Prof.
Sidney Martins

https://youtu.be/GUNjrcFywsY

1 -Crie o hábito da leitura e o gosto por ela.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FGUNjrcFywsY


Quando passamos a gostar de algo, compreendemos melhor seu funcionamento. Nesse caso,
as palavras tornam-se familiares. Não se deixe levar pela falsa impressão de que ler não faz
diferença. Também não se intimide caso alguém diga que você lê porcaria. Leia tudo que
tenha vontade, pois com o tempo você se tornará mais seleto e perceberá que algumas
leituras foram superficiais e, às vezes, até ridículas. Porém elas foram o ponto de partida e o
estímulo para se chegar a uma leitura mais refinada. Existe tempo para tudo em nossas
vidas. Não fique chateado com comentários desagradáveis.

2 - Seja curioso, investigue as palavras que circulam em seu meio.

3 - Aumente seu vocabulário e sua cultura. Além da leitura, um bom
exercício para ampliar o léxico é fazer palavras cruzadas.

4 - Faça exercícios de sinônimos e antônimos.

5 - Leia verdadeiramente. Somos um País de poucas leituras. Veja o que diz a
reportagem, a seguir, sobre os estudantes brasileiros:

"Dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) revelam que, entre os 32
países submetidos ao exame para medir a capacidade de leitura dos alunos, o Brasil é o pior
da turma. A julgar pelos resultados do Pisa, divulgados no dia 5 de dezembro, em Brasília,
os estudantes brasileiros pouco entendem do que leem. O Brasil ficou em último lugar, numa
pesquisa que envolveu 32 países e avaliou, sobretudo, a compreensão de textos. No Brasil,
as provas foram aplicadas em 4,8 mil alunos, da 7a série ao 2 ano do Ensino Médio."

6 - Leia algumas vezes o texto, pois a primeira impressão pode ser falsa. É
preciso paciência para ler outras vezes. Antes de responder as questões, retorne ao texto
para sanar as dúvidas.

7 – Em caso de exercícios, atenção ao que se pede. Às vezes a interpretação
está voltada a uma linha do texto e por isso você deve voltar ao parágrafo para localizar o
que se afirma. Outras vezes, a questão está voltada à ideia geral do texto.

8 - Fique atento a leituras de texto de todas as áreas do conhecimento,
porque algumas perguntas extrapolam o que está escrito.

9 - Tome cuidado com as vírgulas.



Veja, por exemplo, a diferença de sentido nas frases a seguir:

a) Só, o Diego da M110 fez o trabalho de artes.
b) Só o Diego da M110 fez o trabalho de artes.
c) Os alunos dedicados passaram no vestibular.
d) Os alunos, dedicados, passaram no vestibular.
e) Marcão, canta Garçom, de Reginaldo Rossi.
f) Marcão canta Garçom, de Reginaldo Rossi.

EXPLICAÇÕES:

a) Diego fez sozinho o trabalho de artes.
b) Apenas o Diego fez o trabalho de artes.
c) Havia, nesse caso, alunos dedicados e não dedicados e, passaram no vestibular, somente,
os que se dedicaram, restringindo o grupo de alunos.
d) Nesse outro caso, todos os alunos eram dedicados.
e) Marcão é chamado para cantar.
f) Marcão pratica a ação de cantar.

10 - Leia o trecho e analise a afirmação que foi feita sobre ele.

"Sempre fez parte do desafio do magistério administrar adolescente com hormônios em
ebulição e com o desejo natural da idade de desafiar as regras. A diferença é que, hoje, em



muitos casos, a relação comercial entre a escola e os pais se sobrepõe à autoridade do
professor." (VEJA, p. 63, 11 maio 2005.)

Frase para análise.

Desafiar as regras é uma atitude própria do adolescente das escolas privadas. E esse é o
grande desafio do professor moderno.

1 – Não é mencionado que a escola seja da rede privada.

2 – O desafio não é apenas do professor atual, mas sempre fez parte do desafio do
magistério. Outra questão é que o grande desafio não é só administrar os desafios às
regras, isso é parte do desafio, há também os hormônios em ebulição, que fazem
parte do desafio do magistério.

11- Atenção ao uso da paráfrase (reescritura do texto sem prejuízo do
sentido original).

Veja o exemplo:

Frase original: Estava eu hoje cedo, parado em um sinal de trânsito, quando olho na esquina,
próximo a uma porta, uma loirona a me olhar e eu olhava também. (Concurso TRE/ SC –
2005)

A frase parafraseada é:

a) Parado em um sinal de trânsito hoje cedo, numa esquina, próximo a uma porta, eu
olhei para uma loira e ela também me olhou.
b) Hoje cedo, eu estava parado em um sinal de trânsito, quando ao olhar para
uma esquina, meus olhos deram com os olhos de uma loirona.
c) Hoje cedo, estava eu parado em um sinal de trânsito quando vi, numa esquina,
próxima uma porta, uma louraça a me olhar.
d) Estava eu hoje cedo parado em um sinal de trânsito, quando olho na esquina,
próximo a uma porta, vejo uma loiraça a me olhar também.

Resposta: Letra C.

A paráfrase pode ser construída de várias formas, veja algumas delas.

a) substituição de locuções por palavras;
b) uso de sinônimos;
c) mudança de discurso direto por indireto e vice-versa;
d) converter a voz ativa para a passiva;
e) emprego de antonomásias ou perífrases (Rui Barbosa = A águia de Haia; o povo
lusitano = portugueses).

12- Observe a mudança de posição de palavras ou de expressões nas frases.

Exemplos



a) Certos alunos no Brasil não convivem com a falta de professores.
b) Alunos certos no Brasil não convivem com a falta de professores.
c) Os alunos determinados pediram ajuda aos professores.
d) Determinados alunos pediram ajuda aos professores.

EXPLICAÇÕES:

a) Certos alunos = qualquer aluno
b) Alunos certos = aluno correto
c) Alunos determinados = alunos decididos
d) Determinados alunos = qualquer aluno

Quais erros evitar durante a interpretação de texto?

Cinco erros principais na análise de textos

Extrapolação (viagem). Ocorre quando se sai do contexto e se interpreta o que não

está escrito. Muitas vezes são fatos reais, mas que não estão expressos no texto.

Redução. É o fato de se valorizar uma parte do contexto, deixando de lado a sua

totalidade. Deixa-se de considerar o texto como um todo para se ater apenas a parte dele.

Contradição. É o fato de se entender justamente o contrário do que está escrito. É bom

que se tome cuidado com algumas palavras, como: “pode”, “deve”, “não”, verbo “ser”, etc.

Preguiça. Por conta do estresse de uma prova, concurso ou vestibular, muitos

candidatos perdem a paciência para fazer as duas mínimas leituras necessárias para a

correta compreensão e entendimento do texto.



Fonte: Gramáticaelinguagem.blogspot.com

Que tal uma paradinha para descansar da leitura?

Hora da videoaula!

Como interpretar um texto (e não ser um idiota)
Qual é a importância de uma interpretação de texto? Como analisar um texto e compreender ele melhor? Como isso pode
mudar sua vida? Confira!

https://www.youtube.com/watch?v=S1qICOVnzac

Aula sobre a Arte de interpretar textos – Professora Eliz Junqueira

(Tipologia e gênero textual com análise de textos e questões de concurso)1h23

https://www.youtube.com/watch?v=zCi6KyfSoK8&t=2125s

Interpretação de textos Prof. Pasquale

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS1qICOVnzac
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzCi6KyfSoK8%26t%3D2125s


Texto verbal/não verbal, contexto

https://www.youtube.com/watch?v=rJ1zq4-Iy3M&t=2550s

E aí, Caríssimos, gostaram das videoaulas e querem assistir mais? Disponibilizamos
outros vídeos na Videoteca. Confiram!!

Agora que vocês já leram todo o material e já
assistiram aos vídeos, confiram as dicas que
selecionamos pra vocês.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrJ1zq4-Iy3M%26t%3D2550s


Pois bem, nós já lemos o material, já assistimos aos vídeos, mas está faltando alguma coisa,
vocês não acham?

Um exercício!!!

HORA DO...

https://www.confiraconcursos.com.br/simulados-e-questoes/interpretacao-de-texto-simulado-
02.html

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interpretao-de-textos

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-
interpretacao-texto.htm#questao-1

É isso aí, pessoal, chegamos ao final da Aula 1 do Módulo IV. Simbora
continuar nosso aprendizado com a Aula 2? Nada de desanimar, minha gente!

Vamos em frente!
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UNIDADE IV- AULA 2

...todo texto se constrói como mosaico de citações,
todo texto é absorção e transformação de um outro texto.

(Julia Kristeva)

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/5638102/

Olá meninos e meninas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso.

Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com

passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante.

Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade

Então, nesta aula vamos conversar sobre intertextualidade, os tipos de diálogos

intertextuais (paráfrase, paródia, epígrafe, citação, alusão...) nas diferentes

manifestações artísticas e publicitárias.

Como já vimos na aula anterior, a intertextualidade é um diálogo entre textos, isto é,

uma relação entre dois ou mais textos caracterizada por um fazer referência, explicita

ou implícita, a outro(s) texto (s). Esse procedimento pode ocorrer em todas as

manifestações artísticas, música, pintura, filme, novela, etc. Toda vez que uma obra

fizer alusão à outra ocorre a intertextualidade. Retomando a epígrafe, que sinaliza

que o texto, como objeto cultural traz em sua constituição leituras de outros textos,

ou seja, todo texto, seja ele literário ou não, é oriundo de outros.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fslideplayer.com.br%2Fslide%2F5638102%2F


Desse modo, a compreensão e interpretação de textos devem levar em conta esse

diálogo intertextual para uma melhor compreensão dos sentidos. Cabe ao leitor, como

um interlocutor ativo no processo de significação, participar do jogo intertextual tanto

quanto o autor (JAUSS, 1979).

A imagem da família Simpson (Homer,"Marge", Bart e Lisa) acima retrata a famosa

capa do disco Abbey Road, em que os Beatles (John Lennon liderando o grupo,

seguido por Ringo Starr, Paul McCartney e por fim George Harrison) – uma das

maiores bandas de rock de todos os tempos – aparecem atravessando a rua em uma

faixa de pedestres. Portanto, há uma relação intertextual explícita entre as duas

imagens. Ao fundo, os carros são da mesma cor e estão na mesma posição em que

aparecem na fotografia dos Beatles. As personagens também se vestem da mesma

maneira que os músicos.

Abbey Road talvez seja o álbum cuja capa é mais parodiada. A imagem dos quatro

atravessando a rua em frente ao estúdio é tão icônica que a faixa de pedestres que

estrela a foto virou ponto de peregrinação em Londres, tornando-se o templo sagrado

dos Beatlemaníacos. A foto que ilustra a capa do álbum Abbey Road, dos Beatles,

pode ser considerada uma das mais famosas do mundo, várias celebridades

Qual seria intenção desta releitura? Que tipo de intertextualidade estabelece com o

texto fonte?

A série se passa na fictícia cidade de Springfield e satiriza a cultura e a sociedade

norte-americanas, a televisão e vários aspectos da condição humana. A banda de rock

britânica, formada em Liverpool em 1960, A banda foi o grupo musical mais bem-

sucedido e aclamado da história da música popular e quanto aos Simpsons? Também

é um sucesso! Pode-se depreender que a mensagem a ser transmitida pela imagem é

de que o seriado, assim como a banda Beatles, é um dos maiores sucessos da

televisão.

Para perceber a presença de intertextualidade, é preciso que o leitor tenha um

conhecimento a respeito do texto-fonte, ou que, no mínimo, tenha entrado em

contato com ele em algum momento da vida. Isso significa que não basta apenas o

conhecimento da língua portuguesa para a compreensão destes, mas sim de uma

cultura geral ampla.

Intertextualidade: referências explícitas ou implícitas?



Como vimos, a relação entre a capa de do

disco e a encenação dos Simpson se dá de

maneira explicita, pois alguns elementos

nos são fornecidos para que identifiquemos

o texto fonte.

Já intertextualidade implícita ocorre de

maneira diferente, pois não há citação

expressa da fonte, fazendo com que o leitor

busque na memória os sentidos do texto.

Geralmente está inserida nos textos do tipo

paródia ou do tipo paráfrase, ganhando espaço também na publicidade.

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/redacao/tipos-intertextualidade.htm

No texto referente ao pudim de leite condensado, o elemento verbal permite a

retomada do texto fonte, mas essa inferência depende de um conhecimento prévio do

leitor: se ele não souber que há uma referência à música “Mania de você”, da cantora

Rita Lee, provavelmente o texto não será compreendido em sua totalidade.

Observe as figuras abaixo, qual delas apresenta uma intertextualidade implícita?

FIG.01: Mon Bijou FIG. 02: Produtos Seda

O anuncio que a Bombril fez para divulgar o produto Mon Bijou é outro exemplo de

como a propaganda se inspira nas artes. Carlos Moreno se veste de Mona Lisa, obra

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fbrasilescola.uol.com.br%2Fredacao%2Ftipos-intertextualidade.htm


mais famosa do mundo, para passar a ideia de que com esse produto as coisas ficam

perfeitas como uma obra de arte. A propaganda Mon Bijou (Fig. 01) faz uma

referência implícita ao quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A inferência é possível

não apenas por conta da imagem, que imediatamente associamos à famosa obra do

pintor italiano, mas também graças à linguagem verbal encontrada no rodapé da

imagem, onde se lê “Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima”. Tanto a

linguagem não verbal (imagem), quanto a linguagem verbal (texto escrito), fazem

referências à tela de Da Vinci. Na intertextualidade implícita não existe a explicitação

do autor do texto-fonte, cabendo ao leitor recuperar na memória o sentido do texto.
Já a figura 2 traz explícita a relação do produto Seda com a obra de arte, sugere, por

meio de trocadilho (Monalisa e Monacrespa)um produto ideal para lisos e crespos.
(Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/texto-intertexto.htm).

Monalisa é mais conhecida e comentada obra do pintor renascentista Leonardo Da

Vinci, pintada no século XVI, é alvo de várias versões, algumas artísticas e outras

bem humoradas. Monalisa, também chamada de “A Gioconda”, ficou famosa por seu

sorriso enigmático meio introspectivo e tímido. Parte da fama e do mistério

relacionados ao quadro estão ligados ao próprio artista. Segundo relatos da época, Da

Vinci entendia de ciências naturais, ótica, anatomia, engenharia, era músico e além

de tudo carismático e belo. Confira algumas releituras de Monalisa, clique aqui.

Agora que você já tem noção da intertextualidade explícita e implícita, vejamos as

principais formas de diálogo intertextual.

PRINCIPAIS FORMAS DE INTERTEXTUALIDADE: PARÁFRASE E
PARÓDIA

Paráfrase
Ocorre quando um texto cita outro na intenção de reafirmar, reforçar, exaltar,
concordar ou apropriar-se de seu significado para a construção de uma nova ideia.
Nela diz-se com outras palavras o que já foi dito. É a reconstrução de uma
determinada obra mantendo o mesmo sentido, considerando as mesmas
ideias. Exemplos:

Texto Original Paráfrase

Minha terra tem palmeiras Meus olhos brasileiros se fecham saudosos
Onde canta o sabiá, Minha boca procura a ‘Canção do Exílio’.
As aves que aqui gorjeiam Como era mesmo a ‘Canção do Exílio’?
Não gorjeiam como lá. Eu tão esquecido de minha terra...

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%2Fredacao%2Ftexto-intertexto.htm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fjulianaschorck.wordpress.com%2F2014%2F02%2F28%2Fgeracao-mona-lisa%2F


(Gonçalves Dias, “Canção do Ai terra que tem palmeiras
exílio”). Onde canta o sabiá!

(Carlos Drummond de Andrade, Europa, França
e Bahia)

O poema “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias é muito utilizado como exemplo de
paráfrase e de paródia, aqui o poeta Carlos Drummond de Andrade retoma o texto
primitivo conservando suas ideias, não há mudança do sentido principal do texto, que
é a saudade da terra natal.

Texto Original (Fonte)

Mulher, Irmã, escuta-me: não ames,
Quando a teus pés um homem terno e
curvo jurar amor; chorar pranto de
sangue, Não creias, não, mulher: ele te
engana! as lágrimas são gotas de
mentira e o juramento manto da
perfídia”.

Joaquim Manoel de Macedo

Paráfrase

Teresa, se algum sujeito bancar o
sentimental em cima de você
E te jurar uma paixão do tamanho de
um
bonde
Se ele chorar
Se ele ajoelhar
Se ele se rasgar todo
Não acredite não Teresa
É lágrima de cinema
É tapeação
Mentira
CAI FORA
Manuel Bandeira

Tanto o texto de Macedo quando o de Manuel Bandeira advertem acerca da falsidade

das lágrimas dos homens com intuito de enganar as mulheres, mostrando o quanto o

exagero está expresso no ato de chorar em frente à pessoa amada. Quando o homem

o faz são “gotas de mentira”, segundo Macedo, e “lágrima de cinema”, como dito por

Manuel Bandeira.

Como podemos ver a paráfrase tem um sentido positivo, ou seja, ocorre quando um

texto cita outro na intenção de reafirmar, reforçar, exaltar, concordar ou apropriar-se

de seu significado para a construção de uma nova ideia.

A tentativa exagerada (ou intencionalmente humorística) de se transpor expressões

coloquiais para a norma culta (preciosismo linguístico) resulta em algumas paráfrases

cômicas:

 Prosopopeia flácida para acalentar bovinos. →Conversa mole pra boi dormir.



 Romper a face. → Quebrar a cara.

 Creditar o primata. →Pagar o mico.

 Sequer considerar a utilização de um longo pedaço de madeira. →Nem a pau.

 Sequer considerar a possibilidade de a fêmea bovina expirar fortes contrações

laringo-bucais. →Nem que a vaca tussa.

 Retirar o filhote de equino da perturbação pluviométrica. →Tirar o cavalinho da

chuva. (Fonte: https://redacaoressucat.wordpress.com/2010/02/01/intertextualidade/)

 Paródia

Recriação de um texto com nítido objetivo de satirizar, contestar ou ridicularizar um

discurso específico; Ruptura com as ideologias impostas; leva o leitor a uma reflexão

crítica das verdades incontestadas anteriormente; Desconstrução de enunciados.

A paródia consiste em uma subversão ao texto fonte, recriando-o de maneira satírica

ou crítica. Dizendo de outra maneira, a paródia ironiza o texto original e inverte seu

sentido. Exemplos:

Fonte: http://sugestoesdeatividades.blogspot.com.br/2012/04/interpretacao-propaganda.html

Na publicidade do Greenpeace, intertextualidade está explícita, reconhecemos uma

menina de chapeuzinho vermelho, com uma cestinha, pela estrada que, imaginamos,

conduz à casa da avó. Contudo, onde havia um lobo, uma grande diversidade de

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fsugestoesdeatividades.blogspot.com.br%2F2012%2F04%2Finterpretacao-propaganda.html


flores, há apenas vestígios de onde outrora havia uma floresta. A imagem da remete

ao conto Chapeuzinho Vermelho, porém com mudanças substanciais do cenário para

mostrar ao leitor o efeito do desmatamento, portanto, trata-se de uma releitura

paródica, cuja mensagem é devemos preservar o meio ambiente, para não ter que

contar como destruímos a floresta (amazônica). No conto original, havia floresta, no

texto do Greenpeace, as árvores estão todas cortadas. No conto infantil, há um vilão:

o lobo mau; na imagem atual, o vilão é o próprio homem.

A mesma temática foi parodiada por Luiz Fernando Veríssimo, tomando o poema

Canção do Exílio.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

(Gonçalves Dias)

Paródia - Luiz Fernando Veríssimo

Nossas várzeas têm mais flores

nossas flores mais pesticidas.

Só se banham em nossos rios

Desinformados e suicidas.

O fragmento retomado por Veríssimo situa a realidade em que se insere, sob o ponto

de vista crítico, confrontando-se à visão ufanista do Romantismo, mostrando uma

realidade diversa daquela cantada por Gonçalves Dias. Trata-se de uma crítica à

poluição causada pelo tal “progresso“ que faz largo uso de produtos químicos na

natureza, envenenando-a.

A paródia fornece valiosos subsídios para articulação das ideias de um modo criativo.

Um bom exemplo desse procedimento são os contos de fadas modernos de Luiz

Fernando Veríssimo. Confira:

Era uma vez, numa terra muito distante, uma
linda princesa, independente e cheia de
autoestima que, enquanto contemplava a natureza
e pensava em como o maravilhoso lago do seu
castelo estava de acordo com as conformidades
ecológicas, se deparou com uma rã.

Então, a rã pulou para o seu colo e disse: - Linda
princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Mas,
uma bruxa má lançou-me um encanto e eu
transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu,
no entanto, há de me transformar de novo num
belo príncipe e poderemos casar e constituir lar
feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir



morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos
e viveríamos felizes para sempre…

E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso
molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava:

– Eu, hein? … nem morta! (Luís Fernando Veríssimo)

Fonte: https://armazemdetexto.blogspot.com/2017/12/texto-conto-de-fadas-para-mulheres.html

Os contos de fadas foram, ao longo do tempo, um dos canais de transmissão de

valores e ensinamentos para a vida, e possuem, até hoje, um caráter pedagógico que,

além de revelar traços do humano, também comunica exemplos de conduta que

facilitam o convívio social. Essas histórias foram se reinventando e em cada época

buscaram retratar, à sua maneira, as relações sociais e de gênero e os modos de ver

e viver próprios ao momento de cada sociedade.

Nesta reescrita do conto de fadas “O Príncipe Sapo”, a mensagem principal do texto

de Veríssimo é completamente diferente da ideia do clássico conto de fadas.

Veríssimo apresenta um desfecho inusitado: a princesa degusta rã e se sente feliz. O

autor faz paródia do conto clássico, levando-se em consideração o pensamento da

mulher moderna que, independente, decidida e sofisticada, sabe que a felicidade não

está só no casamento, pois a princesa preza sua independência e não relaciona a

felicidade à figura masculina, como costuma acontecer nos contos de fada tradicionais.

A linguagem da paródia é, em síntese, um discurso da libertação; é uma tomada de

consciência crítica que busca criar uma nova e diferente maneira de ler o convencional.

Os tempos mudaram, a princesa é dona do castelo ecologicamente correto. Ela é dona

do seu próprio reino e sendo assim, decide o que fazer da sua vida.

Veja, na tirinha sobre o Moderno conto de fadas, outro exemplo, em que o

romantismo de beijar sapo para ele se tornar um príncipe não é uma boa ideia, ou

seja, as respostas dadas pelos contos tradicionais não condizem com a realidade atual.



Fonte: https://thirinhas.wordpress.com/2011/11/09/o-moderno-conto-de-fadas-/

Ele estava melhor como sapo, não é mesmo? A mensagem é clara: cuidado com o
desconhecido. Bob Maia, na tirinha em foco, retrata o momento atual de violência.

Vamos fechar os exemplos de paródia, com Bom conselho, de Chico Buarque.

Bom conselho
Chico Buarque

Ouça um bom conselho
Que eu lhe dou de graça
Inútil dormir que a dor não passa
Espere sentado
Ou você se cansa
Está provado, quem espera nunca
alcança

Venha, meu amigo
Deixe esse regaço
Brinque commeu fogo
Venha se queimar
Faça como eu digo
Faça como eu faço
Aja duas vezes antes de pensar

Corro atrás do tempo
Vim de não sei onde
Devagar é que não se vai
longe Eu semeio o vento
Na minha cidade
Vou pra rua e bebo a tempestade
Vou pra rua e bebo a tempestade
Vou pra rua e bebo a tempestade

Fonte: http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/bom-
onselho.html#ixzz2OZu3oisu

DITOS POPULARES PRESENTES NA CANÇÃO, PORÉM ALTERADOS

1) Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia

2) Dorme que passa

3) Quem espera sempre alcança

4)Quem brinca com fogo, acaba se queimando

5)Faça o que eu digo, não faça o que eu faço

6) Pense duas vezes antes de agir

7) Devagar se vai longe

8)Quem semeia vento, colhe tempestade

https://www.youtube.com/watch?v=XUE-2gzvwZY

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.vagalume.com.br%2Fchico-buarque%2Fbom-onselho.html%23ixzz2OZu3oisu
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.vagalume.com.br%2Fchico-buarque%2Fbom-onselho.html%23ixzz2OZu3oisu
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXUE-2gzvwZY


Esta canção de Chico Buarque de Hollanda é provocadora. O eu-lírico dialoga com os ditos

populares, com intuito de desconstruí-los, atribuindo-lhes novos sentidos. Contesta o dito

popular que diz que Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, o compositor diz que vai

dar um conselho, que vai sair de graça, mas que mesmo assim é um bom conselho. E

continua: "Inútil dormir, que a dor não passa.", entrando em confronto direto com a célebre

frase "Dorme, que isso passa".

“Espere sentado ou você se cansa” e em “Está provado, quem espera nunca alcança”, dois

versos que dialogam diretamente com “Quem espera sempre alcança”. Nota-se Buarque, ao

retomar o que está posto na cultura popular, ele desdiz cada um dos provérbios, não

retomando, portanto, na tentativa de imitar o ideal, mas de subvertê-lo.

No decorrer da canção, encontra-se o verso: “Brinque com meu fogo, venha se queimar” que

contraria a expectativa do leitor que já possui em sua memória o ditado popular “Não brinque

com fogo ou você pode se queimar”. Sabe-sente sabe que ninguém quer se queimar,

entretanto, o compositor se refere determinado tipo de “brincadeira” e outro tipo de “fogo”,

que pode estar relacionado a uma interpretação erotizada da passagem. Contudo, pode ainda,

mais provavelmente, se referir ao fogo que o cantor tinha por ideologia, sua luta contra o

sistema político, se utilizarmos esse viés para interpretar as outras passagens da composição.

Neste caso, em “Faça como eu digo. Faça como eu faço.” E em “Aja duas vezes, antes de

pensar.” ele critica a passividade, o medo excessivo das pessoas que só pensam e não fazem

nada, não tomam atitude para mudança. Buarque via em seu papel de cantor, de intelectual,

uma função social de abrir os olhos das pessoas, para que pudessem realmente agir em

busca de mudança.

Este movimento de apropriação, de deslocamento propiciado pela paródia continua na estrofe

final: “Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade.” Neste caso,

percebe-se claramente a transformação do sentido dos provérbios, quando se diz: “Quem

semeia vento colhe tempestade” procura-se alertar alguém de que suas atitudes trarão más

consequências. Por sua vez, quando o compositor diz que semeia vento e vai para a rua beber

a tempestade, ele semeia vento com seus dizeres e colhe a tempestade das revoltas

estudantis, a revolta do povo brasileiro contra o regime militar que invadia as ruas das

principais cidades brasileiras como uma tempestade. A tempestade é o fruto de sua plantação,

sua safra de palavras resulta em consequências para o bem e para o mal. Mas que está na

chuva é para se molhar ou se “queimar”.

Veja a análise completa em: BOM CONSELHO ÀS AVESSAS: O DESLOCAMENTO DE SENTIDO EM

PROVÉRBIOS

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.unoeste.br%2Fsite%2Fenepe%2F2016%2Fsuplementos%2Farea%2FHumanarum%2FLingu%25C3%25ADstica%2FBOM%2520CONSELHO%2520%25C3%2580S%2520AVESSAS%2520O%2520DESLOCAMENTO%2520DE%2520SENTIDO%2520EM%2520PROV%25C3%2589RBIOS.pdf
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.unoeste.br%2Fsite%2Fenepe%2F2016%2Fsuplementos%2Farea%2FHumanarum%2FLingu%25C3%25ADstica%2FBOM%2520CONSELHO%2520%25C3%2580S%2520AVESSAS%2520O%2520DESLOCAMENTO%2520DE%2520SENTIDO%2520EM%2520PROV%25C3%2589RBIOS.pdf


Além da paráfrase e da paródia, existem outros tipos de intertextualidade, vejamos

os principais.

OUTROS TIPOS DE INTERTEXTUALIDADE

 Epígrafe

... os livros sempre falam sobre outros livros,
e toda estória conta uma estória que já foi contada

(Umberto Eco)

A palavra epígrafe tem origem no idioma grego e pode ser traduzida

aproximadamente como “escrita na posição superior”. São comumente utilizadas

antes de poemas, na abertura de livros, resenhas, teses e em outros textos

acadêmicos. Realiza uma ligação de sentido entre o conteúdo da epígrafe e do texto

posposto. Mesmo uma parte de uma obra ou trabalho pode ter epígrafe, conforme a

colocada acima, na qual o escritor Umberto Eco, ao falar sobre o seu romance O

Nome da Rosa ressalta a importância de outros livros na construção do seu romance.

Is termos dialogismo, leitura, releitura e intertextualidade vêm sendo utilizadas como

uma forma de dialogar com os vários discursos e obras da tradição cultural.

O poema Canção do exílio, de Gonçalves Dias, alvo de diversas paráfrases e
paródias tem como epígrafe alguns versos do escritor romântico alemão Geothe, em
alemão, assim traduzido por Manuel Bandeira:

“ Conheces o país onde florescem as laranjeiras?
Ardem na escura fronde os frutos de ouro... Conhecê-lo?

Para lá, para lá quisera eu ir “
(Gonçalves Dias)

Há em Canção do Exílio intertextualidade com o poema alemão, em ambos há a

expressão de um desejo de voltar à Pátria. É possível perceber ainda que tanto no

trecho do poema quanto no fragmento acima, o desejo de voltar é perpassado por

uma forte nostalgia que, por sua vez, emblematiza a figura do expatriado. Portanto, a

epígrafe da Canção do Exílio apresenta, de antemão, dois dos motivos românticos que,

juntamente com a metáfora da natureza, predominam no poema gonçalvino, ou seja,

a incômoda sensação do sentir-se fora de lugar e a consequente melancolia que

reveste a consciência do distanciamento da terra natal (CANDIDO, 2009).



 Citação

É a transcrição do texto alheio, marcado por aspas. As citações - na produção
textual - são feitas para apoiar uma hipótese, sustentar uma ideia ou ilustrar um
raciocínio. Sua função é oferecer ao leitor o respaldo necessário para que ele possa
comprovar a veracidade das informações fornecidas e possibilitar o seu
aprofundamento.

É a referência a uma passagem do discurso de outra pessoa no meio de um texto,
entre aspas ou em destaque e normalmente acompanhada da identidade de seu
criador. Geralmente este tipo de intertextualidade se faz presente em trabalhos
científicos, mas também aparece em outros textos, como a música Monte Castelo
(1989), de Renato Russo, junto com a banda Legião Urbana.

A letra inclui o soneto 11 de Luiz Vaz de Camões, além de uma passagem da Bíblia
(versículos 1, 2 e 3 do capítulo 13 de Coríntios).

“Ainda que eu falasse\A língua dos homens\E falasse a língua dos anjos\Sem amor eu nada
seria”.(Carta de São Paulo aos Coríntios)

“O amor é fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente

É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer”

(Camões)

https://www.youtube.com/watch?v=NLQXKd_C3ng

Renato Russo fez uso de duas obras na sua música: uma religiosa e outra Literária.

Notem que a primeira citação de São Paulo nos fala sobre o amor fraterno e na

segunda, Camões nos traz a ideia de amor (eros). No entanto, Renato conseguiu

juntar tais textos de maneira coerente e levar a mensagem de "amor" à juventude da

época que vivia um momento conturbado.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaulo_de_Tarso
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNLQXKd_C3ng


O título Monte Castelo é uma alusão histórica à BATALHA DE MONTE CASTELO da

Segunda Guerra Mundial que teve a participação da FEB (Força Expedicionária

Brasileira). Há um paradoxo entre o título (uma batalha/ guerra) e a letra (sobre

amor) que faz com que a receptor reflita sobre Guerra, ódio, paz e amor. A

mensagem cultive todas as formas de amor (a Deus, ao próximo, à pessoa amada)

em vez de matá-lo em guerras insanas. Isto só se dá graças aos elementos da

intertextualidade. Lembrado que o soneto de Camões também fala sobre os

paradoxos do amor. Ao final da música, o eu-lírico explora efeitos de sentidos da

antítese “acordado” versus “dormir”: “Estou acordado e todos dormem./Todos

dormem./ Todos dormem.”

Esses versos sugerem que ele está ciente do valor do amor, mas os outros não. Cabe

a ele cumprir o papel do intelectual: conscientizar as pessoas dos benefícios do amor

e dos malefícios das guerras, a música é uma forma de fazer isso. Lembrando que

dormir também tem o significado de morrer, morto para vida ou morto em vida? A

bela mensagem da música é um convite reflexão sobre o viver.

 Pastiche

Pastiche não é a apropriação das ideias ou palavras de outro texto, mas sim uma

espécie de “imitação” do estilo de um autor, de uma época, de um gênero.

O Pastiche é uma obra literária ou artística em que se imita o estilo de outros

autores, sejam escritores, pintores, músicos ou outros. É uma técnica que mescla

estilos e que pode ser utilizada com sarcasmo, mas não é sua função, como ocorre no

caso da paródia, que satiriza ou critica a obra de origem.

Exemplo de Pastiche bíblico:

Oração do Bebum

Whisky e Vodka,
que estão no bar

Alcoolatrado seja o nosso
fígado Venha a nós o copo
cheio nunca apenas pelo meio.
Seja feita a nossa cachaçada Assim
no buteco como na calçada

O mé nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas bebedeiras
Assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido.



Não nos deixai cair na Coca Diet
E livrai-nos da água gasosa, Barmem.

Fonte: http://linkconcursos.com.br/significado-de-pastiche/

O pastiche é uma imitação, com intenção pejorativa.

 Referência/Alusão

Trata-se da rememoração de algum fato, imagem, obra, autor,
personagem ou personalidade anterior.

Referência, direta ou indireta a certa obra, personagem, situação, pertencente ao

mundo literário, artístico, mitológico... No geral, a alusão insere a obra que a contém

numa tradição comum julgada digna de preservar-se.

No caso das havaianas, a intertextualidade com forte referência ao texto fonte, por

meio da qual se pode inferir que todo mundo, até um personagem de uma obra de

arte, usa o produto anunciado. O anúncio enfatiza as cores vibrantes da bandeira

nacional, a cor utilizada predominantemente é o verde, no relevo, no mandacaru; o

azul do céu e os tons de amarelo, a cor da pele (amarelo-laranja bronzeado, com a

cor do sol (laranja-abacaxi)que ajudam a destacar a cor da sandália branca

sinalizando a paz e o conforto para os pés cansados. Lembrando que o branco na

bandeira nacional traz a mensagem ”Ordem e progresso”, portanto apresenta uma

evolução do Abaporu que passa a figurar na ordem do dia. Trata-se de uma

homenagem de Havaianas para os 90 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, em que a

pintura “O Abaporu” de Tarsila do Amaral constitui um destaque importante. Estabelecendo

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Flinkconcursos.com.br%2Fsignificado-de-pastiche%2F


uma comparação entre a obra de arte e a peça publicitária, ambas representantes do

Brasil, há intuito de estimular não só o consumo dos produtos anunciado, mas

também da arte.

Alusão Histórica

Um exemplo de alusão histórica são as músicas "Apesar de você" e “Cálice” de Chico

Buarque de Holanda. Ambas as músicas falam sobre a época da Ditadura Militar

instalada no Brasil entre 1964 a 1985. "Essas músicas se tornaram hinos de

resistência ao regime militar. Músicas de protesto que ilustram, por meio de

metáforas e duplos sentidos, a repressão e a violência do governo autoritário. Confira!

(clique no nome da música, se quiser ouvi-la)

Apesar de você

“Amanhã vai ser outro dia\Hoje você é quem
manda\Falou, tá falado\Não tem discussão,
não\A minha gente hoje anda\Falando de
lado e olhando pro chão\Viu?\Você que
inventou esse Estado Inventou de
inventar\Toda escuridão\”

Cálice

“Como beber dessa bebida amarga
Tragar a dor, engolir a labuta

Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta De
que me vale ser filho da santa

Melhor seria ser filho da outra Outra
realidade menos morta

Tanta mentira, tanta força bruta”

Fonte: http://entreostextos.blogspot.com/p/na-musica.html

Apesar de você: Comentário

A canção “Apesar de Você data de 1971, período de maior repressão política e cultural do

país. Chico Buarque utiliza técnicas argumentativas com o propósito de despistar os censores

e colocar o público a par da situação na qual vivia o nosso país. A letra é dirigida ao então

presidente Médici, e enviou aos censores, certo de que não passaria. Para a surpresa de Chico,

a canção passou e foi gravada. O compacto atingia a marca de 100 mil cópias, quando um

jornal insinuou que a música era dirigida ao presidente.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D33-bMTOlvx
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwV4vAtPn5-Q%26start_radio%3D1%26list%3DRDwV4vAtPn5-Q%26t%3D0
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fentreostextos.blogspot.com%2Fp%2Fna-musica.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D33-bMTOlvx


A gravadora foi invadida e todas as cópias destruídas. Chico foi chamado a um interrogatório

para prestar informações e esclarecer que era o “você” mencionado na música, e

respondendo disse: “É uma mulher muito mandona, muito autoritária”. A canção só foi

regravada em 1978, num álbum que leva o nome do autor da música.

A canção se constrói carregada de mensagens e significados, pois o texto musical atua na

sociedade como uma reação para qualquer oprimido por alguma ditadura social, o mais

interessante é que a canção, no sentido denotativo, parece-nos algo sem muito significado,

porém se for interpretada e entendida, levando em conta o contexto, ela atua sobre a

ditadura como uma espécie de afronta, porém, para driblar a censura, a linguagem é

altamente conotativa. Por exemplo: a primeira estrofe denuncia vários aspectos do

autoritarismo do regime militar: abuso de autoridade (“você é quem manda”), a repressão ao

debate político, à expressão de ideias (“falou, tá falado, não tem discussão” / “minha gente

hoje anda falando de lado”), a tristeza do povo reprimido (“olhando pro chão”)

Quer saber mais? Leia a análise de Vinícius Pimentel Torres, disponível em:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/chico-buarque-e-a-ditadura-apesar-de-
voce/25562

Cálice - Comentário

“A música começa com a referência de uma passagem bíblica: "Pai, se queres,

afasta de mim este cálice" (Marcos 14:36). Lembrando Jesus antes do calvário, a

citação convoca também as ideias de perseguição, sofrimento e traição.

Usada como forma de pedir que algo ou alguém permaneça longe de nós, a frase

ganha um significado ainda mais forte quando reparamos na semelhança de

sonoridade entre "cálice" e "cale-se". Como se suplicasse "Pai, afasta de mim esse

cale-se", o sujeito lírico pede o fim da censura, essa mordaça que o silencia.

Assim, o tema usa a paixão de Cristo como analogia do tormento do povo brasileiro

nas mãos de um regime repressor e violento. Se, na Bíblia, o cálice estava repleto do

sangue de Jesus, nesta realidade, o sangue que transborda é o das vítimas torturadas

e mortas pela ditadura.

Infiltrada em todos os aspectos da vida, a repressão se fazia sentir, pairando no ar e

atemorizando os indivíduos. O sujeito expressa a sua dificuldade em beber essa

"bebida amarga" que lhe oferecem, "tragar a dor", ou seja, banalizar o seu martírio,

aceitá-lo como se fosse natural.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.portaleducacao.com.br%2Fconteudo%2Fartigos%2Fdireito%2Fchico-buarque-e-a-ditadura-apesar-de-voce%2F25562
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.portaleducacao.com.br%2Fconteudo%2Fartigos%2Fdireito%2Fchico-buarque-e-a-ditadura-apesar-de-voce%2F25562
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.portaleducacao.com.br%2Fconteudo%2Fartigos%2Fdireito%2Fchico-buarque-e-a-ditadura-apesar-de-voce%2F25562


Refere também que tem que "engolir a labuta", o trabalho pesado e mal remunerado,

a exaustão que é obrigado a aceitar calado, a opressão que já se tornou rotina.

Fonte: Carolina Marcello, em https://www.culturagenial.com/musica-calice-de-chico-buarque/

Análise completa desta música está disponível em

https://www.culturagenial.com/musica-calice-de-chico-buarque/

Vamos conferir o que o Professor Pasquale tem a nos dizer sobre intertextualidade?

https://youtu.be/PE2Hl8AzeZs

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.culturagenial.com%2Fautor%2Fcarolina-marcello%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.culturagenial.com%2Fmusica-calice-de-chico-buarque%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPE2Hl8AzeZs


Hortifruti faz trocadilhos de legumes e filmes da Netflix

Esse “diálogo” entre textos, ou ainda entre obras de arte é muito usado na linguagem

publicitária. A Hortifruti, distribuidora de produtos para feiras e grandes mercados,

criou o site Hotiflix e apresenta cartazes de filmes da Netflix com legumes, verduras

ou frutas como protagonistas.

Confira galeria em http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/hortiflix/

Os cartazes dos filmes em questão foram refeitos, ganhando novos nomes (similares

aos originais) e colocando as frutas, verduras e legumes como as “estrelas” principais

desses filmes. O produtor do texto, contando com o conhecimento prévio dos

interlocutores a respeito dos gêneros textuais possíveis na nossa sociedade,

apresenta, no lugar próprio de determinada prática social, um gênero pertencente a

uma outra, com o objetivo de produzir determinados efeitos de sentido. (KOCH, (2008,

p. 28-43)

As campanhas que viraram referência na publicidade e no marketing de varejo, da

boa comunicação, vale conferir!

Extraídos da campanha “Hollywood” da rede Hortifruti, veiculada em 2008, que

apresentou 21 anúncios impressos que faziam referência a filmes famosos cujo mote

foi “Aqui a natureza é a estrela”.

O anúncio publicitário intertextualiza com os títulos do filmes. Apela para o

conhecimento de mundo do leitor/ consumidor, que precisa ativar seu repertório, seus

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fhortiflix.com.br%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.hortifruti.com.br%2Fcomunicacao%2Fcampanhas%2Fhortiflix%2F


saberes anteriores à enunciação para compreender a alusão feita ao filme. Compare,

por exemplo, “O diabo veste Prada” (2006), com o Quiabo veste Prada, que evoca a

ideia de seleção dos melhores produtos como a referência à entrada do quiabo no

“seleto mundo da Hotifruti”, alusão inequívoca ao “seleto mundo da moda”,

ambientação do filme, referência à grife Prada.

A propaganda abusa dos recursos intertextuais. Nesse caso, a intertextualidade está
explícita, ou seja, localiza-se na superfície do texto, pois alguns elementos são
fornecidos para que identifiquemos o texto fonte, tais como o trocadilho com o nome,
o apelo visual.

O cinema brasileiro também foi representado pelos vegetais da "Hortiflix". O grande

sucesso Tropa de Elite, estrelado por Wagner Moura, o eterno Capitão Nascimento,

ganhou uma versão mais generalizada: Horta de Elite.

A mesma mensagem de seleção dos melhores está presente na Horta de Elite “se não

for hortifruti, pede pra sair”, também é retomado o bordão da Tropa de Elite, cujo

significado é “se dá conta do recado, pede pra sair”. A mensagem é que os produtos

da hortifuti constituem uma tropa de elite. A intertextualidade está explícita, ou seja,

localiza-se na superfície do texto, pois alguns elementos são fornecidos para que

identifiquemos o texto fonte, tais como o trocadilho com o nome, o apelo visual.

A composição do anúncio nos transporta imediatamente para o filme “Tropa de Elite”,

do cineasta José Padilha, e isso só é possível em razão do forte apelo popular da

produção, que ganhou grande projeção em nossa sociedade.



O que dizer dos dois milhos de Francisco? A relação que se estabelece com o filme

Os 2 filhos de Francisco é a seguinte: Assim como os dois rapazes (Zezé de Camargo

e Luciano) saíram do interior para fazer sucesso na cidade grande, os milhos também

“saíram do campo para estourar no Hortifruti”.

Fonte: http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/hollywood/

No catálogo, os vegetais viraram estrelas dos cartazes de filmes e séries populares,

são alguns dos exemplos!



https://www.youtube.com/watch?v=-XTbNgDpcFw

Fonte: http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/hollywood/

Quando se aborda a questão da intertextualidade, em qualquer que seja o seu âmbito, estão

sempre presentes de uma forma implícita as questões culturais e ainda mais quando se trata

de publicidade.

Ou seja, nem todas as mensagens publicitárias são perceptíveis por todas as pessoas

isto porque esta técnica de comunicação só se torna eficaz se partilhamos todos a

mesma cultura, o mesmo contexto e o mesmo código, principalmente se o

consumidor assumir um papel ativo na interpretação da mensagem. Por outras

palavras, podemos dizer que a interpretação que fazemos dos anúncios publicitários é

muito influenciada pela forma como somos educados, pelo meio em que em que

estamos inserimos, pela nossa personalidade e pelos nossos valores, princípios e

convicções.

No anúncio há um elemento verbal que permite a retomada do texto fonte, mas essa

inferência depende de um conhecimento prévio do leitor: se ele não souber que há

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-XTbNgDpcFw


uma referência ao referido filme, provavelmente o texto não será compreendido em

sua totalidade.

Portanto, a intertextualidade é um elemento muito importante para a constituição de

sentidos do texto, colaborando em muito para a coerência textual ao reforçar a ideia

de que a competência linguística não depende apenas do conhecimento do código

linguístico, mas também do conhecimento das relações intertextuais (CASTRO, 2016).

Você sabia que muitos clássicos da música brasileira foram inspirados na poesia? Unir
os dois é uma tarefa grandiosa! Seguem alguns exemplos de músicas famosas que
tiveram sua origem em poemas:

Fagner: Canteiros

Fagner inspirou-se no poema “Marcha” de Cecília Meireles para compor a música
“Canteiros”. Ela fez parte do seu disco de estreia, em 1973. O cantor registrou Cecília

Meireles como coautora da música, mas isso não
impediu uma ação judicial movida pela filha da
poetisa.

“Quando penso em você
Fecho os olhos de saudade
Tenho visto muita coisa
Menos a felicidade”
https://www.youtube.com/watch?v=plcFYPAkyrc

Fagner: Fanatismo

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DplcFYPAkyrc


Já a música “Fanatismo”, gravada em 1981, foi inspirada no poema de mesmo nome, da
portuguesa Florbela Espanca, publicado em 1923 no Livro de Soror Saudade.

“Minh´alma, de sonhar-te,
anda perdida
Meus olhos andam cegos de te ver
Não és sequer a razão do meu viver
Pois que tu és já toda a minha vida”

https://www.youtube.com/watch?v=0pl
kk9vJN3E

Em 1982 o poeta Paulo Leminski musicou uma de suas poesias junto com Zeca
Barreto e Moraes Moreira. “Promessas Demais” chamou a atenção de Ney Matogrosso,
que decidiu gravá-la em seu álbum “Mato Grosso” e foi tema de abertura da novela
Paraíso, da Rede Globo

Promessas Demais

“Não precisava não acenar
Não precisava não promessas demais
Não precisava não acenar
Tanta felicidade é um rio que vai”

Música com Ney Matogrosso

https://www.youtube.com/watch?v=Ch9ZCYQ

8IQo

Por Luciana Piva http://novabrasilfm.com.br/notas-musicais/382

Para finalizar e nos despedir desta unidade, uma paráfrase. "Amor Pra Recomeçar" é
uma canção do cantor brasileiro Roberto Frejat, lançado em 2001 ... Ela foi inspirada
no poema de Sérgio Jockymann intitulado "Desejo", que é comumenente (mas
erroneamente) atribuído a Victor Hugo.

Vamos à música, se quiser ouvir, clique no link

https://www.youtube.com/watch?v=ozpP1i1wPY8

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0plkk9vJN3E
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0plkk9vJN3E
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCh9ZCYQ8IQo
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCh9ZCYQ8IQo
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fnovabrasilfm.com.br%2Fnotas-musicais%2F382
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DozpP1i1wPY8


https://www.letras.mus.br/frejat/46044/

Vejamos agora “Desejos”, o belíssimo poema que inspirou Frejat

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Ffrejat%2F46044%2F


Como podemos perceber, o cantor Frejat parafraseou as belas palavras do poema,

Assim, torna-se importante estarmos atentos para o fato de que esse entrelaçamento

de posições firmadas se dá por meio da paráfrase, ou seja, um procedimento que se

materializa com base na estilização das ideias expressas no texto original.

Dessa forma, para que você possa constatar de forma significativa como esse

reproduzir se manifesta perceba por meio das demarcações realizadas em forma de

distintas cores, expressas, evidentemente, em ambas as produções, conforme análise

realizaada por Luciana Piva (2018)

Finalizamos com as palavras de Sérgio Jockymann

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.nossosaopaulo.com.br%2FReg_SP%2FPoliticos%2FB_SergioJockyman.htm


Desejo por fim que você sendo homem,
Tenha uma boa mulher,
E que sendo mulher,
Tenha um bom homem
E que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes,
E quando estiverem exaustos e sorridentes,
Ainda haja amor para recomeçar.
E se tudo isso acontecer,
Não tenho mais nada a te desejar.

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/intertextualidade-entre-musica-poesia.htmhttps://mundo

educacao.bol.uol.com.br/redacao/intertextualidade-entre-musica-poesia.htm

Confira os vídeos a seguir os tipos de intertextualidade

https://youtu.be/QKU26c5IJ38

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%2Fredacao%2Fintertextualidade-entre-musica-poesia.htmhttps
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQKU26c5IJ38


INTERTEXTUALIDADE
Profa. Valéria M. Woll - 17 mim

https://www.youtube.com/watch?v=DA5ptb_JDCQ

INTERTEXTUALIDADE
Profa Gabriela e Prof. Gabriel -13 min

Definição de intertextualidade, os tipos de intertextualidade: a Paráfrase (canção do
exílio e Hino nacional), Paródia (Mona Lisa/Mona Trol; Canção do exílio e minha terra
tem Palmares) e como se dá o diálogo entre diferentes linguagens

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDA5ptb_JDCQ


.
https://www.youtube.com/watch?v=QKU26c5IJ38

Chegamos ao final da Aula 2 Pessoal! Certamente vocês já estão com o
assunto afiadinho. Será que a intertextualidade está na ponta da língua?

Hummm..... bora verificar? Selecionamos 4 quizzes pra vocês. Resolvam
os exercícios e depois realizem a Tarefa 2.

Questões sobre intertextualidade em concursos

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQKU26c5IJ38


http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-intertextualidade-

explicita-implicita.htm http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-

sobre-tipos-intertextualidade.htm http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-

redacao/exercicios-sobre-intertextualidade.htm

http://www.questoesestrategicas.com.br/questoes/busca/assunto/intertextualidade

É isso aí, Pessoas!

Fechamos mais uma unidade do nosso curso. Antes de iniciarem as aulas do Unidade

V, certifiquem-se de que leram todo o material e já realizaram os quizzes. A

realização das atividades é indispensável para um bom aprendizado. Lembrem-se

disso!

Simbora seguir em frente?

Esperamos vocês na aula 1 do Unidade V. Que venham as aulas de Gramática: estudo

da língua.
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Unidade V Aula 01

Fonte:https://www.slideshare.net/Nastrilhasdalinguapo/variao-lingustica-69880034

Meninos e meninas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso.

Nesta, vamos rever as variedades que nossa língua oferece a seus

usuários. Em outras palavras, vamos abordar os diferentes jeitos de

falar e de escrever. Veremos que A língua varia no tempo, no espaço e

em diferentes classes socioculturais.

O entendimento dessas variações evita o preconceito quanto a quem

fala diferente, tornando o idioma ainda mais amplo e rico com relação

aos significados das palavras e expressões. Para falar e escrever bem,

é preciso, além de conhecer o padrão formal da Língua Portuguesa,

saber adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo.

Não existe, portanto, uma língua única. A língua é na verdade um

conjunto de diferentes variedades linguísticas.



Dito isso, vale lembrar que VARIEDADES LINGUÍSTICAS são as

variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais,

culturais e regionais nas quais é utilizada.

OS PRINCIPAIS TIPOS DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

As variações linguísticas, de acordo com Fernando Pestana,

podem ser definidas como:

1) Variações Diacrônicas ou Históricas;

2) Variações Diatópicas, de natureza Geográfica, Regional, ou

Dialetal;

3) Variações Distráticas, de natureza Social ou Cultural;

4) Variações Diafásicas, de natureza Situacional ou Expressiva;

Variação Diacrônica ou Variação história

A variação diacrônica apresenta os diferentes estágios pelos quais

qualquer língua passa no decorrer do tempo. No caso do Português

Brasileiro, percebemos, analisando textos de outras épocas, o quanto

o português contemporâneo é distinto do português arcaico.

Determinadas expressões e palavras deixaram de ser usadas dando

lugar a novas formas. A variação histórica de uma língua ocorre de

maneira lenta e gradual e muitas vezes há uma etapa de transição

até que se consagre a nova forma linguística.

Antigamente, era comum o uso da mesóclise – colocação do pronome

oblíquo no meio de algumas formas verbais –, como “dir-se-ia”, “dar-

lhe-ei” ou “far-se-á”. Hoje, podemos dizer que essas formas

praticamente caíram em desuso, existindo apenas em raros textos

escritos (com alto grau de formalidade) e na tradição literária. Na

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Flinguisticaemfoco.wordpress.com%2F2013%2F10%2F27%2Fvariacao-diacronica%2F


oralidade, construções como essas atualmente são raríssimas. O

mesmo ocorre com a palavra “boticário”, que outrora era utilizada

para denominar o “farmacêutico”.

Até ao início do século XX, tanto em Portugal como no Brasil, seguia-

se uma ortografia que se baseava nos étimos greco-latinos:

phosphoro (fósforo), lyrio (lírio), orthographia (ortografia), phleugma

(fleuma), exhausto (exausto), estylo (estilo), prompto (pronto),

diphthongo (ditongo), psalmo (salmo)etc.

Em relação à variação diacrônica, vale conferir um fragmento do

texto “Antigamente”, de Carlos Drummond de Andrade

Certas expressões já se encontram em desuso, tais como:

Mademoiselles, prendadas janotas (elegantes, bem vestidos), pé-de-

alferes (namorador), balaio (na moita, escondidos). Em relação aos

dias atuais, percebe-se um vocabulário antiquado.

Mais um exemplo da escrita antes da Reforma Ortográfica de 1911:

Aviso afixado na Paarede da

Igreja do Carmo, no Porto.



Fonte:https://linguisticaemfoco.wordpress.com/2013/10/27/variacao-diacronica/

Perceberam que a língua é dinâmica? Ela sofre transformações com o

passar do tempo em virtude de vários fatores advindos da própria

sociedade, que também é totalmente mutável, não é mesmo?

Vejamos algumas palavras que hoje estão praticamente em desuso:

Fonte: https://linguisticaemfoco.wordpress.com/2013/10/27/variacao-diacronica/

Viram como a língua passa por transformações ao longo do tempo? A

palavra “Você”, que antes era Vossa Mercê, vosmecê, ocê, cê e,

diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas VC. O

mesmo acontece com as palavras escritas com PH, como pharmácia,

agora, farmácia. Também as gírias mudam ao longo do tempo:

As gírias também caem em desuso. Elas, geralmente, se originam de

acordo com a cultura e peculiaridades de cada região em um

determinado tempo. Confiram algumas e suas respectivas épocas. Há

algumas que permanecem até os dias atuais.

Veja algumas das gírias mais utilizadas nas décadas passadas.
Clique aqui.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Funiversoretro.com.br%2Fveja-algumas-das-girias-mais-utilizadas-nas-decadas-passadas%2F


Gírias atuais? Clique aqui.

Quer saber mais sobre a história de nossa língua? Assista ao vídeo e

saiba por que não somos bilíngues...

O Tupi e a confusão das línguas no processo de colonização

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.dicionariopopular.com%2Fgirias-atuais-internet%2F


https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=EFdSbOSGhBU

Lembrando que palavras, expressões ou construções que caíram em
desuso são denominadas arcaísmos. Já os neologismos são
adotados e propagados por grupos sociais e acabam se juntando à
língua como variantes aceitas e reconhecidas.

Em tempos de tecnologia, palavras vão sendo assimiladas, como os
termos específicos da informática, e outras vão adquirindo novos
significados. Como praticamente ninguém hoje mais usa a máquina
de datilografia para escrever seus textos, o verbo “datilografar”
entrou no rol das palavras que estão em via de extinção.

A informática, sinônimo de modernidade, apesar de tão recente, já
apresenta palavras que estão em desuso. Será que os mais jovens
ainda lembram do vocábulo “disquete”?

A língua é assim: viva, dinâmica. Palavras surgem todos os dias e,
claro, outras deixam de ser usadas.

Passemos agora para as variações de natureza geográfica/regional ou

dialetal (diatópicas).

Variações Diatópicas - Geográfica, Regional ou Dialetal

As variações regionais, denominadas dialetos, são as variações

referentes a diferentes regiões geográficas, de acordo com a cultura

local. Um exemplo deste tipo de variação é a palavra “mandioca” que,

em certos lugares, recebe outras denominações, como “macaxeira” e

“aipim”.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D249%26v%3DEFdSbOSGhBU


O pão de trigo, por exemplo, é chamado de ‘pão de sal’ no Centro-

Oeste, de ‘pão francês’ no Sudeste, e de ‘cacetinho’ no Rio Grande do

Sul. Veja também o caso da mexerica e suas várias denominações.

Esses são alguns nomes pelos quais denominamos essa furta esse

tipo de pão conforme a região. Estas diferenças normalmente são

encontradas no campo lexical e fonético e toda esta variação (no

Brasil) é decorrente das influências que cada região sofreu durante o

processo de colonização do país, adicionados as importações lexicais

de outras línguas.

Lembrando que o regionalismo é, na língua, o emprego de palavras

ou expressões peculiares a determinadas regiões. Na literatura, é a

produção literária que focaliza especialmente usos, costumes, falares

e tradições regionais. Exemplos de regionalismos:

Mineirês (falares mineiro)



Perguntas – O mineiro tem uma forma muito singular de perguntar:

Oncotô? – Onde eu estou?
Oncovô? – Pra onde eu vou?
Cetá boa? – Você está bem?
Cejá coisou o trem? – Você já fez aquilo, já preparou, já está pronto.
Causdiquê? – Por causa de quê? Por que motivo?
E aí, vão? – Vamos?
Pó pó pó? –Pode pôr o pó? (do café) (resposta: pó pô:pode pôr)

Expressões – Há expressões que somente sendo mineiro se entende e se sabe
falar

Uai – uai
Redá pá lá- Arreda para lá
Aqui ó – Olha para mim ou Preste atenção
aqui Pô, para – Pare, por favor
Ó, sem noção – Isso é muito bom ou, muito ruim

Ajuntamento de palavras – somente o mineiro junta palavras e essas são
entendidas:

Nóssinhora! – Nossa senhora
Chovê – Deixa eu ver
Nemêzz – Não é mesmo
Confofô eu vô –Conforme for eu
vou Cebesta sô – Você é besta
Cadavó, cadopai, cadatii – Casa da avó, casa do pai, casa da tia.
Caduzôto – Casa dos outros = Fulano não sai da caduzôto.

Fonte:https://nacozinhadamargo.blogspot.com/2013/08/palavras-e-expressoes-de-minas-
gerais.html

SOTAQUES - Aprenda o mineireis e outros sotaques regionais

https://www.youtube.com/watch?v=wt1-sXV-4FU

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fnacozinhadamargo.blogspot.com%2F2013%2F08%2Fpalavras-e-expressoes-de-minas-gerais.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fnacozinhadamargo.blogspot.com%2F2013%2F08%2Fpalavras-e-expressoes-de-minas-gerais.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fnacozinhadamargo.blogspot.com%2F2013%2F08%2Fpalavras-e-expressoes-de-minas-gerais.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dwt1-sXV-4FU


Causo Mineiro, veja se consegue entender...

Fonte:http://professoranathaliafernandes.blogspot.com/2015/06/variacao-
linguistica.html

Exemplos de regionalismos:

Nordestinês
Abestado = Bobo, leso, tolo.
Abirobado = Maluco. Abufelar
- Irritar, ficar brabo.
Amancebado = Amigado, aquele que vive maritalmente com outra.
Amarrado = mesquinho; avarento.
Arretado = tudo que é bom; bacana; legal.
Avalie = Imagine.
Avariado das ideias = meio amalucado.
Avexado = Apressado.
Bater a caçuleta = Morrer.
Bizonho = triste, calado.
Brenha = Lugar longe de difícil acesso; escuro.
Briba = Pequena lagartixa.
Bruguelo = Criança pequena
Cão chupando manga: pessoa muito feia.

Espírito Santo
Taruíra: lagartixa
Pocar: estourar, arrebentar
Pão de sal: pão francês

Expressões típicas da região Sul:

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fprofessoranathaliafernandes.blogspot.com%2F2015%2F06%2Fvariacao-linguistica.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fprofessoranathaliafernandes.blogspot.com%2F2015%2F06%2Fvariacao-linguistica.html


Abichornado: triste, aborrecido, envergonhado
A la pucha: surpresa, admiração, espanto
À meia guampa: levemente embriagado
Abrir cancha: abrir espaço
Aprochegar-se: aproximar-se, chegar perto;
Aspa-torta: aborrecido, mal-humorado, desordeiro;
Bagual: pessoa rude, mal-educada;
Bá: redução de barbaridade
Deu pra ti - tu não estás com mais nada
Bolicho: boteco, bodega
Borracho: bêbado
Buenacha: boa
Charlar: conversar;
Chasque: mensagem, recado, ou mensageiro
China: mulher morena, de traços indígenas, ou mulher de vida “fácil”
Despacito: devagar
Dobrar o cotovelo: beber
Fardamento: uniforme
Ginetear: montar em cavalo
Guasca: homem forte, valente
Lamber a cria: mimar o filho
Que tal: o mesmo que “tudo bem?”
Tri afu: muito legal
Macanudo: muito legal, bonito
Manotaço: bofetada
Matear: tomar chimarrão
Minuano: vento frio, que vem do sudoeste
Negrinho: brigadeiro.
Pandorga: Pipa, papagaio
Pago: local de nascimento ou de criação
Peleia: briga, luta, embate
Petiço: pequeno
Prenda: moça gaúcha
Tchê: expressão de tratamento, saudação
Voltear: passear

Fonte: http://wikipampa.blogspot.com/p/d.html

Você notou que muitas gírias antigas continuam na boca do povo? É o

maior barato, bicho! Muito bacana!

Link Relacionado: Neologismos e Gírias

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwikipampa.blogspot.com%2Fp%2Fd.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.soportugues.com.br%2Fsecoes%2Fgirias%2F


Conheça o “pernambuquês” e fique por dentro das gírias do Nordeste

https://www.youtube.com/watch?v=yuEUV3YFINQ

Regionalismo na música

A música brasileira é pródiga em canções regionais, também chamada de

música caipira e de raiz. Uma das mais belas canções é Cuitelinho, nome

regional dado ao pássaro beija-flor. Foi composta originalmente por

volta de 1932 por Bento Costa e refere ao folclore do interior do Mato

Grosso. A letra foi recolhida durante uma pescaria por Paulo Vanzolini, e

interpretada por grandes músicos brasileiros como Nara Leão, Milton

Nascimento, Renato Teixeira e Pena Branca e Xavantinho, dentre

outros.

Cuitelinho, a qual é composta por uma variação linguística do dialeto

considerado caipira, como se pode observar no recorte abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=nxibVXN8Aic

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyuEUV3YFINQ
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnxibVXN8Aic


Cuitelinho
ORQUESTRA DE VIOLA DE GARÇA

Cheguei na beira do porto
Onde as onda se espáia
As garça dá meia vorta
E senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai, ai

Aí quando eu vim da minha terra
Despedi da parentaia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei forte bataia, ai, ai, ai

A tua saudade corta
Como aço de navaia
O coração fica aflito
Bate uma, a outra faia
Os óio se enche d`água
Que até as vista se atrapaia, ai, ai, ai

O eu-poético pretendeu expressar como se sente ao estar distante da

família e da pessoa amada. Vejam alguns traços comuns em falares

regionais, tais como:

 Ausência de concordância verbal, indicada apenas pelo artigo

definido: “...as onda se espáia” As garça dá meia vorta

 Troca do “l” de “r”: vorta/volta

 Alternância de “lh” e “i”: espáia/espalha; parentaia/parentalha;

navaia /navalha; faia/falha; oio/olhos; atrapaia/atrapalha

Na poesia, além da famosa literatura de cordel, no Nordeste

destaca-se Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva) um

grande poeta popular nordestino, cuja poesia fala da vida do

homem do campo, com um dialeto regional, também denominado

de caipira. Confira os fragmentos de “O poeta da Roça”



Fonte:http://saudadesertaneja.blogspot.com/2011/02/patativa-do-assare-o-poeta-da-roca.html

O poeta da roça
Sô fio das mata, cantô da mão grossa
Trabaio na roça, de inverno e de estio
A minha chupana é tapada de barro Só
fumo cigarro de paia de mio

Sou poeta das brenha, não faço o
papé
De argum menestrê, ou errante cantô
Que veve vagando, com sua viola
Cantando, pachola, à percura de amô

Não tenho sabença, pois nunca
estudei
Apenas eu seio o meu nome assiná
Meu pai, coitadinho! vivia sem cobre
E o fio do pobre não pode estudá

Meu verso rastero, singelo e sem graça,
Não entra na praça, no rico salão,
Meu verso só entra no campo e na roça
Nas pobre paioça, da serra ao sertão.

Só canto o buliço da vida apertada,
Da lida pesada, das roça e dos eito.
E às vez, recordando a feliz mocidade,
Canto uma sodade que mora em meu
peito.
(...)

Fonte: Quer saber mais? Clique aqui

No texto, há a recriação da fala típica do brasileiro do meio rural,

como demonstram o vocabulário e a escrita de certas palavras que

fogem à norma culta: “Sô fio das mata, cantô da mão grossa”/

“trabaio na roça”. O eu do poeta se identifica como uma pessoa

humilde, que mora num casebre, longe da cidade e enfrenta trabalho

pesado no campo, sem

descanso.



Patativa do Assaré, poeta e cantor cearense, falecido em 2002. Era

analfabeto (sua filha é quem escrevia o que ele ditava), mas sua obra

atravessou o oceano e se tornou conhecida mesmo na Europa. Ele

tem vários livros publicados, inúmeros folhetos de cordel e poemas

publicados em jornais e revistas.

Vários poemas dele foram musicados por grandes nomes da MPB,

Luiz Gonzaga musicou "A triste partida", em 1965, levando o nome

do poeta ao conhecimento nacional. A composição relatava as

agruras do nordestino diante da seca, tendo que abandonar sua terra

para trabalhar no sul, e tornou-se um dos maiores sucessos do "Rei

do baião".

Outra de suas composições que obteve grande sucesso foi "Vaca

Estrela e boi Fubá", gravada, entre outros, por Luiz Gonzaga, Fagner,

Pena Branca e Xavantinho, Sérgio Reis e por compositores mais

jovens, que reconhecem sua indiscutível universalidade. Confira a

interpretação de Rolando Boldrin (no Programa Som Brasil).

https://www.youtube.com/watch?v=Ay-59Ttwg7c
Vaca Estrela e Boi Fubá, Patativa do
Assaré

Seu dotô me dê licença
Pra minha história contá

Ê ê ê ê Vaca Estrela,
Ô ô ô ô Boi Fubá.

Aquela seca medonha fez tudo se

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.letras.mus.br%2Fluiz-gonzaga%2F82378%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAy-59Ttwg7c
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.vagalume.com.br%2Fpatativa-do-assare%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.vagalume.com.br%2Fpatativa-do-assare%2F


Hoje eu tô na terra estranha
E é bem triste o meu pená
Mas já fui muito feliz
Vivendo no meu lugá
Eu tinha cavalo bão
Gostava de campeá
E todo dia aboiava
Na porteira do currá

Ê ê ê ê Vaca Estrela,
Ô ô ô ô Boi Fubá.

Eu sou fio do Nordeste , não nego meu
naturá
Mas uma seca medonha me tangeu de lá
pra cá
Lá eu tinha o meu gadinho, num é
bom nem se alembrá,

Minha linda Vaca Estrela e o meu belo
Boi Fubá
Quando era de tardezinha eu começava a
aboiar

trapaiá,
Não nasceu capim no campo para o
gado sustentá
O sertão esturricou, fez os açude secá
Morreu minha Vaca Estrela, se
acabou meu Boi Fubá
Perdi tudo quanto tinha, nunca
mais pude aboiar

Ê ê ê ê Vaca Estrela,
Ô ô ô ô Boi Fubá.

Hoje nas terra do sul, longe do
torrão natá
Quando eu vejo em minha frente
uma boiada passá,
As água corre dos óio, começo logo a
chorá
Lembro a minha Vaca Estrela e o
meu lindo Boi Fubá
Com saudade do Nordeste, dá
vontade de aboiá

(...)

As poesias de Patativa contam de maneira simples a vida do

sertanejo, o amor, a liberdade, a natureza, o folclore, todas as

manifestações importantes na vida do nordestino.

Todas as regiões têm suas manifestações telúricas, poesia, romance,

música que enaltecem a região, mas o Rio Grande do Sul se destaca

nesse aspecto, com sua literatura gauchesca.



No cenário sul-rio-grandense a música tradicionalista gaúcha e a

nativista configuram-se como produtos que representam marcas

identitárias. Tais marcas foram enraizadas historicamente no

imaginário social gaúcho, as lutas, às disputas, com linhas

fronteiriças móveis que possibilitaram o intercâmbio linguístico e

cultural e formaram um ser valente, destemido do tipo que atravessa

o rio a nado, como demonstra, por exemplo, a música Os loco Lá da

Fronteira, composição de Cesar Oliveira e Rogério Melo,com várias

palavras em espanhol.

Os loco Lá da Fronteira
Cesar Oliveira & Rogério Melo

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

Não "afrouxemo" nem nos "lançante"
Pois "semo" loco de dá com um pau
"Cruzemo" a nado se o rio não dá vau
Neste mundo "véio" flor de cabuloso
E o "mala bruja" quando esconde o toso
Nós "esporiemo" bem no sangrador
Em rancho de china, se "campiemo" amor
"Entremo" sem sono e "garantimo" o poso.

"Semo" medonho no cabo da dança
"Gostemo" mesmo é de bochincho grosso
Que é pra sair tramando o pescoço
Ao trote largo nalguma rancheira
E bem "campante", levantando poeira
Coisa gaúcha, vício de campanha

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.vagalume.com.br%2Fcesar-oliveira-e-rogerio-mello%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.vagalume.com.br%2Fcesar-oliveira-e-rogerio-mello%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRGplcbTWlaI


"Limpemo" a goela num trago de canha
Pois "semo" loco de lá da fronteira

Refrão:
"Semo" bem loco...Loco de Bueno
Mas "temo" veneno na foia da faca
Quando o sangue ferve, e "viremo" a cabeça
Por Deus, paysano...! Ninguém ataca

(...)

Essa imagem do ser “fronteiro” é construída pela presença de itens

lexicais que são da língua espanhola e que foram incorporados ao

falar do gaúcho, constituindo-se como empréstimos linguuísticos. Na

canção são apresentadas características relativas aos sujeitos da

fronteira, como o próprio título sugere: os loco lá da fronteira. Há na

letra a referência a um ideal de homem: como destemido, valente,

simples e companheiro. A força e a bravura são representadas logo

no início com os versos: Não “afroxemo” nem os “lançante” Pois

“semo” loco de dá com um pau “Cruzemo” a nado se o rio não dá .

CONTOS GAUCHESCOS E LENDAS DO

SUL (1912 e 1913) de Simões Lopes

Neto (1865-1916) aborda o linguajar

pitoresco dos pampas gaúcho. Porém,

o elemento marcante de sua obra é a

exploração dos conflitos vivenciados

pelo gaúcho que, afinal, são situações

paradigmáticas experimentadas por todos

os homens, independente de sua

nacionalidade e classe social. Nesse

sentido, Simões Lopes torna-se

universal. O livro está disponível em

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000121.pdf

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.dominiopublico.gov.br%2Fdownload%2Ftexto%2Fbv000121.pdf


Contos gauchescos & lendas do Sul são verdadeiros clássicos da

literatura brasileira. Magníficas histórias que mostram um Brasil tão

fascinante quanto o Brasil de Euclides da Cunha, Guimarães Rosa,

Graciliano Ramos e outros monstros sagrados que, com sua arte,

contribuíram para que este imenso país se tornasse conhecido por

todos os brasileiros.

As variações não acontecem apenas por falta de domínio da norma

culta. Trata-se, muitas vezes, de um recurso intencional, ou seja,

rearranjos de acordo com a intenção do compositor.

As manifestações regionais não se limitam ao interior, como o

“Samba do Arnesto”, de Adoniran Barbosa, que e observe como a

variação linguística pode ocorrer:

Samba do Arnesto

Composição: Adoniran e Nicola Caporrino (Alocin)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=nCX9tTyHx78

O Arnesto nos convidô prum samba, ele mora no Brás
Nóis fumo e não encontremos ninguém
Nóis vortemo cuma baita duma reiva
Da outra veiz nóis num vai mais
Nóis não semos tatu!

N’outro dia encontremo co Arnesto
Que pidiu descurpa mais nóis não aceitemos
Isso não se faz, Arnesto, nóis não se importa
Mais você devia ter ponhado um recado na porta (...)

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D115%26v%3DnCX9tTyHx78


Há, na letra da música, um exemplo interessante sobre a variação

linguística. Notabilizado por um uso característico da língua, que identifica

suas músicas com o modo de falar das camadas menos letradas da

sociedade. Contudo, o que o compositor Adoniran Barbosa fez pode ser

chamado de licença poética, pois ele transportou para a modalidade

escrita a variação linguística presente na modalidade oral. Letras

como a de Samba do Arnesto são ricas em exemplos e retratam,

fielmente, a linguagem típica do Bexiga. Adoniran usou deste artifício

para contar, de forma singela, pequenas tragédias cotidianas das

favelas e dos subúrbios de São Paulo.

Repare que a letra da música traz uma série de erros, de várias

naturezas. Só por curiosidade, vamos fazer um breve levantamento

dessas inadequações à norma padrão:

Troca de fonemas:

 Arnesto em lugar de Ernesto;

 Fumo em lugar de fomos;

 Encontremos em lugar de encontramos;

 Fiquemos em lugar de ficamos;

 Reiva em lugar de raiva.

Assimilação (omissão) de fonemas:

 Fumo em lugar de fomos;

 Encontramo em lugar de encontramos;

 Ficamo em lugar de ficamos.

Problemas de concordância verbal:

 Nóis não vai em lugar de Nós não vamos;

 Nóis não se importa em lugar de Nós não nos importamos.



Adoniran Barbosa tornou-se um dos maiores nomes do cancioneiro

popular brasileiro e uma das mais importantes vozes da população

ítalo-paulistana. Às críticas que recebia Adoniran rebatia: "só faço

samba pra povo. Por isso faço letras com erros de português, por que

é assim que o povo fala. Além disso, acho que o samba, assim, fica

mais bonito de se cantar."( Biografia completa disponível em

http://almanaque.folha.uol.com.br/adoniram.htm)

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/lportuguesa/lpe09/

02.html

A música tem a intenção de retratar um determinado grupo, entre

outras coisas, pela maneira de se expressar. Por isso, seria

absolutamente contraditória qualquer retificação em sua letra. Várias

das formas utilizadas na letra da música são absolutamente

inadequadas, tanto do ponto de vista da ortografia, quanto do ponto

de vista da concordância verbal, entre outras. Mas nós

compreendemos perfeitamente o que ele diz. O que ocorre é que

identificamos imediatamente sua fala com a fala das pessoas menos

cultas, ou seja, criamos um vínculo entre o uso da língua e o nível de

aceitabilidade social do falante. Os erros cometidos na letra de

Adoniran, quando transportados para a fala de uma pessoa comum,

criam nesse falante a marca do desvio do padrão culto da língua, mas

não impedem que esse falante se comunique.

Tudo que foi escrito até aqui teve o intuito mostrar o quanto o desvio

da norma pode ser importante para a formação de um estilo de

escrita. Inegavelmente, as músicas abordadasnão teriam tido a

mesma repercussão se tivessem sido escritas em um português

castiço, cheio de floreios de linguagem. Tais músicas não

representariam aquilo que representam: o povo.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.educacaopublica.rj.gov.br%2Foficinas%2Flportuguesa%2Flpe09%2F02.html
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.educacaopublica.rj.gov.br%2Foficinas%2Flportuguesa%2Flpe09%2F02.html


Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não

como erros. Quando tratamos as variações como erro, incorremos no

preconceito linguístico que associa, erroneamente, a língua ao status.

O português falado em algumas cidades do interior, por exemplo,

pode ganhar o estigma pejorativo de incorreto ou inculto, mas, na

verdade, essas diferenças enriquecem esse patrimônio cultural que é

a nossa língua portuguesa.

Regionalismo nas artes

São muitas as representações artísticas do caipira, do interior ou sertanejo,

que podemos evocar o quadro de Almeida Júnior, intitulado O caipira

picando fumo, de 1893. Há uma releitura desse quadro por Maurício de

Souza, de 2000, em “Chico Tirando Palha de Milho”. Observe a intenção do

desenhista Maurício de Souza de referir-se à pintura de Almeida Júnior, pois

o seu personagem está assentado num banquinho idêntico ao utilizado pelo

“Caipira” da tela da Pinacoteca do Estado de São Paulo, com o mesmo

cenário de fundo.

Fig. 1 Caipira picando fumo-1893 (óleo s/tela) Fig. 2 Chico Bento tirando a palha do milho
FONTE:http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=obra&c
d_verbete=93&cd_obra=932



O pintor ituano José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899) ficou

conhecido, sobretudo, por suas pinturas regionalistas, que trazem

como temática o caipira. Em Caipira picando fumo (1893). Na tela,

percebe-se um homem passivo diante do efeito do sol que lhe

desenha as expressões de homem sertanejo, da terra, o homem

rural.” Nas palavras de Naves: “O caboclo que pica fumo parece

enlevado em seu afazer modesto.

O artista retrata um tipo comum do interior do Brasil. Seus hábitos,

costumes e brejerices estão explícitos na imagem que, com cores

naturais e opacas, linhas predominantemente retas e profundidade

real, resume o tipo de vida do protagonista do interior. A roupa

simples está gasta como aquilo que o cerca. A camisa branca cortada

pobremente, sem botões —, em lugar de realçar a figura humana,

torna mais forte a luz do sol, que age sem piedade sobre seu corpo.

Basta-lhe como morada a tapera escura e decadente, quando lhe

sobram meios para construir uma habitação fresca, arejada e

convidativa. Em matéria de teto, só o simples sapé. Em matéria de

paredes, terra amassada. (NAVES, 2005, p. 6).

A intertextualidade apresentada é implícita, pois não cita diretamente

a fonte, cabe ao interlocutor usar seu conhecimento de mundo para

construir o sentido.

Há acréscimo em “Chico Tirando Palha de Milho”, o mesmo cenário da

imagem original, mais deu um toque de cor a mais na pintura

tornando-a mais viva, adicionou cores que não existia na pintura

original como o azul da calça do Chico Bento, o chapéu amarelo e o

milho que ele está descascando em vez do fumo que é picado pelo

caipira da imagem original. Chico usa o chapéu que o protege do sol

e permite que ele levante os olhos e mire o que está à sua frente.
Fonte: https://www.slideshare.net/AndreaDressler/academicismo-no-brasil-romantismo-e-realismo



Quadrinhos/tirinhas

Chico Bento, criação de Maurício de Sousa, é o represente do caipira

nos quadrinhos. A caracterização de Chico Bento como um menino

caipira passa pelos aspectos verbais – assim como passa pelos não-

verbais: chapéu de palha, calça xadrez, pés descalços etc. e centra-

se na representação de uma variedade da língua portuguesa, tida

como 'fala caipira'. Exemplos:

O Chico Bento também representa a pureza, a simplicidade e a

simpatia que caracterizam as pessoas do interior.

Deu para perceber que Chico Bento não é chegado aos estudos,

adora gastar seu tempo nadando no rio, pescando, dormindo na rede

e brincando com os seus amigos. Tem um carinho enorme pelos

animais do seu sítio, como a galinha Giselda, o porquinho Torresmo e

a vaca Malhada.



Turma da Mônica - Chico Bento no Shopping (7min)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=406&v=ntXCiB0Ehfk

Mar de Palavras - Falar caipira/declamação de poesias gauchas

https://www.youtube.com/watch?v=ZOIio9w7UAQ

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D406%26v%3DntXCiB0Ehfk
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZOIio9w7UAQ


Variações diafásicas (situacionais)

Referem-se à capacidade que tem um mesmo indivíduo de empregar

a língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a

forma e o vocabulário em cada situação. Não existe uma forma

melhor (mais certa) ou pior (mais errada) de empregar uma língua,

existe a forma adequada à situação de uso. Veja o exemplo:

Fica claro que a linguagem usada pelo pretenso surfista é inadequada

para a situação, bem como a roupa, terno e gravata para surfar? Não

rola! Assim como usar uma linguagem formal em um contexto

informal é inadequado

As variações linguísticas acontecem porque vivemos em uma

sociedade complexa, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais.

Alguns desses grupos tiveram acesso à educação formal, enquanto

outros não tiveram muito contato com a norma culta da língua.

Podemos observar também que a língua varia de acordo com suas

situações de uso, pois um mesmo grupo social pode se comunicar de

maneira diferente, de acordo com a necessidade de adequação



linguística. Prova disso é que você não vai se comportar em uma

entrevista de emprego da mesma maneira com a qual você conversa

com seus amigos em uma situação informal, não é mesmo?

Variações diastráticas ou Sociais

São as diferenças linguísticas decorrentes das características sociais e

culturais de cada falante: idade, profissão, sexo, grau de instrução

grupo social, nível econômico. Fazem parte deste grupo os jargões,

que pertencem a uma classe profissional mais específica, como é o

caso dos médicos, profissionais da informática, advogados dentre

outros.

Jargão é o modo de falar específico de um grupo, geralmente ligado à

profissão. Jargão é o linguajar próprio de um grupo profissional;

gírias usadas por pessoas de uma determinada área profissional.

Vejam os exemplos:

Linguagem jurídica

Empresarial



Linguagem informal entre jovens, com uso de gírias

https://descomplica.com.br/blog/portugues/4-imagens-que-vao-te-ajudar-a-nunca-mais-confundir-
as-variacoes-linguisticas/

Por fim, a tira abaixo exemplifica uma variante linguística

pertencente ao universo oral e restrita a um grupo social, composto,

predominantemente, por jovens, o que pode ser percebido pela

caracterização dos personagens, pelo ambiente retratado e pela

utilização de gírias.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fdescomplica.com.br%2Fblog%2Fportugues%2F4-imagens-que-vao-te-ajudar-a-nunca-mais-confundir-as-variacoes-linguisticas%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fdescomplica.com.br%2Fblog%2Fportugues%2F4-imagens-que-vao-te-ajudar-a-nunca-mais-confundir-as-variacoes-linguisticas%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fdescomplica.com.br%2Fblog%2Fportugues%2F4-imagens-que-vao-te-ajudar-a-nunca-mais-confundir-as-variacoes-linguisticas%2F


Considerações importantes sobre as variações linguísticas
(BAGNO, 1985)

– Todas as variações estão presentes tanto na língua falada quanto
na língua escrita. Podemos, inclusive, encontrar (e usar) as variações
linguísticas em diferentes contextos de produção escrita.

– Existe uma variedade de língua padrão, que é a variedade
linguística de maior prestígio social. Aprendemos a valorizar a
variedade padrão porque socialmente ela representa o poder
econômico e simbólico dos grupos sociais que a elegeram como
padrão.

– É importante compreender as variações linguísticas para melhor
usar a língua em diferentes situações.

- Utilizar a língua como meio de expressão, informação e
comunicação requer, também, o domínio dos diferentes contextos de
aplicação da língua.

– O idioma pode ser um instrumento de dominação e discriminação
social. Para evitar isso, devemos respeitar as linguagens utilizadas
pelos diferentes grupos sociais.



Recado do Mário:

Teste os seus conhecimentos:

Faça exercícios sobre Variações Linguísticas e veja a resolução
comentada.

Questões que caíram no Enem sobre Variação línguística
http://conversadeportugues.com.br/simulados/variacao-
linguistica/

Exercícios sobre Variações Linguísticas
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
gramatica/exercicios-sobre-variacoes-linguisticas.htm

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fconversadeportugues.com.br%2Fsimulados%2Fvariacao-linguistica%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fconversadeportugues.com.br%2Fsimulados%2Fvariacao-linguistica%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fconversadeportugues.com.br%2Fsimulados%2Fvariacao-linguistica%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fexercicios.brasilescola.uol.com.br%2Fexercicios-gramatica%2Fexercicios-sobre-variacoes-linguisticas.htm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fexercicios.brasilescola.uol.com.br%2Fexercicios-gramatica%2Fexercicios-sobre-variacoes-linguisticas.htm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fexercicios.brasilescola.uol.com.br%2Fexercicios-gramatica%2Fexercicios-sobre-variacoes-linguisticas.htm


Videoteca

Línguas do Brasil - Bloco 01

https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=XKqWOJwe6cQ

Programa Sotaques
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=Unxmqu8jLDw
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Aula 2, Unidade 5

Acordo ortográfico
O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar.

(Albert Einstein)

Fonte:http://slideplayer.com.br/slide/3343280/

Olá, meninos e meninas, bem-vindos à aula de questões gramaticais.

Nesta, vamos rever assuntos tais como as mudanças referentes ao

acordo ortográfico assinado em 1990 e outras dificuldades do idioma

como parônimos. Vamos lá?

Ortografia: o que mudou com o Acordo Ortográfico?
A gramática a ser utilizada na Redação Oficial será a Gramática

Normativa, com normas predeterminadas, que definem a língua

padrão, também chamada língua culta ou norma culta.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fslideplayer.com.br%2Fslide%2F3343280%2F


Vamos começar nossa revisão, pela reforma ortográfica. Você já se

adaptou às mudanças? Sim? Ótimo! Vamos conferir?

Não pule esta atividade. Ela é importante para o
seu aprendizado.

Teste seus conhecimentos nos quizzes a seguir.

Novo Acordo Ortográfico (Parte 1)
https://portugues.dicaseexercicios.com.br/quiz-do-novo-acordo-ortografico-parte-i/

Novo Acordo Ortográfico (Parte 2)

https://portugues.dicaseexercicios.com.br/quiz-novo-acordo-ortografico-parte-ii/

Caso tenham ficado dúvidas, ao final desta aula, tem mais uma série
de quizzes que selecionamos para você praticar.

Assinado em 1990 com outros Estados-Membros da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP) para
padronizar as regras ortográficas, o acordo
foi ratificado pelo Brasil em 2008 e
implementado sem obrigatoriedade em 2009.

A previsão inicial era que as regras
fossem cobradas oficialmente a partir de 1°
de janeiro de 2013, mas, após polêmicas e
críticas da sociedade, o governo adiou a
entrada em vigor para 1° de janeiro de 2016,
portanto, já está valendo.

O Acordo tem como objetivo unificar as regras do português escrito em
todos os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial: Portugal,
Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor Leste,
Cabo Verde.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fportugues.dicaseexercicios.com.br%2Fquiz-do-novo-acordo-ortografico-parte-i%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fportugues.dicaseexercicios.com.br%2Fquiz-novo-acordo-ortografico-parte-ii%2F


Confira no quadro abaixo as principais mudanças para os
brasileiros

Atenção aos ditongos abertos! Tire esse acento da ideia!



O que aconteceu com o trema?

Fonte: http://timraimundo.blogspot.com.br/2016/02/tabela-moderna-do-hifen-na-lingua.html

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Ftimraimundo.blogspot.com.br%2F2016%2F02%2Ftabela-moderna-do-hifen-na-lingua.html


Você se lembra das regras de acentuação? Confira o
quadro e o mapa mental com as regras

Fonte: http://pablojamilk.blogspot.com/2011/07/um-remedio-para-acentuacao-acentil.html

Passemos as mudanças relativas ao hífen.



HÍFEN
As alterações relativas ao uso ou não do hífen são as que renderam mais

polêmicas. Palavras que não tinham hífen passaram a ter, outras perderam o
sinal, além de palavras que perderam o hífen e ainda

repetem as letras.

Fonte:https://professoramarialucia.wordpress.com/2016/01/01/novo-acordo-ortografico-da-lingua-portuguesa/

Confira no quadro a seguir as mudanças.

Fonte: http://timraimundo.blogspot.com.br/2016/02/tabela-moderna-do-hifen-na-lingua.html

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Ftimraimundo.blogspot.com.br%2F2016%2F02%2Ftabela-moderna-do-hifen-na-lingua.html


Para fixar…. Vem aí o mapa mental do Hífen

Dúvidas?

Não se preocupe, porque é hora do Pit
Stop para as videoaulas. Vamos lá?

Pit Stop para videoaulas

Para fixar mais um pouco o conteúdo, convido você, caro aluno, a assistir às
videoaulas do Professor Sérgio Nogueira (30:38min) e da Profa. Vilma Eliza (21
min).



https://www.youtube.com/watch?v=3WeTPFvJO6E

https://www.youtube.com/watch?v=nnNcXb8Lneg

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3WeTPFvJO6E
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnnNcXb8Lneg


Agora que você já leu toda a aula e assistiu às videoaulas, você está
preparado para exercitar o seu aprendizado. É claro que não esqueceríamos
os Quizzes. Selecionamos uma bateria de ótimos quizzes pra vocês
exercitarem o cérebro. Vamos lá?

Novo Acordo Ortográfico: Você sabe usar?

https://educacao.uol.com.br/quiz/2012/03/09/novo-acordo-ortografico-voce-sabe-
usar.htm

Teste seu conhecimento sobre a Nova Ortografia

http://ortografiaoficial.com.br/simulados-da-nova-ortografia-oficial/

Reforma Ortográfica

https://rachacuca.com.br/quiz/445/reforma-ortografica/

Novo Acordo Ortográfico - Globo 10 questões do quiz
http://especiais.g1.globo.com/pernambuco/especial-publicitario/uninassau/teste-

seus-conhecimentos/quiz.htm

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Feducacao.uol.com.br%2Fquiz%2F2012%2F03%2F09%2Fnovo-acordo-ortografico-voce-sabe-usar.htm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Feducacao.uol.com.br%2Fquiz%2F2012%2F03%2F09%2Fnovo-acordo-ortografico-voce-sabe-usar.htm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Feducacao.uol.com.br%2Fquiz%2F2012%2F03%2F09%2Fnovo-acordo-ortografico-voce-sabe-usar.htm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fortografiaoficial.com.br%2Fsimulados-da-nova-ortografia-oficial%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Frachacuca.com.br%2Fquiz%2F445%2Freforma-ortografica%2F
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fespeciais.g1.globo.com%2Fpernambuco%2Fespecial-publicitario%2Funinassau%2Fteste-seus-conhecimentos%2Fquiz.htm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fespeciais.g1.globo.com%2Fpernambuco%2Fespecial-publicitario%2Funinassau%2Fteste-seus-conhecimentos%2Fquiz.htm
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fespeciais.g1.globo.com%2Fpernambuco%2Fespecial-publicitario%2Funinassau%2Fteste-seus-conhecimentos%2Fquiz.htm


Para fechar bem essa aula, que tal testar seus conhecimentos gerais
juntamente com conhecimentos da nova ortografia e ainda receber certificado
da Fundação Getúlio Vargas?

Faça o Quiz: Jogo das Novas Regras Ortográficas - Reconhecendo
Texto e Contexto

https://siteseguroonline.fgv.br/ins/664

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fnc-www5.fgv.br%2Fcursosgratuitos%2Fgpd.aspx%3Fi%3D48-56-85-43-79-81-88-120-120-117-65-61-
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fnc-www5.fgv.br%2Fcursosgratuitos%2Fgpd.aspx%3Fi%3D48-56-85-43-79-81-88-120-120-117-65-61-
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fsiteseguroonline.fgv.br%2Fins%2F664




DIDICULDADES ORTOGRÁFICAS:
HOMÔNIMOS E PARÔNIMOS

Fonte:http://cirandacultural.com.br/blog/archives/335

Quem nunca se confundiu com os parônimos, que são aquelas

palavras de significação diferente, mas com forma escrita semelhante.

Elas são muito parecidas na escrita e na pronúncia, por isso, são

passíveis de equívocos.

Nesta aula, vamos abordar estas palavras e expressões que nos

confundem por apresentarem sons iguais com escrita diferente (os

homônimos) ou sons parecidos com escrita diferenciada (os

parônimos). Nosso objetivo é que vocês façam o uso adequado e

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fcirandacultural.com.br%2Fblog%2Farchives%2F335
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.soportugues.com.br%2Fsecoes%2Fseman%2Fseman6.php
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.soportugues.com.br%2Fsecoes%2Fseman%2Fseman6.php


preciso das palavras nas correspondências oficiais e no dia a dia.

Combinado? Então vamos lá!

Vejamos alguns exemplos:

HOMÔNIMOS PERFEITOS: quando a grafia e a pronúncia são idênticas. Ex.:

Fonte figura 1

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fcnecterceirao.blogspot.com.br%2F2008%2F05%2Fexames-de-balstica-e-o-segredo-das.html


Fonte figura 2

Como vocês viram, os exemplos acima, mesclando linguagem

verbal e não verbal, mostram dois tipos de balas perdidas, com

escrita e pronúncia idênticas, porém sentidos diferentes, embora

ambas sejam prejudiciais às crianças, uma delas é mortal,

revelando um perigo imediato a que as crianças estão sujeitas em

determinado contexto.

No segundo exemplo, retirado da prova do Enem (2012),

exploram-se os sentidos da palavra rede. Além de referir-se a

redes “virtuais”, a imagem revela, também, uma “rede de

balanço”, usada como cama, na qual se amontoam os

membros de uma família. Bala (Projétil) e bala (guloseima)

e rede (virtual) e rede (de dormir) são exemplos de

homônimos homófonos perfeitos, ainda que se refiram a uma

situação social imperfeita.

HOMÔNIMOS IMPERFEITOS: quando somente a grafia ou a

pronúncia é idêntica. Neste caso, são classificados em:

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.ivancabral.com%2F


A) HOMÓFONOS: quando possuem o mesmo som, mas sentido

diverso. Veja o exemplo a seguir, explorando os múltiplos sentidos de

uma palavra. Confira o quadro.

Ficou alguma dúvida sobre Seção, sessão ou cessão? Confira as dicas

da Profa. Paula Barreto, com exercício comentado(apenas três

minutinhos).

https://www.youtube.com/watch?v=iKlqcczVm54

B) HOMÓGRAFAS: são iguais na escrita e diferentes na pronúncia e

no significado, confiram o quadro a seguir:

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiKlqcczVm54


Quer saber mais?

Confiram as explicações e dicas da Profa. Mireli sobre os Parônimos e Homônimos

https://www.youtube.com/watch?v=ABoyHAyJF9U

Se prefere ouvir e ver a ler, vá à videoteca e assista os vídeos que selecionamos
para vocês, se prefere ler, sigamos em frente. Procuramos apresentar o conteúdo,
aliando esquemas, imagens, pois, segundo pesquisas, ajudam a fixar melhor o
conteúdo.

Você sabe quando usar há, a, à? Vamos conferir!

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DABoyHAyJF9U


DICAS

HÁ → tempo passado — Saí há pouco.

A → tempo futuro— Sairei daqui a pouco.

HÁ → (= existe(m)) — Há alunos estudiosos.

HÁ → pode ser substituído por FAZ.

A → NÃO se substitui por «FAZ». Saí HÁ pouco. (Saí FAZ pouco.)

→Aparece depois de DAQUI e DAÍ.

Por indicar tempo passado, o HÁ NÃO deve ser usado com o advérbio
“ATRÁS” como na música: “Eu nasci há dez mil anos atrás” (Raul Seixas).
Artista tem licença poética, mas fora de produções poéticas tal uso constitui
erro.

Muita gente ainda sente dificuldade no uso dessas duas palavrinhas. Contudo, é
fácil diferenciá-las. Confiram as dicas.



Mal: advérbio (opõe-se a bem), como substantivo, indica doença, algo prejudicial:

Ex: Sua aula foi mal preparada. (advérbio)

Ex: A criança sofre desse mal há dois anos. (substantivo)

Mau: adjetivo (ruim, de má qualidade)

Ex: Tive um mau presságio hoje.

Dica: Troque Mal (com L) por BEM, e Mau (com U) por BOM.

 ESTA, ESSA ou AQUELA?

Você usa adequadamente os pronomes demonstrativos este, esse, aquele?
Confira a situação espacial:



Fonte: http://tudibao.com.br/2010/05/quando-usar-o-esta-essa-ou-aquela.html

 Esta cadeira está quebrada (falo da cadeira que está aqui, a meu lado)
 Você pode me passar essa cadeira? (falo da cadeira que está aí ao seu

lado)
 Aquela cadeira é mais confortável (aquela que está ali, não está nem

perto de mim, nem de você)

O esquema do grupo Revisão é bastante elucidativo, aborda a situação espacial,
temporal e discursiva, vale a pena conferir.



Casos especiais da situação discursiva

Enumeração de dois elementos:

Quando houver a enumeração de dois elementos e, à frente,

quiser retomá-los, deve-se substituir o primeiro por aquele, aquela,

aquilo e o último por este, esta, isto. Por exemplo:

"Ao me encontrar com Florisberto perguntei por Abiduílson,

apesar de saber que este jamais conversa com aquele."

(este = Abiduílson; aquele = Florisberto)

"Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade são dois dos

maiores nomes da literatura brasileira. Este é conhecido por suas

poesias; aquele, por seus brilhantes romances."

(este = Carlos Drummond de Andrade; aquele = Machado de Assis)

Muitas regrinhas?

Este, esta = indica proximidade (de mim ou numa oração ou tempo);
Esse,essa = está mais distante, ou próximo da pessoa com quem converso; e
Aquele, aquela = coisas bem mais distantes (de mim ou numa oração ou tempo).

Tem dúvida no uso de mas, mais e más?



Dica: Lembre-se que mas deve ser usado no
sentido de oposição de ideia, enquanto mais é quantidade. Já más
(com acento) será sempre o plural de má (sinônimo de ruim)

Exemplos:

Todos estavam contentes, mas não puderam comemorar.

Sempre quis ter mais informações sobre EAD.

Jamais vi mulheres tão más como Mafalda e Malídia.



 Onde: lugar em que se está, indicando permanência, ou em
que se passa algum fato:

Ex: Onde está você? Estou em casa. Onde você mora? No Centro.

 Aonde: indica movimento (refere-se a verbos de movimento):

Ex: Aonde você vai domingo à noite?

 Onde só pode ser usado para lugar concreto: A casa onde
ele mora. Veja o jardim onde as crianças brincam. Nos
demais casos useem que: A tese (onde) em que ele defende
essa ideia. / O livro em que... Na entrevista em que...



Fonte: http://portugues.uol.com.br/gramatica/usos-onde-aonde.html

DICA: Lembre que Aonde será usado sempre que houver verbo
que indique movimento ou ação. Já Onde é utilizado nos demais
casos. Exemplos:

 Aonde é que você vai tão alegre e saltitante?
 Onde estarão meus óculos? Não consigo achá-los!

Se por acaso a preposição para aparecer antes de onde, não
use nunca aonde. Exemplo: Para onde é que você vai tão
alegre e saltitante?

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fportugues.uol.com.br%2Fgramatica%2Fusos-onde-aonde.html


Dúvidas? Veja mais sobre o tema em na nossa
Videoteca e na Biblioteca do curso ou entre em contato
conosco.

AO ENCONTRO DE X DE ENCONTRO A

Essas expressões são diariamente faladas em jornais, quase

sempre de forma incorreta. Para não haver mais imprecisão no uso

dessas locuções, devemos lembrar que elas possuem sentidos

contrários, como indicam as imagens abaixo.

GUARDE ESTAS IMAGENS QUE VALEM POR MUITAS PALAVRAS.

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fwww.portuguesnarede.com%2F2007%2F10%2Fao-encontro-de-x-de-encontro.html


Fonte: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/artigos/rubricas/pelourinho/de-encontro-a-ao-encontro-de/3050

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fciberduvidas.iscte-iul.pt%2Fartigos%2Frubricas%2Fpelourinho%2Fde-encontro-a-ao-encontro-de%2F3050


Veja mais exemplos a fim de não se confundir sobre o uso de
homônimos e parônimos.

Fonte: http://portuguesdadepressao.blogspot.com.br/2014/03/afim-x-fim.html



"Estada" e "Estadia"

Usa-se o termo "estada" em referência à permanência de pessoas

e animais:

 O jovem gostou muito de sua estada no Nordeste.

Já o termo "estadia" é usado em referência ao período de tempo

autorizado de um navio mercante num porto, para carga e descarga.

sendo também utilizado para se referir à permanência de veículos em

garagens ou estacionamentos:

 Durante a estadia do navio inglês no porto de Santos, foram

feitos todos os reparos necessários para que ele pudesse seguir

viagem.

Atualmente, o termo "estadia" tem sido freqüentemente usado para

designar "estada", "permanência", significados que já foram

inclusive reconhecidos em alguns dicionários.



Deve-se tomar cuidado de não confundir a grafia de uma expressão com a da

outra. Não existe "na medida que" nem "à medida em que".

Ao invés de: corresponde "ao contrário"(deve ser empregado

quando houver oposição real entreuma coisa e outra): Ao invés de

comprar, vendeu. Ao invés de aprovar, rejeitou; Ao invés de rir,

chorou. Portanto, só use ao 'invés de' para significar 'ao contrário de',

ou seja, 'com ideia de oposição': Ela gosta de usar preto ao invés de

branco. Ao invés de chorar, ela sorriu.

Em vez de: é a mesma coisa que "em lugar de”. Não tem

necessariamente a ideia de oposição: Em vez de falar, procurou ser

atencioso. Em vez de indica substituição: Comeu frango em vez de

peixe. Em vez de estudar, ela foi brincar com as colegas. (Estudar

não é antônimo de brincar).

MEIO X MEIA

Fonte: http://professorfabianosales.blogspot.com.br/2011/11/meio-x-meia.html

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fprofessorfabianosales.blogspot.com.br%2F2011%2F11%2Fmeio-x-meia.html


Meio (advérbio, equivale “a um pouco”e “mais ou menos”)

Meio/meia (adjetivo equivale à metade)

Quando adjetivo, equivale à metade varia normalmente: “Eu comi
meia maçã e meio melão”; “A corrida vai começar à meia-noite e
meia”.

Dica

Uma regra prática para empregar corretamente o advérbio
meio ou o adjetivo meia é tentar substituir esses termos pelas
palavras mais ou menos e metade, respectivamente. Onde
couber a palavra mais ou menos, emprega-se o termo meio
(advérbio); onde couber a palavra metade, emprega-se o
termo meia (adjetivo).

Exemplo:

Eles acrescentaram meia porção de frios ao pedido original.
[Adjetivo]...[meia porção = metade de uma porção]



Fonte: http://professorfabianosales.blogspot.com.br/2011/11/meio-x-meia.html

Meia= substantivo (peça do vestuário)

Fonte:www.colegioweb.com.br/portugues/acerca-de-ha-cerca-de-cerca-de.html

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=http%3A%2F%2Fprofessorfabianosales.blogspot.com.br%2F2011%2F11%2Fmeio-x-meia.html


Sabe usar corretamente os porquês?

Deu para entender? Teste! Vamos ao Quiz do porquês!

https://pt.quizur.com/trivia/o-teste-dos-porques-3AVr

Quer saber Mais? Assista videoaula do prof. Noslen (4min)

https://www.youtube.com/watch?v=AQfHQP-JLcA

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fpt.quizur.com%2Ftrivia%2Fo-teste-dos-porques-3AVr
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAQfHQP-JLcA


Para finalizar, mais um exemplo com o uso do “se não”

Homônimos e Parônimos [Prof Noslen] (11min)

https://www.youtube.com/watch?v=m2aeZ_3M4T4

ONDE ou AONDE? e HÁ ou A?
https://www.youtube.com/watch?v=gUNxiFMaPgM

Mais e mas
https://www.youtube.com/watch?v=z1L0lmSSo9A

Mau e mal
https://www.youtube.com/watch?v=RV2XEVefq8c

Sessão, cessão, seção
https://www.youtube.com/watch?v=XYfO4IxHXD8

http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm2aeZ_3M4T4
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgUNxiFMaPgM
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz1L0lmSSo9A
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRV2XEVefq8c
http://extensao2.nead.ufsj.edu.br/moodleresourcehandler/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXYfO4IxHXD8


Hora de testar seus conhecimentos e continuar aprendendo com os quizzes que
selecionamos para vocês:

Quiz sobre homônimos

Simulado de homônimos e parônimos
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