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Tern este livro o objetivo de servir de guia a todos aqueles 
que tern necessidade de redigir, em sua vida diaria, sejam profls- 
sionais ligados diretamente a area da escrita, coma professores, pes- 
quisadores, jornalistas, advogados, e ate mesmo profissionais de areas 
mais tecnicas, como engenheiros, analistas de sistema e outros que 
tambem se defrontam, muitas vezes, com a tarefa de produzir um 
texto. E um livro basico, ainda, tanto para estudantes universitarios 
de qualquer area, como para aqueles que vao prestar prova de reda- 
cao em exames vestibulares. 

Por todos estes motivos e que deixei de privilegiar nele o uni- 
verso do discurso literario ( que nao se a cha completamente ausente) 
para trabalhar com outros universos de discurso. Trata-se de um 
livro que e fruto de varies cursos que tive a oportunidade de ministrar 
a professores da rede estadual, por interrnedto do convenio Univer- 
sidade de Sao Paulo/Coordenadoria de Estudos e Normas Pedago- 
gicas (CENP), de servicos prestados a Fundacao Carlos Chagas, na 
confeccao de provas de vestibular, e assessorias de redacao prestadas 
a grandes empresas no Estado de Sao Paulo. 

A .inspiracao te6rica se acha vinculada as modernas correntes 
da linguistica textual e da pragmatica. A primeira parte e dedicada 
a um trabalho rnais especifico da gramatica do texto, procurando 
mostrar ao leitor como se processam suas articulacoes sintatica e 
sernantica. A segunda pane trata da composicao do texto, de como 
e possivel trabalha-lo de maneira a torna-Io claro e motivado para 
seus leitores. 

Ha ainda um apendice, em que trato sucintamente das questoes 
gramaticais mais comuns, procurando fazer isto de maneira didatica, 
a partir de descricoes mais simples do que aquelas encontradas usual- 
mente nas gramaticas do portugues, 
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OAutor 

Sao Paulo, dezembro de 1990 

Traz esra edicao modiflcacoes que foram feitas a partir de sugestoes 
de colegas, de alunos e de minha pr6pria experiencia. Acredito que 
as mudancas rornaram o livro mais moderno, mais facile mais agradavel 
de ser lido. 

Gostaria de agradecer, em especial, a Marisa Lajolo, as importances 
contribuicoes que me permitiram modificar a redacao do primeiro capi- 
tulo. 

PREFACIO A 3~ EDl<;;AO 

0 Autor 

Minha fonte, nessa pane, sao trabalhos meus e de varies colegas, 
na area de linguistica aplicada, e tambern a experiencia docente acu- 
mulada na Pontiflcia Universidade Cat6lica de Campinas e na Univer- 
sidade de Sao Paulo. 
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Imaginemos duas pessoas conversando: Luis e Helena. Luis diz 
a Helena o seguinte: 

- Helena, voce sabe o endereco do Mauricio? Eu preciso man- 
dar uma carta a ele hoje ainda. 
Vamos chamar Luis de emissor e Helena de destinacirio. Aquilo 

que o emissor Luis disse ao destinatario Helena e que esta transcrito 
acima e um texto. Para emender, entretanto, esse texto, nao basta 
a Helena basear-se apenas nele, no seu conteudo sernantico especi- 
fico. Se ela fizesse isso, poderia dar uma resposta simples, um sci 
apenas, o que deixaria Luis furioso, uma vez que ele nao esta fazendo 
um teste de conhecimentos com ela, mas sim pedindo uma infor- 
macao para enviar correspondencia. Essa intencao do emissor Luis 
e chamada de enunciecio ou ato ilocucionsl. A enunciacao poderia 
estar presente no texto, caso Luis se expressasse dizendo: 

- Helena, eu quero que voce me forneca, caso saiba, o ende- 
reco do Mauricio, pois precise mandar uma carta a ele ainda 
hoje. 
Muitas vezes, entretanto, como no prirneiro exemplo, a enun- 

ciacao nao esta presente no testo. De que maneira, entao, Helena 
e capaz de capta-la, apesar disso? Simplesmente pelo fato de ela 
ter o conhecimento previo de que perguntas podem ser utilizadas 
como maneira indireta de fazer pedidos. De fato, quando alguern 
se aproxima de n6s e nos pergunta se temos horas ou se temos 
um cigarro, nao esta apenas querendo saber se estamos com rel6gio 

1 DISCURSO, 
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ou se temos de fato um cigarro, mas esta querendo obter de n6s 
a informacao sobre que horas sao ou querendo ganhar um cigarro. 

Como vemos, ouvir ou ler um texto e muito mais do que enten- 
der o que esra dito ou escrito. E conseguir tambern, a partir do 
nosso conhecimento do mundo, que chamarei aqui de repettorio, 
perceber as intencoes ( enunciacao) que o emissor teve, quando ela- 
borou ou codificou seu texto. Dizemos que, quando o ouvinte ou 
leitor foi capaz de realizar esse percurso: ouvir ou ler o texto, asso- 
ciando-o a intencao/enunciacao do emissor, ele conseguiu decoditi 
car esse texto. 

Dar ordens, fazer promessas, pedir desculpas sao outros exern- 
plos de enunciacao (intencao do emissor). Mas vamos a outros 
exemplos. 

Imaginemos que alguern se dirige a uma faxineira, apontando 
um cinzeiro cheio de pontas de cigarro, e diz: 0 cinzeiro esta 
cheio. E 6bvio que o objetivo desse alguem (sua enunciacao) foi 
dar ordem a faxineira de esvaziar e limpar o cinzeiro. 

Outra situacao, bastante comum, ea de duas pessoas desconhe- 
cidas se encontrarem num ponto de onibus ou dentro do elevador 
e iniciarem uma conversa sabre o tempo, em moldes semelhantes 
ao que se segue: 

- Parece que esfriou um pouco, ne? 
- :E. Esfriou sim. Mas na semana passada esrava mais frio. Hoje, 
pelo menos, esta fazendo sol. 
E claro que as duas pessoas em questao nao estao absoluta- 

mente interessadas no que estao dizendo. Estao simplesmente prati- 
cando um ritual de contato, que e, por assim dizer, a enunciacao 
desse dialogo. 

Uma outra experiencia bastante comum, de uma enunciacao 
OU ato ilocucional praticado indiretamente, ea do rapaz que, diante 
de uma moca bonira, lhe pergunta: Voce tem alguma colsa para 
fazer hoje a noite? E claro que sua intencao nao e ser informado 
sabre o que ela pretende ou nao fazer depois do jantar, mas tao 
simplesmente produzir um convite, provavelmente de natureza afetiva. 

Como podemos ver, a producao de um texto envolve uma inten- 
cao, e seu entendimento envolve nao apenas o conteudo sernantico 
- aquilo que o texto diz - mas a decodificacao da intencao de 
quern o produziu. Muitas vezes, perdidos na fala de nosso ernissor, 
perguntamos. Mas o que e que voce quer dizer com isso? Trata-se 
de uma pergunta sobre a enunciacao. 
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Disso tudo, podemos dizer que o texto e um produto da 
enunciacao, estatico, definitivo e, muitas vezes, com algumas marcas 
da enunciacao que nos ajudarao na tarefa de decodifica-lo. 

0 discurso, entretanto, e dinamico: principia quando 0 emissor . 
realiza o processo de codificacao e s6 termina quando o destinatario 
cumpre sua tarefa de decodtficacao. Nesse sentido, podemos dizer, 
tambem, que o discurso e hist6rico. Ele e feito, em principio, para 
uma ocasiao e publico determinados. 

Na conversacao e nos noticiarios de televisao, temos exemplos 
de codiflcacao e decodificacao simultaneas. Muitas vezes, todavia, 
a codificacao acontece em um tempo bem anterior ao da decodifi- 
cacao, como ocorre com o texto escrito, muito embora o intervalo 
entre ambos OS processos tenha uma duracao bastante variavel. 

Na producao do texto jornalistico, por exemplo, o intervalo 
entre codificacao e decodificacao e breve, mas ja nao acontece o 
mesmo com um romance ou um artigo cientifico, que podem ficar 
muito tempo a espera da leitura que os transforme em discurso. 

Uma vez, debaixo de um maravilhoso ceu noturno, em compa- 
nhia de um colega, fisico, aprendi que, olhando para as estrelas, 
estamos avistando o passado, uma vez que aquilo que vemos e apenas 
a luz emitida por elas ha milhoes e milh6es de anos arras. Elas pode- 
riam nem mesmo existir mais, mas, ainda assim, as estariamos vendo 
pela luz emitida em tempos remotos. 

Essa comparacao serve ao discurso. Podemos dizer que o dis- 
curso da Odisseia de Homero teve inicio quando Homero produziu 
o texto da Odisseia, mas s6 se completou em cada um dos momentos 
em que seus leitores cumpriram a sua parte de ler a Odisseia. Assim, 
por exemplo, se eu nunca a tivesse lido e fosse faze-lo agora, estaria 
entrando em contato com um discurso materializado em texto que 
se teria iniciado muitos seculos antes de Cristo, mas que s6 se com- 
pletaria agora, com a minha leitura atual. Mas pode acontecer tambem 
que eu ja tivesse lido a Odisseia e me dispusesse a le-la de novo. 
Nesse momenta, seria construido um novo discurso, diferente da- 
quele construido quando da minha primeira leitura, pelo simples 
motivo de que eu mudei: minha visao de mundo, meus -conheci- 
mentos, meu repeitorio enfim era um, quando enfrentei o texto 
pela primeira vez. Agora e outro. Nesse sentido e que podemos 
dizer que um texto, uma vez pronto, e algo estatico, e que o discur- 
so, ao contrario, e sempre dinamico e pode ser repetido infinita- 
mente, sempre de formas diferentes, dependendo dos repert6rios 
de seus leitores. 
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Um texto nao e uma unidade construida por uma soma de sen- 
tencas, mas pelo encadeamento sernantico delas, criando, assim, uma 
trama sernantica a que damos o nome de textualidade. 0 encadea- 
mento sernantico que produz a textualidade se chama coesao. Pode- 
mos definir, mais especificamente, a coesao, dizendo que se trata 
de uma maneira de recuperar, em uma sentenca B, um terrno pre- 
sente em uma sentenca A. 

Se perguntarmos por exemplo a um falante do portugues se 
duas sentencas como Pegue tres macas, Coloque-as sobre a me 
sa constituem um texto, sua resposta sera afirmativa. Se lhe pergun- 
tarmos o motive, dira ele que ambas tratam da mesma coisa. Se 
lhe perguntarmos ainda se existe algo na segunda sentenca que a 
possa ligar a primeira, ele nos apontara o pronome as. De faro, o 
pronome as recupera semanticamente, na segunda sentenca, o termo 
tres macas. Eis ai um exemplo de coesao textual, de textualidade. 

A maior parte das pessoas constr6i razoavelmente a textualidade na 
lingua oral, mas, quando se trata de escrever um texto, as (micas palavras 
para coesao sao mesmo e referido, produzindo sequencias do tipo 

(1) Pegue tres macas. Coloque as mesmas sobre a mesa. 
(2) joao Paulo II esteve, ontem, em varsovia. Na referida cidade, 

o mesmo disse que a Igreja continua a favor do celibate. 
E muito facil, entretanto, evitar este desagradavel procedimento, 

fazendo uso dos amplos recurses de que a lingua disp6e para cons- 
truir a textualidade. Trata-se dos mecanismos de coesao. 

2 TEXTUALJDADE 
E COESAO. 

MECANISMOS DE 
COESAO TEXTUAL 

\ 

I I 

II 



Para entender esses mecanismos, vejamos outras vers6es possi- 
veis da sequencia (2). 

(2a) joao Paulo II esteve, ontem, em Vars6via. La, ele disse que 
a Igreja continua a favor do celibato. 

Nessa versao, o termo Vars6via esta recuperado pelo adverbio la 
co terrnojoao Paulo II, pelo pronome ele. Este processo de coesao 
se chama coesao por referenda. As palavras responsaveis por esse 
ti po de coesao sao, como acabamos de ver, os pronomes, que pod em 
ser pessoais (ele, ela, nos, o, a, lhe etc.), possessivos (meu, teu, 
seu etc.), demonstratives (este, esse, aquele etc.), os adverbios 
de lugar e tambern os artigos definidos. Eu posso, por exemplo, 
repetir um substantivo ja contido em uma sentenca A anterior, mas 
devo marca-lo, na sentenca B, pelo artigo definido. 

Vejamos os exemplos abaixo. 
(3) Pedi uma cerveja. A cerveja, entretanto, nao veio gelada. 
( 4) * Pedi uma cerveja. Uma cerveja, entretanto, nao veio ge- 

lada. 
Asequencia (3) e bem-forrnada. Tern textualidade, coesao. 0 mesmo 
nao acontece com ( 4), onde a pura repeticao do termo da sentenca 
anterior, sem o uso do artigo definido, faz com que haja uma ruptura 
no plano semantico. 

Uma outra alternativa para fazer a coesao da sequencia (2) seria 
(2b) joao Paulo II esteve, ontem, em Vars6via. La, disse que 

a Igreja continua a favor do celibato. 
Em (2b ), joao Paulo II se acha retomado na segunda sentenca por 
ausencia, ou seja, o leitor, ao ler a segunda frase, se depara com 
o verbo disse e, para Interpretar seu sujeito, tern que voltar a senten- 
ca anterior e descobrir que quern disse foi Ioao Paulo II. Este processo 
de coesao tern o name de elipse. 

Uma outra possibilidade seria utilizar palavras ou expressoes 
sin6nimas dos termos que deverao ser retomados em sentencas sub- 
sequentes. No caso em questao, podemos usar a palavra papa, para 
retornar joao Paulo II, e a expressao capital da Polonia, para 
retomar Varsovia, o que produziria uma sequencia como 

(2c) joao Paulo II esteve, ontem, em Vars6via. Na capital da 
Polonia, o papa disse que a Igreja continua a favor do 
celibato. 

13 



por sequencias como 
(Sa) Acabamos de receber trinta terrnometros clinicos. Esses 

instrumentos deverao ser encaminhados ao departamento 
de pediatria. 

Esse tipo de coesao permite tambem aquele que escreve mani- 
festar sua atitude apreciativa ou depreciativa, em relacao aos termos 
obieto da coesao. Dessa rnaneira, este mecanismo, que se chama 
coesao lexical, pode representar uma marca da enunciacao, ta! como 
a definimos no capitulo anterior. Vejamos como isto acontece. 

Numa apreciacao positiva, poderiamos dar a (2) uma versao 
como a seguinte. 

(2d) Ioao Paulo II esteve, ontern, em Vars6via. La, Sua Santidade 
disse que a Igreja continua a favor do celibate. 

Numa apreciacao negativa, poderiamos ter uma versao como 
(2e) joao Paulo II esteve, ontern, em Vars6via. La, o mais recente 

aliado do capitalismo ocidental disse que a Igreja continua 
a favor do celibate. 

Um outro faro a ser observado e que, nestas duas ultimas versoes, 
"misturamos" os mecanisrnos de coesao, pois utilizamos o adverbio 
Ia ( coesao por referencia) e expressoes como Sua Santidade ou 
omais recente aliado do capitalismoocidental (coesao lexical). 

mesa m6vel 
faca talher 
terrnometro instrumento 
computador equipamento 
enceradeira eletrodornestico 

Utilizando tais sinonimos, para obter a coesao textual, podernos tro- 
car sequencias de gosto duvidoso coma 

(5) Acabamos de receber trinta termornetros clmicos. Os mes- 
mos deverao ser encaminhados ao departarnento de pedia- 
tria. 

As palavras mais utilizadas neste processo de coesao sao os cha- 
mados sinonirnos superordenados ou hiperonimos, ou seja, palavras 
que correspondem ao genera do termo a ser retomado, em coesao. 
Como exemplos de smonimos superordenados podemos ter series 
como. 
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Este procedimento de variar OS mecanismos de coesao e perfeitamente 
normal, embora se diga que a preferencia por determinados proces-l 
.... , >S de coesao poderia ser tomada como uma marca de estilo pessoal. I 

Uma outra maneira de expressar a coesao lexical e a utilizacao 
da metonimia (parte pelo todo). Exarninemos, a esse proposito, a 
<cguinte sequencia. 

(6) 0 presidente Reagan devera reunir-se ainda nesta semana 
com o premier Gorbachev. Fontes bem-inforrnadas acredi- 
tam, entretanto, que nao sera ainda desta vez que Moscou 
ceded as pressoes da Casa Branca. 

Nesse texto, estamos retomando o presidente Reagan, que repre- 
-cnta o governo americano, por uma parte desse governo, o palacio 
do governo, a Casa Branca. Ao mesmo tempo, retomamos o governo 
russo, representado no texto pelo termo o premier Gorbachev, 
uimbem por uma pane do governo russo, a capital do pals: Moscou. 

Nao e dificil nos lembrarmos de outros exemplos que aconte- 
rem diariamente nos jornais e revistas, em express6es como Pia- 
nalto ainda nao se decidiu por um novo piano economlco 
< iu Brasilia e contra acordo entre partidos. 

Finalmente, um outro processo de coesao tambem bastante utili- 
zado, o da substituicao, consiste em abreviar sentencas inteiras, utili- 
Lando predicados prontos como fazer isso em sequencias como 

(7) o presidente pretende anunciar as novas medidas que mu- 
darao o impasto de renda, mas nao devera fazer isso nesta 
semana. 

Em vez de uma sequencia coma mas nao devera anuncla-las 
nesta semana, utilizamos, em (7), o processo de substituicao. 

Resumindo, pois, o que dissemos sobre os processos de coesao, 
podemos dizer que sao quatro os principais mecanismos: referencia, 
elipse, coesao lexical e substituicao. A utilizacao desses mecanismos 
e que constroi aquilo que chamamos textualidade. 

Examinemos, a titulo de analise dos processos de coesao, o texto 
abaixo, extraido da revista Veja de 23 de agosto de 1988, que trata dos 
efeitos da licenca-gestante de 120 dias aprovada pela Constituinte. 

1 Antes mesmo de entrar em vigor, o dispositivo da nova 
Constituicao que aurnenta de 84 para 120 dias a licenca-ma- 
ternidade cornecou a produzir seus efeit )S - mas contra 
aquelas que seriam suas principais beneficiarias, as mulhe- 

5 res que trabalham. No ultimo dia 1°, apenas quatro dias 

15 



Leuantameruo de alguns processos de coesao utilizados 
0 termo o dispositivo da nova Constltuicao que aumenta 

de 84 para 120 dias a Ilcenca-maternldade (13) se acha retoma- 

ap6s a aprovacao da medida pelo plenario da Constituinte, 
a Fabrica de Chocolates Garoto, instalada em Vila Velha, 
no Espirito Santo, demitiu 184 funcionarios, sendo 159 mu- 
Jheres, das quais vinte estavam gravidas. Em Santa Catarina, 

10 o Departamento de Recursos Humanos da Hering dizia que 
a novidade vai apressar a automatizacao, embora nao saiba 
ainda se havera dernissoes de mulheres, que formam 70% 
de toda a mao-de-obra da empresa. 

"As demitidas foram vltimas dos direitos aprovados .na 
15 Constituinte", acusou o presidente do sindicato dos traba- 

lhadores da Fabrica de Chocolates Garoto.jose Carlos Cos- 
ta. "Nao ha nenhuma relacao entre as duas coisas'', defen- 
de-se Helmut Meyerfreund, diretor-presidente da empresa 
Garoto. "Contratarnos as mulheres para embalar artigos sa- 

20 zonais, como ovos de Pascoa e produtos para o Natal. Quan- 
do esses ciclos terminam, sempre ocorrem dernissoes, pois 
a mao-de-obra se torna ociosa." 0 sindicato, po rem, garante 
que a secao de embalagem da empresa continua trabalhan- 
do a todo vapor, com sobrecarga de service para os ernpre- 

25 gados que ficaram, e que as demissoes nao obedeceram 
a nenhum criterio de sazonalidade. A embaladora Gloria 
Gomes de Oliveira, gravida de oito meses, e um exernplo. 
ela tinha um ano e sete meses de casa. Gl6ria chorou ao 
saber que fora demitida. "Perdi o direito a assistencia medi- 

30 ca e nao tenho dinheiro para pagar o parto. Nao sei o que 
vou fazer", lamenta ela, que e solteira e trabalhava para 
ajudar no sustento da mae. "Eles prometeram me indenizar, 
mas com quatro anos no emprego e darn que eu nao queria 
sair", afirma Monica Raphasky da Silva, outra das demitidas, 

35 tarnbem gravida de oito meses. 
Apesar de negar que dispensas sejam consequencia 

dos novos direitos trabalhistas incluidos no projeto de Cons- 
tituicao, Meyerfreund diz nao ter duvidas de que a amplia- 
c;ao da Iicenca-materrudade acabara criando series proble- 

40 mas de emprego para as mulheres - pois, via de regra, 
nao sera do interesse das empresas contrata-las para funcoes 
que possam ser exercidas por homens. 
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Uma preocupacao que deve ser levada em conta, ao construir 
.1 coesao~l, e prom over a concordancia entre o termo da senten- 
1;:1 A e o termo que o retoma, na sentenca B. Sentencas como 

(8) *Os jogadores chegaram ha dois dias. Ele devera treinar 
ainda arnanha. · 

(8a) *Os jogadores chegararn ha dois dias. Esse atleta devera 
treinar ainda amanha. 

( 8b) * Os jogadores chegaram ha dois dias. Devera treinar ainda 
amanha. 

s;-10 malformadas jusramente por falta desse tipo de concordancia. 
Na rerceira sequencia, em que a coesao textual se faz por elipse, 
o verbo deveria concordar com os jogadores. 

< ,( iesao textual e concordancia transfrasiica 

do pelo mecanismo de coesao lexical pelos termos medida ( 6) c 
uovidade (11). Neste ultimo caso, nao e impossivel adivinhar uma 
vspecie de ironia, acompanhando o processo de coesao. Mais a fren- 
lv, o mesmo termo vai ser retomado como direitos aprovados 
na Constituinte (1415) e dos novos direitos trabalhistas in- 
cluidos no projeto de Constltulcao (3738). 

0 termo Fabrica de Chocolates Garoto (16) se acha retoma- 
1 lo tarnbem pelo mecanismo de coesao lexical, pelo sin6nimo supe- 
rordenado empresa (23). 0 termo Helmut Meyerfreund (18) 
M.:' acha retomado por elipse parcial em Meyerfreund (38). 0 
rcrrno A embaladora Gloria Gomes de Oliveira (2627) esta reto- 
ruado tambem por elipse parcial em Gloria (28) e, por referenda, 
('111 ela (31). 

E interessante perceber que a coesao com names pr6prios, 
quando ocorre por elipse parcial, apresenta quase sempre, em se 
I ratando de pessoa do sexo masculino, o sobrenome, como Meyer 
freund em (38). Quando se trata de pessoa do sexo feminino, a 
npresentacao e do primeiro nome, como Gloria em (28). Assim, 
sc consegue recuperar tambern a inforrnacao sobre o sexo, no pro- 
<"l'sso de coesao. Nada impede, entretanto, que os nomes masculinos 
1;1111bem sejam recuperados pelo primeiro nome, o que e bastante 
l'omum, diga-se de passagem, na cronica policial. 
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Em uma pesquisa que tive a oportunidade de coordenar, pude 
perceber que, entre os erros cometidos por vestibulandos e univer- 
sitarios calouros, a falta dessa concordancia que chamo de trans- 
frastica ocupa um lugar de destaque, produzindo sequencias malfor- 
madas como 

(9) *As reservas de bauxita foram encontradas em levanta- 
mento aereo e possui alto teor de pureza, avaliada em 
25 rnilhoes de toneladas. [ABREU, 1985, p. 3] 

(10) * 0 povo brasileiro teria melhores condicoes de vida, 
terlam uma vida mais digna [ ... ] [idem, ibidem] 

Ha casos, entretanto, em que o elemento que promove a coesao, 
na sentenc;aB, pode retomar apenas parte da referenda contida no termo 
da sentenca A E o que acontece, por exemplo, em sequencias como 

( 11) Comprei dois velocipedes para as criancas. 0 do Ro- 
berto e 0 mais bonito. 

(12) Organizar duas viagens  a do chanceler Eduard She- 
vardnadze ao Brasil, no comeco do ano, e depois a do presi- 
dente Sarney a Uniao Sovietica - sao as duas primeiras 
tarefas que esperam o novo embaixador sovietico no Brasil. 

[Veja, (946): 50] 
Um outro tipo de falha, muito comum em redacoes escolares, 

relativa a falta de concordancia transfrastica, e o representado por 
sequencias como 

(13) * Muita gente pensa que o Brasil ainda e um pais subde- 
senvolvido, mas eles estao completarnente enganados. 

0 interessante, neste caso, e que, se apenas providenciarmos a correta 
concordancia transfrastica, teremos ainda uma sequencia malformada: 

(13a) * Muita gente pensa que o Brasil ainda e um pals subde- 
senvolvido, mas ela esta completamente enganada. 

Isto se da porque a expressao muita gente e indefinida e os prono- 
mes pessoais sao definidos. A solucao normalmente encontrada e 
aplicar a coesao por elipse, uma vez que, nesse caso, se subentende 
que o que ficou apagado e a mesma expressao indefinida: 

(13b) Mui ta gente pensa que o Brasil ainda e um pals subdesen- 
volvido, mas esta completamente enganada. 

Uma outra maneira de fazer a coesao, nesta situacao, e repetir 
o pronome indefinido ou a expressao indefinida ( ou parte dela) 
modificando estes termos por um demonstrative, como em 

(13c) Muitagente pensa que o Brasil ainda e um pals subdesen- 
volvido, mas essa gente esta completamente enganada. 
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(14) Alguem telefonou a sua procura, mas esse alguem nao 
deixou nome. 

A utilizacao da coesao lexical tambem pode produzir textos acei- 
i:tvl'is, como: 

(14a) Alguem telefonou a sua procura, mas essa pessoa nao 
deixou nome. 

A presenca do.indefinido mi da expressao indefinida na segunda 
seruenca garante a gramaticalidade da sequencia, juntamente com 
o pronome demonstrativo, que garante a coesao. 

Ainda com relacao a concordancia transfrastica, um comportamen- 
to com um de pessoas que nao tern pratica em redigir e fazer uso 
abusive do pronome qual, no lugar de que, em sequencias como: 

(15) Os candidatos de Sao Paulo os quais nao possuem com- 
provante de inscricao deverao trazer a cedula de iden- 
tidade. 

(16) 0 computador ernitira uma etiqueta de preco a qual deve- 
ra ser colada no produto. 

0 motivo da utilizacao do pronome qual no lugar de que se 
prende ao fato de que qual traz consigo'o numero e o genero do 
tt~rmo que esta substituindo, o que torna mais facil a concordancia 
do verbo na oracao subordinada. Com efeito, pude comprovar em 
1 xsquisa que e bastante com um, entre iniciantes, sequencias como: 

(15a) *Os candidatos de Sao Paulo que nao possui compro- 
vante de inscricao deverao trazer a cedula de identidade. 

E preferivel, entretanto, que fr~es como (1)) e (16) sejam evita- 
' las, uma vez que nao se enquadram nos padroes gerais da lingua 
I .ortuguesa, e sejam substituidas por vers6es coma: 

(15b) Os candidatos de Sao Paulo que nao possuem compro- 
vante de inscricao deverao trazer a cedula de identidade. 

(16a) 0 computador emitira uma etiqueta de preco que devera 
ser colada no produto. 

1 >hservada, e claro, a concordancia correta do verbo. 
Uma observacao final a respeito da coesao textual e que, algumas 

vczes, a repeticao pura e simples de um termo de uma sentenca 
II em uma sentenca B, sem a utilizacao dos mecanismos de coesao, 
{: o resultado de um ato ilocucional que a ret6rica chama de anafora; 

(17) A justi91 divina julgara os culpados desse crime. A jus- 
tlca divina os encontrara, um a um, onde quer que se 
escondam. A justi~a divina os castigara exemplarmente. 
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Para cada um dos exercicios, voce tera um "texto basico" onde nao 
esta ainda realizada a coesao. Esta tarefa cabera a voce, na medida em 
que for capaz de substituir os termos repetidos pelos elementos constantes 
dos mecanismos de coesao explicitados neste capitulo. Voce devera, em 
primeiro lugar, fazer um levantamento de sinorumos ou expressoes adequa- 
das e substituir os termos que se repetem. Assirn, no exercicio 1, e impor- 
tante saber que baleias podem ser chamadas de cetaceos, grandes anl- 
mais marlnhos; que China, no exercicio 3, pode ser chamada de grande 
pais amarelo, gigante amarelo etc. Esse levantamento permitira uma 
maior agilidade no uso da coesao lexical. 

~ seguir, apresentamos um modelo. Suponhamos que o texto basico 
OU nao-texto ( e nao-texto porque ainda nao apresenta coesao) fosse 0 seguinte: 

As revendedoras de autornoveis nao estao mais equipando os automo- 
veis para vender os automoveis mais caro. 0 cliente vai a revendedora 
de automoveis com pouco dinheiro e, se tiver que pagar mais caro 
o autom6vel, desiste de comprar o autornovel e as revendedoras de 
autom6veis tern prejuizo. 

Sabemos que autom6veis podem tarnbern ser chamados de veicu- 
los, carros, e ate mesmo de mercadoria ou produto, quando expostos 
em uma revendedora. Uma revendedora de autom6veis pode tambern 
ser chamada de concesslonarla, agenda etc. Uma possivel versao coesiva 
do nao-texto acima, utilizando os varies mecanismos de coesao, poderia , 
ser, por exemplo, 

As revendedoras de autom6veis nao estao rnais equipando os carros 
para vende-los rnais caro. 0 cliente vai la com pouco dinheiro e, se 
tiver que pagar mais caro o produto, desiste e as agendas tern prejuizo. 

Uma outra versao, utilizando somente o mecanismo de elipse, nos forneceria: 
As revendedoras de automoveis nao estao mais equipando para ven- 
der mais caro. 0 cliente vai com pouco dinheiro e, se tiver que pagar 
mais, desiste e as revendedoras tern preiuizo. 

1. Construa urna nova versao do texto abaixo, utilizando, em relacao a 
palavra baleia, os mecanismos de coesao que julgar adequados. 

Todos os anos dezenas de baleias encalham nas praias do mundo 
e ate ha pouco nenhum ocean6grafo ou biologo era capaz de explicar 
por que as baleias encalham. Segundo uma hip6tese corrente, as 
baleias se suicidariam ao pressentir a morte, em razao de uma doenca 
grave ou da pr6pria idade, ou seja, as baleias praticariam uma especie 
de eutanasla instintiva. Segundo outra, as baleias se desorientariam 
por influencia de tempestades magneticas ou de correntes marinhas. 

EXERCfCIOS _ 
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Agora, dais pesquisadores do Departamento de Hist6ria Natural do 
Museu Britanico, com sede em Landres, encontraram uma resposta 
cientifica para o suiddio das baleias. De acordo com Katharine Parry 
e Michael Moore, as baleias sao desorientadas de suas rotas em alto- 
mar para as aguas rasas do literal por acao de um minuscule verme 
de apenas 2,5 centimetres de comprimento. 

I.. Construa uma nova versao do texto abaixo, utilizando, em relacao a 
palavra Vera, os mecanismos de coesao que julgar adequados. 

Desde cedo o radio noticiava: um objeto voador nao Identificado 
estava provocando pinko entre os moradores de Valeria. A primeira 
reacao de Vera foi sair da cama e correr para o porto. Fazia seis 
meses que Vera andava trabalhando em Parintins. Vera levantava 
cedo todos os dias e passava a manha inteira conversando com o 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Vera estava em 
Parintins, tentando convencer os trabalhadores a mudar a tecnica do 
plantio da varzea. 

\. Faca o mesmo exercicio em relacao a palavra China no texto abaixo. 
A China e mesmo um pals fascmante, onde tudo e dimensionado 
em termos gigantescos. A China e uma civllizacao milenar. A China 
abriga, na terceira maier extensao territorial planetarla (com 
9 960 547 krrr'), cerca de 1 bilhao e 100 mil habitantes, ou seja, um 
quarto de toda a humanidade. Mencionar tudo o que a China, um 
tanto misteriosa, tern de grande ocuparia um espaco tarnbern exagerado. 

4. Idem, igual ao anterior. 
Durante mats de um ano, o artista plasttco baiano EmanoelArau~ 
jo empreendeu um mergulho profundo, em busca da producao artis- 
tica dos negros no Brasil. 0 resultado pode ser vista na exposicao 
"A rnao Afro-Brasileira". 

A paciente pesquisa do artista plastlco baiano Emanoel Arau- 
jo exigiu folego redobrado. 

Para chegar as raizes negras da arte brasileira, o artista plastlco 
baiano Emanoel Araujo desceu ao seculo XVIII, na producao do 
Barraco e do Rococo. Para avaliar o momenta atual de producao 
dos artistas negros, o artista plasnco baiano Emanoel Araujo con- 
vocou 68 artistas negros a enviar obras para a exposicao. 

"), ldern, igual ao anterior. 
Muita gente votou, nas ultimas eleicoes. Muita gente pensava que 
as coisas iriam mudar radicalmeme, mas muita gente estava enga- · 
nada. O Brasil parece que levara ainda um tempo rnuito grande para 
arnadurecer. 0 que o Brasil precisa, entretanto, para chegar a ficar 
maduro, e manter arejada e viva a democracia. 
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Esse tipo de articulacao se faz por meio de dois processes: a 
coordenacao adversativa e a subordinacao concessiva. 

A coordenacao adversativa implica a utilizacao dos articuladores 
mas, porern, contudo, todavia, entretanto, no entanto Tome- 
mos como ponto de partida um texto simples. 

A policia conseguiu prender todos os ladroes, mas as j()ias ainda 
nae foram recuperadas. 

No lugar do mas, e posslvel util zar todos os outros arucula- 
dores. porern, contudo, todavia, entretanto, no entanto. 0 texto 
anterior poderia ter uma versao como 

A policia conseguiu prender todos os ladroes, entretauto as 
ioias ainda nao foram recuperadas. 

/vticulacao sintatica de oposicao 

Vimos, no capitulo 2, a coesao textual como um pr: xvsso de 
articulacao semantica entre as sentencas de um texto, Nvsll' npirulo 
3, tratarei da articulacao sintatica, dos mecanismos quc llgarn, sintati- 
carnente, as sentencas umas as outras. Vejamos, prlmclramente, a 
articulacao sinratica de oposicao. 

3 ARTICULA<;AO 
SINTATICA 
DOTEXTO. 

USO DOS OPERADORES 
ARGUMENT A TIVOS 



2J 
O que e interessante e que esses outros articuladores sao m6- 

veis, dentro .da oracao em que estao, ao contrario do mas, que tern 
uma posicao fixa, no inicio dela. Uma sequencia como 

*A policia conseguiu prender todos os Jadr6es, as j6ias mas 
ainda nao foram recuperadas. 

e flagrantemente malformada. Outras sequencias, utilizando um arti- 
culador como entretanto, em qualquer posicao, serao perfeitamen- 
te bern-formadas. 

A policia conseguiu prender todos os ladr6es, as j6ias, entre- 
tanto, ainda nao foram recuperadas. 
A policia conseguiu prender todos os ladroes, as j6ias ainda 
nao foram, entretanto, recuperadas. 
A policia conseguiu prender todos os ladr6es, as j6ias ainda 
nao foram recuperadas, entretanto. 
Esse fato se deve a que, no portugues antigo, esses outros articu- 

ladores eram apenas adverbios que s6 apareciam, inicialmente, junta 
ao articulador mas, com o prop6sito de acrescentar a ele uma forca (I 
ilocucional adicional. No portugues antig9, dizia-se. 

A policia conseguiu prender todos os ladr6es, mas, porem, 
as j6ias ainda nao foram recuperadas. 
Decorrido algum tempo, em funcao da contlguidade sintatica, 

essas palavras, como porern, contudo, entretanto etc., que tinham 
uma funcao puramente ilocucional, passaram a adquirir tambern o 
significado de oposicao. Dessa maneira, passaram a poder, sozinhas, 
desempenhar o papel de conectores. Mas, como eram adverbios, 
e os adverbios podem, geralmente, ocupar qualquer lugar em uma 
sentenca (podemos dizer Hoje houve festa no clube ou Houve, 
hoje, festa no dube, por exemplo ), tais articuladores, apesar da 
rnudanca de status, continuaram a ter a liberdade sintatica de adver- 
bios. Mesmo hoje em dia, e perfeitamente possivel utilizar estes ele- 
rnentos acrescentados ao articulador mas: 

A policia conseguiu prender todos os ladr6es, mas as joias, 
entretanto, ainda nao foram recuperadas. 

Neste caso, a palavra mas funciona sintaticamente como articulador 
sintatico de oposicao e a palavra entretanto, apenas corno um refor- 
c;o ilocucional. 



Embora a policia tenha conseguido prender todos os ladroes, 
as j6ias ainda nao foram recuperadas. 

A primeira coisa a ser notada e que as conjuncoes concessivas 
exigem o modo subjuntivo nas oracoes que introduzem. As locucoes 
prepositivas reduzem as oracoes que introduzem a forma infinitiva: 

Apesar de a policia ter conseguido prender todos os ladroes, 
as joias ainda nao foram recuperadas. 

Nesse rnornento, ja posso esclarecer uma possivel curiosidade 
do leitor, que deve ter achado um pouco estranho ter eu falado 
em articuladores sintaticos e nao em conjuncoes. Escolhi articula 
dores siruaticos como um terrno rnais generico que abrangesse tam- 
bem as locucoes prepositivas, uma vez que elas, como acabamos 
de ver, se prestam tarnbem ao service de ligar oracoes. 

Resta agora uma pergunta a ser respondida. Se existem duas 
possibilidades de articulacao de oposicao, uma por coordenacao e 
outra por subordinacao, o que motiva a escolha de uma e nao de 
outra? Simplesmente, o fator ilocucional. 

Quando fazemos uso da coordenacao adversativa, a oracao ad- 
versativa, obviamente, faz um encaminhamento argumentativo con- 
trario ao da oracao anterior, frustrando, assim, a expectativa do desti- 
natario. Imaginemos que o funcionario de uma empresa tenha solici- 
tado suas ferias ao Departamento de Pessoa! e, passando por la, ouca 
do funcionario encarregado a seguinte sentenca 

- Fizemos o possivel para conseguir as suas ferias ... 

Ate esse momento, ele nao sabe se conseguiu ou nao as ferias. A 
conclusao tanto pode ser no sentido de encaminhamento favoravel 

. por meio de uma sequencia como 

... portanto, voce podera entrar em ferias a partir do dia 13. 

0 segundo processo de realizacao da articulacao sintatica de 
oposicao acontece, como dissemos, por meio da subordinacao con- 
cessiva, utilizando articuladores como embora, muito embora, 
ainda que, conquanto, posto que, que sao coniuncoes ou locu- 
c;oes conjuntivas concessivas, e tambem apesar de, a despeito de, 
nao obstante, que sao Iocucoes prepositivas. 

Vejamos uma versao do texto anterior, utilizando a subordinacao 
concessiva. 
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Os principais articuladores sintaticos de causa sao: 
conjuncoes e locucoes conjuntivas. porque, pois, como, por 
isso que, ja que, visto que, uma vez que, 
preposicoes e Iocucoes prepositivas: por, por causa de, em 
vista de, em virtude de, devido a, em consequencla de, 
por motivo de, por razoes de. 
Tomemos como ponto de partida o seguinte texto: 
Nao fui ate Roma porque estava com pressa de regressar ao 
Brasil. 
Poderemos perceber que, utilizando as conjuncoes e locucoes 

conjuntivas, o verbo se mantem em seu tempo finito. Utilizando, 

Articulacao siruatica de causa 

ou de encaminhamento desfavoravel, frustrando sua expectativa, por 
meio de uma sequencia como 

... mas voce nao podera ter suas ferias ainda neste ano, por 
motivo de forca maior. 
Vejamos agora o efeito da utilizacao da subordinacao concessiva. 

Imaginemos aquele mesmo funcionario, passando pelo Departamen- 
to de Pessoa! e ouvindo a segulnte sentenca: 

Embora tenhamos feito o possivel para conseguir as suas ferias ... 
Imediatamente, mesmo sem ter ainda ouvido a sequencia da mensa- 
gem, ele ja estara sabendo que essa sequencia fara um encaminha- 
rnento contrario aquilo que esta posto na sentenca introduzida por 
embora. A continuacao 

... voce nao podera ter suas ferias ainda, neste ano, por motivo 
de forca maior. 

confirmara, apenas, aquilo que ja foi "telegrafado" pela oracao con- 
cessiva. 

Podemos dizer que a articulacao sintatica de oposicao utilizando 
a subordinacao concessiva tern um efeito de rnodalizacao, uma vez 
que prepara, com antecipacao, o destinatario, para uma conclusao 
contraria ao inicialmente esperado . . 
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Se voce viajar hoje a noite, podera descansar rnais arnanha. 
Se voce viajar hoje a noite, pode descansar mais arnanha. 

O principal articulador sintatico de condicao e o se. E o unico 
que leva o verbo ao futuro do subjuntivo, quando a oracao principal 
esta no futuro do presente ou no presente do indicativo com valor 
de futuro: 

Articulacao sintauca de condicao 

entretanto, as locucoes prepositivas, o verbo da oracao assume a 
forma do infinito: 

Nao fui ate Roma, em virtude de estar com pressa de regressar 
ao Brasil. 

Na articulacao sintatica de causa, a oracao causal pode preceder 
a oracao principal: 

Porque estava com pressa de regressar ao Brasil, nao fui ate 
Roma. 
Em virtude de estar com pressa de regressar ao Brasil, nao 
fui ate Roma. 

E interessante notar que a conjuncao como s6 tern valor causal 
quando e feita essa inversao. Enquanto a sequencia 

Como estava com pressa de regressar ao Brasil, nao fui ate 
Roma. 

e perfeitamente bem-formada, uma outra, utilizando o como, mas 
sem a inversao, nao o sera 

"Nao fui ate Roma, como estava com pressa de regressar ao 
Brasil. 

0 contrario acontece com a conjuncao pois. Ela s6 pode ser 
utilizada quando nao ha inversao: 

Nao fui ate Roma, pois estava com pressa de regressar ao Brasil. 

Invertendo, com essa coniuncao, teremos uma sequencia malfor- 
mada: 

"Pois estava com pressa de regressar ao Brasil, nao fui ate Roma. 
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A maneira mais comum de manifestar finalidade e utilizando 
a preposicao, para, em sequencias como 

Os salaries precisam subir para que haja uma recuperacao do 
mercado consumidor. 
Os salaries precisam subir para haver uma recuperacao do 
mercado consumidor. · 
Entre os outros articuladores de finalidade, destacarn-se: a flm 

de, com o prop6sito de, com a Intencao de, com o fito de, 
com o intuito de, com o objetivo de. 

Normalmente estes outros articuladores se utilizam em situacao 
em que, na oracao principal, haja uma construcao agentiva. Assim, 
uma sequencia textual como 

Ricardo promoveu Carlos, com o objetivo de angariar mais votos. 
e perfeitamente aceitavel. Ja uma sequencia como 

Os salaries precisam subir com o objetivo de haver uma recu- 
peracao do mercado consumidor. 

fica, a meu ver, menos aceitavel. 

Articulacao sintatica de fim 

Os outros articuladores sao. caso, contanto que, desde que, 
a menos que, a nao ser que. 

Esses outros articuladores, na mesma condicao, levam o verbo 
da oracao que introduzem ao presente do subjuntivo: 

Caso voce viaje hoje a noite, podera descansar mais amanha. 
A menos que ea nao ser que incorporam a marca de negacao 

de uma oracao condicional. Esses articuladores somente se aplicam 
em oracoes condicionais negativas, portanto tern a propriedade de 
cancelar o adverbio riao. Uma sequencia como 

Se voce nao prestar atencao, vai errar. 
com a condicional negativa iniciada pelo articulador se, manifesta 
a negacao por intermedio do adverbio nao. Se utilizarmos a menos 
que, por exemplo, teremos. 

A menos que voce preste atencao, vai errar. 
onde o nao fica sendo desnecessario. 



Articulacao sintatica de causa 
Estando com pressa de regressar ao Brasil, nao fui ate Roma. 

Articulacao smtatica de condicao 
Viajando hoje, voce podera descansar amanha. 

Articulacao sintatica de fim 
Ricardo promoveu Carlos, objetivando angariar mais votos. 

Em muitos dos casos anteriores, e posslvel estabelecer uma articu- 
lacao sintatica sem usar especificamente os articuladores, bastando para 
tanto deixar o verbo da oracao subordinada no gerundio. Exernplos: 

Os principals articuladores de conclusao sao logo, portanto, 
entao, assim, por isso, por conseguinte, pois (posposto ao ver- 
bo), de modo que, em vista disso. 

Sidney vendeu sua rnoto prateada, logo s6 podera viajar de 
carro. 

Algumas destas conjuncoes, como logo, de modo que, s6 se 
empregam antes do verbo. A conjuncao pois s6 se emprega depois 
do verbo. As outras podem ser empregadas antes ou depois do verbo. 

Com efeito, sequencias textuais como as seguintes serao bem- 
forrnadas. 

Agnaldo comprou um capacete, de modo que usara sua moto 
com maior seguranca. 
Agnaldo comprou um capacete, usara, por isso, sua rnoto com 
maior seguranca. 
Agnaldo comprou um capacete, usara, pois, sua moto com 
maior seguranca. 
Sequencias, entretanco, que inverterem a ordem dos articula- 

dores ou serao malformadas ou terao outros sentidos: 
* Agnaldo comprou um capacete, usara de modo que, sua mo- 

to com maior seguranca. 
* Agnaldo comprou um capacete, pois usara sua moto com 

maior seguranca. 

Articulacao sintatica de condusao 
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Podemos resolver esse exercicio da seguinte forma, iniciando sempre 
o perlcdo por uma das sentencas acima: 

Relacione as tres ideias do grupo de sentencas abaixo, em um s6 perio- 
do, articulando as sentencas cla maneira que julgar mais adequada (articu- 
lacao de causa, de oposicao, de fim etc.). Faca isso tres vezes, dando relevan- 
cia, alternadamente, a cada uma das ideias. 

(1) Muitas empresas multinacionais estao decepcionadas com alguns 
aspectos da nova Consnrulcao. 

(2) Muitas empresas multinacionais continuarao a investir no Brasil. 
(3) Muitas empresas rnultinacionais acreditam no fururo do Brasil. 

Exerciciomodelo 

1. Redija novas versoes do texto abaixo, utilizando os articuladores sinta- 
ticos de oposicao ( coordenacao adversativa) em varias poslcoes dentro 
da sentenca em que aparecem. 

A esquadra paraguaia largou de Hurnaita a meia-noite, mas os navios 
de Barroso ja estavam a caminho, preparados para o combate. 

2. Utilizando o texto basico do exercicio anterior, redija novas versoes dele, 
utilizanclo, desta vez, os articuladores de oposicao por subordinacao con- 
cessiva. 

3. Redija novas versoes do texto abaixo, uulizando os articuladores sinta- 
ticos de fim: 

0 imperador nao lhe prestou inteiro credito a narracao e ordenou-lhe 
expedisse para Sao Cristovao dois batalhoes de primeira linha, a fim 
de reforcar-lhe a guarda dos paces. 

4. Reclija novas versoes do texto abaixo, utilizanclo os articuladores sinta- 
ticos de causa: 

Nao consegui tirar meu passaporte nesta semana, porque a Policia 
Federal estava sem os forrnularios e sem os impressos. 

5. Redija novas versoes do texto abaixo, utilizanclo os articuladores sinta- 
ticos de conclusao: 

Aguele que sobe por favor deixa sempre rastro de humilhacao, logo 
devemos ter sempre coragem e confianca em nosso pr6prio esforco. 

Obseruacao. Para a resolucao dos pr6ximos exercicios, voce devera operar 
tambem com os mecanismos de coesao tratados no capitulo 2. Vamos a 
um exemplo inicial que servira de modelo. 

EXERCfCIOS 



7. Faca o mesmo exercicio, agora apenas uma vez, obedecendo as indica- 
coes entre colchetes. 

] ) 0 fogo e, paradoxalrnente, um importante regenerador de matas 
naturals. [ideia principal] 
0 fogo destroi a materia organica necessaria a forrnacao do humo 
do solo. [oposicao a prirneira] 
0 fogo destr6i o excesso de material combustive! acumulado no 
chao. [causa da primeiraj 

2) As mulheres assurnirarn a cumplicidade no papel da dominacao 
masculina. [Ideia principal] 
As pessoas atribuem as mulheres a responsabilidade fundamental 
do romantismo. [causa da prirneira] 
0 problema da dorninacao masculina vem explodindo, ulnrna- 
menre. [oposrcao a primeira] 

6. Relacione as tres ideias de cada grupo de sentencas abaixo em um s6 
periodo. Faca isso tres vezes para cada grupo, dando relevancia, alterna- 
darnente, a cada uma das ideias. 

1) 0 Rio de Janeiro e 0 paraiso das confeccoes. 
Nern todas as confeccoes do Rio de Janeiro sao importantes. 
Algumas confeccoes do Rio de Janeiro sao clandestinas. 

2) Os paises latinos comprararn 192 milhoes de d6lares em arrnarnento. 
0 Chile e o Brasil cobrem a metade dos 192 milhoes de d6lares. 
Nao ha evidencia de qualquer sinal de uma corrida armamentista, 

3) A porta fabricada pela Matsushita ea prova de arrornbamento, 
A porta fabricada pela Matsushita nao tern chave. 
A porta fabricada pela Matsushita funciona por computador. 

a) dando relevancia a primeira sentenca 
Muitas empresas multinacionais estao decepcionadas com alguns as- 
pectos da nova Consutuicao, mas continuarao a investir no Brasil, uma 
vez que acreditam no futuro do pais. 

b) dando relevancia a segunda sentenca 
Muitas empresas multinacionais continuarao a investir no Brasil, ja 
que acreditam no futuro do pais, ernbora estejam decepcionadas com 
alguns aspectos da nova Constituicao. 

c) dando relevancia a terceira sentenca 
Muitas empresas multinacionais acreditam no futuro do pais, uma 
vez que continuarao a investir aqui, apesar de estarem decepcionadas 
com alguns aspectos da nova Constituicao, 
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Varias sao as fontes da coerencia de um texto. Uma das principais 
e a adequacao do texto a sua macroestrutura. Antes, no entanto, de 
examinar as macroestruturas, convem dizer que a coerencia defini- 
tiva de um texto s6 se completa a ni vel de discurso. 

No capitulo 1, vimos que o discurso e um processo dinamico 
que envolve um processo de codificacao por um emissor e um pro- 
cesso de decodificacao por parte do destinatario. Vimos, tambern, 
que tanto urna como outra envolvem a enunciacao, ou seia, a decodi- 
ficacao implica que o destinatario, o leitor, no caso do texto escrito, 
tern que refazer o percurso enunciacao-c-rexto. E na refaccao desse 
percurso, completando o ciclo do discurso, que reside a coerencia 
definitiva do texto. Imaginemos aquele exemplo do primeiro capitu- 
lo, em que alguern diz a uma faxineira, apontando o cinzeiro cheio, 
0 cinzeiro esta chelo. Se ela for capaz de interpretar a intencao 
e esvaziar o cinzeiro, podemos dizer que o texto foi coerente para 
ela. Se, ao contrario, ela disser apenas alguma coisa como E mesmo? 
e abandonar o recinto, poderemos dizer que o texto nao foi coerente 
para ela. Vale a pena lembrar, a esse respeito, um fato curioso. Du- 
rante a epoca da censura que vigorava no Brasil, na decada de 70, 
o jomal da Tarde costumava publicar receitas culinarias, no local 
onde uma rnateria tivesse sido censurada. A maioria dos leitores 

4 COERENCIA- 
TEXTUAL. 

MACROESTRUTURA 
DOS TEXTOS 

ARGUMENTATIVO 
E NARRATIVO 



As partes restantes da macroestrutura do texto argumentativo 
sao. hip6teses, tese e argurnentacao. 

As hipoteses sao as possfveis respostas que podemos dar como 
solucao de um dado problema. Diante do problema acima explicitado, 
poderiamos colocar, a titulo de exemplo, algumas hip6teses corno 
Hip6tese 1 

A violencia poderia ser contida, se os arbitros fossem mais rigo- 
rosos na conducao das partidas. 

Hipoteses, tese e argurneruacao 

Um texto argumentativo implica sempre, inicialmente, um tema 
e um problema. Sobre um terna como o futebol, por exemplo, pode- 
mos colocar uma porcao de problemas como. o calendario dos cam- 
peonatos regionals, a escolha de jogadores para a Selecao Brasileira, 
ou a violencia em campo. Ao escrever um texto argumentative sobre 
esse tema, o autor nao pode misturar varies problemas. Escolhe um 
deles, geralmente, e o desenvolve. E: interessante observar que e 
sempre mais facil, no momenta em que se planeja uma redacao argu- 
mentativa, explicitar o problema por meio de uma pergunta. Diante 
de um tema geral como o futebol, podemos colocar o problema da 
violencia sob a forma da seguinte pergunta: De que maneira poderla 
ser contida a violencla dos jogadores, nas partidas de futebol? 

Terna e prohlema 

Macroestrutura do texto argumentativo 

entendia a intencao com que isso era feito e, dessa rnanelra, a publi- 
cacao de uma receita de bolo de laranja, por exemplo, no meio 
de um noticiario politico, tinha a sua coerencia. Na reraccao do per- 
curso enunciacao-e-texro, o leitor compreendia quc al i 1 inha sido 
censurada uma materia. Algumas vezes, a secao de cartas publicava 
a reclamacao de algum leitor ingenuo que reclamava de o jornal 
publicar sempre as mesmas receitas ou de as publicar Incompletas. 
E claro que, para esse tipo de leitor, o texto nao tinha sklo coerente, 
em termos de funcionamento do discurso. 

Voltemos, agora, as macroestruturas. 

32 



Uma narrativa pode se resumir a um simples relato em ordem 
cronol6gica. E o que acontece na redacao de uma ata, de um relat6rio 

Macroestrutura do texto narrativo 

A violencia poderia ser contida, se os pr6prios clubes, por meio 
de seus tecnicos, procurassem conscientizar os jogadores a nao 
serem violentos. 
0 passo seguinte, depots de se estabelecerem as hip6teses, e 

escolher a melhor hipotese, que passa a ser batizada, depois da esco- 
lha, com o nome de tese. E importante esclarecer que nao existe 
hipotese correta ou hipotese errada. 0 que existe e uma melhor 
hipotese e outras hip6teses piores. 

Escolhida a melhor hip6tese (agora ja chamada tese), devemos 
construir a argumentacao. Geralmente, a argumentacao se faz ata- 
cando as hip6teses rejeitadas e defendendo a escolhida, ou seja, a 
tese. Dai tarnbem a expressao defesa de tese. 

Suponhamos que a hipotese escolhida como tese tenha sido 
a primeira, a de que a violencia pode ser contida, com um maior 
rigor na arbitragern. Podemos citar as demais hip6teses para, em 
seguida, derruba-las. Poderiamos dizer que levar um incidente de 
futebol para a esfera juridica (hip6tese 2) seria burocratizar ainda 
mais o futebol, com respltados duvidosos, uma vez que os diretores 
dos clubes tudo fariam para influenciar um julgamemo etc., etc. Pode- 
riamos dizer, contra a terceira hip6tese, que tecnico nenhurn, no 
momento em que ve em perigo seu cargo, hesita em ordenar a 
um zagueiro que pare a jogada do adversario, mesmo a custa de 
uma acao desleal. A favor da primeira hipotese, poderiamos dizer 
que se trata, simplesmente, de fazer cumprir as leis do pr6prio fute- 
bol e que a expulsao sumaria do jogador desleal, alem de diminuir 
drasticameme o nivel de violencia, faria desse esporte uma festa real- 
mente bonita em que predominaria a arte, a tecnica, e nao a truculencia. 

Como vernos, a construcao previa de um esquema, levando em 
conta as partes da macroestrutura da argumentacao e a execucao desse 
esquema, levara a um grau de coerencia textual bastante grande. 

Hip6tese 2 
A violencia poderia ser contida, se os atos violentos praticados 
fossem caracterizados, juridicamente, como lesoes corporais. 

Hip6tese 3 
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l. Plot de Amor - Um casal que se ama e separado por alguma 
razao, volta a se encontrar e tudo acaba bem. 

2. Plot de Sucesso - Estorias de um homem que ambiciona 
o sucesso, com final feliz ou infeliz, de acordo com o gosto 
do autor. 

3. Plot Cinderela - Ea metamorfose de um personagem de 
acordo com os padr6es sociais vigentes. Exemplo. Pigma 
leao. 

4. PlotTriangulo- E o caso tipico do triangulo amoroso, como 
em Jules e Jim, Go betwen etc. 

5. Plot da Volta - Filho pr6digo que vol ta a casa paterna, mari- 
do que vol ta da guerra, alguma vol ta como em Coming home. 

6. Plot Vinganca - Um crime ou injustica foi cometido e o 
her6i faz justica pelas pr6prias maos, ou vai em busca da 
verdade. 

7. Plot Conversao - Converter um bandido em her6i, urna 
sociedade injusta em iusta etc. Na verdade, uma tentativa 
de converter o publico. 

8. Plot Sacrificio - Um her6i que se sacrifica por alguern ou 
por uma causa. 

ou de uma experiencia cientlfica. Ha um outro tipo de narrativa, 
a narrativa dramatica, que se subordina a macroestrutura dos plots 
ou motives. Neste livro, vou apenas explicar os aspectos essenciais 
da confeccao dos plots, na feitura de um argumento narrativo, uma 
vez que este trabalho nao tern por objetivo especifico a redacao 
literaria. Para aqueles que se interessem por ela, indico o excelente 
livro de Doc Comparato, intitulado Roteiro, que se acha relacionado 
na bibliografia final. 

Mas voltemos aos plots. 0 plot e uma unidade dramatica que 
se compoe de urn a situacao, uma complicacao e uma solucao. 

Imaginemos uma situacao (um rapaz e uma moca se enamo- 
ram), uma complicacao (os pais do rapaz se opoern a relacao dos 
dois), uma solucao (os dois fogem e se casam as escondidas). Todos 
os dias, temos experiencias da construcao de plots, nas novelas de 
televisao, nos filmes de cinema ou na leitura de obras de ficcao. 

Comparato (1983, p. 89) relaciona alguns tipos de plot mais 
cornuns: 
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0 resultado desse tipo de composicao, quando acabado, recebe 
o name de argumento. Exemplifiquemos esta parte de argumento, 
inspirado em alguma coisa trivial ja vista em novelas de televisao. 

Imaginemos uma situacao em que um rapaz rico oferece carona 
em seu belo autom6vel a uma jovem bela, mas pobre, que se encon- 
trava em um ponto de onibus. Ato continuo, apaixonam-se. A mae 
do rapaz, entretanto, se opoe tenazmente ao amor do casal, pois 
pretende faze-lo casar-se com alguern de seu nivel social e econo- 
mico. Temos, ai, a complicacao. 

Na semana seguinte, vai acontecer a festa de aniversario do ra- 
paz, em sua rnansao, num bairro nobre da cidade. 0 rapaz ( chame- 
mo-lo de Raul), apesar da oposicao da mae, convida a moca (chame- 
mo-la de Vera) para a festa. Temos, agora, instalado o plot da festa 
de aniversario, dentro da complicacao do plot de amor. 

Durante a festa, Raul e Vera se divertem, enquanto Dona Eulalia, 
a mae do rapaz, embora contrariada com a presenca da moca, desem- 
penha seu papel social de anfitria. Em determinada hora, vai ate 
um lavabo da casa e, antes de lavar as maos, retira de uma delas 
um anel valiosfssimo e se esquece, entao, de recoloca-Io. Minutos 
ap6s, ja tendo abandonado o local, nota a falta do anel, lembra-se 
das circunstancias em que o tinha deixado, retorna ate o lavabo e 

plot i 
: ~----- 

Situ~o 1 complicacao ~ - - - =pto: 2 

. ~2 11· ----2----, 3 srtuacao comp icacao p ot 

. ~3 11. - 3 l - 2 situacao comp icacao so ucao 

9. Plot Familia - Mostra a relacao entre farnilias ou grupos 
que de alguma forma estao ligados. E a inter-relacao em 
um mesmo nucleo drarnatico. Exernplo. o filme 0 grupo 
ou Os rapazes da banda. 

Tenho certeza de que o leitor, ao final da leitura desta lista, 
ja deve ter identificado alguns desses plots com os filmes ou novelas 
a que ja assistiu ou a que vem assistindo. Os plots, entretanto, nao 
se sucedem linearmente. Geralmente, o autor de uma narrativa faz 
uso de esquemas como o seguinte: 
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nao rnais o encontra. Temos agora a complicacao do plot da festa. 
As suspeitas recaem sobre Vera, a (mica estranha na rcuniao. Dona 
Eulalia reune a farnilia. Raul manifesta-se eloquenrernenre contra as 
suspeitas da mae. 

Nesse momento, toca o telefone. Alguern chama Vera, com ur- 
genera. A rnoca atende e fica sabendo que seu irrnao acabara de 
sofrer um acidente de automovel e se achava a caminho do hospital. 
Para nao deixar o namorado preocupado, decide apcnas cornuni- 
car-lhe que precisava deixar a festa por motivo de uma forte dor 
de cabeca. Temos agora preseme um outro plot, o do telefonema 
relatando o acidente, ja em fase de cornplicacao. 

0 fato de Vera ter abandonado a festa, logo depots do desapare- 
cimento do anel, aumema as suspeitas em torno dela. Neste rnomen- 
to, podemos inserir mais um plot, deixando os tres anteriores em 
aberto. Os amigos seriados de cinema e TV costumavarn interromper, 
num ponto desses, o capitulo e colocar explicitarnente perguntas 
como "Conseguira Raul se casar com Vera? Quern roubou o anel 
de Dona Eulalia? Conseguira o irrnao de Vera sobreviver ao aciden- 
te>" Isso nos soa hoje ridiculo, mas era uma forma de publicidade 
que fazia uso da pr6pria construcao dos plots para convencer o espec- 
tador a assistir ao proxirno capirulo. 

Na sequencia da historia que estamos comando, poderiamos 
resolver em seguida o terceiro plot, dizendo que o irrnao de Vera 
sofreu apenas escoriacoes e se achava livre de perigo. Ainda assim, 
seremos capazes de manter o interesse do leitor em nossa narrativa. 

Como vemos, nao e diffcil imaginar situacoes, complicacoes e 
solucoes. E disso que se cornpoe a macroestrutura da narrativa dra- 
rnatica. No capitulo 9, voltaremos ao assunto, quando formos tratar 
da composicao do texto. 

Concluindo, um texto argumentative coerente sera aquele que 
se articular em terna, problema, hip6teses, tese e argumentacao. Um 
texto narrativo ( dramatico) coerente sera aquele que fizer uso ade- 
quado dos plots para compor sua estrutura: 

Deixei de mencionar o texto descritivo. E que, na verdade, nao 
ha um texto descritivo que exista por si mesmo. Uma descricao estara 
necessariamente vinculada a uma narracao ou a uma argurnentacao. 
E importante que se diga, entretanto, que uma descricao representa 
um momento em que aquele que escreve tern de transpor alguma 
coisa que existe em uma dimensao espacial para uma dimensao tem- 
poral, e que um ambiente ou uma paisagem, que nos surgiria ao 

36 



1. Explicite pelo menos tres problemas para os seguintes temas. sistemas 
de governo, eleicoes diretas, casamento, aborto, guerra nuclear, inflacao, 
autornedicacao, sisternas de transporte. 

2. Explicite pelo menos duas hipoteses que possam servir de respostas 
aos seguintes problemas, formulados por meio de questoes: 

I) Qual a idade ideal para alguern tirar carteira de habilitacao para 
dtrtgir autom6veis? 

2) Para que serve, realmente, o esporte? 
3) De que maneira o transplante de orgaos pode vir, no futuro, a 

salvar um nurnero maior de vidas? 
4) Qual a principal consequencia da violencia na 1V, no compor- 

tamento infantil? 
3. Argumente, defendendo a melhor hipotese colocada por voce, para cada 

um dos problemas do exercicio anterior. 
4. Imagine, para cada uma das situacoes abaixo, uma complicacao e uma 

solucao. 
1) Um pai de familia nordestino vem para Sao Paulo tentar mudar 

de vida e desembarca, as 6 horas da manha, num dia de muito 
frio, no terminal rodoviario do Tiete. 

2) Isabel, uma menina de 15 anos, esqueceu-se de sair a tempo da 
festa em que estava, para chegar a casa antes das 24 horas, horario 
combinado com a farnilia. 

3) Valter pediu emprestada a moto de um amigo e, mesmo tendo 
pouca experiencia em pilotar motos, decidiu fazer uma viagem 
a praia. 

4) Jorge se aposentou e decidiu, imediatamente, aplicar todas as suas 
economias na balsa de valores. 

EXERCfCIOS _ 

vivo em sua totalidade em um tempo unico, nos aparece, na descricao 
escrita, aos pedacos, Quando alguem nos diz, por exemplo, Havia 
uma grande sala retangular, geralrnente imaginamos uma sala 
vazia. Se esse mesmo alguern nos diz No centro dessa sala havia 
um piano negro, coberto de po, passamos a imaginar a sala com 
um unico m6vel, um piano negro. E, dessa maneira, vamos mobi- 
liando a sala, aos poucos, temporalmente. Por esse motivo e que, 
modernamente, uma descricao deve ser breve e essencial, para situar 
o leitor no ambiente da narrativa ou do comentario. 



5) Vilma estava em ferlas, no Guaruja, e encontrou, em urna festinha, 
o namorado de sua melhor amiga. Estao dancando juntos 

5. Imagine, para cada um dos plots criados por voce, no cxercicio anterior, 
algum outro plot que possa ser inserido, antes da solucao do prirneiro. 

6. Escolha, denrre os argurnentos (conjuntos de plots) do exerclcio anterior, 
o que voce river achado rnais interessanre. Redija um texro, desenvol- 
vendo-o. 
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(Veja, 20 (34): 87) 

Durante a Ieitura, podemos observar o uso dos tempos do passa- 
do: "saiu de casa" (perfeito), "Irfa tentar" (futuro do preterite), "ti- 

Existe uma interessante e util correlacao entre o texto narrativo, 
o texto argumentative e o uso dos tempos verbais. Os tempos mais 
usados nos textos narrativos (mundo narrado) sao os tempos do 
passado.perfeito ("cantei"), imperfeito ("cantava"), mais-que-perfeito 
("cantara" ou "tinha cantado") e futuro do preterite ("cantaria"). 0 
texto argumentativo ("mundo comentado") faz uso mais frequente 
do presente ("canto") e do futuro do presente ("cantarei" ou "vou 
can tar"). 

Examinemos, em primeiro lugar, um texto narrative: 

Na segunda-feira passada a estudante Katia de Souza Rodrigues, 
de 15 anos, saiu de casa a tarde para tentar conseguir seu 
primeiro emprego. No bairro paulista da Lapa, onde ela iria 
tentar conseguir trabalho, seus planos tiverarn um violento 
ponto final. Atropelada por um Escort, cujo motorista ainda 
nao foi identificado, Katia entrou em coma e morreu rnenos 
de 24 horas depots, A morte da menina teria um significado 
de vida para seis outras pessoas. ]ovem, sadia, sem nunca 
ter tido uma doenca grave, o corpo de Katia serviu como 
doador de seis orgaos para pacientes de transplantes, algo 
inedito no Brasil. 

MACROESTRUTURA 
DO TEXTO 

E USO DOS 
TEMPOS VERBAIS 
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Observarnos, agora, que o presence e o tempo verbal dominance: 
"Sao tres os nutrientes", "fornecern energia para o corpo", "Os 
carboidraros sao os primeiros", "sua cornbustao e mais facil", "tern 
quatro calorias''. 

veram um violento ponto final" (perfeito), "entrou em coma" (per- 
feito), "A morte da menina teria um significado" (future do prete- 
rito). 

E importance fazer uma observacao sobre o uso do futuro do 
preterite. No mundo narrado, cal qua! aparece no texto acima, e 
um tempo que assinala um tempo futuro, mas tambern passado, em 
relacao ao narrador. Nesse texto, temos dois faros passados. Katia 
morrer e Katia ter significado de vida para seis pessoas. 0 futuro 
do preterite "teria um significado" assinaia o faro 6bvio de que o 
transplante foi subsequence a morce, embora, no momento da nossa 
leitura, ambos os faros ja sejam passados. Um outro exemplo nos 
ajudara a esclarecer melhor esse fato, Tomemos como ponto de parti- 
da o seguinte texto: 

0 presidente dos Esrados Unidos chegou a Los Angeles as 10 
horas da manha de ontern. As 11 horas, faria um discurso pelo 
partido Republicano. 
E claro que, para o leitor, o presideme ter chegado a Los Angeles 

e o presideme ter feito um discurso sao ambos faros passados. Mas, 
entre esses dois fates passados, fazer um discurso e um faro subse- 
quente a ter chegado, e isso pode ser assinalado, corno foi, pelo 
uso do futuro do preterite "faria um discurso". 

Ha um outro uso do futuro do preterite, em sentencas como 
0 ministro estarla pensando em aumentar outra vez os com- 
bustiveis, de que trataremos mais a frente. 

Examinemos, agora, um texto argumentativo (mundo comen- 
tado): 

Sao tres os nutrientes cal6ricos, isto e, que fornecem energia 
para o corpo, ao liberarem calor na combustao, ou queima. 
Os carboidratos sao os primeiros a serem queimados como 
fonte de energia pelo corpo, pois sua cornbustao e mais facil. 
Cada grama de acucar ou outro carboidrato tern quatro calorias. 
A gordura ou Ii quido, apesar de produzir mais energia, ou calor 
na queima, e a segunda fonte de energia do corpo humano. 

[Veja, 20 (34): 77] 
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No dia 12 de rnarco de 1500, Pedro Alvares Cabral deixou o 
porto de Belem, em Lisboa, rumo as lndias. Quando se apro- 
xima das costas da Africa, tern medo das caJmarias. Desvia, entao, 
sua frota de treze navios para longe da Africa. No dia 22 de 
abril do mesmo ano, descobrira uma nova terra, que sera cha- 
mada, mais tarde, de Brasil. 
Como podemos notar, nao ha diferencas de conteudo proposi- 

cional entre as duas versoes do texto. A diferenca existente e pura- 
mente ilocucional, ou estilistica, como diriam os manuais de grama- 
tica de portugues. Alias, estes manuais dao a este procedimento o 
nome de presente bistorico, fazendo mencao apenas ao uso do tempo 
presente nas narrativas, ignorando que tambern o futuro do presente 
pode ser utilizado, como acontece na segunda versao deste texto, 
quando dizemos que Cabral descobrtra uma nova terra que sera 
chamada de Brasil 

Vamos examinar, agora, o que acontece, quando a metafora tem- 
poral e realizada no sentido contrario. Quando empregamos tempos 

Muitas vezes, utilizamos, entretanto, tempos do mundo comen- 
tado no mundo narrado, e tempos do mundo narrado no mundo 
comentado. Isso caracteriza aquilo que Weinrich (1973) chama de 
metafora temporal. Mas, por que rnotivo fariamos uso dessas metafo- 
ras? Simplesmente para rnanifestar, no texto, atitudes ilocucionais 
ou de enuncracao. No capitulo 1, fizemos mencao de que, no texto, 
ficam marcas da enunciacao. A rnetafora temporal e uma dessas mar- 
cas. Mas, marcas de que? 

Comecemos pelo texto narrauvo. A utilizacao dos tempos do 
mundo comentado no texto narrativo provoca uma atitude de maior 
engajamento ou comprometimento do autor, cujo efeito e aumentar 
a "tensao narrativa". Examinemos, primeiramente, o texto narrativo 
abaixo, construido com tempos do passado: 

No dia 12 de marco de 1500, Pedro Alvares Cabral deixou o 
porto de Belem, em Lisboa, rumo as Indias. Quando se aproxi- 
mou das costas da Africa, teve medo das calmarias. Desviou, 
entao, sua frota de treze navios para longe da Africa. No dia 
22 de abril do mesmo ano, descobriu uma nova terra, que foi 
chamada, mais tarde, de Brasil. 
Vejamos, agora, uma segunda versao, com utilizacao do recurso 

da metafera temporal, empregando tempos do presente, no processo 
narrative: 
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Alern da utilizacao de tempos do mundo narrado no mundo 
comentado, ha outras maneiras de se modalizar um texto, tornando-o 
menos autoritario, mais polido. Demre as mais cornuns estao. 

Outras maneiras de se marcar a modalizacao no texto 

do mundo narrado no mundo comentado. Veremos que o efeito 
e oposto. Enquanto o emprego dos tempos do presente, em uma 
narrativa, leva a um comprometimento maior do emissor, o uso dos 
tempos do passado no comentario (texto argumentative) reduz esse 
comprometimento, materializando aquilo que podernos chamar de 
modalizacao, uma atitude de polidez, em que deixarnos margem 
a um possfvel dialogo, sem impor autoritariamenre nosso ponto de 
vista. 

Vejamos, primeiramente, um fragrnento de texto argumentativo, 
onde se utilizam os tempos do presente: 

0 governo tern por obrigacao tomar providencias imediatas 
para diminuir os gastos publicos. Todos n6s ficaremos saris- 
feitos se a diminuicao desses gastos fizer diminuir tambern a 
inflacao. 

Modifiquemos, agora, os tempos verbals. 
0 governo teria por obrigacao romar providencias imediaras 
para diminuir os gastos publicos. Todos n6s ficariarnos sans- 
feitos se a diminuicao desses gasros fizesse diminuir tambem 
a inflacao. 

Podemos norar que esta versao, embora mantenha o mesmo conteu- 
do proposicional da anterior, sofreu modificacao em seu processo 
de enunciacao. 0 uso do futuro do preterite, tal como naquela sen- 
tenca cicada ha pouco ("O ministro estaria pensando em aumentar 
novamente os cornbustiveis"), tornou o texto menos autoritario, mais 
po lido. 

Mesmo na linguagem oral, costumamos fazer uso de tempos 
do passado com o objetivo de sermos polidos em situacoes em que 
normalmente usariamos o presence. :E o que acontece, por exemplo, 
quando alguern entra em uma loja e diz a vendedora. "Eu queria 
uma blusa azul". E 6bvio que o imperfeito, tempo passado, nao tern, 
nesse memento, valor de passado. Seu valor, apenas ilocucional, e 
marcar a modalizacao. Fazer, polidamente, um pedido. 
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1. Construa uma nova versao do texto abaixo, utilizando o presente como 
metafora temporal. 

"Era como o corpo de uma gaivora, mas voava muito melhor do que 
antigo jamais voara. Era maravilhoso, pensava ele, com metade do 
esforco conseguirei o dobro da velocidade, o dobro da eficiencla 
dos meus melhores dias na Terra." 

EXERCfCIOS _ 

[BACH, 1970, p. 49) 

a) o uso dos auxiliares modais: dever, poder, querer, precl- 
sar etc. 

b) predicados cristalizados. e certo, e preciso, e raecessarfo, 
e provavel etc. 

c) adverbios modalizadores: provavelrnente, certamente, 
necessariamente, possivehnente etc. 

d) verbos de atitude proposicional. eu creio, eu sei, eu duvi- 
do, eu acho etc. 

Examinemos o texto abaixo, sem modalizacao. 

Tendo em vista as perspectivas que a diplomacia abre a quern 
queira abraca-la, os percalcos traduzem a queda vertical em 
que o Brasil mergulha sern que se saiba onde e quando vai 
parar, para reiniciar a ascensao que havera de expressar uma 
recuperacao indispensavel. 
Modalizernos, agora, este texto corn alguns dos recursos pro- 

pestos 

Tendo em vista as perspectivas que a diplomacia abre a quern 
queira abraca-la, os percalcos traduzem, provavehnente, a 
queda vertical em que o Brasil parece mergulhar, sem que 
se saiba onde e quando vai parar para reiniciar a ascensao que 
haveria de expressar uma recuperacao indispensavel. 

E 6bvio que a rnodalizacao deve ser utilizada com criteria, de 
maneira a nao descaracterizar os textos em que ela seja utilizada. 
Trata-se de um recurso extrernamente util, na producao de textos 
de ajuste ( cartas ou oficios reclamando alguma coisa, respondendo 
a reclarn acoes etc). 
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2. Idem. Igual ao anterior, utilizando o texto abaixo. 
"O Titanic era considerado um navio indestrutfvel, inafundavel. Ape- 
sar disso, ainda em sua viagern inaugural, o enorme rnonurnento a 
engenharia naval inglesa bateu em um iceberg. 0 navio sornente tinha 
escaleres para o pessoal da primeira classe. E afundou rapido, nurna 
clas maiores tragedias maritimas da htstoria." 

3. Construa uma nova versao do texto abaixo, utllizando tempos do passado, 
como rnetafora temporal. 

"Uma outra e mui negligenciada caracteristica cla riqueza e o proble- 
ma criado pelo seu mais sensual uso e gozo. Os pobres e a genre 
de rend'! modesta acham que o principal deleite dos ricos esta no 
consumo sensual - cornida, bebidas alco61icas e carfssimas, variadas 
e garantldas atividades de forrucacao. Quando consegue algum dinhei- 
ro extra, o pobre, por instinto, logo se entrega a boas comidas, a 
bebedeira ou, com um pouco mais de irnaginacao, a urna mulher." 

[GALllRAITll, 1980, p. 60) 

4. Construa uma outra versao do texto anterior, utilizando, desta vez, outros 
recurses de modalizacao. 

5. Construa uma nova versao do texto abaixo, utilizando tempos do passado, 
como rnetafora temporal. 

E interessante que as confederacoes esportivas tomern atitudes con- 
cretas para coibir a pratica do doping dos atletas em competicoes. 
Os casos comprovados dessa pratica serao julgados surnariamente, 
e o atleta em contravencao sera expulso imediatarnente da entidade. 

6. Construa uma outra versao do texto anterior, acrescenrando, desta vez, 
outros recursos de modahzacao. 

7. Imagine a seguinte situacao: voce pediu ao diretor de uma Escola de 
Medicina que indicasse a sua empresa ou escola tres proflssionais ligados 
a area de cardiologia, para a realizacao de uma mesa-redonda sobre 
os problemas do coracao, em uma cidade grande. 0 diretor indicou, 
em sua carta-resposta, um cardlologtsra, um medico obstetra e um derma- 
tologista. Voce deve escrever novarnente a esse diretor, agradecendo 
o envio do cardiologists, mas pedindo a subsutulcao dos profissionais 
nao idenrificados com a natureza da mesa-redonda, Faca isso, utilizando 
os processos de modalizacao expostos neste capitulo. 
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[Koen, 1984, p. 55] 

Para introduzir a voz de uma outra pessoa, e comum o uso 
de verbos como dlzer, falar, afirmar, como ocorre no texto acima. 
Muitas vezes, o autor do texto utiliza ainda outros verbos menos 
neutros, como enfatizar, advertir, ponderar, confidenciar. 

E precise ter cuidado ao utilizar esses verbos introdutores de 
vozes, poise bastante comum o autor de um texto utiliza-los (sobre- 

Na redacao de textos cientificos, e tambem rnuito comum fazer 
citacoes, como no seguinte trecho: 

Lakoff (1971) afirma que nao se pode admitir que seja possivel 
falar de boa ou ma forrnacao de uma frase de modo isolado, 
sem levar em coma todas as pressuposicoes sobre a natureza 
do mundo. 

Quando estarnos produzindo um texto, nem sempre somos a 
(mica voz presente. As vezes, colocamos, explicitamente, uma outra 
voz, por interrnedio de processos de citacao. E o que se chama de 
polifonia. Isso acontece, usualmente, com as reportagens de jornal 
ou revistas, onde o reporter, alem de manifestar sua pr6pria voz, 
narrando um acomecimento, pode introduzir tambern a voz de seus 
participantes ou observadores. Eis um exemplo ripico: 

Em 1982, quando a montadora [Volkswagen] suspendeu a pro- 
ducao da Brasilia, um engenheiro de la nao se conteve: "Mata- 
ram o carro errado" [ o "certo", no caso, seria o Fusca, s6 extinto 
em 1986]. Tinha la suas razoes a Brasilia oferecia, na ocasiao, 
a mesma consagrada rnecanica do Fusca, num carro rnuito mais 
espacoso e tres decadas mais moderno. 

[Qu.atro Rodas. 28 ( 4): 35] 

POLIFONIA E 
INTERTEXTUALI DADE 6 



tudo os da segunda lista) de modo a manipular a voz que apresenta. 
Yejam-se as diferencas que podem existir nos textos abaixo, apenas 
trocando o verbo introdutor da voz 

(a) 0 presidente disse que a inflacao vai diminuir. 
(b) 0 presidente advertiu que a inflacao vai dirninuir. 
(c) 0 presidente ponderou que a inflacao vai diminuir. · 
( d) 0 presidente confidenciou que a inflacao vai diminuir. 

Na posicao de Ieitor, e sempre interessante, para fugir de uma 
provavel manipulacao, trocar todos os verbos nae neutros por verbos 
neutros como dizer. 

Muitas vezes o pr6prio leitor e colocado como voz no texto, 
em sequencias come. 

(a) Imagine o leitor que ... 
(b) Imaginemos que temos a frente ... 
(c) E preciso conseguir, antes de tudo ... 

Em (a), o leitor e colocado explicitamente. Em (b), ele e colocado 
juntamente com o autor do texto. Em (c), ele e colocado como se 
fizesse pane de um conjunto abstrato de pessoas. 

De faro, o uso de expressoes como e preciso, e urgente sugere 
as perguntas. Preciso para quern? Urgente para quern? Esse quern, 
na verdade, e uma especie de uox populi a que se somam, com 
cumplicidade, o autor e o leitor. 0 autor, por adesao expllcita, o 
leitor, por inducao do autor. Algumas outras vezes, o autor coloca, 
explicita ou implicitamente, uma outra voz, no texto, cujo entendi- 
mento depende de o leitor rer, em seu repertorio, conhecimento 
de um outro texto. E o que se costuma chamar de intertextualidade. 
Suponhamos que alguern escreva o seguinte texto: 

Na questao da inflacao anual e das taxas de juro, pouca genre 
pode dizer que se encontra em berco esplendido, neste pals. 

Qualquer brasileiro percebera que o texto em questao traz dentro 
de si um pedacinho de um outro texto: o do Hino Nacional Brasileiro. 

A cornpreensao da intertextualidade, entretanto, sobretudo 
aquela colocada de forma implicita, esta sempre condicionada ao 
repert6rio do leitor. Quando eu coloco um trecho de um outro 
texto, no meu pr6prio texto, estou tentando pescar, na mem6ria 
do meu leitor, o texto original, de onde foi extraido o tal trecho. 
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1 SAJ~T-faUPERY, E. 1976. 0 pequeno principe. Trad. de D. Marcos Barbosa. 12. ed. 
Rio de Janeiro, Agir. p. 18. 

Exarninemos agora um outro texto, um pouco mais longo, ex- 
traf do do livro Homem 70, de Sergio Jose Shirato, em que o autor 
utiliza, com rara felicidade, o recurso da polifonia. 

0 caminho da personalizacao 
0 homem e um ser cuja vocacao fundamental e ser pessoa 

buscar sua unidade, sua liberdade, sua felicidade. Esta vocacao 
e conquistada a custa de sofrimentos e de riscos, porque "quan- 
do a gente anda sempre para frente nao pode mesmo ir longe" 1 

0 homem e um ser que se personaliza atraves de uma 
constante evolucao, de um continuo caminhar, de uma continua 
subida. 0 homem que aceita evoluir aceita correr uma serie 
de riscos, exatamente porque o mundo dos outros nem sempre 
e paz, amor, receptividade. Quando tudo parece estar em or- 

Eu me lembro, por exemplo, de ter lido, ha muito pouco tempo 
arras, uma cronica do Davi Nasser, na antiga revista 0 Cruzeiro, que 
comeca assim: 

Estava eu, em minha fazenda, posto em sossego, examinando 
.uma vaca [ ... ] 

E claro que a intertextualidade funcionou apenas para aqueles que 
tivessem lido o epis6dio de Ines de Castro, nos Iusiadas, de Camoes, 
cujo inicio, no texto original, tern a seguinte forma. 

Estavas, linda Ines, posta em sossego, 
De teus anos colhendo doce fruito 
Naquele engano da alma ledo e cego, 
Que a fortuna nao deixa durar muito, 
Nos saudosos campos de Mondego 
De teus fermosos olhos nunca enxuito, 
Aos mantes ensinando e as ervinhas 
0 nome que no peito escrito tinhas. 

[CAMoES, Lusiadas, canto III, estrofe 120] 

A intencao do autor da cronica deve ter sido a de fazer humor, cer- 
tamente, uma vez que existe muito pouco de lfrico em examinar 
uma vaca. 
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2 "A comunicacao e mais rara do que a felicidade, mais fragil Jo que a beleza. 
Um nada a pode suspender ou quebrar entre duas pessoas (._.): MouN1ER, E. 1964. 
O Personalismo. 2. ed., Sao Paulo, Duas Cidades. p. 70. 
3 SAL~T-ExuPERY, E. Op. cit. p. 74. 

dem, pronto! reaparecem problemas e, consequenternenre, o 
desanimo 2. o outro e alguern que encontro num processo 
igualmente diflcil como o meu. As dificuldades com as quais 
me deparo em minha conversao para ser pessoa sao as mesmas 
dificuldades que o outro encontra. Nao estou diante de pessoas 
prontas, ao contrario, rninha atitude e de fundamental irnpor- 
tancia para a personalizacao do outro. Ena troca de experiencias 
que mantemos, que encontramos a bagagem necessgria para 
o longo caminho da personalizacao. 

Neste caminho, corremos riscos inumeros. Mas correr ris- 
cos e condicao necessaria para quern quer crescer. Quern nao 
sabe "ex-por-se", nao chegara a ser pessoa, nao evolurra.jamats 
atingira a perfeicao. 

Esta evolucao significa exatamente a passagem do egocen- 
trismo para o amor. Eu vivia s6 ate que resolvi sair de mim . 
mesmo para descobrir o meu "outro-eu". Percebi a dificuldade 
de sair do meu planeta, porque ele era pequeno dernais. Nao 
havia ai lugar para duas pessoas. Mas percebi tarnbern que podia 
desernbaracar o meu pegueno mundo - jogar fora muita coisa 
velha que guardava durante o tempo de minha solidao. Cons- 
tatei, entao, que o meu planeta nao era tao pequeno assirn. 
Desatravancado, eu estava mais apto para amar de verdade. 
Compreendi que enquanto nao me conhecesse um pouco mais, 
nao poderia reconhecer como verdadeiro o mundo do outro, 
do tu. Senti necessidade de crescer em minha autoconfianca, 
de ter certeza do que eu queria, de tomar consciencia de que 
o movimento de personalizacao s6 tern pleno sentido quando 
atinge a pessoa do outro e sobretudo quando eu me torno 
capaz de ser fiel a uma rosa. 

Descobri que "o essencial e invisivel aos olhos. S6 se ve 
bem com o coracao" 3. As aparencias enganam. E preciso chegar 
ao intimo de mim mesmo para poder chegar ao intimo da pes- 
soa amada. E quanto mais eu chego ao intimo desta pessoa 
que eu quern atingir, tanto mais eu descubro as riquezas do 
meu pr6prio ser. 
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1. Escreva um pequeno texto, defendendo a liberdade de imprensa, intro- 
duzindo uma citacao sabre liberdade. 

2. Escreva um pequeno texto em que voce possa ihserir a seguinte ciracao: 
"O escravo tern um amo so, o arnbicioso tern tantos quamos sao uteis 
a sua fortuna [La Bruyere)". 

3. Idem, igual ao anterior, inserindo a citacao: "Amanha sera o primeiro 
dia do resto da minha vida [anonimo]". · 

EXERCfCIOS _ 

Logo no inicio do texto, no primeiro paragrafo, o autor coloca 
uma citacao de 0 pequeno principe, de Saint-Exupery. No segundo 
paragrafo, por intermedio de uma nota de rodape, coloca a voz de 
Mourner, fil6sofo do Personalismo, para, logo em seguida, "aterris- 
sar" ele pr6prio como voz presente em seu pr6prio texto, quando 
diz: "O outro e alguem que encontro num processo igualmente 
dificil como o meu". Finaliza o paragrafo, incorporando o pr6prio 
leitor como voz no texto: "E na troca de experiencias que mantemos, 
que encontramos a bagagem necessaria para o longo caminho da 
personalizacao". 

No paragrafo seguinte, mantern o leitor como voz no texto, ape- 
nas na primeira frase. A partir da segunda, volta a ser o narrador 
em terceira pessoa que era no inicio do texto. 

No quarto paragrafo, faz uma alusao implicita ao Pequeno prin- 
cipe, de Saint-Exupery. E o momenta da intertextualidade. Somente 
o leitor que tenha lido, previamente, 0 pequeno principe sabera 
entender o que significa sair do seu planeta, e, principalmente, o 
que significa ser capaz de ser fie! a uma rosa. 

No ultimo paragrafo, Shirato faz outra citacao direta de Saint-E- 
xupery, coloca outras vozes anonimas, por intermedio da expressao 
e preciso, e completa o texto, aterrissando outra vez, corno voz 
do autor, materializada dentro do pr6prio texto. 

0 recurso a polifonia pode ter varias motivacoes. A principal 
delas, num texto cientifico, e fazer uso do argumento da autoridade, 
para a hipotese que estarnos defendendo, ou explicitar a paternidade 
de outras hip6teses que estarnos atacando. A situacao se inverte, intei- 
ramenre, por exemplo, no caso da elaboracao de uma ata, documento 
polif6nico por natureza. No capitulo 9, mostraremos outras funcoes 
que podem ser preenchidas pela polifonia. 



4. Idem, igual ao anterior, inserindo a citacao: "O amigo de um homem 
gosta dele, mas deixa-o ficar como ele e, a rnulher de um homem 
ama-o e esta sempre tentando torna-lo alguern diferente I Chesterton]". 

5. Idem, igual ao anterior, Inserindo a citacao: "Falal haixo, se falais de 
amor [Shakespeare]". 

6. Idem, igual ao anterior, inserindo a citacao: "E certo, aflnal de comas, 
que neste mundo nada nos rorna necessarios a nae ser o arnor I Goethe]". 

7. Idem, igual ao anterior, inserindo a citacao: "Os anciaos gostarn de 
dar bons conselhos para se consolarem de nao mais estarcrn em condi- 
coes de dar maus exemplos [La Rochefoucauld]". 

8. Idem, igual ao anterior, inserindo a citacao: "A arte e uma rnentira 
que revela a verdade [Picasso]". 

9. Idem, igual ao anterior, inserindo a citacao: "Passarnos uma epoca da 
vida colecionando emocoes, e outra, colecionando saudades [Paulo 
Bonfim]". 

10. Idem, igual ao anterior, inserindo a citacao: "A oposicao sera sempre 
popular; e 0 prato servido a multidao que nao logra participar do ban- 
quete fJoaquim Nabuco]". 
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Pintores pintaram a casa por dentro e por fora. Encanadores 
reviram todo o encanarnento. Azulejistas trocaram os azulejos 
avariados. 

Existe neste texto uma redundancia flagrante, uma vez que qualquer 
pessoa sabe que pintores pintam, encanadores trabalham com enca- 
narnentos e assim por diante. Ou seja. nao ha a menor necessidade 
de explicitar agentes como pintores, encanadores e azulejistas. Deve- 
mos, pois, impessoalizar o nosso texto, descartando dele os agentes. 
Se, simplesmente, os omitissernos, teriamos: 

Pintaram a casa por dentro e por fora. Reviram todo o encana- 
mento. Trocaram os azulejos avariados. 

0 leitor dira que ficou um pouco melhor, mas nao ficou born. De 
faro, na lingua oral, e comum omitir o sujeito agente, deixando o 
verbo na terceira pessoa do plural como em 

Baterarn a porta. 

Mas, no texto escrito, os procedimentos sao outros. 0 mais co- 
mum seria dar ao texto a seguinte versao: 

Muitas vezes, escrevendo um texto, torna-se necessario impes- 
soaliza-lo, ou seja: omitir seus agentes. Ou porque seja redundante 
explicita-los, ou por nao haver conveniencia em faze-lo, dentro da filoso- 
fia daquela conhecida maxima que diz que se costuma contar o mila- 
gre mas nao o Santo que 0 produziu. 

Digamos, por exemplo, que temos de relatar a alguern as refor- 
mas por que passou uma casa. Seria bastante estranho construir um 
texto assim: 

7 IMPESSOALIZACAO 
DO TEXTO 
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A casa foi pintada por dentro e por fora. Todo o encanamento 
foi revisto. Foram trocados os azulejos avariados. 

Temos agora um texto bastante adequado. 0 recurso utilizado foi 
colocar as sentencas na voz passiva com auxiliar ser. Alias, esta e 
uma das principais funcoes da voz passiva, em portugues: permitir 
o descarte do agente, pois uma sentenca ativa, transformada em passi- 
va, pode facilmente ter seu agente omitido. 

Uma outra funcao da passiva com o auxiliar sere mudar a pers- 
pectiva de uma cena. Uma sentenca como 

Marcelo abriu a porta. 
pode ser convertida a sua forma passiva: 

A porta foi aberta por Marcelo. 
A diferenca, neste caso, sera simplesmente uma mudanca de perspec- 
tiva. Em Marcelo abrlu a porta, vemos a cena pela perspectiva 
de Marcelo. Em A porta foi aberta por Marcelo, vemos a mesma 
cena, desta vez pela perspectiva da porta. Neste nosso capitulo, entre- 
tanto, estarernos utilizando a voz passiva com ser apenas como uma 
estrategia de descarte do agente. 

A passiva com ser nao e o unico recurso, entretanto, para omitir 
o agente. Uma outra opcao e utilizar a passiva pronominal com se. 
0 texto em questao teria, dessa outra maneira, a seguinte versao: 

Pintou-se a casa por dentro e por fora. Reviu-se o encanamento. 
Trocararn-se os azulejos avariados. 
Normalmente, tanto na primeira versao com o verbo ser, como 

na segunda, com o pronome se, e comum o sujeito ficar posposto. 
E preciso prestar muita atencao, nestas situacoes, porgue, mesmo 
posposto, o verbo concorda com ele. Sentencas como 

* Foi trocado os azulejos avariados. 
* Trocou-se os azulejos avariados. 

sao malformadas. 
Se observarmos atentamente o texto que estamos irnpessoa- 

lizando, neste capitulo, veremos que ele pertence aquilo que chama- 
mos, no capitulo 5, mundo narrado, onde os tempos verbals estavam 
vinculados ao passado. Imaginemos, agora, que se trace do mesmo 
texto, desta vez, no mundo comentado, utilizando os tempos do pre- 
sence. A versao nao-impessoallzada teria a forma: 
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Os pintores pintam a casa por dentro e por fora. Os encanadores 
reveern o encanamento. Os azulejistas trocam os azulejos avariados. 

Impessoalizando, com a passiva pronominal com se, teremos. 

Pinta-se a casa por dentro e por fora. Reve-se o encanamento. 
Trocam-se os azulejos avariados. 

Utilizando a passiva com ser, terernos: 

A casa e pintada por dentro e por fora. 0 encanamento e revisto. 
Sao trocados os azulejos avariados. 

Parece que esta ultirna versao nao ficou tao boa. Geralmente, quando 
se trata de textos do mundo comentado a serem impessoalizados, 
fazemos uso, na versao com passiva com ser, de verbos auxiliares 
como dever. A mesma versao, na passiva com ser, utilizando esse 
auxiliar, teria a forrna. 

A casa deve ser pintada por dentro e por fora. 0 encanamento 
revisto. Os azulejos avariados devem ser trocados. 

Esta ultima versao ficou bem melhor. Isto se deve ao faro de que, 
quase sempre, os textos que irnpessoalizamos no presence (mundo 
comentado) sao textos que tern por objenvo fornecer instrucoes, 
normas de procedimento. 0 agente impessoalizado fica, neste caso, 
sendo, Implicitarnente, o pr6prio leitor do texto, que devera executar 
suas instrucoes. 

Uma outra maneira de se impessoalizar textos desta natureza 
e utilizar o modo imperativo, ou o infinito do verbo. Com a utilizacao 
do imperativo, teremos a seguinte versao do texto: 

Pinte a casa por dentro e por fora. Reveja o encanamento. Tro- 
que os azulejos avariados. 
Utilizando o Infinito do verbo, terernos: 
Pintar a casa por dentro e por fora. Rever o encanamento. Trocar 
os azulejos avariados. 
E possivel conjugar dois procedimemos: o uso da voz passiva 

com ser ou com se, com o imperativo, o que produziria mais duas 
versoes: 

a) versao com passiva com ser + imperativo 
Seja pintada a casa por dentro e por fora. Seja revisto o 
encanamento. Sejam trocados os azulejos avariados. 



1. Construa duas versoes do rexto abaixo. Na primeira delas, descarte OS 
agentes, utilizando a voz passiva com ser. Na segunda delas, faca o mes- 
mo, utilizando a voz passiva com se. 

A construtora concretou a laje. Logo depots, impermeabilizou-a. Em 
seguida, a construtora Jevamou as paredes e colocou os batentes das 
janelas. 

2. Construa duas versoes do texto abaixo. Na primeira delas, descarte os 
agentes, utilizando a voz passiva com ser e o verbo auxiliar dever. 
Na segunda, faca o mesmo, utilizando a voz passiva com se. 

A construtora concreta a laje. Logo depois, impermeabiliza-a. Em se- 
guida, a construtora levanta as paredes e coloca os batentes das janelas. 

3. Construa mais duas versoes do texto basico do exercicio anterior, descar- 
rando o ageme. Na primeira delas, utilize o modo imperativo. Na segun- 
da, o verbo no infinito. 

4. Construa duas versoes do texto abaixo. Na prirneira delas, descarte 
os agemes, utilizando a voz passiva com o verbo ser e o verbo auxi- 
liar dever. Na segunda delas, faca o mesmo, utilizando a voz passiva 
com se. 

0 cozinheiro escolhe duas xfcaras de arroz. Em seguida, coloca estas 
duas xfcaras numa panela e acrescenta quatro xicaras de agua. 

5. Descarte, agora, os agentes do texto basico do exercicio anterior, em 
mais duas versoes, utilizando o modo imperativo e o verbo no Infinite. 

EXERCICIOS 

b) versao com passiva com se + imperatioo 
Pinte-se a casa por dentro e por fora. Reveia-se o encana- 
mento. Troquern-se os azulejos avariados. 

Estes processos conjugados nao sao mais utilizados, rnoderna- 
mente. A versao conjugada com a passiva com ser lernbra um estilo 
biblico. A pr6pria oracao do Pai Nosso diz: Seja feita a vossa von- 
tade assirn na Terra como no Ceu. A segunda versao, conjugada 
com a passiva se, lembra o estilo juridico. De fato, a frase que aparece 
comumente, ao final de uma decisao juridica, e composta dentro 
deste tipo de conjugacao. Publlque-se e curnpra-se. 

Como vemos, e muito importante dominar esses recursos de 
impessoalizacao do agente, pois, inurneras vezes, voce tera neces- 
sidade deles. 
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Obseruacao. Preste atencao a maneira como voce resolveu a segunda versao 
do primeiro exercicio. A construcao Logo depots, impermeabilizou 
se-a e incorreta. Deve-se escrever Logo depois, impermeabilizouse, 
omitindo o sujeito (coesao por elipse), ou Logo depots, impermeabi 
Ilzou-se ela, colocando-se o sujeito, desta vez expresso, no caso reto. 



Garcia (1986), com base naquilo que chama paragrafo padrao, 
propoe uma serie de inicios de paragrafo, que denomina de t6picos 
frasais. Neste trabalho, vou utilizar a expressao topico de paragrafo, 
uma vez que existem termos colocados em inicio de sentencas, como 
uma especie de "quadro de referenda" que se chamam topicos de 
frase ou topicos .frasais. E o caso de sequencias como 

0 carro, voce viu que ele esta sem gasolina? 
em que o terrno 0 carro funciona como topico do periodo. 

Vamos, portanto, aos t6picos de paragrafo. 0 rnais comum deles 
e a declaracao inicial. Geralmeme, este tipo de topico ocorre no 
mundo comentado. Como o pr6prio nome indica, trata-se de iniciar 
o paragrafo fazendo uma declaracao, como no exemplo a seguir: 

Inicio de paragrafo 

0 paragrafo e uma estrutura superior a frase, que desenvolve, 
eficazrnente, uma (mica ideia nucleo. Apesar disso, o paragrafo nao 
deve ser uma camisa de forca do texto. Com um pouco de sensibi- 
lidade, todos n6s somos capazes de perceber o momento em que 
devemos fazer a rransicao entre um paragrafo e outro. As informacoes 
deste capitulo devem ser consideradas, portanto, apenas como bah- 
zas de orientacao e nao receitas a serem seguidas ao pe da letra. 

8 PARAGRAFO. 
T6PICO 

DE PARAGRAFO 
E DESENVOL VIMENTO 
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0 desenvolvimento do paragrafo depended, obviamente, da 
macroestrutura do texto. Ha certos tipos de desenvolvimento mais 
adequados ao texto argumentativo. Outros, ao discurso narrativo. 
You, entretanto, exemplificar algumas possibilidades de desenvol- 
vimento do paragrafo, a partir de um unico t6pico, o seguinte. 

A vida agitada das grandes cidades aumenta os indices de 
doencas do coracao. 

Desenvolvimento do paragrafo 

0 habito de correr, benefice para o coracao, os pulmoes e 
a manutencao da forma fisica, tambern origina serios problemas, 
principalmente ortopedicos. 
Um outro t6pico e a alusao hist6rica. Trata-se de iniciar um 

paragrafo, fazendo alusao a um faro acontecido, real ou ficticio. Te- 
mos, agora, a presenca do mundo narrado. Alias, no capitulo 9, voce 
podera se informar melhor e aprofundar seu estudo no que se refere 
a esse t6pico. Vamos a um exemplo: 

Em algum dia perdido na noire dos tempos, ha cerca de seis 
mil anos, o homem lancou seu primeiro barco na agua, e, flu- 
tuando, movirnentou-se pela primeira vez fora de terra firme. 
E claro que, na alusao bistorica, tarnbem estamos, de certa ma- 

neira, fazendo uma declaracao. 0 que importa, no entanto, e estar- 
mos narrando alguma coisa. 

Um terceiro tipo de t6pico e a interrogacao. A ideia nucleo do pa- 
ragrafo e colocada por interrnedio de uma pergunta. Seu desenvolvi- 
mento e feito por interrnedio da confeccao de uma resposta a pergunta. 

De que maneira uma nacao pode conciliar seu desenvolvimento 
com uma pesada divida externa? 
Um quarto tipo, muito pouco utilizado, e o da omissao de dados 

identificadores. Este t6pico visa a criar um certo suspense no leitor, 
por intermedio da ocultacao de elementos que somente vao aparecer 
no desenvolvimento do paragrafo. Vejamos um exernplo: 

De uns tempos para ca, tern surgido um elemento novo no 
cenario politico nacional. Extremamente rnovedico, ele sempre 
aparece onde nao se espera. Se o espreitamos, ele se esconde, 
em hibernacao cautelosa. 



Desenvolvimento por fundamentacao da proposicao 

A vicla agitada das grandes cidades aumenta os indices de 
doencas do coracao. Somente na ultima decada, segundo infor- 
macoes da Secretaria da Saude do Estado de Sao Paulo, o paulis- 
tano se infartou vinte vezes mais do que no decenio anterior. 
0 stress causado pela vida intensa acelera os batimentos cardia- 
cos, por interrnedio da inlecao exagerada de adrenalina e apres- 
sa o surgimenro dos problemas do coracao. 

Desenvolvimento por exemplo especffico 
A vida agitada das grandes cidades aumenta os indices de 

doencas do coracao. Imaginemos um chefe de familia que deixa 
sua casa, as 6h30 da rnanha. Logo de inicio, tern de enfrentar 
a fila da conducao. A angustia da dernora: sera que vem ou 
nao vem o 6nibus? Finalmente, vem. Superlotado. Sobe ele, 
aos trances, e logo enfrenta a roleta. - Troco? - Nao tern troco 
pra cem. - Espera um pouco pra passar na roleta. -Agora 
tern, pode passar. Finalmente o ponto de descida. 0 rel6gio 
de ponto. Em cima da hora. Nesse memento, o rel6gio do cora- 
cao do nosso amigo ja passou do ponto. Esta acelerado. Suas 
coronarias sofrem sob o impacto do stress e entrarn em debito 
de fluxo sanguineo. 

Desenvolvimemo por definicao 

A vida agitada das grandes cidades aumenta os indices de 
doencas do coracao. Vida agitada e aquela em que o individuo 
nao tern tempo para cuidar de si pr6prio, rnerce dos compro- 
missos assumidos e do tempo exiguo para cumpri-los. Entre 
as doencas do coracao, a mais comum e a que ataca as arterias 
coronarias, assim charnadas porque envolvem o coracao, como 
uma coroa, para irriga-lo em toda a sua topologia. 
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Desenvolvirnento por detalhes 

A vida agitada das grandes cidades aumenta os indices de 
doencas do coracao. 0 trafego intenso, o ruido do rrafego, as 
preocupacoes geradas pela pressa, o alrnoco corrido, o horario 
de entrar no trabalho, tudo isso abala as pessoas, produzindo 
o stress que ataca o coracao. 



1. Escreva tres t6picos de paragrafo (declaracao inicial, alusdo bistorica 
e interrogacao) a respeito do seguinte terna: 0 trabalho da mu.lher 
fora de casa. · 

2. Igual ao anterior, a respeito do seguinte terna: A Inflacao no Brasil 
3. Igual ao anterior, a respeito do seguinte terna: A Universidade brasl- 

leira e o ano 2000. 

4. Escolha um dos t6picos de cada um dos exercfcios anteriores e desen- 
volva-o por detalhes, exernplo especifico e fundamentacao da propo- 
sicao. 

5. Desenvolva o seguinte t6pico de paragrafo por detalhes, exernplo especi- 
fico e comparacao. 

Viajar de aviao, segundo os entendidos, e desfrutar do meio de trans- 
pone mais seguro e confortavel que existe. 

EXERC(CIOS _ 

Como podemos ver, nao e dificil desenvolver um paragrafo. 
As sugestoes acima, repito, nao esgotam as possibilidades. 

Desenvolvimento por comparacao 

A vida agitada das grandes cidades aumenta os indices de 
doencas do coracao. Imagine o leitor, por exemplo, um automo- 
vel dirigido suavemence, com trocas de marcha em tempo exato, 
sem freadas bruscas ou curvas violentas. A vida util desse veiculo 
tende a prolongar-se bastante. Imagine agora o contrario: um 
automovel cujo proprietario se compraz em arrancadas de "can- 
tar pneus", curvas no limite de aderencia, marchas esticadas 
e freadas violentas. A vida util deste ultimo tende a decair mise- 
ravelmente. 0 mesmo podemos fazer com nosso coracao. Pode- 
mos conduzi-lo com docura, em ritmo de alegria e de festa, 
ou podemos trata-lo agressivamente, exigindo-o fora de seu 
ritmo e de seu tempo de recuperacao. 



SEGUNDA 
PARTE 



Nesta segunda parte do livro, pretendo tratar da cornposicao 
do texto. Ate agora, estive dando os ingredientes fundamentais da 
textualidade. A partir de agora, trata-se de misturar esses ingredientes 
para obter textos reais, concretos, com diferentes finalidades. 

Meu objetivo e privilegiar o texto argumentativo, uma vez gue, 
em nosso dia-a-dia, com raras excecoes, e ele gue se manifesta sob 
a forma de dissertacoes escolares, monografias cientificas, cartas, ofi- 
cios, relat6rios, peticoes jurfdicas e editoriais de jornal. 

Em situacoes concretas, podemos dizer que o texto argumen- 
tativo raramente existe em estado puro. Ele se compoe, na pratica, 
com o narrativo e com o descritivo. Este ultimo, como vimos no 
capitulo 4, nunca existe por si mesmo, achando-se ligado sempre 
ou ao texto argumentativo ou ao narrativo. 

Mas, se dizemos que argumentativo, narrativo e descritivo se 
misturam, no processo de composicao, como identificar a sua natu- 
reza? Uma outra boa pergunta e por que se misturam? 

A resposta a primeira pergunta pode ser imediata. A resposta 
a segunda e o assunto de todo este capitulo, onde pretendo, tarnbern, 
esclarecer como argumentativo, narrativo e descritivo se misturam. 

Respondendo a primeira pergunta, podemos dizer que o que 
identifica a natureza de um texto e a sua intencionalidade. Em um 
texto em que coexistem elementos narrativos e argumentativos, va- 
mos descobrir se ele e narrativo ou argumentativo a partir da refaccao 
do percurso enunciacao-texto. Vimos, no capitulo 1, que entender 
um texto e, sobretudo, decodificar a intencao de quern 0 produziu, 

9.1 Texto argumentative ou narrative? A questao 
da relevancia ilocucional 

COMPOSICAO 
DO TEXTO 9 



ou seja, entender o que e relevante em termos ilocucionais. Se a 
intencao do autor e argumentar, a argumentacao ganhara relevancia 
sobre um eventual processo narrativo tarnbem presente. Se sua inten- 
cao e narrar, a narratividade ganhara relevancia sobre um eventual 
processo argumentative. 

Tomemos um exernplo pratico. Facarnos a leitura do texto abai- 
xo de autoria de John Kenneth Galbraith (1980, p. 90-91): 

0 levante de fevereiro de 1848 uniu grupos inteiramente 
dispares, algo que nao animou muito Marx. Havia os operarios 
que clamavam por trabalho e ganhos rnaiores. Estes foram 
acornpanhados dos comerciantes, na maioria pequenos empre- 
sarios, que exigiam liberdade de empreendimento e uma opor- 
tunidade de ressarcir-se dos prejuizos sofridos nos anos anterio- 
res de crise econ6mica. E, logo de inicio, houve o apoio dos 
camponeses, que queriam melhores precos. A lideranca do mo- 
vimento coube na maior parte a homens que queriam liberdade 
de expressao - ver-se livres da censura e das atencoes da poli- 
cia. Pela maioria dos padroes estabelecidos, os Iideres eram 
conservadores. Como simbolo da revolucao, a bandeira verrne- 
lha foi rejeitada em favor da tricolor. A tricolor foi considerada 
menos prejudicial a confianca do mundo dos neg6cios e ao 
credito popular. 

A revolta foi rapida e bern-sucedida. 0 Palacio das Tulherias 
foi ocupado. Louis Philippe achou convenience ir ernbora. Q 
Palacio de Luxemburgo foi utilizado como sede de uma cornis- 
sao que estudaria os meios de salvar os trabalhadores da mise- 
ria. Esse expediente nao era ainda um despiste ou pretexto 
evidente. 

A preocupacao com os trabalhadores concentrou-se nos 
Jardins. A assembleia ali realizada foi, como tern sido chamada, 
o primeiro congresso de trabalhadores em toda a hist6ria. Foi 
tambem, mais do que por simples acaso, um meio de segregar 
e manter sob controle os mais encrenqueiros e perigosos parti- 
cipantes da revolta. Uma coisa eraser liberal, republicano, ro- 
mantico. Outra coisa era contestar a propriedade privada, ser 
pelos direitos dos trabalhadores, por maiores salarios, por urna 
jornada de trabalho de doze horas. Que haja revolucao, mas 
que ela' nao seia irresponsavel. 

A palavra "revolucao" vern facil a lingua; sempre ha amea- 
cas de uma revolucao. Mas, se soubessernos como e dificil faze- 
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la, usariamos a palavra muito menos, e os conservadores pode- 
riam afligir-se menos com o perigo. Eles estao muito mais segu- 
ros do que julgam estar, 

Tres condicoes sao absolutarnente indispensaveis. Tern 
que haver lideres decididos, homens que sabem exatamente 
o que querem e tambern que sabern que tern tudo a ganhar 
e tudo a perder. Homens assim sao raros. As revolucoes atraem 
os homens que estao de olho na sua grande oportunidade, 
os aproveitadores. 

E preciso que os lideres tenham seguidores disciplinados, 
genre que acate suas ordens, que as execute sem muita discus- 
sao. Isto tambem e bastante dificil, os revolucionanos tern o 
habito desconcertante de achar que devem pensar por si mes- 
mos, defender seus pr6prios pontos de vista. Existe a oportu- 
nidade e muita atracao para os tagarelas. Mas estes nao podem 
nem devem ser permitidos. Homens desse jaez serao esma- 
gados enquanto discutem. 

E, acima de tudo, o outro lado deve ser fraco. Toda revo- 
lucao bem-sucedida e como o pontape numa porta ja podre. 
A violencia das revolucoes e a violencia de homens que arre- 
metern contra o vacuo. Foi assim na Revolucao Francesa. Foi 
assim na Revolucao Russa de 1917. Assim foi tarnbem na Revo- 
lucao Chinesa ap6s a Segunda Guerra Mundial. E assim nao 
foi em 1848. 

No Palacio de Luxemburgo, a lideranca era fraca e havia 
muita conversa mole. Falava-se em oficinas governamentais em 
que os homens produziriam cooperativamente para o bem co- 
mum, nao importando o que e a que custo. Ou, entao, de obras 
publicas, um grande canal subterraneo cruzando Paris, no qua! 
a imaginacao tomava o lugar da engenharia. Os salarios foram, 
em verdade, aumentados. Mas essa e outras medidas de amparo 
tiveram o efeito de aumentar os impastos e de dar aos campo- 
neses a irnpressao de que eles e que estavam pagando a revolu- 
cao. Entrementes, ninguern pensava em apoderar-se dos instru- 
mentos do poder - a guarda nacional, a policia, o exercito. 
Toda essa gente e extremamente importante na hora da verdade 
de uma revolucao. 

E esse momenta de verdade revolucionaria aconteceu nos 
primeiros dias do verso de 1848. A 23 de junho, OS trabalhadores 
decidiram abandonar seu gueto revolucionario e reunir-se em 



assernbleia no Pantheon, a algumas centenas de passos dali. 
Desse local marcharam ate a Praca da Bastilha para impor ao 
governo provis6rio os direitos de ha muito discutidos. 0 gover- 
no nao carecia de recurses, e ja estava olhando para os operarios 
com crescente apreensao. 

Os trabalhadores conseguiram chegar a Praca da Bastilha 
e ai erigir uma forte barricada. 0 primeiro ataque da guarda nacio- 
nal foi repelido, e uns trinta guardas foram mortos. As tendencias 
romanticas dos revolucionarios davam-lhes maior confianca Duas 
belas prostitutas subiram no topo da barricada, ergueram as saias 
e perguntaram qual frances, nao importando quao reacionario 
fosse, atiraria na barriga desnuda de uma mulher. Os franceses 
responderam ao desafio com uma saraivada de balas mortiferas. 

A essa altura as barricadas eram tomadas de assalto, e os 
operarios subjugados. Foram feitos prisioneiros, gue de inicio 
eram fuzilados. Mas a seguir, pelo gue consta, em consideracao 
aos moradores do local, que reclamavam do barulho, foram 
mortos a baioneta. 0 massacre estendeu-se ate os Jardins. Num 
outro gesto de consideracao, segundo a Jenda, o logradouro 
publico foi rnantido fechado durante varios dias, ate gue o san- 
gue fosse lavado ou Iimpado. Como se ve, ja em 1848 o pessoal 
estava se conscientizando do rneio ambiente. 

Marx nao se surpreendeu muito com esse resultado. A lide- 
ranca burguesa da revolucao nao inspirou sua confianca E, guanto 
aos trabalhadores, ele achou que tanto a hora como a sequencia 
cronol6gica estavam erradas. primeiro, tinha gue haver uma revo- 
lucao burguesa, e depois o triunfo socialista Mais tarde, naguele 
mesmo ano, Marx assinalou gue a revolucao, pelo menos simboli- 
camente, havia tido exito guanto a bandeira. "A republica tricolor 
agora tern uma {mica cor, a cor da derrota, a cor de sangue." 

Num primeiro momenta, podemos emender esse texto como 
meramente narrativo. Conta ele a hist6ria do levante de fevereiro 
de 1848, em Paris. Procurando interpreta-lo, entretanto, com maior 
profundidade, seremos levados a concluir que ele e importante so- 
bretudo pelas licoes que traz a respeito da natureza de uma revolu- 
cao. Em outras palavras, podemos depreender dele a seguinte ma- 
croestrutura argumentativa: o tema tratado e o da revolucao. 0 
problema explicitado e o seguinte: Quais sao as condicoes neces- 
sarias para gue uma revolucao aconteca? A tese que o autor do texto 
defende (sua resposta ao problema) e de gue sao tres as condicoes 
necessarias ao exito de uma revolucao. a) a existencia de lideres 
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McLuhan (1964) propoe uma classificacao dos vefculos ou meios 
de cornunicacao em frios e quentes. Os meios quentes sao aqueles 
que concentram a informacao num alto grau de tensao e comple- 
xidade. Os meios frios, ao contrario, oferecem a informacao diluida, 
em baixo grau de tensao e complexidade. Uma revista cienriflca seria 
um meio quente. A televisao ja se tornou um exemplo classico de 
meio frio. E claro que e muito mais facil decodificar a inforrnacao 
num meio frio do que num meio quente. 

9.2 Processos de esfriamento do te:xto. 
Importancia do repert6rio 

decididos que sabem exatamente o que querem e que saibam tam- 
bern que tern tudo a ganhar ou a perder, b) a existencia de seguidores 
disciplinados que executem as ordens dos lideres, sem muita discus- 
sao, c) o !ado contra o qua! lutarn os revolucionarios deve estar 
suficientemente fraco. Toda revolucao, segundo o autor, e "como 
um pontape numa porta ja podre". 

Mais a frente, ha uma exernplificacao da terceira condicao. a 
necessidade de os revolucionarios se apoderarem dos instrumentos 
do poder: a poli cia, o exercito. Isso torna o "governo adversario" 
fraco. 

E a argumentacao que deve sustentar a tese do autor? Esta ela 
representada justarnente pela parte narrativa do texto. 0 levante de 
1848 e exatarnente um contra-exemplo argumentative. Os revolucio- 
narios nao tinham um lider. "A lideranca era fraca", diz o autor. 
Nao havia, portanto, a condicao a). Os revolucionarios nao eram 
disciplinados. "Havia muita conversa mole", diz o autor. Nao havia 
a condicao b). 0 outro lado nao estava suficientemente fraco para 
ser chutado como uma porta podre. 0 governo dominava ampla- 
mente a guarda nacional, a policia e o exercito. Nao havia, portanto, 
tambem a condicao c). 

Como vemos, podemos perfeitamente dizer que o texto de Gal- 
braith e um texto argumentativo, porque sua intencao e argumen- 
tativa, embora, ein sua composicao, entre fartamente o elernento 
narrativo. 

Examinemos, entretanto, mais detidamente, a composicao do 
texto argumentative. Para que isso possa ficar mais claro, passemos 
ao proxirno t6pico deste capitulo. 



Estas nocoes de quente e frio podem ser transportadas para 
os textos, em geral. Dois textos escritos sobre um mesmo assunto 
podem ter "ternperaturas" diferentes. Urn deles pode ser frio e o 
outro quente. 0 primeiro condensara rnenos as informacoes. 0 se- 
gundo fara exatarnente o contrario. 0 mesrno acontece, muitas vezes, 
com o texto oral. E muito comum, em uma escola, dizer-se que 
determinado professor explica melhor a materia do que outro. Tra- 
duzindo, em terrnos da teoria de McLuhan, o professor que explica 
melhor a materia oferece aos seus alunos um texto mais frio do 
que aquele que nao a explica tao bern. 

A ternperatura de um texto, entretanto, depende tarnbem, em gran- 
de parte, do repert6rio de seus desrinararios. Repertorio e o conjunto 
de conhecirnentos e experiencias de cada individuo. Nosso repertorio 
comeca a se desenvolver dentro da familia. Mais tarde, se expande 
com a escola, circulo de amigos, vida proflssional, cultural e afetiva. 

Nesse sentido, podemos dizer que o repert6rio varia de indivi- 
duo para individuo e, no mesmo individuo, de momento a memento. 
De fato, o repertorio de uma pessoa nunca e o mesmo do de outra 
pessoa, mesmo que sejam irrnaos e se tenham dedicado, por exern- 
plo, a uma mesma profissao. Ha diferencas bem maiores entre reper- 
t6rios, como a que existe entre pessoas de culturas diferentes. Um 
irlandes e um gaucho tipico do Rio Grande do Sul terao repertorios 
fatalmente muito diferentes. 0 repert6rio e tao irnportante e n6s 
o utilizamos de maneira tao natural que muitas vezes nao temos 
nocao de que o estamos utilizando. Para ler uma simples receita 
culinaria dele fazemos uso. Por que e que, ao lermos um texto como 
Ponha tres colheres de sopa de acucar, nao nos ocorre fazer 
uma "sopa de acucar", mas sim utilizarrno-nos de urna colher de 
sopa para medir uma certa quantidacle de acucar? Sirnplesmente por- 
que sabemos, pelo nosso repert6rio, que nao existe sopa de acucar 
e que col heres de sopa podem ser utilizadas para medir ingredientes. 
Muitas das sentencas de que fazemos uso diariarnente seriam ambi- 
guas, se nao tivessernos um repertorio. Urna sentenca como 

Marnae esta cozinhando. 

que, norrnalmente, e interpretada como Marnae esta fazendo co- 
mida, poderia ser tarnbern inrerpretada por um computador (sem 
repertorio programado) como Marnae esta dentro de um caldei- 
rao para servir de almoco, como em 

0 rnacarrao esta cozinhando. 
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0 nosso repert6rio varia, tarnbem, como disse, de memento 
a momento. Uma pessoa, aos 45 anos, nao tern, nessa idade, o mesmo 
repert6rio da sua adolescencia. Nesse sentido, a famosa sabedoria 
dos mais velhos seria nada mais nada menos do que a sabedoria 
de alguern que, por ter mais anos de vida, acumulou um repert6rio 
rnais rico de experiencias. 

Mas voltemos aos textos quentes e frios. Um texto pode ser 
quente ou frio, portanto, dependendo tambern do repert6rio de seus 
leitores. Nesse senticlo, e 6bvio que um texro de Ffsica devera ser 
quentissimo para um leigo no assunto e bastante frio para um phD 
em Ffsica de uma Universidade. Mas um texto, como diziamos, pode 
ser, em si rnesmo, quente ou frio. 

Um artigo cientifico sobre astronomia e um texto quente. Um 
verbete sobre o mesmo assunto, em uma enciclopedia, ja e um texto 
frio. Assim, os textos de divulgacao cientifica e os livros didaticos 
tendern a ser frios, ao contrario dos tratados cientificos e artigos 
em peri6clicos, que tendem a ser quentes. 

Um outro exemplo bastante conhecido de texto frio e o das 
Selecoes do Reader's Digest, que condensa, inclusive, obras Iiterarias 
para urna leitura rapida de entretenirnento. 

Ha, contudo, um preconceito que e necessario extirpar: o de 
que um texto frio seja, necessariamente, menos serio e menos infor- 
mativo do que urn texto quente sobre o mesmo assunto. E bastante 
provavel que o texto frio seja mais longo que o texto quente, urna 
vez que fara menos uso de metalinguagem ou procurara traduzir 
essa metalinguagem, mas, hoje em dia, decididamente, ha uma prefe- 
rencia pelos textos frios que mantenham, embora dilui da, a mesma 
quantidade e precisao de inforrnac" o. Em areas cientificas e tecnolo- 
gicas, e comum, atualmente, criarem-se versoes frias de textos origi- 
nalmente quentes, para permitir o acesso a um numero maior de 
leitores interessados e necessitados de inforrnacao. Tais versoes sao 
chamadas de iersoes extensionistas. 

Vista a importancia dos textos frios, fica a questao "Como produ- 
zi-los? - Como fazer com que nosso leitor encontre facilidade em 
ler aquilo que escrevemos e ate mesmo prazer nessa leitura?" Uma 
primeira resposta esta vinculada a pr6pria qualidade intrinseca da 
textualidade. Um texto que faca born uso dos mecanismos de coesao 
sera mais frio do que um texto falho em sua coesao. Um texto argu- 
mentativo coerente, que explicite adequadamente sua macroestru- 
tura, sera mais frio do que um texto incoerente. Nesse sentido, toda 



Trata-se, como vernos, de uma materia que foi veiculada prirnei- 
rarnente por um meio frio, a televisao, e s6 posteriorrnente foi trans- 
formada em livro, um rneio quente. Galbraith procurou manter, du- 
rante o livro todo, na medida do possivel, a temperatura do texto 
feito para a 1V, e utilizou, para isso, o processo de cornposicao. 
Em vez de rer redigido um texto argumentativo numa sequencia 
como a que apresentamos (terna, problema, tese, argurnentacao), 
ele principia com a narrativa do levante de 1848, na forma de plot, 
como · foi explicado no capitulo 4. Coloca de inicio uma situacao 
e logo a complicacao. Os operarios e comerciantes, com o apoio 
dos camponeses, tomam o Palacio das Tulherias. Os trabalhadores 
se reunem nos jardins, em assernbleia, aguardando que o governo 

a primeira parte deste livro contribui, ainda que indiretamente, para 
o esfriamento dos textos. ' 

Uma segunda resposta a pergunta esta estreitamente vinculada ao 
processo de composicao. Examinemos novamente o texto de Galbraith. 

0 autor poderia, simplesmente, principia-lo, dizendo que uma 
revolucao somente podera ter exito quando tres condicoes estiverem 
presentes. A seguir, depois de as ter explicitado, poderia dar exemplos 
de situacoes em que elas tivessem estado presentes, como a Revo- 
Iucao Francesa ea Revolucao Russa de 1917, e de situacoes em que 
elas nao tivessem estado presentes, como a do levante de 1848. 

Teria, assim, o autor colocado o problerna, proposto sua tese 
e argumentado de maneira coerente. Mas ele quis conseguir algo 
mais, em terrnos de esfriamento do texto. Ha, inclusive, uma particu- 
laridade com relacao ao livro de onde foi extraido o texto em questao 
cujo esclarecimento contribuira, certarnente, para o entendimento 
de sua composicao. 

Galbraith foi convidado, no verao de 1973, por Adrian Malone, 
da BBC de Londres, para realizar uma serie de programas de televi- 
sac, a respeito de idelas economicas e sociais. A serie teve como 
titulo: "A Era da Incerteza". Posteriorrnente, fol transformada em 
livro. 0 pr6prio Galbraith diz: 

Ao preparar esta serie, em primeiro Iugar escrevi meticulosamente 
esbocos de cada um dos assuntos a serem abordados. Estes se 
constituiram na materia basica da qual os scripts de televisao foram 
produzidos. A partir dos esbocos originals, modificados pelos 
roteiros, eu entao escrevi o livro propriamente dito. 

[G,~.BIV\ITll, op. cit., p. XVII] 
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provis6rio lhes concedesse uma serie de direitos que exigiam. Nessc 
ponto, o autor interrompe a narrativa para desenvolver a parte argu- 
mentativa do texto. Coloca o problema e desenvolve sua proposta. 
Finalmente, encerra, narrando a solucao do plot: a derrota dos revolu- 
cionarios, que serve justamente de argumento maior de sua tese. 

Podemos dizer que Galbraith fez uso daquilo que Blikstein 
(1985, p. 65) chama de gancho frio A narrativa inicial serve para 
"agarrar" o leitor, interessa-lo no assunto e deixa-lo em suspense 
para a solucao final. Depois que o leitor foi aliciado, o autor interrorn- 
pe a narrativa e desenvolve seu discurso argumentativo, agora ja 
plenamente motivado para o leitor e, ao final, completa a narrativa, 
com o desfecho do plot. 

Esse processo de cornposicao, em que um texto argumentativo 
principia com uma pequena narrativa, real ou ficticia, e bastante utili- 
zado em reportagens, artigos ou editoriais de jornais e revistas, exata- 
mente como recurso para tornar frio pelo menos o inicio do texto, 
com o objetivo de captar o interesse do leitor. Uma revista que queira 
tratar de um tema como a ernigracao de brasileiros para o exterior 
podera, antes de problematiza-lo, comecar a contar a hist6ria de 
um brasileiro que emigrou, para, depois, entrar no processo argu- 
mentativo propriamente dito. 

Num texto, em que discute o tema da violencia contra as crian- 
cas, a revista veia (1988, 20 (39): 98) principia assim: 

0 garoto Felipe, de 3 anos de idade, debrucou-se na janela do 
apartamento onde mora com seus pats, no 2? andar de um edificio 
em Porto Alegre. A mae, Liege Pelegrini Flores, gritou desesperada 
para que o filho saisse dali. "Eu falei varias vezes para o Felipe 
nao se debrucar na janela, mas ele sempre desobedecia", conta 
Liege. "Entao peguei o Felipe com cuidado, para ele nao cair, 
e dei-lhe uma surra. Ele nunca mais se aproximou da janela." 
Na sequencia argumentativa do texto, continua, depots, a revista: 

A historia de Liege e Felipe e apenas urn a entre as milhares 
de hist6rias de pais que batem nos filhos, impondo graus varia- 
veis de sofrimento as criancas. 
O curioso e que ate mesmo artigos cientificos em periodicos 

especializados as vezes lancam rnao desse recurso. Um exemplo ex- 
tremamente interessante e feliz em seus objetivos e 0 artigo denomi- 
nado "O psicolinguista convertido", de autoria de Albano (1987), 
de que transcrevo o inicio: 
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[p. 44] 
No final do artigo, a autora coloca a solucao do plot: Stefano 

e demitido do jornal e vai fazer um curso de pos-graduacao. 
E claro que o exemplo de Albano representa algo radical, 

dentro do processo de esfriamento do texto. Nern todos os textos 
da aurora sao escritos dessa maneira gue, alias, se aproxima bas- 
tante do estilo de Monteiro Lobato nos livros infantis. A caracte- 
ristica principal de sua obra para as criancas reside em esfriar 
textos cientlficos com narrativas envolvendo o pessoal do Sf tio 
do Picapau Amarelo. 

A aurora, como se ve, coloca a situacao de um plot. Seu obje- 
tivo, no artigo em questao, e o de definir psicolingulstica, seu 
campo e seus metodos de trabalho, o que ela consegue, desenvol- 
vendo a narrativa inicial. Como "mementos" argumentativos do 
texto, podemos destacar os seguintes. 

Ao indagar brevemente sobre o significado do termo, Stefano 
aprendeu que psicolinguistica nao se faz s6 no campo (e as- 
sim que os psicolinguistas chamam a casa e a escola). 

[p. 42] 
Ali, adultos preenchem testes ou escutam com fones de ouvi- 
do rnisteriosos sons saidos do computador. La, uma gente 
de branco conversa com uma genre sofrida gue, por obra 
de um acidente, por pouco perdera a capacidade de falar. 
Mais alem - da pra acreditar? - um bando de genre munida 
de belas rnaquinas se apresenta como capaz de puxar altos 
papos com macacos. 

[p. 41] 
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Era uma vez um jovem chamado Stefano, que tinha desis- 
tido de uns tres cursos universitarios ate fazer Comunicacao. 
Stefano se formou jornalista e, como ja havia mexido com 
maternatica, flsica, psicologia etc., acabou arranjando um em- 
prego na secao de ciencia e tecnologia de um jornal de grande 
circulacao. Um dia o editor cientfflco chamou Stefano e disse: 
- Ouvi dizer que tern uns caras af fazendo pesquisa nurn 
troco chamado psicolingufsuca. Dizern que, se a coisa der 
certo, daqui a pouco vai ter bebe falando com dois meses 
de idade. 

Quero uma rnateria sobre isso pra ontem. 



Abrindo casualmente uma revista, outro dia, pude ler algumas 
manchetes e alguns pedacos de texto, cuja interpretacao nao poderia 
ser nunca literal. Eis algumas delas. 

A economia brasileira na corda bamba. 
A politica fetjao-corn-arroz do ministro Mailson e essencial, mas 
e irnportante adicionar alguns Ingredientes para que facamos 
uma bela feijoada. 
Sem controlar o deficit publico, vamos ficar enxugando gelo 
com medidas paliativas. 
A Rede Clabo engatilhou na sexta-feira passada o que prornete 
ser um de seus tiros mais certeiros na guerra com o SET pela 
audiencia nas tardes de domingo. 

9.3 A metafora como processo de esfriamento. 
Classificacao de Jensen 

1. Desenvolva, argurnenrativamente, o terna: 0 consumo de drogas na 
adolescencla. Principle desenvolvendo a siruacao e a complicacao de 
um plot envolvendo um adolescente viciado em drogas. 

Situacao. Um jovem estudante secundario experimenta droga, algu- 
mas vezes. 

Complicacao. Ele e preso pela policia, portando uma certa quantidade 
de droga. 

Interrompa, a seguir, a narrativa, e desenvolva, argumentativamente, 
o problema: Quais sao as causas que levam o jovern a se drogar? Depois 
de colocar sua tese e desenvolver a argumentacao, termine o texto, com 
uma solucao que voce devera criar para o plot inicia1. 

2. Desenvolva, argurnentativarnente, os temas abaixo, iniciando os textos 
com uma pequena narrativa. Voce podera colocar uma narrativa simples 
e curta, no inicio, como um gancho frio minimo, ou seguir o esquema 
do primeiro exercicio, elaborando plots para cada um dos ternas, seguin- 
do o esquerna. situacao, compticacao, argumeruacao e solucao. 

1) A poluicao ambiemal 
2) A distribuicao de renda no Brasil 
3) A televisao ea propaganda 
4) A guerra moderna 
5) As rela~oes humanas e o trabalho 

EXERCfCIOS _ 
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Metaforas de restauracao 
A metafora de restauracao e subdividida em: metafora medica, 

rnetafora de roubo, de conserto e de limpeza. 

Nao devera ser dificil ao Ieitor lembrar outros exemplos ou 
mesmo encontra-los nos jornais diaries que, volta e rneia, falam em 
fritar ministros da Fazenda, fazer uma cirurgia nos juros ou criar 
trens da alegria. Ate mesmo nossa linguagem falada do dia-a-dia con- 
tern um nurnero bastante grande de expressoes nao literais. Quantas 
vezes alguern diz que se esta lixando para a opiniao publica ou que 
esta afogado em problemas, ou que esta na crista da onda. 

A utilizacao de palavras ou expressoes figuradas, principalmente 
as comparacoes e metaforas, e um poderoso recurso de esfriamento 
do texto. 

Dizer que conversar com fulano e coma tomar cerveja quente 
tern mais vida do que simplesmente dizer que e tedioso conversar 
com fulano. Existem ate mesmo metaforas estratificadas coma conge- 
larnento de precos, rolar a dlvida, ou abrir ou fechar um regime 
politico. 

0 assunto campeao nesse tipo de recurso e, sem duvida alguma, 
a economia. Talvez porque a unica maneira de digerir o econornes 
seja traduzi-lo em uma linguagem mais acessivel ao repert6rio do 
leitor comum. A utilizacao das metaforas tern exatamente esta funcao. 
procurar pescar no repert6rio de um leitor uma imagem de que ele 
se possa servir para entender o conteudo proposicional de um texto. 

Dizer, por exemplo, para o cidadao comum, que as altas taxas 
de juro estao colocando em perigo a contencao da inflacao e que 
o "ministro da Fazenda parece nao ter condicoes de resolver esse 
urgente problerna", pode ser quente demais. Dizer, entretanto, que 
"as taxas de juro colocaram a inflacao na marca de penalti e que 
o rnlnistro da Fazenda nao tern a menor chance de pegar essa bola" 
esfria bastante a mensagem, uma vez que qualquer brasileiro tern 
ern seu repertorio as regras de futebol e sabe muito bem o perigo 
representado por uma cobranca de penalidade maxima. 

Jensen (1975) trata das metaforas na producao de textos que 
procuram resolver problemas sociais e propoe uma interessante clas- 
sificac;ao que reproduzimos aqui. 

Classifica o autor as metaforas em cinco tipos fundamentals: 
rnetaforas de restauracao, metaforas de percurso, metaforas de unifi- 
cacao, metaforas criatiuas e metaforas naturais. 
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A rnetafora medica compara a sociedade ao corpo humano. Essa 
imagem antropom6rfica coloca situacoes de males e curas e permite 
a todos, velhos, criancas, homens, mulheres, ricos e pobres, entender 
facilmente um problema qualquer. 0 desejo de se manter saudavel 
e tarnbern compartilhado por todos, ea saude tern prioridade, pois 
dela dependem a vida e a morte. Dessa maneira, podemos falar no 
cancer da inflacao, no rernedio amargo do congelamento dos salarios 
e assim por diante. Imaginemos um texto completamente literal, 
como o seguinte: 

Vamos ver como se cornporta a economia brasileira, ate o final 
do ano. 0 indice de inflacao do pr6ximo mes devera ser o 
indicador que nos permitira saber se a economia do pais ja 
apresenta sinais de recuperacao ou se, ao contrario, ela ainda 
id requerer um trabalho maior para chegar a um ponto de 
equilibrio. · 

Vejamos, agora, este mesmo texto, em uma outra versao, utili- 
zando a merafora rnedica. 

Vamos ver como se comporta a saude da economia brasileira 
ate o final do ano. O termornetro da inflacao do pr6ximo mes 
indicara se o pais podera deixar a UT.I., ou se, ao contrario, 
precisara de uma terapeutica ainda rnais seria para conseguir 
curar-se. 

Sem duvida alguma, o segundo texto e mais comunicativo, por 
ser mais frio, gracas a utilizacao do recurso da metafora. 

A rnetafora de roubo e utilizada em situacoes, por exemplo, 
em que um povo pode ter sua liberdade roubada. Falamos, tambem, 
as vezes, em libertar nossas ernocoes ou em aprisionar uma ideia. 

A rnetafora de conserto pode ser utilizada em textos em que 
alguern diz que e preciso consertar as rachaduras de um partido 
politico ou que e necessario encontrar a formula do cirnento capaz 
de unir um grupo em torno de um ideal. 

A metafora de limpeza e muito didatica, pois qualquer dona- 
de-casa sabe que e preciso manter a casa limpa. Na transicao da 
chamada Velha Republica para a tambern chamada Nova Republica, 
ficou famosa a expressao "entulho autoritario". Diziarn os politicos 
da epoca que era preciso varrer o entulho autoritario. 0 senhor 
Janio Quadros e um exemplo perfeito de um politico que sempre 
utilizou para sua campanha a rnetafora de limpeza, materializada, 
inclusive, pela figura da sua famosa vassoura. 



Metaforas de unificacao 
Divide Jensen as rnetaforas de unificacao em rnetafora de paren- 

tesco, metafora pastoral e rnetafora esportiua. 
Na rnetafora de parentesco, podemos dizer que o pals e uma 

grande familia, onde os pais se esquecem da maior parte de seus 
filhos, deixando-os na pobreza absoluta, ou que o Brasil ea terra-rnae 
e assim por diante. A rnetafora pastoral e largamente empregada 
pela Igreja, quando diz que Deus e um pastor que toma coma de 
suas ovelhas. A rnetafora esportiva e largamente utilizada. Podemos 
dizer que, nos acordos internacionais, determinado pals rem feito 
muitas faltas perto da area, correndo um risco desnecessario, ou 
que ta! medida de governo foi um go! de placa marcado contra 
a recessao. 

Metaforas de percurso 
Nesse tipo de metafora, associa-se a resolucao de um problema 

a uma jornada. Essa metafora se subdivide, segundo Iensen, esti.per- 
curso em terra , no mar e rnetafora de cativeiro. 

A metafora de percurso em terra fala geralmente em estradas, 
encruzilhadas, obstaculos etc. Podemos, por exemplo, produzir uma 
outra versao do texto de economia, para o qua! ha pouco utilizamos 
a metafora medica, da seguinte maneira: 

Vamos ver que caminhos vai percorrer a economia brasileira 
ate o final do ano. A inflacao do pr6ximo mes devera ser o 
obstaculo mais poderoso. Se for vencido, estaremos no caminho 
certo, depois de muito cansaco. 

A rnetafora de percurso no mar e bastante poderosa, porque 
sugere sempre a possibilidade de um naufragio. E comum ouvirem- 
se expressoes como Esta.mos no mesmo barco, Tabua de salva- 
~ao, Vamos afundar etc. Uma nova versao do texto sobre economia, 
utilizando a rnetafora maritima, teria a seguinte feicao. 

Vamos ver em que aguas vai navegar a economia brasileira ate o 
final do ano. A bussola da inflacao do pr6ximo mes indicara se 
o pais encontrara mar calmo ou se devera enfrentar ainda mais 
ternpestades, antes que consiga chegar a algum porto seguro. 
Utilizando a metafora de cativeiro, podemos dizer que pessoas 

sao escravas do sexo, que o diretor de uma empresa e um perfeito 
feitor de escravos etc. 
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Metaforas naturals 

As rnetaforas naturals se classificam, segundo Jensen, em meta- 
jora claro-escuro, metafora de fenomenos naturais e metafora biolo- 
gica. 

A rnetafora claro-escuro trabalha com a dicotornia Iuz/escuridao. 
Sao bastante conhecidas as expressoes: Finalmente, ha uma luz 
no fundo do tunel, Fulano enfrenta uma noite escura de de- 
sespero, Raiar de um novo dia. 

Na metafora de fenornenos naturals, falamos em avalanche 
de problernas, chuva de sugestoes, que o pals esta a beira do abis- 
mo etc. 

Na metafora biol6gica, podemos cornparar pessoas e animals. 
Dizer, por exernplo, que determinado politico e um abutre, ou que 
se comportou como um leao, defendendo uma deterrninada medida. 

As metaforas criativas se dividem em metaforas de construcao, 
de tecelagem, de compositor e de laurador. 

Podemos dizer, utilizando a metafora de construcao, que um 
pais precisa ser reconstruido, ap6s um pertodo de ditadura. Podemos 
dizer que determinado polf tico e 0 pilar da democracia OU que 
a educacao no pals e urna casa que cornecou a ser construida 
pelo telhado. 

A rnetafora de tecelagern e usada, por exemplo, quando dizernos 
que precisamos encontrar o fio da meada de um problema, ou quan- 
do dizemos que existem buracos na texrura de uma sociedade. 

A rnetafora de compositor ou, mais genericamente, musical, e 
utilizada quando dizemos que todos precisamos tocar pela mesma 
musica, OU dancar Conforme a musica, OU quando dizernos que fula- 
110 de ta! foi a nota desafinada em uma reuniao. 

A metafora de lavrador e de aplicacao quase universal. E conhe- 
cida, por exemplo, a famosa parabola do semeador utilizada por 
Vieira, no "Serrnao da Sexagesima'', em que compara a palavra de 
Deus a uma semente que podera ser lancada na terra fertil, sobre 
espinhos ou sobre as pedras. 

Podemos dizer, usando essa metafora, que e chegado o tempo 
da cclheira, depois de uma formatura, ou que e preciso adubar a 
consciencia das criancas com bons exemplos. 

Metaforas criativas 
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1. Redija uma nova versao do texto abaixo, utilizando uma rnetafora de 
restauracao. 

0 esporte mundial vem sofrendo, ha muito tempo, os efeitos negativos 
do uso do doping. E preciso que haja acoes coordenadas entre os 
dirigentes esportivos dos diversos paises, no sentido de tornar rotina 
os exames anti-doping e punicoes exemplares para aqueles que de- 
rnonstrarern resultados positivos. 

2. Redija uma nova versao do texto abaixo, utilizando uma metafora de 
construcao. 

Os paises europeus estao empenhados na tarefa de reunir esforcos 
objecivando um mercado comum europeu suficienternente forte, ca- 
paz de resistir a qualquer ti po de pressao extern a. 

3. Redija um a nova versao do texto abaixo, utilizando uma metafora natural. 
Finalmenre, existe uma boa novidade no campo dos exames vestibu- 
lares. Depois de anos e anos de cruzinhas, nas multiplas escolhas, 
reaparece a prova dissertativa, nas principais Universidades do pals. 

4. Redija uma nova versao do texto abaixo, ucilizando uma metafora de 
percurso. 

Durance todo o transcorrer da vida humana, as pessoas tern que veneer 
sucessivos desaflos, uns rnaiores, outros menores, alguns cruciais. Na 
verdade, nao ha dia em que nao se tenha que resolver um novo 
problema ou tornar uma nova decisao em relacao a um problema 
amigo. 

A classiflcacao de Jensen nao esgota, obviamente, a tipologia 
das metaforas. Poderiamos incluir ainda outros tipos, como a meta- 
jora militar, que pode ser exemplificada com textos como. 

Os defensores do meio ambiente abriram ontern fogo cerrado 
contra as posicoes dos ernpresanos que prerendem construir 
na orla maritima. Ao final do combate, percebeu-se, entretanto, 
que a municao dos ecologistas era puro festim. 

A licao que se pode tirar da utilizacao das rnetaforas e que sem- 
pre e possivel esfriar e motivar um texto com elas. E importante, 
contudo, nao ceder ao exagero ou aos cliches. 
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Tendo chegado ate aqui, voce ja possui os ingredientes funda- 
mentais para produzir um texto coerente, coeso, bem articulado e 
bem composto. Trata-se, agora, de enfrentar problemas especificos, 
dentro da sua escola, universidade ou empresa. 

Na escola, ou em uma situacao de vestibular, enfrentando um 
tema dissertativo qualquer, voce podera, primeiramente, equacio- 
na-lo em termos de problema, hip6teses, tese e argurnentacao, como 
foi ensinado no capitulo 4. Em seguida, podera esquernatizar um 
processo de composicao que inclua motivacao e esfriamento. Podera 
pesquisar um tipo de narrativa inicial, como foi ensinado no capitulo 
4 e no t6pico 9.2, e desenvolve-la como gancho frio. Na redacao 
do texto, propriamente dito, podera fazer uso das inumeras possibi- 
lidades de coesao ensinadas no capitulo 2. Surgindo oportunidade, 
voce podera tarrrbem utilizar metaforas como as propostas no t6pico 
9.3, a fim de tornar mais claro ou motivado um tipo de argumento. 

Se o seu problema e elaborar um relat6rio de pesquisa, voce 
podera fazer uso das informacoes do capitulo 5, a respeito da utiliza- 
c;ao dos tempos verbais, e tambem das informacoes do capitulo 7, 
a respeito da impessoalizacao do texto. 

Se se tratar de uma ata de reuniao, serao importantes as informa- 
coes sobre polifonia, contidas no capitulo 6. 

Na elaboracao de cartas, oficios e memorandos, sera importante, 
alern das licoes sobre coesao e coerencia, levar em conta as explica- 
coes sobre modalizacao constantes no capitulo 5. 

Passemos agora a apresentacao formal do texto escrito. 

9.4 Colocando em pratica o aprendido 

5. Redija uma nova versao do texto abaixo, utilizando uma metafora de 
unificacao. 

Num partido politico, e necessano que seus membros se coordenem 
por uma mesma carta de principios a fim de que se possa sentir 
na fala de cada um cleles, por diferente que possa ser, uma mesma 
diretriz fundamental. 



A forrnatacao ou apresentacao formal do texto escrito, ha algum 
tempo arras, obedecia quase que exclusivamente a discutiveis crite- 
rios de estetica. Hoje em dia, entretanto, esses criterios foram substi- 
tuidos por criterios ergon6micos, ou seja, criterios que tern por obie- 
tivo apresentar um texto de maneira a facilitar a sua leitura da melhor 
maneira posslvel. 

A primeira observacao sobre a formatacao e que, idealmente, a 
"mancha grafica", ou seja, a pane escrita em uma folha de papel deve 
ocupar, aproximadamente, uma area equivalente a parte em branco, 
representada pelas quatro margens. E claro que nem sempre isto 
e possivel, em funcao do preco do papel, tarifas de postagem etc. 

A margem direita, embora deva existir, nao precisa ser alinhada 
de maneira estrita. Por esse motivo, sao perfeitamente dispensaveis os 
recursos de colocacao de pontos, traces ou barras como "tapa-margern". 

A divisao de palavras, no processo de translineacao, deve ser 
pouco utilizada. No maxirno 20 ou 25% das palavras de uma pagina 
devem ser divididas, ao final de suas linhas. 

A divisao das palavras deve ser feita sempre com o emprego do 
hffen a direita da parte da palavra a ser dividida e nunca com um 
trace embaixo da ultima letra, como fazem muitas pessoas. No caso de 
translineacao de palavras compostas, basta um hffen apenas, na linha 
superior, nao sendo necessario, portanto, repeti-lo na linha inferior. 
Nao se divide, tambern, urna palavra de uma pagina para outra. 

A paragrafacao deve ser feita por blocagem, isto e, deixando-se 
um espaco em branco entre cada paragrafo, como vern sendo feito 
neste livro. Por esse motive, nao ha necessidade de se iniciar os 
paragrafos deixando espacos em branco a direita da margern esquer- 
da, dentro do sisterna tradicional de endentamento. 

10 FORMATACAO 
DO TEXTO 



E claro que todas as informacoes deste ultimo capitulo devem 
ser entendidas como sugestoes que poderao ser executadas, inclu- 
sive, no proprio texto rnanuscrito, que ganhara, dessa maneira, uma 
melhor eficacia em sua apresentacao. 

joaquim da Costa Aguiar 
Gerente de Compras 

Atenciosarnente. 

Quante a questao dos novos prazos de pagamento solicitaclos, 
estamos ainda realizando estudos, e esperamos, dentro em 
breve, ter tarnbern uma deflnicao. 

Acabamos de receber sua correspondencia com a nova lisragem 
de precos. Prerendemos estuda-la e enviar pedidos denrro de 
15 dias. •· 

Prezaclo Senhor, 

Exmo. Sr. joao cla Silva 
DD. Presidente da Tecelagem X SIA 

Sao Paulo, 11 de setcrnbro de 1988 

E interessante, tarnbern, dcixar um pequeno espaco em branco en- 
tre o ponto finale a letra rnaiuscula que irucia um novo periodo dentro 
de um mesmo paragrafo, Dcssa rnaneira, os periodos tarnbern acabarao 
sendo blocados ergonomicamente dentro de seus pr6prios paragrafos. 

Na apresentacao de cartas e oficios e bastante comum, atual- 
mente, deixar de centrar data, vocative e assinatura, colocando tudo 
a esquerda, como o exernplo a seguir. 
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A maior parte das palavras de portugues possui uma de suas 
silabas pronunciada com maior forca expirat6ria. Estas palavras sao 
chamadas palauras t6nicas e a silaba pronunciada com maior forca 
expirat6ria chama-se silaba t6nica. · 

Existern, tambern, em portugues, algumas palavras que, nao sendo 
pronunciadas com forca expirat6ria, se ap6iam foneticamente em ou- 
tras, t6nicas. Estas palavras sao chamadas palavras atonas. Na frase 

Voce sabe como ele me viu? 

11.1 Acentuacao grafica 

11.1.1 Palavras tonicas e palavras arenas 

Tern este apendice dois prop6sitos definidos. 0 primeiro deles 
e servir de base para uma revisao de aspectos gramaticais com os 
quais voce ainda nao esta familiarizado ou dos quais voce se tenha 
eventualmente esquecido. Digamos, por exemplo, que voce perceba 
que esta com dificuldades no uso de virgulas. Voce procurara, no 
apendice, a teoria sobre o emprego da vfrgula e fara os exercfcios 
que voce mesmo podera corrigir, consultando a parte final do livro. 
0 segundo proposito e servir de consulta para alguma duvida. Para 
isso voce podera consultar, previarnente, o guia de dificuldades, em 
ordem alfabetica, tambern no final do volume. 

Introducao 

11 CORRE<;AO 
GRAMATICAL 

DO TEXTO 



fisica, bussola, acadernico, genero 

Todas as palavras proparoxitonas sao acentuadas graficarnente, de 
acordo com a pros6dia: 

tinta ibero omega fluido 
ariete maquinaria flexivel rubrica 
insonia avaro batavo bavaro 
ruim delirio gratuito ciclope 
filantropo levedo Gibraltar hangar 
improbo intuito pudico ureter 
zenite gluten monolito circuito 
alibi aerostato arquetipo voo 
aerolito acrobata anodino avaria 
conjuge desvario erudite forruito 

11.1.2 Regras de acentuacao grafica 

Regra das proparoxitonas 

1. Assinale as palavras t6nicas e as palavras arenas. 
Um homem s6 e verdadeiramente livre, quando sua liberdade pode 
caminhar com a liberdade dos outros homens. 

2. Assinale as silabas t6nicas das palavras abaixo: 
(Oaseruacao. As palavras abaixo estao propositadamente sem acento gra- 
fico.) 

EXERcrc1os _ 

as palavras voce, sabe, ele e viu sao tonicas: como e me sao atonas. 
As palavras tonicas tern suas silabas tonicas em tres posicoes: 
a) ultima silaba: voce, venci. Estas palavras sao chamadas oxito- 

nas, 
b) penultima sflaba: sabe, amavel, Estas palavras sao chamadas 

paroxitonas, 
c) antepenultima silaba. arabe, Iampada Estas palavras sao cha- 

madas proparoxitonas. 
Algumas palavras tonicas tern suas silabas tonicas assinaladas 

por um sinal chamado acento grafico. 
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ideia, doi, her6i, apoio, chapeu 

Casas especiais 

1) Os ditongos abertos ei/oi/eu sao acentuados graficarnente: 

a) I, n, r, x (estas consoantes se encontram na palavra rouxi- 
nol, que voce podera usar como recurso mnemonico) 
util, amzvel, textil, hifen, eden (mas hifens, edens), eter, cara- 
ter, t6rax 

b) ditongo: 
serio, colegios, estrategia, orfao, orgao 

c) um(s) 
medium, albuns 

d) i(s), u(s) 
jiiri, tenis, lapis 

e) a(s) 
orfa, irnas 

f) ps 
biceps, forceps 

Sao acentuadas graficamente todas as palavras paroxitonas ter- 
minadas em 

Regra das paroxitonas 

refem, alem, porem, parabens 

Incluem-se: 
a) os rnonossilabos tonicos: se, fe, 
b) formas verbais com pronomes atones. faze-lo, ajuda-lo, tra- 

lo-as. 
Todas as palavras oxitonas de mais de uma sflaba terminadas 

em em(s) sao acentuadas graficamente: 

Regra das oxitonas 

Todas as palavras oxitonas terminadas em a(s), e(s), o(s)  
vogais baixas OU medias - Saa acentuadas graficamente: 

Canada, cafe, robo 



PAIAVRAS ATONAS 
para (preposicaoi 
por tpreposicao) 
pelo, pela, pelos, pelas ( combinacao 
de preposicao com artigo) 
pera ( expressao arcaica) 
polo(s), pola(s) (combinacao arcaica) 
co'a, co'as (com + a(s)) 

P.AIAVRAS TONICAS 
para ( verbo) 
par (verbo) 
pelo, pelas, pela (verbo) 
pelof s) ( substantivo) 
pera ( substantivo) 
p6lo (substantivo) 
coa, coas ( verbo) 

1) Diferencial de timbre (aberto/fechado) 
pode - pode ( verbo poder) 

2) Diferencial de intensidade 

Regra do acento diferencial 

averigue, apazigue 

4) Regra do trema 
Emprega-se o trema nos grupos gue/gui, que/qul, em que 

0 u for pronunciado e for atono. 
cinquenta, linguica, bilingue 

Quando o ufor pronunciado e for tonico, coloca-se um acento 
agudo sobre ele: 

enjoo 
voo 

Eles creern 
Eles veern 

2) 0 i e o u tonicos, quando formarem hiato com a vogal anterior, 
sac acentuados graficarnente, se estiverern sozinhos em suas sila- 
bas, ou acompanhados de s. 

bau, saude, Cambui, dai, Luis, pais 
2a) Quando estiverem sozinhos em suas silabas, mas seguidos de 

nh, nao sao acentuados: 
campainha, bainha 

3) Regra dos hiatos oo/ee 
Acenrua-se a primeira vogal dos hiatos oo/ee, desde que essa 

vogal seja tonica: 
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11.2 Emprego do acento da erase 
Crase vem a ser o fenomeno da fusao de duas vogais iguais 

em uma s6. A palavra cor, em portugues, e um exemplo de erase. 

coroa 
gas 
apoio (substantivo) 
juizo 
destroier 
toda 
perpetuo 
somente 
ptloto 
conforto 
Cicio 
ali 
instancia 
travessia 
ovo 
vandalo 
incluia 
centigrado 
amiude 

Ideia frente 
circuito materia 
bloco apoio (verbo) 
possivel .. construidos 
sismografo gratuito 
por (verbo) planicie 
item tatu 
milenio bordo 
gladio dificil 
sovietico formidavel 
eletron responsavel 
proprio juiz 
estagio veiculo 
move! moveis 
fez asteroide 
pessoa alem 
fertil media 
semen resistencia 
leoa nivel 

Acentue graficamente, quando necessario: 

EXERCfCIOS _ 

Obseruacao importarue. Os casos mais frequentes de acentuacao gra- 
fica, em lingua portuguesa, correspondem ao uso da regra das propa- 
roxi tonas (todas as proparoxitonas sao acentuadas) e da regra das 
paroxitonas terminadas em ditongo ( todas elas sao tarnbern acentua- 
das ). Se voce dominar apenas essas duas regras, podera acentuar 
corretamente aproximadamente noventa por cento das palavras de 
qualquer texto que vier a redigir. 

eles tern 
eles vern 
eles detern 
eles obtem 

ele tern 
ele vem 
ele detern 
ele obtern 

3) Diferencial morfol6gico 
Aparece na terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir ( e 

seus derivados), para diferencia-Ia da terceira pessoa do singular: 



Ela provern da palavra colore, em latim. A prirnelra modificacao 
aconteeida foi a queda do I intervocalico, de que resultou a palavra 
coor, assim eserita e pronunciada ate meados do seculo XN. Por 
essa epoca, ocorreu a erase dos dois os, produzindo a forma atual 
cor. A forma colore, com I e os dois os, ainda sobrevive, como 
sabemos, no adjetivo colorido. 

A erase pode, entretanto, aeonteeer tambern dentro de uma frase 
do portugues atual. Vejamos a seguinte sentenca 

(1) Rosana entregou o presente ao namorado. 
Nesta sentenca, temos a preposicao a, vinculada ao verbo entre- 

gar, ligada ao artigo o do substantivo namorado, num proeesso que 
os gramaticos chamam de combinacao. De faro, ninguem pronuncia 
ou escreve a sentenca (1) com esses elementos separados como em: 

(la) *Rosana entregou o presente a o namorado. 
Ate aqui nao temos ainda o fenomeno da erase, uma vez que 

as duas vogais em questao nao sao iguais. Vejamos agora outra sen- 
tenca 

(2) "Rosana entregou o presente a a crianca. 
Temos, nesta sentenca, dois as. 0 primeiro deles ea preposicao 

a, que, eomo vimos, esta vinculada ao verbo entregar, 0 segundo 
e o artigo definido a, vinculado ao substantivo crfanca. Se juntas- 
semos os dois, eomo fizemos em (1), teriamos: 

(3) *Rosana entregou o presente aa crianca. 
0 que acontece, entretanro, e a erase. A fusao dos dois as em 

um s6. Para assinalar essa fusao ou erase e que fazemos uso do 
acento grave ( ' ), produzindo assim: 

( 4) Rosana entregou o presente a crianca. 
Disso tudo que vimos, podemos concluir que duas sao as condi- 

coes necessarias para a existencia da erase em portugues e, conse- 
quenternente, do aeento grave, seu marcador grafico: 

Primeira condicao: existencia de uma palavra que exija a prepo- 
sicao a. 
Exemplo: entregar a, ir a, quanto a 

Segunda condicao. existencia, logo a seguir, de uma palavra 
feminina que esteja admitindo artigo a. 
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As vezes, a segunda condicao, embora nao exista norrnalmen- 
te, passa a existir. Nesse easo teremos erase e acento grave. Nin- 
guem diz Vim da casa agora, mas Vim de casa. Casa, portanto, 
no sentido de Iar, nao admite artigo. Mas, se estiver sendo modifi- 

(7) Enviamos uma earta {:} sua secretaria. 

Vera. ( 6) Enviamos uma earta 

Algumas vezes, esta segunda condicao e preenchida pela pri- 
meira vogal do dernonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas, 
como em: 

(5) Enviei convites aquela gente. 
Ninguern, como sabemos, pronuncia ou escreve: 

(Sa) * Enviei convites a aquela gente. 
Logo, nao existe erase e, portanto, acento grave antes de: 

a) substantivo masculino: 
Os romanos andavam a cavalo. 
As lojas do Shopping vendem a prazo. 

b) verbo: 
Estamos aver os relat6rios. 
Estou disposto a rever o processo. 

c) artigo mdefinido: 
Enviei flores a uma moca bonita. 

d) express6es de tratamento do tipo Vossa Excelencia, Vossa 
Senboria. 
Ja escrevi duas eartas a Vossa Excelencia. 

Muitas vezes, a segunda condicao necessaria, a existencia do 
artigo feminino a, e facultativa. 0 artigo definido e de emprego facul- 
tativo antes de pronomes possessivos e substantivos pr6prios em 
portugues. Tanto podemos dizer Vera chegou, como A Vera che- 
gou. Tanto podemos dizer, tambern, Sua secretarfa chegou como 
A sua secretaria chegou. Logo, tambem teremos: 



(9) Nao Iul a casa de Vera ainda hoje. 
0 mesmo aconrece com nomes de cidade. Dirernos 
(10) You a Brasilia. 

pois dizemos Brasilia e a capital do pals e nao *A Brasilia e a capital 
do pais. Dirernos, entretanto, 

(11) You a Brasilia de JK. 
pois podemos dizer 

(12) A Brasilia de ]K era bem menor que a atual. 
Existe erase (e, consequenternente, o acento grave) antes de 

locucoes, eomo em 
a noite, a custa de, as tres horas, a uma hora 

(O uma de uma hora nao e artigo indefinido, mas numeral, por 
isso pode ser preeedido de artigo, ocasionando a presenca da segun- 
da condicao da erase.) 

As vezes, parte da locucao esta apagada, mas, mesmo assim, 
mantemos a erase e o acento, eomo em 

(13) Servimos carnarao a [moda] grega 
Com a palavra terra significando o oposto a bordo, nao temos 

a segunda condicao, logo nao teremos erase: 
(14) Os rnarinheiros desceram a terra. 

De faro, o marinheiro que ficava no alto do rnastro, quando via terra 
dizia Terra a vista!, e nao •A terra a vista! 

0 mesmo acontece com a palavra distancla, Quando a distancia 
nae e explicitada, nao temos o artigo e, portanto, nao temos erase, 
eomo em 

(15) Vi um bareo a distancia. 
Quando a distancia esta especificada, existe o artigo, e, portanro, 
a erase, eomo em 

(16) Vi um bareo a distancia de 800 m. 

mas 

cada por urna expressao, podera admiti-lo, como em: Vim da casa 
de Vera. Escreverernos, portanto, 

(8) Nao fui a casa ainda hoje. 
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11.3 Indicacao para o emprego de algumas letras 
A melhor maneira de escrever as palavras corretamente e, em 

caso de duvida, consultar um born dicionario. Ha, entretanto, algumas 
sugestoes que podem reduzir essas consultas. A primeira delas e 
bastante generica. Implica cada usuario da lingua procurar familiari- 
zar-se com seu lexico de situacao. Digamos que alguem seja medico. 
Seu lexico de situacao camera palavras coma: termometro, bisturi, 
estetosc6pio e outras bastante mais especializadas. Se se tratar de 
um advogado, palavras coma petlcao, sentence, acordao etc. serao 
rnuito mais frequentes e comporao seu lexico de situacao. 

Algumas outras pequenas sugestoes serao, entretanto, igualmen- 
te uteis. 

Nas frases que seguern, indique a erase, quando houver: 
1) Resistimos a paixao rnais por sua fraqueza do que por nossa forca 
2) A rebeliao contra os tiranos e obediencia a Deus. 
3) Cristina chegou a uma hora e estava a procura do Mauricio. 
4) Simone voltou duas vezes a casa, a procurar o passaporte. 
5) Aguele que sobrevive a seu inimigo, um dia s6 que seja, atingiu 

a sua meta. 
6) 0 amor ve, a distancia, a liberdade, mas prefere ficar preso a 

docura de um sorriso. 
7) Apresserno-nos a ceder a tentacao, antes que ela se va. 
8) Os restaurantes de bordo servem lanches a base de sanduiche. 
9) Quante as experiencias, os clubes enviam propostas a Ciranda 

da Ciencia. 
10) Ha pessoas que compram a fama e outras que se vendem a ela. 
11) Renunciamos a paz, a medida que queremos preservar nossa 

liberdade. 
12) A visita a National Gallery, em Londres, favoreceu a compreensao 

dos quadros de Monet. 
13) Atribuia-se a iniciativa privacla a maloria dos beneficios socials. 
14) A visita a reserva da Lagoa Sao Paulo provocou uma reacao a 

crise ecologica. 
15) A felicidade nao e o pao, mas o sonho que se oferece as pessoas. 
16) A 16gica maternatica permite as pessoas ordenar fatos, objetos 

e numeros. 
17) E importante ser sensfvel as diferencas entre as pessoas e as 

suas ernocoes. 

EXERCfCIOS _ 



abajur 
ab6bada 
adolescente 
alcapao 

Apresentamos, a seguir, uma relacao de palavras em que, geral- 
rnente, existe duvida quanto a grafia: 

a beca ab-rogar 
abalizado abdome 
abrasar abscesso 
aduzir aerossol 

( 4) Viagem com g e substantivo. 
Viajem com j e verbo (E importante que voce viaje.). 

(3) As palavras denvadas, em geral, escrevem-se com a mesma letra. 
Da palavra tras, por exemplo, temos as palavras atras, traseira 
e atrasado que se escrevem todas com s. 

real realizar 
agonia agonizar 
ameno amenizar 
final finalizar 

(Estas palavras ja terns, em suas formas primitivas.) 
b) Palavras derivadas em izar: 

analisar 
paralisar 
alisar 
pesquisar 

limpeza 
clareza 
embriaguez 
sensatez 

limpo 
claro 
embriagado 
sensato 

(2) a) Palavras derivadas em ar: 

analise 
paralise 
liso 
pesquisa 

(1) a) Uma palavra se escrevera com sufixo es/esa se for derivada 
de substantive: 

cam po cam pones 
Franca frances 
burgo burgues 
principe princesa 

b) Uma palavra se escrevera com sufixo ez/eza, se for derivada 
de adjetivo: 
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alco6latra aleijado alibi 
analisar ante-sala antediluviano 
anteprojeto aprazivel arrasar 
ascensao aterrissagem aterrissar 
arras atrasar atraso 
atraves azia baliza 
banquisa batavo bavaro 
bazuca bege bern-vindo 
beneflcencia beneficente berinjela 
bijuteria bilis bisse:xto 
boate born born brasa 
brasao bueiro bussola 
buzina buzios cabeleireiro 
cabine cache cacho 
caften caftina caibra 
caixote carca<;a casimira 
cassetete cataclismo catequese 
catequizar catorze cetim 
chocho chuchu cinquenta 
circuito colmeia concessao 
contato contra-oferta contracheque 
contramao . cortesia coxao-rnole 
cozinha crisantemo curtume 
deficit deslize destilado 
detectar discente discriminar 
displicencia docente duplex 
ecloga eczema eletricista 
elucubracao empecilho encapuzado 
enfisema engabelar entronizar 
enviesar enxaqueca enxurrada 

escassez espezinhar espontaneidade 
espontaneo esposar espurio 
estramb6tico estrangeiro estupro 
etereo exce<;ao excelso 
excesso excursao exegese 
expectativa extase extorsao 
e:xtravasar fac-simile faccioso 
farsa fasciculo fascinar 
faxina feixe flee ha 
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fleuma florescer fluido 
focinho franqueza franzino 
frisar friso fuselagem 
fuso gangue garagem 
gas gicle giz 
gonear gozar granjear 
guisado habitat herbfvoro 
herege heresia hesitar 
holerite Incrustacao incrustar 
inexoravel insosso irrequieto 
isencao jib6ia jil6 
jus laje lambuzar 
latex lato sensu lazer 
levedo lilas limusine 
lisonjear losango lucifer 
madeireira magnificencia magoa 
maionese maisena majestade 
maquiagem maquiar maquinaria 
meteorologia mis to monge 
nuance obcecado obsessao 
opr6brio pac;oca paje 
pajem para-brisa para-cheque 
para-lama para-quedas paralisar 
paralisia patio pergula 
perturbacao pesquisar pichar 
piche Pireneus poleiro 
pretensao pretensioso prevenir 
prezado primazia privilegio 
puser pusesse quiser 
quisesse raso rasura 
rebulico recorde reivindicar 
rejeitar represa ressarcir 
revezar rodizio safari 
salsicha silvfcola somat6rio 
stricto sensu superavit sutia 
tabuada terraplenagem tessitura 
tigela toracica transcendencia 
traslado triplex ultraje 
umedecer umido vagem 
vaselina vazar vazio 
venereo vitrine vizinho 
vodu vultoso xampu 
xeque xicara xingar 
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Quando uma Irase e construida, um dos papeis ternaticos flea 
concordando corn n vcrbo. Dizemos que esse papel assumiu a funcao 
sintatica de sufelto. Em ( 4) e (5), portanto, Silvia tern a funcao sinta- 
tica de sujeito. Os pnpcis tematicos restantes ou assumem a funcao 
sintatica de comptemoutos, se forem essenciais a boa formacao da 
frase - como Valdemar, em ( 4) -, ou a funcao sintatica de adjun 
tos, se forem secundark >S a boa forrnacao da frase - como no auto 
m6vel, em (4), ou na Universldade, em (5). 

(5) Silvia dcu urn relogio a Valdemar, na Universidade. 

( 4) Sllvia hcljou Valdemar, no automovel. 

Alern dcsses papers ternaticos essenciais a boa forrnacao de uma 
frase, clas pock -m ter outros papeis secundarios, como o papel de 
lugar. Acrcsccnrando as sentencas anteriores esse papel, teriamos: 

(3) Sflvl:1 deu um rel6gio a Valdemar. 

Um verbo corno dar exige tres papers ternaticos: alguem que 
da, a/go q11c1 r- dado e alguern a quern se da. Uma frase com esses 
tres papers podcria ter a seguinte forrna. 

vamos charnar csses elernentos de papeis tematicos. 

(2) Sllvlu hctjou Valdemar. 

qualquer pessoa dlr{t que ela esta rnal formada, justamente por faltar 
um dos elcmcntos acima: aquele que Joi beijado. A frase completa 
poderla scr nlgo como. 

(1) Silvia bcllou, 

Qualqucr pcssoa quc fale portugues sabe, intuitivamente, quan- 
do ouve um verbo, algo rnals que ultrapassa o significado dele. Quan- 
do alguern Olive ou IC! o verbo beijar, e sabe o que ele significa, 
sabe tarnbcm quc, llgndo a este verbo, temos de ter alguem que 
beija e alg11em qu« e betjado. Diante de uma frase corno: 

11.3.1 Nocoes de stntaxe 



Palavras da mesma funcao sintatica que nao venham unidas por con- 
iuncao 

Compramos lapis, livros e cadernos. 

Adjuntos adverbiais deslocados ou de certa extensao 

A tarde, o general verificou todas as posicoes. 

0 aposto explicativo 

Pedro, imperador do Brasil, foi justo, 

(Aposto e o termo da oracao que modifica um outro, identifi- 
cando-se com ele.) Na sentenca acima, imperador do Brasil modi- 
flea Pedro e e Pedro. 

0 vocativo 

Maira, venha ca! 

Na jrase ou oracao, separarn-se por oirgulas. 

0 verbo e seus complementos ( objeto direto e indireto) 

* Joaquim deu, o disco, ao garoto. 
* Comunicamos, aos interessados, que os diplomas ja sairam. 

Sujeito e verbo 

* Pedro Alvares Cabral, descobriu o Brasil. 

A virgula marca uma pausa de pequena duracao. 

E protbido o uso da virgula para separar, 

11.4 Pontuacao, Emprego da virgula 

Concluindo, uma frase pode ter sujeito, complernentos e adjun- 
tos. Um complemento nao preposicionado, como rel6gio, em (5), 
e um objeto direto. Um complemento preposicionado, como a Val- 
demar, na mesma frase, e um objeto indireto. 

98 



99 

1) A MCA produrora de cinema foi comprada pela Matsushita. 
2) Aos noivos os padrinhos deram uma geladeira. 

Coloque virgulas, quando necessario: 

EXERCfCIOS _ 

Para indicar a zeugma (apagamento) do verbo: 
0 espirito busca luz, o coracao, amor. 
[ 0 coracao busca amor.] 

Campinas, 13 de marco de 1985. 
Para desiacar a localidade, nas datas: 

Certas expressoes (exemplificativas ou de retificacao), tais como. por 
exemplo, alem disso, isto e, a saber, alias, outrossim, com efei- 
to etc. 

Observe: por exemplo, o novo regulamento do Campeonato 
Brasileiro de Futebol. 

As oracoes adverbiais 
Chegando, todos o saudaram. 
Ouando chegar o verao, vou a praia. 

A.<i oracoes adjetivas explicativas 
A Terra, que e um planeta, gira no espaco. 

As orucocs coorclenadas assindeticas ou intercaladas 
Cesnr velo, viu e venceu 
0 din, disseram as criancas, nao poderia ser melhor. 

No pertodo, separarnse por vfrgulas: 

COJ'!jU11\010"S coordcnuttvas deslocadas para o meio da frase 
E:-mm cm fCrias; nao contem, portanto, comigo. 



Concordancia e o processo sintatico pelo qual traces categoriais, 
como genera, numero e pessoa que fazem parte de um substantive 

11.5 Concordancia 

3) 0 bem da humanidade consiste em gozar o maxima de felicidade 
sem diminuir a felicidade dos outros. 

4) Alguns ouvem com as orelhas outros com o estomago. 
5) Rosana sua bolsa esta aberta. 
6) 0 homem que e racional sabera evitar urna terceira guerra. 
7) Quando a nave atingir sua 6rbita desligara os motores. 
8) Viajando de automovel voce conhecera mais coisas. 
9) 0 ministro disse aos empresarios que a inflacao vai cair. 

10) Franco militar espanhol governou a Espanha durante q.uarenra 
anos. 

11) Esta medida se nao tomarmos providencias aurnentara o paga- 
rnento de impasto de renda. 

12) 0 Go! um dos carros mais vendidos no Brasil sofreu muitas 
rnodiflcacoes desde o lancamento. 

13) Desde que entraram na moda as pecas napoleonicas adquiriram 
valores incalculaveis, 

14) Pode-se apontar alern disso outro rnal-entendido a respeito da 
greve em servtcos essenciais. 

15) Com muita calma ele conseguiu depois de muita pesquisa desco- 
brir a causa da perda de energia. 

16) A h6stia o arado a palavra correspondem aos tres sacerdocios 
do Senhor. 

17) Antes de comecar e importance pois emender como as informa- 
coes sao inseridas no computador. 

18) Ao apagar um arquivo Iernbre-se de que isso e feito de forma 
permanence. 

19) Os fil6sofos costumam ignorar que a ciencia nao existe no vacuo. 
20) A pesquisa cientifica mesmo realizada por conta pr6pria e uma 

atividade social e cultural. 
21) Quase sempre adiamos a vida deixando de dar atencao ao mo- 

menta. 
22) A incerteza ea companhia necessaria a todos OS exploradores. 
23) Feola tecnico da Selecao de 58 possuia um fisico rnuito pouco 

atletico. 
24) As rellgioes prometendo infernos para alem deste mundo foram 

rnais inventivas do que Deus. 
25) 0 esforco pessoal sao os braces e as pernas da intellgencia. 
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1) Adjetivo posposto a dois ou mais substantivos 
O adjetivo podera concordar corn todos eles, ou com o mais 

pr6ximo. Neste ultimo caso, seu sentido ficara restrito, obviamente, 
apenas ao ultimo substantive Em uma sentenca corno. 

Temos um projetor e um quadro avariados: 
entendernos que ambos, o projetor e o quadro, estao avariados. Se 
a concordancia for feita apenas corn um quadro, como em: 

Temos urn projetor e um quadro avariado. 
apenas o quadro estara avariado. 

2) Adjetivo anteposto a dais ou rnais substantives 
O adjetivo podera, igualmente, concordar com todos eles, ou 

com o mais pr6ximo. A diferenca e que, em qualquer um dos casos, 
o sentido do adjetivo se estendera a todos os substantivos, como em: 

Vimos avarlado um projetor e um quadro. 
Vimos avariados urn projetor e um quadro. 

As mulheres mas. 

0 m0<;0 bonito. 

Regra basica: 
0 adjetivo e o pronome adjetivo concordam em genero e nume- 

ro com o substantivo a que se referem. 

11.5.1 Concordancia nominal 

ou pronome, passam a fazer parte tambem de seus modificadores 
ou especificadores como em: 

Todas as duas belas meninas 
ou passam a fazer parte tarnbem do verbo de uma sentenca, caso o 
substantive ou pronome esteja nela em posicao de sujeito, como em: 

Todas as duas belas meninas sairam. 
No primeiro caso, temos a concorddncia nominal. No segundo, 

a concordancia verbal. 



7) Adjetrvos compostos 
56 se flexiona neles o ultimo elemento: 
Serao promovidas varias exposicoes lusobrasileiras. 

Excecao. surdomudo, que faz plural em surdos-mudos. 

As revisoes em concessionarias custam sempre caro. 

Os sindicatos ficaram alerta. 

6) Expressoes invariaveis 

a) Locucoes adjetivas 

Pessoas sem carater. 
Pessoas sem vergonha. 

b) Palavras empregadas como adverbio 

Todos falavam baixinho. 

5) Predicativo 
0 predicativo sempre concordara com o elemento modificado 

por ele. 
Aquelas flores estao Iindas. 
0 ministro julgou preclpltadas as medidas. 
A comissao pediu emprestadas algumas urnas. 

4) Partidpio 
0 participio dos verbos concordara sempre com seu sujeito, 

como em 
Feitas as contas, decidimos adiar o conserto. 

3) Dois adjetivos modificando um substantivo 
Podemos ter as seguintes concordancias. 
0 service externo e (o) interno. 
Os services externo e interno. 
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10) Concordancia com o verbo ser 

Algumas vezes o verbo ser parece estar nao concordando com 
seu sujeito, como ocorre em sentencas como 

:E necessario fe. 
Uma cerveja seria otimo, 

Os movels era o problema. 
Catorze coplas e suficiente. 

0 que ocorre, nestes casos, e que os sujeitos nao sao as palavras 
grifadas, mas sirn sentencas truncadas de que elas sao apenas um 
vestlgio. Tais sentencas podem provir de construcoes como 

9) Expressao tal qual 

Na expressao tal qual, o primeiro elemento concorda com o 
antecedente, e o segundo, com o consequente: 

Esta rrtenina e tal qual a mae. 
Estas meninas sao tais qual a rnae. 
Esta menina e tal quais OS pais. 

blusas areia 
cortinas verde-agua 

Excecao. Illas, que faz plural em lilases. 

Obseruacao. Os adjetivos bege, azul-marlnho e azul-celeste sao 
invariaveis. 

8) Nomes de cor 

Quando o nome de cor for um adjetivo, a concordancia se fara, 
normalmente, como ja foi explicado neste capitulo: 

blusas amarelas 
olhos verde-claros [sendo adjetivo cornposto, varia apenas o 
segundo elemento] 

Quando o nome de cor for um substantivo, nao havera concor- 
dancia: 



13) 15 toneladas de residuos radioativos 
em tambores blindados, ainda assim ex.iste algum perigo de vaza- 
mento. ( enterrado) 

14) Numa instalacao a usina nuclear de 
Angra I, ha uma piscina cheia de agua. (anexo) 

9) Todos acharam ---------- 
me enviou. (maravilhoso) 

10) Os fiscais do PDS ficaram --------· na apuracao, para 
evitar fraude. (alerta) 

11) Os carros --------- tiverarn procura reduzida, este 
ano. (azul-marinho) 

12) 0 governo brasileiro pediu mais dais milhoes _ 
ao FMl. (emprestado) 

as flares que voce 

7) Ate nave meses de idade, as criancas ---------- 
nae sofrem influencia da lingua-ambiente. (surdo-mudo) 

8) Rosana comprou blusas (bege) e saias _ 
___ . (vinho) 

venenosas. ( e preciso) 
5) Minhas filhas sac a mae. (ta! qua!) 

6) Os vestidos estao fora de moda. (Illas) 

4) --------- bastante cautela para lidar com cobras 

3) 0 presidente viajou --------- vezes aos Estados 
Unidos. (bastante) 

Complete as lacunas, observando a concordancia nominal: 

1) Patricia viu, na fazenda, varias vacas e uma plan ta------ 
(aquatico) 

2) Professores da USP, em converuo com o Centro de Estudos _ 
(luso-brasileiro ), desenvolvem pesquisas 

-------· (Iinguistico-Iiterarlo) 

EXERCfCIOS _ 

E necessario ter fe. 
Tomar uma cerveja seria 6timo. 
Comprar os m6veis era o problema. 
Voce tirar catorze c6pias e suficiente. 

em que o verbo ser, havendo sujeito sentencial, permanece na terceira 
pessoa do singular e o adjetivo predicativo, no masculino singular. 
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Os Estados Unidos sao um grande pals. 
Os Andes ficaram famosos com esse acontecimento. 

2) 0 sujeito e coletivo partitivo. a maior parte de, grande parte 
de etc., como em 

A maior parte dos clubes recebe apoio. 

1) Nucleo do sujeito no plural, com artigo tambern no plural. 
0 verbo concorda com o sujeito plural, obedecendo a regra 

geral: 

Casas especiais de concordancia 

Como regra geral, o verbo concorda com o sujeito em numero 
e pessoa: 

As uvas estao verdes. 
N6s viajamos duzentos quilometros, 
]air Rodrigues e Elis Regina cantaram em festivais. 

11.5.2 Concordancia verbal. Primeira parte 

20) Juliana tinha o rosto e as rnaos de sorvete. 
(lambuzado) 

15) Fabio comprou para a piscina um filtro e um motor _ 
----· (blindado) 

16) Os cgipcros utilizavam tren6 de madeira 
e rolos feitos de troncos de arvore para transportar grandes 
pedras. (tosco) 

17) A explosao de uma bomba nuclear produz um grande cogumelo 
branco, cuja base atinge milh6es de 
graus centigrados. ( verrnelho-escuro) 

18) Na Idade Media, alern da violencia, a miseria e a Ignorancia __ 
-------- recobriam toda a Europa. (supersticioso) 

19) Maclnnis e Beedell, em sua viagem ao P6lo Norte, tomaram o 
cuidado de nao ficar ao barco. (amarrado) 



4) Sujeito constituldo de numero fracionario. 

Concordancia normal com o nucleo do sujeito: 

Um quarto dos bens cabe ao menor. 
Dois quartos dos bens cabem ao menor. 
Um terco da populacao apoia o prefeito. 
Dois tercos da populacao apoiarn o prefeito. 

3) 0 sujeito e representado por numero percentual. 
Este caso e identico ao anterior. A concordancia pode ser feita 

com o numero percentual (quantificador) ou com sua referencia, 
coma em 

Cinquenta por cento da populacao gostam do prefeito. 
Cinquenta por cento da populacao gosta do prefeito. 

No caso de numeros percentuais, e muito mais comum a concor- 
dancia com a referenda, a nao ser que o pr6prio numero percentual 
venha a ser modificado por uma outra palavra referencial, como em 

Esses 10% do lucro serao enviados para Sao Paulo. 
Os 38% da producao ja estao sendo exponados. 

A concordancia e feita com o nucleo do sujeito que e parte. 
A palavra parte, entretanto, e um quantificador, e um quantificador, 
assim coma tambern os pronomes, em geral, sao palavras referenciais, 
isto e, por si s6s nao significarn nada. Se dissermos, por exemplo: Ele 
chegou, ficamos sem saber quern chegou. Falta a referenda do prono- 
me ele. Se dissermos, entretanto.jullo telefonou, Ele chegou, sabe- 
remos que a referenda de ele ejulio. Da mesma maneira, se dissermos 
que A maior parte nao recebe apoio, precisamos de uma referencia 
para saber de que parte se trata. A sentenca em questao oferece 
essa referencia no complemento preposicionado dos clubes. 

Por esse motivo, e tambern posslvel fazer a concordancia verbal 
com a referencia do quantificador, em vez de faze-la com o nucleo 
como em 

A maior pane dos clubes recebem apoio. 
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10) 0 sujeito esta junco das locucoes cerca de, menos de, perto 
de. 
Verbo no plural. 
Cerca de quinze empresarios participarao da reuniao. 
Perto de mil acoes subiram. 

9) As expressoes um que, uma que, o primeiro que, o ultimo 
que e semelhantes deixam o verbo na terceira pessoa do sin- 
gular. 
Sou um homem que nao ofende ninguem. 
Fui o ultimo que chegou. 

8) A expressao um dos que leva o verbo ao plural. 
Mirtes foi uma das mulheres que mais me encantaram. 

7) 0 sujeito e mais de um ou mais de uma 
Verbo no singular: 
Mais de um aviao decolou hoje. 
Se a mais de um ou a mais de uma seguir coletivo, com 

nome no plural, o verbo ira ao plural, igualmente. 
Mais de uma centena de livros estao empilhados na sala. 

Com mais de dois em diante, o verbo sempre devera ir ao plural. 
Mais de dois individuos saltaram o muro. 

6) O sujeito e cada um. 
Verbo na terceira pessoa do singular: 
Cada um dos diretores representa varias empresas. 
Cada um de n6s tentou salvar o processo. 

5) 0 sujeito e pronome de tratamento no singular. 
Verbo na terceira pessoa do singular: 
Vossa Senhoria continua zangado cornigo? 
Vossa Excelencia acordou cedo hoje? 



e) Fui eu que o premio. (ganhou - ganhei) 

d) Fui eu quern o prernio. (ganhei - ganhou) 

c) Rosana foi uma das que me . (acusaram - acusou) 

b) Mais de um jornal o faro. (noticiou - noticiaram) 

a) Os Estados Unidos nao da medida, (gostou - gostaram) 

2. Use uma das alternativas entre parenteses, nos espacos em branco 

c) A maior parte dos ouvintes -----· (reclamar) 

b) A maioria das pessoas nao dessa decisao. (gostar) 

a) -se todas as arvores do parque. (cortar) 

1. Efetue a concordancia verbal, usando os verbos propostos no preterite 
perfeito do indicative: 

EXERCfCIOS 

13) Verbo impessoal e sempre usado na terceira pessoa do singular. 
Chove muito esta sernana. 
Faz tres dias que estou aqui. 
Deve haver rnuitas pessoas na fila. 

12) Com os verbos dar, soar, bater (tratando-se de hora), o verbo 
concorda com o numero de horas. 
Deram quatro horas agora mesmo. 
Bateram dez horas no relogio da sala. 

11) 0 sujeito sao pronomes interrogativos (quais, quantos) ou in- 
definidos do plural (alguns, muitos, poucos, quaisquer, va 
rios) seguidos de pronome no plural. 
0 verbo concorda com este pronome. 
Quais de n6s viajaremos a Manaus? 
Muitos dentre v6s nao chegareis la. 
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1. Assinale as frases corretas quanto a concordancia verbal: 
a) 0 Amazonas e um rio fabuloso. ( ) 
b) Existe muitos turistas no Rio de Janeiro. ( ) 
c) Os Alpes e maravilhoso. ( ) 
d) Chegou, agora mesmo, os avioes dos Estados Unidos. ( ) 

6. Assinale as frases erradas quanto a concordancia verbal: 
a) Uvas e muito gostoso. ( ) 
b) Fazem dez anos que nao vou a escola. ( ) 
c) Deram cinco horas agora mesmo. ( ) 
d) Deu cinco horas agora mesmo no relogio, ( ) 
e) Vai bater seis horas daqui a dois minutes. ( ) 
f) A maioria das pessoas ficou surda. ( ) 
g) A maioria das pessoas ficaram surdas. ( ) 
h) Oitenta por cento dos brasileiros apoiaram a decisao. ( ) 
i) Noventa e nove por cento dos brasileiros apoiou a decisao. ( ) 
j) Cinquenta milhoes e rnuito dinheiro! ( ) 

5. Use e ou sao, nos espacos em branco, conforme convier: 

a) cinco horas da tarde. 

b) Nosso problema as criancas. 

c) Os Estados Unidos uma nacao poderosa. 

d) Tres metros dessa fazenda suficiente para mim. 

4. Asslnale as frases erradas: 
a) Os quatro iamos tranquilos pela estrada. ( ) 
b) Tudo sao meras ilusoes. ( ) 
c) Devem fazer dois minutes que essa crianca nasceu! ( ) 
d) Podem haver rnuitos inscritos para o concurso. ( ) 

Vende-se uma casa. 
3. Siga o excmplo: 

a) vendo urna casa 

b) vcndo duas casas. 

c) Compro um apartamento. 

d) Exijo referencias. 



5) Sujeitos ligados pelos elementos correlativos nao s6 ... mas tam- 
bem, nao s6 ... mas ainda, tanto ... como etc. 

A concordancia se processa de acordo com a regra geral, uma 
vez que tais expressoes tern apenas uma funcao ilocucional, dentro 
do processo de enunciacao, explicado no capitulo 1 do livro. Uma 
sentenca sem o reforco ilocucional teria a forrna. 

Paulo e Fernando estao sern dinheiro. 

4) Nucleos do sujeito antecedidos pelo pronome indefinido cada: 
0 verbo fica no singular: 
Cada crianca, cada adulto ali precisava de auxilio 

3) Varios sujeitos se res um em num pronome indefinido ( tudo, na- 
da, outro, nlnguem, alguern etc.). 

0 verbo fica no singular, concordando com o pronome: 
Habilidade, forca, esperteza, engano, tudo e permitido no amor. 

[L1 foNTAINE] 

2) Sujeito composto posposto ao verbo. 

0 verbo podera concordar com todos eles como em: 
Chegaram Monica, Cristina e Helena. 

ou concordar com o mais pr6ximo como em: 
Desembarcou o ministro e alguns passageiros. 
E 6bvio que, neste ultimo caso, estamos diante de um processo 

de truncamento de uma sentenca que teria, originalmente, a forma: 
Desembarcou o rninistro e (desembarcaram) alguns passagei- 
ros. 

1) Sujeito composto antes do verbo. 
0 verbo concorda obrigatoriamente com todos eles. 
0 prefeito e o vereador viajaram ontem. 

Concordancia verbal com sufeuo composto 

11.5.3 Concordancia verbal. Segunda parte 
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3) Nao s6 as criancas mas tambern os adultos de 
compreensao. (precisar I presente do indicatiuoy. 

2) Jorge ou Roberto o presidente. (ser I futuro 
do indicaiito). 

1) Nern seu marido nem seu pai me o recibo. (en- 
tregar I perfeito do indicativo) 

Efetue a concordancia verbal, usando os verbos propostos nos tempos indi- 
cados: 

EXERCfCIOS _ 

A parte ou as partes entrarao em acordo. 
tivo. 

0 mesmo acontece quando a conjuncao ou tern carater corre- 

7) Sujeitos ligados pela conjuncao ou. 
Overbo concordara com o terrno que vier depois do ultimo ou: 
Angela ou Cristina se casara comigo. 
Haroldo ou Fernando sera eleito prefeito. 
Ele ou eu serei eleito presidente . . 

Nern Debora nem Cristina me ajudou. 
Nern Debora nern Cristina me ajudaram. 

6) 0 sujeito e a locucao um e outro ou nem um nem outro. 
0 verbo pode ir para o singular ou para o plural. 
Um e outro falou a verdade. 
Um e outro falaram a verdade. 
0 mesmo processo de concordancia se aplica com a expressao 

nem ... nem: 

Com o reforco ilocucional dos elementos correlativos, assume 
a forma: 

Nao s6 Paulo mas tarnbern Fernando estao sem dinheiro. 



Assistir 
Emprega-se com a preposicao a guando significar ser espec- 

tador ou prestar auxilio: 
A familia inteira assistiu ao filme. 
A enfermeira assistiu ao paciente, durante toda a noire. 
Neste ultimo caso, o verbo pode, tambern, ser empregado sem 

a preposicao. 
A enfermeira assistiu o paciente, durante toda a noite. 

Aspirar 
Emprega-se sem preposicao quando significar resplrar e, com 

a preposicao a, guando significar ter por objetivo: 
Aspiramos um ar excelente, no campo. 
Vera aspira a um posto de chefia. 

Regencia verbal e a relacao existente entre o verbo de uma 
sentenca e seus complementos. Vejamos a regencia de alguns verbos 
de emprego rnais comurn: 

11.6 Regencia verbal 

10) Tanto Paulo como Ricardo a verdade. (dizer I 
perfeito do indicativo ). 

6) aqui Cristina, Marcia e eu. (perrnanecer I per- 
feito do indicasiuo ). 

7) o presidente e dais ministros de Estado. ( viajar 
I perfeito do indicativo). 

8) os presentes as alunas e a professora. (receber 
I fu.turo do indicativo). 

9) Um e outro do sltio. (gostar I perfeito do indi- 
catioo). 

5) Ou ele ou n6s nas ferias, (viajar I futuro do 
indicatiuo). 

4) Cada funcionarlo, cada gerente, cada secretaria _ 
pela limpeza e disciplina (ser responsavel I preserue do indicativo) 
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Cientificar 
Cientifico-o de que ja chegaram as passagens. 
Cientifico-lhe que ja chegaram as passagens. 

Notificar 
Notificamos os candidatos do resultado do concurso. 
Notificamos aos candidatos o resultado do concurso. 

Avisar 
Avisarei o diretor de que temos convidados. 
Avisarei ao diretor que temos convidados. 

Informar 
Este verbo possui duas construcoes, ambas corretas. informar 

alguern de alguma coisa ou informar alguma coisa a alguern, corno: 
Informei-lhe que sua aposentadoria saiu. 
Infonhei-o de que sua aposentadoria saiu. 

Outros verbos que pertencem ao mesmo campo sernantico, co- 
mo avisar, noticiar, lembrar, cientificar, e ate mesmo profblr, 
tern o mesmo tipo de construcao. 

Implicar 
Emprega-se sem preposicao: 
Born humor implica saude. 
A queda do d6lar implica corrida ao over. 

0 desestimulo ao alcool cornbustivel implica uma volta ao pas- 
sado. 

Emprestar 
Usa-se apenas no sentido de ceder por ernprestimo: 
Emprestei meu carro a meu irrnao. 

No sentido de obter por ernprestimo, diz-se pedir empres- 
tado. 0 participio emprestado concorda com a coisa emprescada: 

Pedi ernprestadas algumas partituras a meu irmao. 



Muita gente confunde a regencia de preferir com uma constru- 
c;ao sintatica de sentido semelhante corn o verbo gostar, como em 

Gosto mais de ir a pe do que de tomar onibus. 
e, por esse rnotivo, transfere, erradamente, elementos dessa constru- 
c;ao para o verbo preferir. 

Preferlr 
Pede sempre a preposicao a e nunca e seguido da palavra mais: 
Prefiro ir a pe a tomar onibus. 
Ela prefere sorvete de nozes a sorvete de limao. 

A 

Pedir 
S6 se usa pedir para, quando, entre o pedir e o para, puder 

ser utilizada a palavra Ilcenca. Caso contrario, se diz pedir que. 
0 funcionario pediu para sair mais cedo. 
[Pediu licenca para sair rnais cedo.] 
A direcao pediu que todos OS funcionarios comparecessem a 
reuniao de abertura do semestre. 
[Nao se pode dizer que a direcao pediu licenca para os funcio- 
narios comparecerem.] 

Pa gar 

Paga-se alguma coisa a alguem. Logo: 
Pagou o ernprestimo ao banco. 
Paguei a empregada. 

Obedecer 
Obedecer, assim como desobedecer, pede sempre a prepo- 

sic;ao a: 
Devemos, em qualquer circunstancia, obedecer a Constituicao. 
Algumas pessoas desobedecem aos sinais de transito. 

Proibir 
0 medico proibiu-o de beber alcool. 
0 medico proibiu-lhe que bebesse alcool. 
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Visar 
No sentido de apontar para um alvo ou de carimbar um docu- 

mento, usa-se sem preposicao: 
0 Iraque visou o passaporte dos brasileiros. 
As tropas visaram as instalacoes militares inimigas. 

No sentido de ter por objetivo, constroi-se com a preposicao 
a, que pode ser dispensada, se ao verbo visar se seguir um outro 
verbo. 

0 programa Vitae visa a um inrercambio _cultural. 
As eleicoes diretas visam ao crescimento dernocrauco. 

Obseruacao. Verbos como morar, residir devem ser empregados 
sempre com preposicao em, antes do local de moradia ou residencia 
como em 

Moro na rua General Os6rio. 
Jorge reside na rua Francisco Glicerio. 

Querer 
Este verbo nao oferece problemas maiores em sua regencia, 

em construcoes como 
Queria que todos soubessem que estava rico. 
Quero comprar um autom6vel novo. 
Quero aquela maca. 

Ha, entretanto, uma construcao com esse verbo, implicando o 
uso do substantive bem, como em 

Mauricio quer bem a Cristina. 
Mauricio quer muito bem a Cristina. 

Se substituirmos Cristina por um pronome, nessas sentencas, 
teremos, obviamente: 

Mauricio lhe quer bem. 
Mauricio lhe quer rnuito bem. 

As vezes, o substantivo bem pode ser omitido, produzindo sen- 
tencas corno. 

Mauricio lhe quer muito. 



18) Muitas casas situadas rua da Assembleia foram demo- 
lidas. 

17) 0 mundo inteiro, em 1969, assistiu pela TV a chegada 
do homem a Lua. 

14) Muitas vezes, o torcedor assiste cenas de pugilato que 
substituem o futebol. 

15) Informamos que sua defesa previa foi acolhida. 
16) Muitos ingleses preferem a poltrona Sherri.ff, criada 

por Sergio Rodrigues, m6veis ingleses mais conser- 
vadores. 

11) A Secretaria da Saude pede que ninguem acumule agua 
parada ao ar livre. 

12) Quero muito bem o Mauricio. 
13) Os estudantes que residiam rua Oscar Freire foram 

forcados a mudar. 

4) 0 consulado visou os passaportes. 
5) Avise o prefeito que as ruas estao esburacadas. 
6) Os paises do "Cone Sul" aspiram um mercado com um. 
7) A renovacao do emprestimo implicou aumento de 

juros. 
8) Ninguern obedece o que nao tern o direito de mandar. 
9) Bentinho residia rua de Matacavalos. 

10) Os americanos sempre preferiram carros conversiveis _ 
carros convencionais. 

1) Quero para meu assessor. (o-lhe) 
2) A Vasp avisou os passageiros que o v6o foi adiado. 
3) A Vasp avisou os passageiros de que o v6o foi adiado. 

Complete, se necessario, as seguintes frases, observando a regencia 
verbal: 

EXERCfCIOS _ 

Oa mesma forrna, expressoes corno resldente, situado(a) de- 
vem ser seguiclas da preposicao em: 

Fulano de tal, residente na avenida Reboucas ... 
Fulano possui urna casa situada na avenida Nove de Julho. 
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6) Conjuncoes subordinativas (mesmo eliptlcas): 
Quando me vesti, ela ja tinha saido. 

Solicitei a Vossa Excelencia me enviasse as amostras. 

5) 0 numeral "ambos": 
Ambos se amam. 

3) Pronomes indefinidos: 
Tudo me agradava naquela casa. 

4) Pronomes demonstratives: 
Isso me fez crescer bastante. 

1) Palavras de sentido negative: 
• 

Nao me esqueca 

2) Pronomes relativos: 
O menino que me deu o lapis saiu. 

Usase a proclise, quando bouoer. 

PRONOMES OBLIQUOS ATONOS 
me, te, se, lhe, lhes 
o,a,os,as,nos,vos 

PROCLISE PRONOME ANTES DO VERBO 
Eu lhe pedi um favor 

MESOCLISE PRONOME NO MEIO DO VERBO 
Pedir-lhe-ei um favor 

EN CLISE PRONOME DEPOIS DO VERBO 
Pedi-lhe um favor 

11.7 Colocacao dos pronomes pessoais obliquos atones 



Quando houver locucao verbal em uma frase em que a pr6clise 
seja obrigat6ria, e preferivel que o pronome anteceda o verbo auxi- 
liar: 

0 estatuto nao se deve aplicar a esta situacao. 
A colocacao enclitica a locucao tambern e aceitavel: 
0 estatuto nao deve aplicar-se a esta situacao. 

A mes6clise, contudo, e condenavel: 
* 0 esratuto nao deve-se aplicar a esta situacao. 

Infinito Gerundio Participio 

Pr6clise As rnocas se devem A moca se vem A moca se tern 
casar alegrando alegrado 

Mes6clise As mocas devern-se A rnoca vem-se A moca tern-se 
casar alegrando alegrado 

Enclise As mocas devem A rnoca vem 
casar-se alegrando-se 

Locucoes verbais 

8) Gerundio precedido da preposicao em: 
Em se pensando em ferias, o Guaruja e um lugar excelentel 

Obseruacao. 0 futuro do presente, o futuro do preterite e o particfpio 
nao aceitam a enclise. 

* Enviarei-te 
* Enviaria-lhe 
* Tinha encomendado-o 

obseroacao. A palavra que exige a colocacao proclitica nao precisa 
estar imediatamente antes do pronome. Mesmo assim, a proclise 
continua a ser obrigat6ria como em: 

Peco aos prezados colegas que, durance as reunioes, se restrin- 
jam, ao maxirno, a pauta estabelecida anteriormente. 

7) Adverbios nao seguidos de virgula: 
Aqui me encontrei com ela, na primeira vez. 
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13) Liberdade! Entre tanros que trazem na boca sem 
___ sentirem __ no coracao, eu posso dar testernunho 
da tua identidade. (te-te) 

14) Ha tantas coisas mistenosas que cercam e que 
--- escapam -- a vista. (nos-nos) 

15) Nao era uma colonia que a si pr6pria __ governava --· 
(se) 

9) Nada irnpedira de chegar as estrelas, se voce assim 
__ quiser __ . (o-o) 

10) Mais --- entenderiamos ---, se voce nao --- colo- 
casse coma o dono de toda a razao. (nos-se) 

11) Pr6ximo ao velho galpao, tinham __ sentado _ 
as criancas. (se) 

12) Devia estar cansada, porque recolheu ao quarto. 
(se) 

4) 0 pr6ximo, se voce nao puder ajudar ---, 
pelo menos evite prejudicar . ( o-o) 

5) Aqui __ come __ bem. (se) 

6) Queremos informar que a luz do seu carro esta 
acesa. (lhe) 

7) encontramos apavorados uns com os outros, e 
preciso conscientizarrnos __ de confiar outra vez 
nos outros. (nos-nos) 

8) 0 crescimento da ---, quando as pessoas se arriscam 
a fazer experiencias com suas pr6prias vidas. (se) . 

Complete as lacunas, utilizando o pronome corretamente. 

1) A imagem de pantanos movedicos nao aplica ao 
Pantanal Mato-grossense. (se) 

2) Uma pessoa que sempre apega a voce, na adversi- 
dade, com certeza e seu credor. (se) 

3) Os portentos de que esta forca e capaz runguem --- calcula 
--· (os) 

EXERCfCIOS _ 



Complete com as formas adequadas de participio: 
1) 0 navio Parnaiba fol __ pelos navios Mearim e Belmonte, 

na batalha do Riachuelo. (salvar) 
2) 0 cativeiro tinha sido por alguns fazendeiros, antes 

mesmo da Lei .Aurea. (suspender) 
3) Ambos os soldados tinham sido naquele ano. (aceitar) 

EXERcrc1os _ 

Regra 
Ernpregam-se as formas regulares nos tempos compostos da voz 

atiua. 
Ernesto tinha acendido a luz. 
A luz tinha sido acesa. 
A luz esta acesa. 

Verbos que possuem apenas uma forma de participio e que, por- 
tanto, nao apresentam participios duplos: 

pegado 
ganho 
gas to 
pago 
aberto 
coberto 
escrito 

aceito 
aceso 
bento 
expulso 
expresso 
salvo 
suspense 

PARTICIPIO 
IRREGUIAR 

PARTICIPIO 
REGULAR 
accitado 
acendido 
benzido 
expulsado 
exprimido 
salvado 
suspendido 

aceitar 
acender 
benzcr 
expulsar 
exprimir 
salvar 
suspender 

VERBO 

11.8 Emprego dos partidpios duplos 
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2) acetlco 
Significa azedo. 
ascetlco 

, Significa m.istico. 
asseptlco 
Significa isento de germes. 

11.9 Guia de dificuldades da lingua portuguesa 

1) a, ha 
Emprega-se a, quando houver referencla ao future: Virei da- 
qui a duas semanas e ha quando houver referenda ao passa- 
do: Estfve aqui ha duas semanas. 

14) Napoleao ja tinha duas cartas ao General Ber- 
nadotte. ( escrever) 

11) Estas coisas todas estao muito bem no livro 
de Heitor Lyra. (descrever) 

12) Parecia que alguem havia os pianos. (des- 
cobrir) 

13) 0 governo americano ja tinha toda ajuda a 
Israel. (suspender) . 

7) 0 partido ja tinha ------- a renuncia do candidato. 
(aceitar) 

8) A multidao ja estava aquela hora. (dispersar) 

9) Dais ministerios foram pelo atual presidente. 
( extinguir) 

10) A expedicao tentava filmar o Titanic, navio Ingles que tinha 
------- em sua viagem inaugural. (submergir) 

6) Livros de trigonometria foram por ordem de 
D. Ioao VI, para uso da escola militar. (imprirnir) 

5) As fogueiras estavam ------- . (acender) 

4) 0 governo brasileiro, ultimamente, tern------- rnais 
do que tern . (ganhar - gastar) 



3) acrobata 
Palavra paroxitona. 

4) a distancia 
Sem acento grave da erase no a, quando a distancia nao for 
conhecida. Se for conhecida, havera o acento grave. 
Vi um barco a dlstancia, 
Vi um barco a dlstancla de 400 metros. 

5) a fun de 
Escreve-se separadamente. 

6) alcool, alcoollco, alcoolatra. 
7) alface 

Palavra feminina: a alface. 
8) alisar 

Verbo, com s. 
9) anexo 

Concorda com a palavra a que se refere: Segue anexo o currf- 
culo. Segue anexa a relacao. 

10) a par 
A· forma * ao par e errada. 

11) ate o e ate ao 
As duas formas sao corretas: Fui ate o correlo ou ate ao 
correio. 

12) a toa 
Adverbio: Andava a toa pelo parque. 
Adjetivo: Era uma coisa a-toa. 

13) atras 
Com s e acento. 

14) avaro 
Acento tonico em va (paroxitona). 

15) avisar 
Dtz-se Avisoo de que Paulo chegou ou Avisolhe que 
Paulo chegou. 

16) avo e avo 
Plural: avos. 
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avo e avo 
Plural: av6s. 
avo e av6 
Plural: avos. 

17) baronesa 
Palavras que provern de substantivo (cf. p. 94), como titulos 
de nobreza (baronesa, marquesa) se escrevem com s. 

18) bastante 
Invariavel como adverbio: Os medicos trabalham bastante. 
Como adjetivo, concorda com o substantivo por ele modificado. 
Fiz bastantes vezes este trajeto. 

19) batavo 
Holandes (paroxitona). 

20) bills 
O adjetivo correspondente e biliar. 

21) brasa 
Escreve-se com s. 

22) buzina 
Escreve-se com z. 

23) cabeleireiro 
Form~ correta. Vern de cabeleira. 

24) cada 
E erro em final de frase: *Custou 100 cruzeiros cada. Forma 
correta: Custou 100 cruzeiros cada garrafa. 

25) calbra 
- Escreve-se tambern cfilmbra. 

26) cassar 
Cassar uma Ilcenca (torna-la sem efeito). 

27) catorze 
Deve-se preferir esta grafia a grafia * quatorze. 

28) certificar 
Certificoo de que ou Certifico-Ihe que. 

29) cessao 
Ceder alguma coisa Sessao. duracao de urn evento. Se~ao: 
parte ou divisao: Se~o de calcados Seccao: corte. 



30) cetlm 
Escreve-se com c. 

31) chassi 
Forrna portuguesa do frances chassis. 

32) clnquenta 
E como se deve escrever. A forma * cincoenta nao existe. 

33) circuito 
Pronuncia-se "circuito", e nao * "circuito". 

34) coa 
Com acento. Ela coa o cafe. 

35) codente 
Ou quociente. 

36) cotidiano 
Ou quotidiano. 

3 7) comparecer ao ou no 
Compared ao departamento ou no departamento. 
Quando se trata de evento, usa-se sempre a preposicao a: 
Compared ao julgamento. 

38) concertar 
Combinar alguma coisa: Vamos concertar um piano, Vou 
assistir a um concerto de piano e orquestra. 

39) consertar 
Reparar: Vou consertar a roupa. 

40) creern 
Com dois ee, colocando-se acento grafico no primeiro. 

41) croqui 
Forma portuguesa do frances croquis. 

42) curtume 
A forma * cortume e errada. 

43) deficit 
Pronuncia-se "deficit". 0 contrario, superavlt, pronuncia-se 
"superavit". 

44) descrlcao 
Ato de descrever. Discrl~o: ato de ser discreto. 
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45) discriminar 
E relacionar. Descriminar e retirar o crime. 

46) deslizar 
Escreve-se com z. 

47) devido a 
Devido ao calor, Devido aquela moca etc. 

48) d6 
Masculine: Estou com um d6 desta menina! 

49) empecilho 
E nao * impecilho. 

50) * entrar e sair da sa1a 
Construcao errada. 0 verbo entrar pede em, e salr pede de. 
Logo, a maneira correta e Entrar na sala e sair dela. 

51) emprestar 
Certo quando significa ceder a alguem alguma colsa. 
Emprestei um livro a meu amigo. No sentido de tomar por 
emprestirno e errado. Dlz-se Pedir emprestado, neste ultimo 
sentido, e o participio emprestado concorda com a coisa em- 
prestada: Pedi emprestadas as fitas. 

52) ent:re mime voce 
Ent:re e preposicao, e, assim, s6 rege formas tonicas obliquas 
de pronomes. * Entre eu e voce e construcao errada. 

53) esplendido 
Escreve-se com s. Da mesma forma esplender, esplendo- 
roso, esplendor. 

54) espontaneo 
Corns. 

55) * estar em dez 
Diga-se Estavamos dez na sala, e nao * Estavamos em dez 
na sala. 
Da mesma forma: Em casa somos sete, e nao * Somos em 
sete. 

56) estrangeiro 
Corns. 

57) est:ranho 
Corns. 
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67) giz 
Com z. Plural: gizes. 

68) gorjear 
Com j. 

69) gorjeta 
Com j. 

70) gozar 
Comz. 

71) gra-flno 
E nao * graflno. 

72) grama 
Masculino, quando signiflca peso: Trezentos gramas. Femi- 
nino quando significa capim. 

73) grassar 
E espalhar: A molestia grassou por aqui. 

58) expiar 
E rernir a culpa, purificar-se. 

59) extravasar 
Corn x e s. 

60) tacsimile 
Pronuncia-se "fac-sfrnile". 

61) faz dez anos 
Certo. 0 verbo fazer e, neste caso, impessoal. 

62) fi.gadal 
Inimigo flgadal, e nao * fidagal. Tern relacao com figado. 

63) filantropo 
Palavra paroxi tona. 

64) tlecha 
Escreve-se com ch. 

65) fusivel 
Capaz de fundir-se. E um componente utilizado em eletrici- 
dade. 

66) fuzil 
Arma militar. 
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83) Indignar-se 
Pronuncia correta: "indigno-me". 

84) informar 
Dlz-se Informo-o de que ou Informo-Ihe que. 

85) infringir 
Significa violar. 

86) interim 
Espaco de tempo. E proparoxftono. 

87) intervir 
Conjuga-se como o verbo vir: Ele interveio na questao. 

88) irascivel 
Ligado a palavra Ira. 

89) jantar 
Forma correta do substantivo. * Janta e forma incorreta. 

80) Una 

81) iminente 
Que esta para acontecer. Eminente e ilustre. 

82) incontinente 
Que nao e moderado. Incontinenti e adverbio, significa ime- 
diatamente, sem demora . . 

74) gratuito 
Pronuncia-se "gratuito". 

75) haja vista 
Constroi-se: Haja vista este problema, Hajam vista estes 
problemas. Vista e, no caso, o substantivo vista ( = olho). 

76) hangar 
Pronuncia-se "hangar". 

77) hilarldade 
Alegria, riso. * "Hllariedade" e errado. 

78) hombridade 
Com h porque provern de hombre ( = homem), em espanhol. 

79) Ibero 
Pronuncia-se "Ibero". 
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90) jeito 
Comj. 

91) jib6ia 
Comj. 

92) jus 
Com s. 

93) lactante 
E a mae que amamenta. 

94) lactente 
E a crianca amamentada. 

95) Ieem 
Com dois ee e acento no primeiro. 

96) levedo 
Palavra proparoxitona. 

97) lista 
Relacao. 

98) listra 
Risca de cor diferente. 

99) mal 
Adverbio. Trabalhou mal. Mau e adietivo: E um mau sujei 
to. Use mal sempre que puder colocar no mesmo lugar o 
adverbio oposto hem. Diremos Trabalhou hem, e nunca 
* Trabalhou born; portanto, Trabalhou mal. 

100) maqullagem 
Forma portuguesa do frances maquillage. 

101) mais bem 
Correro antes de participio. Mais hem posto. 

102) maisena 
Escreve-se com s. 

103) majestade 
Com ]. 

104) Manuel 
Comu. 

105) maquinarla 
Pronuncia-se "maqulnarla". 
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114) obrigado 
Horn em. 
obrlgada 
Mulher. 

115) oculos 
Emprega-se sempre no plural: Meus 6culos estao na mesa. 

116) ojeriza 
Com j e z: Tenho ojeriza a mentira. 

117) pagar 
Pagar alguma coisa a alguern. Paguei ao padeiro, Ja lhe pa 
guei. 

us) paje 
Corn ]. 

119) pajem 
Comj. 

106) melo-dia e meia 
Meia significa meia hora- 

107) moral 
No masculino, significa anhno, coragem: As tropas estao 
com o moral alto. No feminino, significa conduta etlca: A 
moral de um torturador e nenhuma. 

108) morar em 
Diz-se. Moro na rua Lusitana, e nao * Moro a rua Lusitana. 

109) necropsia 
Acento tonico no si. 

110) 6 
Quando se chama: 6 Maria! (antes de vocativo). 
oh! 
Quando se exclama Ohl que Undo dial 

111) obedecer 
Exige a: Obedeco ao pal 

112) 6bolo 
Donativo. Nao contern u. 

113) obeso 
Pronuncia-se "obese" . . 



120) palaclo 
Dizer Esdve em palaclo, com o governador, e nao * Esdve 
no palacio, com o governador. 

121) para 
Preposicao: Vou para la. 

122) para 
Forma do verbo parar. Por isso temos para-brlsa, para-cho- 
que, para-quedas. 

123) para eu fazer 
Antes do verbo no infinitive, normalmente usa-se eu. 

124) parallsar 
Com s. Provem de paralise + ar. 

125) patio 
Com i. 

126) pedir para 
Quando se pede licenca: Peco [Iicenca] para sair. 

127) pedir que 
Nao se tratando de licenca, e pedir que: Peco que se apro- 
xi.me. 

128) personagem 
A personagem ou o personagem. Indiferente. 

129) por isso 
Escreve-se separadamente. 

130) porque 
Conjuncao causal: Nao fui porque choveu. 
Conjuncao explicativa: Nao chores, porque a vida e luta 
ardua. 
Substantive: A crianca esta na idade dos porques. 
Escreve-se separado: 
a) quando porque for adverbio interrogativo: Por que voce 
fugiu de casa? 
b) quando o que for pronome relative: Este e o assunto 
por que me interesso. 
c) quando o que for um pronome interrogative: Por que 
assuntos voce se interessa? 
Obseruacao. Quando acontecer no final de uma oracao interro- 
gativa, o que e acentuado. Voce nao vai a festa por que? 
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145) ratificar 
Aprovar, confirmar. 

142) quis 
Com s. Quiser, quisesse etc. Tambern com s. 

143) quite, quites 
Para uma s6 pessoa, quite. Mais de uma pessoa, quites. 
Estou quite, Estamos quites. 

144) rastro, rasto 
Ambas certas. Sao formas sincreticas. 

139) proposltadamente 
Certo. * Propositalmente: errado. 

140) propositado 
Esta falta foi propositada e nao * proposital. 

141) questao 
Pronuncia: "kestao". 

138) proeza 
Comz. 

136) proemlnente 
Saliente (sen ti do fisico). 

137) preemlnente 
Ilustre. 

135) prezado 
Comz. 

132) preclsar 
Precisa-se de Informacoes ou Precisam-se Informacoes, 

133) preferlr 
Pede preposicao a: Preflro sair a ver televisao. E errado 
dizer tambern * preflro mais. * Preflro mais este filme. 

134) pressagio 
Com ss. 

131) prazerosamente 
E nao * prazeirosamente. 



160) todo 
Totalidade: Todo predlo foi pintado 

161) todo o 
Totalidade das partes: Todo o predio foi pintado. 

159) tire6ide 
E nao *tir6ide. 

155) surtir 
Produzir: Surtiu resultado. 

156) suor 
Pronuncia-se "suer" (vogal aberta). 

157) surrlplar 
Com i. 

1ss) texti], 
Com acento circunflexo. Plural: texteis. 

153) servir o ou servir ao 
Sirvo o Brasil ou Sirvo ao Brasil. 

154) sortir 
Abastecer. 

152) ruim 
Pronuncia-se "ruirn". 

150) ruco 
Cor. 

151) russo 
Da Russia. 

148) residir 
Pede em: Resido na rua do Comercio. 

149) rubrica 
Pronuncia-se "rubrica". 

146) retificar 
· Deixar reto, mudar, corrigir. 

147) reaver 
Conjuga-se pelo verbo haver, porern s6 quando ha v: reaverei, 
reouvemos, reouvesse etc. 
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1. Assinale as palavras tonicas e as palavras atonas. 

Um homem s6 e verdadeiramente livre, quando 
a t tt t t t 

I Palavras tonicas e palavras atonas 

11.10 Resolucao dos exerd.cios 

162) t6:xico 
Pronuncia-se "toksiko". 

163) Toxicomano 
Pronuncia-se "toksikornano". 

164) vazar 
Comz. 

165) ver 
0 futuro do subjuntivo e vir. 
Quando eu vir seu marldo, lhe telefono. 

166) vir 
0 futuro do subjuntivo e vier: 
Quando voce vier, traga sua Irma 
Obseruacao. 0 verbo intervir e composto de vir: Diz-se, por- 
tanto, A policia interveio. 

167) viagem 
Substantivo. 

168) viajem 
Forma do subjuntivo de viajar. 

169) vossa excelencia 
Terceira pessoa, reclamando, por isso, o, a, lhe, seu, sua etc.. 
Vossa Excelencfa deve receber sua encomenda dentro 
de um mes. 

170) vultoso 
Quer dizer: de vulto. 

171) vultuoso 
Que apresenta inchaco, sintoma de doenca. 



2. Assinale as silabas tonicas das palavras abaixo: 
tin ta ibero omega fluido 
ariete maquinaria flexivel rubrica 
insonia avaro batavo bavaro 
ruim dehrio gratuito ciclope 
filantropo Ievedo Gibraltar hangar 

· Improbo intuito pudico ureter 
zenite gluten mon6lito circuito 
alibi aerostato arquetipo voo 
aerolito acrobata anodino av aria 
coniuge desvario erudito fortuito 

II Regras de acenruacao grafica 
Acemue graficamente, quando necessario: 

ideia frente coroa 
circuito materia gas 
bloco apoio ( verbo) apoio (substantivo) 
possivel construidos juizo 
sism6grafo gratuito destroier 
p6r (verbo) planicie toda 
item tatu perpetuo 
milenio bordo somente 
gladio dificil piloto 
sovietico formidavel conforto 
eletron responsavel ciclo 
pr6prio juiz ali 
estagio veiculo instancia 
m6vel m6veis travessia 
fez aster6ide ovo 
pessoa alern vandalo 
fertil media incluia 
semen resisrencia centigrade 
leoa nivel arnnide 

t a 

sua liberdade pode caminhar com a liberdade 
t t t t aat 
dos outros homens. 
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IV Pontuacao. Emprego da virgula 
Coloque virgulas, quando necessario: 

1) A MCA, produtora de cinema, foi comprada pela Matsu- 
shita. 

2) Aos noivos os padrinhos deram urna geladeira. 
3) 0 bem da humanidade consiste em gozar o maxima de 

felicidade, sem diminuir a felicidade dos outros. 

III Emprego do acento da erase 
Nas frases que seguem, indique a erase, quando houver: 

l) Resistimos a paixao mais por sua fraqueza do que por nossa 
forca. 

2) A rebeliao contra os tiranos e obediencia a Deus. 
3) Cristina chegou a uma hora e estava a procura do Mauricio. 
4) Simone voltou duas vezes a casa, a procurar o passaporte. 
5) Aquele que sob revive a seu inimigo, um dia s6 que seja, 

atingiu a sua meta. 
6) 0 amor ve, a distancia, a liberdade, mas pref ere ficar preso 

a docura de um sorriso. 
7) Apressemo-nos a ceder a tentacao, antes que ela se va. 
8) Os restaurantes de bordo servem lanches a base de san- 

duiche. 
9) Quantoasexpenencias, OS clubes enviam propostas a Ci- 

randa da Ciencia. 
10) Ha pessoas que compram a fama e outras que se vendem 

a ela. 
11) Renunciamos a paz, a medida que queremos preservar 

nossa liberdade. 
12) A visita a National Gallery, em Londres, favoreceu a com- 

preensao dos quadros de Monet. 
13) Atribuia-se a iniciativa privada a maioria dos beneffcios 

sociais. 
14) A visita a reserva da Lagoa Sao Paulo provocou uma reacao 

a crise ecol6gica. 
15) A felicidade nao e o pao, mas o sonho que se oferece 

as pessoas. 
16) A logica maternatica permite as pessoas ordenar fatos, obje- 

tos e numeros. 
17) E importante ser sensivel as diferencas entre as pessoas 

e as suas ernocoes. 



* vi rgula facultativa 

4) Alguns ouvem com as orelhas, outros, com o estomago. 
5) Rosana, sua bolsa esta aberta. 
6) O homem, que e racional, sabera evitar uma terceira 

guerra. , 
7) Quando a nave atingir sua 6rbita, desligara os motores. 
8) Viajando de autornovel, voce conhecera mais coisas. 
9) O rninistro disse aos empresarios que a inflacao vai cair. 

10) Franco, militar espanhol, governou a Espanha,* duranre 
quarenta anos. 

11) Esta medida, se nao tomarmos providencias, aumentara 
o pagamento de impasto de renda. 

12) 0 Gol, um dos carros rnais vendidos no Brasil, sofreu mui- 
tas modificacoes, * desde o lancarnento. 

13) Desde que entraram na moda, as pecas napoleonicas ad- 
quiriram valores incalculaveis. 

14) Pode-se apontar, alern disso, outro rnal-entendido," a res- 
peito da greve em services essenciais. 

15) Com muita calma, ele conseguiu, depois de muita pes- 
quisa, descobrir a causa da perda de energia 

16) A hostia, o arado, a palavra correspondem aos tres sacerd6- 
cios do Senhor. 

17) Antes de cornecar, e importante, pois, entender como as 
informacoes sao inseridas no computador. 

18) Ao apagar um arquivo, Iernbre-se de que isso e feito de 
forma permanente. 

19) Os fil6sofos costumam ignorar que a ciencia nao existe 
no vacuo. 

20) A pesquisa cientifica, mesmo realizada por conta pr6pria, 
e uma atividade social e cultural. 

21) Quase sempre, adiamos a vida, deixando de dar atencao 
ao momenta. 

22) A incerteza e a companhia necessaria a todos os explo- 
radores. 

23) Feola, tecnico da Selecao de 58, possuia um fisico muito 
pouco atletico. 

24) As religioes, prometendo infernos para alem deste mundo, 
foram mais inventivas do que Deus. 

25) O esforco pessoal sao os braces e as pernas da inreligencia. 
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Complete as lacunas, observando a concordancia nominal: 
1) Patricia viu, na fazenda, varias vacas e uma planta aquatlca 
2) Professores da USP, em convenio com o Centro de Estudos 

Lusobrasileiros, desenvolvem pesquisas lingiiistico 
Ilterarfas. 

3) 0 presidente viajou bastantes vezes aos Estados Uni dos. 
4) E preclso bastante cautela para lidar com cobras vene- 

nosas. 
5) Minhas filhas sao tais qual a rnae. 
6) Os vestidos lilases estao fora de moda. 
7) Ate nove meses de idade, as criancas surdas-nmdas nao 

sofrem influencia da lingua-ambiente. 
8) Rosana comprou blusas bege e saias vinho. 
9) Todos acharam maravilhosas as flares que voce me en- 

viou. 
10) Os fiscais do PDS ficaram alerta, na apuracao, para evitar 

fraude. 
11) Os carros azulmarlnho tiveram procura reduzida, este 

ano. 
12) 0 governo brasileiro pediu mais dois milh6es empres- 

tados ao FMI. 
13) Enterradas 15 toneladas de residuos radioativos em tam- 

bores blindados, ainda assim existe algum perigo de vaza- 
mento. 

14) Numa instalacao ane:xa a usina nuclear de Angra I, ha uma 
piscina cheia de agua, 

15) Fabio comprou para a piscina um filtro e um motor blinda- 
do/blindados. 

16) Os egipcios utilizavam tosco/toscos treno de madeira e 
rolos feitos de troncos de arvore para transportar grandes 
pedras. 

17) A explosao de uma bomba nuclear produz um grande co- 
gumelo branco, cuja base vermefho-escura atinge mi- 
lhoes de graus centigrados. · 

18) Na Idade Media, alern da violencia, a miseria ea ignorancia 
supersticiosa recobriam toda a Europa. 

19) Mcinnis e Beedell, em sua viagem ao Polo Norte, tomaram 
o cuidado de nao ficar amarrados ao barco. 

20) Juliana tinha lambuzados o rosto e as rnaos de sorvete. 

V Concordancia nominal 



5. Use e OU sao, nos espacos em branco, Conforme convier: 

a) Sao cinco horas da tarde. 
b) Nosso problema e OU sao as criancas. 
c) Os Estados Unidos sao uma nacao poderosa. 
d) Tres metros dessa fazenda e suficiente para mim. 

4. Assinale as frases erradas. 

a) Os quatro iamos tranquilos pela estrada. 
b) Tudo sao meras ilus6es. 
c) Devem fazer dois minutos que essa crianca nasceu! (E) 
d) Podem haver muitos inscritos para o concurso. (E) 

Exigemse referenclas. d) Exijo referencias. 

3. Siga o exernplo: 

a) Vendo uma casa. Vende-se uma casa. 
b) Vendo duas casas. Vendemse duas casas. 
c) Compro um apartamento. Compra-se um apartamento. 

2. Use uma das alternativas entre parenteses, nos espacos em branco. 

a) Os Estados Unidos nao gostaram da medida. 
b) Mais de um jornal noticiou o fato. 
c) Rosana foi uma das que me acusaram. 
d) Fui eu quern ganhou o premio. 
e) Fui eu que ganhei o premio. 

1. Efetue a concordancia verbal, usando os verbos propostos no 
preterite perfeito do indicativo: 

a) Cortaram-se todas as arvores do parque. 
b) A maioria das pessoas nao gostou ou gostaram dessa deci- 

sao. 
c) A maior parte dos ouvintes reclamou ou reclamaram. 

VI Concordancia verbal. Primeira parte 
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VII Concordancia verbal. Segunda pane 

Efetue a concordancia verbal, usando os verbos propostos nos tem- 
pos indicados: 

1) Nern seu marido nem seu pai me entregou ou entrega- 
ram o recibo. 

2) Jorge OU Roberto sera 0 presidente. 
3) Nao s6 as criancas mas tambem os adultos preclsam de 

cornpreensao. 
4) Cada funcionario, cada gerente, cada secretaria e respon- 

savel pela limpeza e disciplina. 
5) Ou ele ou n6s viajaremos nas ferias. 
6) Permaneceu ou Permanecemos aqui Cristina, Marcia 

e eu. 

7. Assinale as frases corretas quanto a concordancia verbal: 

a) 0 Amazonas e um rio fabuloso. (C) 
b) Existem muitos turistas no Rio de Janeiro. 
c) Os Alpes e sao maravilhosos. 
d) Chegouaram, agora mesmo, os avioes dos Estados Unidos. 

6. Assinale as frases erradas quanta a concordancia verbal: 

a) Uvas e muito gostoso. 
b) Fazem dez anos que nao vou a escola. (E) 
c) Deram cinco horas agora mesmo. 
d) Deuram cinco horas agora mesmo no rel6gio. (E) 
e) Vaio bater seis horas daqui a dois minutos. (E) 
f) A maioria das pessoas ficou surda. 
g) A maioria das pessoas ficaram surdas. 
h) Oitenta por cento dos brasileiros apoiaram a decisao. 
I) Noventa e nove por cento dos brasileiros apoiouaram a 

decisao. (E) 
j) Cinquenta milhoes e muito dinheiro! 
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1) Quero-o para meu assessor. 
2) A Vasp avisou aos passageiros que o voe foi adiado. 
3) A Vasp avisou os passageiros de que o v6o foi adiado. 
4) 0 consulado visou os passaportes. 
5) Avise ao prefeito que as ruas estao esburacadas. 
6) Os paises do "Cone Sul" aspiram a um mercado comum. 
7) A renovacao do ernprestimo implicou aumento de juros. 
8) Ninguem obedece ao que nao tern o direito de mandar. 
9) Bentinho residia na rua de Matacavalos. 

10) Os americanos sempre preferiram carros conversiveis a 
carros convencionais. 

11) A Secretaria da Saude pede que ninguern acumule agua 
parada ao ar livre. 

12) Quero muito bem ao Mauricio. 
13) Os estudantes que residiam na rua Oscar Freire foram 

forcados a mudar. · 
14) Muitas vezes, o torcedor assiste a cenas de pugilato que 

substituem o futebol. 
15) Informamos-lhe que sua defesa previa foi acolhida. 
16) Muitos ingleses preferem a poltrona Sherriff, criada por 

Sergio Rodrigues, a m6veis ingleses mais conservadores. 
17) 0 mundo inteiro, em 1969, assistiu pela 1V a chegada do 

· homem a Lua. 
18) Muitas casas situadas na rua da Assernbleia foram demo- 

lidas. 

Complete, se necessario, as seguintes frases, observando a regencia 
verbal: 

VIII Regencia verbal 

7) Viajou ou Viajaram o presidente e dois ministros de Es- 
tado. 

8) Receberao os presentes as alunas e a professora. 
9) Um e outro gostou ou gostaram do sitio. 

10) Tanto Paulo como Ricardo disseram a verdade. 
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X Emprego dos participios duplos 

Complete com as formas adequadas de participio: 
1) 0 navio Parnaiba foi salvo pelos navios Mearim e Belmon- 

te, na batalha do Riachuelo. 
2) 0 cativeiro tinha sido suspenso por alguns fazendeiros, 

antes mesmo da Lei Aurea. 
3) Ambos os soldados tinham sido aceitos naquele ano. 

Complete as lacunas, utilizando o pronome corretamente: 

1) A imagem de pantanos movedicos nao se aplica ao Pantanal 
Mato-grossense. 

2) Uma pessoa que sempre se apega a voce, na adversidade, 
com certeza e seu credor. 

3) Os portentos de que esta forca e capaz ninguem os calcula. 
4) 0 proximo, se voce nao o puder ajudar, pelo menos evite 

prejudica-Io. 
5) Aqui se come bem. 
6) Queremos lhe informar/informar-Ihe que a luz do seu 

carro esta acesa. 
7) Encontramo-nos apavorados uns com os outros; e preciso 

nos conscientizarmos/conscientizarmo-nos de confiar ou- 
tra vez nos outros. 

8) 0 crescimento se da/da-se, quando as pessoas se arriscam 
a fazer experiencias com suas pr6prias vidas. 

9) Nada o impedira de chegar as estrelas, se voce assim o 
qutser. 

10) Mais nos entenderiamos, se voce nao se colocasse como 
o dono de toda a razao. · 

11) Pt'6ximo ao velho galpao, se tinham/tinham-se sentado as 
criancas. 

12) Devia estar cansada, porque se recolheu ao quarto. 
13) Liberdade! Entre tantos que te trazem na boca sem te senti- 

rem no coracao, eu posso dar testemunho da tua iden- 
tidade. 

14) Ha tantas coisas misteriosas que nos cercam e que nos 
escapam a vista. 

15) Nao era uma colonia que a si pr6pria se governava. 

IX Colocacao dos pronomes pessoais obliquos atones 



4) 0 governo brasileiro, ultimamente, tern ganho mais do 
que tern gasto. 

5) As fogueiras estavam acesas. 
6) Livros de trigonometria foram Impresses por ordem de 

D. joao VI, para uso da escola militar. 
7) 0 partido ja tinha aceitado a rem'.mcia do candidato. 
8) A multidao ja estava dispersa aquela hora. 
9) Dois rninisterios foram extintos pelo atual presidente. 

1 O) A expedicao tentava filmar o Titanic, navio Ingles que tinha 
submergido em sua viagem inaugural. 

11) Estas coisas todas estao muito bem descrltas no livro 
de Heitor Lyra. 

12) Parecia que alguem havia descoberto os pianos. 
13) 0 governo americano ja tinha suspendido toda ajuda 

a Israel. 
14) Napoleao ja tinha escrito duas cartas ao General Berna- 

dotte. 
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