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OBJETIVOS DO CURSO: 
 Reconhecer gêneros discursivos,   diferenciando-os da tipologia textual. 
 Refletir sobre o ensino da língua portuguesa pautado na concepção sócio-interacionista da linguagem, 

reconhecendo os gêneros discursivos como seu objeto de ensino.  
 Refletir sobre a atividade de leitura (e interpretação), análise linguística, produção e reescrita de texto 

tendo os gêneros como suporte para essa prática.  
 
DESENVOLVIMENTO: 
 Concepção de linguagem (sociointeracionismo) 
 Definição de Gêneros discursivos 
 Tipologia textual X gêneros Discursivos/textuais (diferenciação) 
 Reconhecimento dos gêneros e dos diferentes tipos de textos com atividades explicativas 
 Oralidade, leitura, análise linguística e produção textual a partir dos gêneros discursivos 

 
Concepções de Linguagem – PCN 

No trabalho com os conteúdos previstos nas diferentes práticas, a escola deverá organizar um 
conjunto de atividades que possibilitem ao aluno desenvolver o domínio da expressão oral e escrita 
em situações de uso público da linguagem, levando em conta a situação de produção social e material 
do texto (lugar social do locutor em relação ao(s) destinatário(s); destinatário(s) e seu lugar lugar 
social; finalidade ou intenção do autor, tempo e lugar material da produção e do suporte)   e 
selecionar, a partir disso, os gêneros adequados para a produção de texto, operando sobre as 
dimensões pragmática, semântica e gramatical (BRASIL, 2008, p. 49).   

Diretrizes Curriculares do PR 
- As diretrizes ora propostas assumem uma concepção de linguagem que não se fecha “na condição de 

sistemas de formas (...), mas abre-se para a sua condição de atividade e acontecimento social, 
portanto estratificada pelos valores ideológicos. 

- É no processo de interação social que a palavra significa, o ato de fala é de natureza social (PARANÁ, 
2008, p.16). 

- Texto, então, envolve não apenas a formalização do discurso oral ou escrito, mas o evento que 

abrange o antes, isto é, as condições de produção e elaboração; e o depois, ou seja, a leitura ou a 

resposta ativa. Todo texto é, assim, articulação de discursos, vozes que se materializam, ato humano, é 

linguagem em uso efetivo. Todo texto, portanto, é a materialização de um gênero discursivo. (Idem, 

p. 17) 
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TEXTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esopo não deixou nada escrito, suas fábulas faziam parte da tradição oral de vários povos e foram recolhidas e adaptadas 

pela primeira vez por Demétrio de Falera, por volta de 325 a.C..  

Muito da história de Esopo mistura-se a rumores, dessa forma não se sabe com exatidão o que ele escreveu, se ele 

realmente existiu ou se foi um pseudônimo usado por vários autores.  

De qualquer forma o resultado disso foram diversas fábulas, maravilhosas, marcadas pela : "moral da história”.  

Foram atribuídas ao Esopo a autoria de 400 fábulas, recontadas por vários escritores até os dias de hoje.  

O escritor francês Jean de La Fontaine (1621-1695) foi um dos grandes responsáveis por popularizar as fábulas do Esopo.  

Apesar de uma vida aparentemente infeliz, Esopo marcou genialmente a literatura mundial. Suas fábulas são bem atuais e 

nos fazem refletir se realmente evoluímos tanto assim.  

Mais em: http://www.qdivertido.com.br/verpesquisa.php?codigo=6#ixzz1iV3Y8K2p 
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DIFERENTES CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM 
 

O ensino do sistema da escrita, bem como o ensino de língua está relacionado aos modos como o 
homem compreende a si mesmo, a linguagem, o universo em que se situa, e disso decorrem as 
diferentes concepções de linguagem, de língua, de ensino e de alfabetização que foram produzidas ao 
longo da história.  

 
1- Linguagem como expressão do pensamento 

Compreendia a linguagem como dom individual. Defendia a ideia de que a linguagem é produzida no 
interior da mente de indivíduos racionais. Logo, se o indivíduo não falava bem, era porque não 
pensava. Primava pela clareza e precisão dos falantes, pelo domínio de regras do bem falar e do bem 
escrever. Nesse contexto, compreendia-se que as capacidades humanas eram determinadas 
hereditariamente. E, em termos pedagógicos, nada se poderia fazer para que o indivíduo aprendesse. 
O ensino de língua pautava-se na gramática normativa ou prescritiva e, em geral, distanciava-se de 
atividades de leitura e de produção de textos socialmente significativos.   
O aluno é visto como “tábula rasa”, e o professor como guia do discente, que deve transmitir-lhe 
certos conteúdos predefinidos. O aluno repete o que a escola lhe forneceu e, em consequência disso, 
apresenta formação estereotipada, automatismos, considerados hábitos. Há a preocupação de não se 
descuidar da correção, da beleza, do formalismo, tanto da leitura quanto da escrita, por meio de 
procedimentos padronizados, modelares. As aulas assumem um caráter expositivo, assinaladas pelo 
verbalismo do professor, e pela memorização do aluno. 
 

2- Linguagem entendida como instrumento de comunicação 
A língua era vista  como um código capaz de transmitir ao receptor uma certa mensagem Caberia ao 
falante apropriar-se desse código para poder transmitir uma mensagem a outrem. Nesse caso, 
considerava-se a linguagem do ponto de vista do locutor, como se ele estivesse sozinho, sem relação 
com os outros. Mesmo quando se levava em conta o papel do outro, era na perspectiva de um 
destinatário passivo, que se limitava apenas a compreender o locutor. Em termos de ensino, passou-se 
a realizar descrição gramatical de fragmentos textuais recortados principalmente do registro escrito. 
Priorizavam-se atividades que veiculavam modelos de estrutura gramatical.  
 

3- Linguagem como forma de interação (sociointeracionismo) 
Nessa perspectiva, os homens interagem socialmente mediados pela linguagem, ou seja, ela organiza 

suas relações sócio-discursivas, sejam estas políticas, econômicas, culturais etc.  

Bakhtin (1982): ao interagirmos com o outro, além de representarmos o mundo por meio da língua, 

construímos representações sobre ele, as quais colocamos em jogo na instância da interlocução.  

 

A partir das contribuições da Psicologia Soviética, cuja principal referência é L. S. Vygotsky (1984, 

1987), a linguagem passa a ser compreendida como um fator que constitui o homem, tendo função 

social e comunicativa. É ela que possibilita o contato com o conhecimento humano, através do qual 

adquirimos conceitos sobre o mundo, apropriamos da experiência acumulada no decorrer da história 

social, e construímos própria individualidade. 

Se a linguagem é social, então para produzi-la é preciso considerar o contexto imediato da enunciação, 

além do contexto mais amplo, histórico-social, ideológico, uma vez que o contexto regula o que pode 

e deve ser dito ou compreendido, e o modo pelo qual se diz ou se compreende. Esse é um 

pressuposto básico da concepção sociointeracionista de linguagem, fundamentada no materialismo 

histórico dialético. 

Nessa concepção, o homem destaca-se pela sua capacidade de interagir no seu meio social, e de 

modificá-lo de acordo com suas necessidades. E ao fazê-lo, provoca alterações que atingem todo o 

contexto de que faz parte. O homem age sobre o meio e sobre o outro, pelo uso de ferramentas 

diversas, sendo que uma delas é a linguagem. Ao agir e provocar alterações, o homem também é 

modificado por esses elementos.  



A percepção da natureza histórica e social da linguagem (BAKHTIN, 1982), conduz-nos a compreender 

seu caráter dialógico, pois tudo o que dizemos ou escrevemos, dirige-se a interlocutores concretos,  

quer dizer, sócio-historicamente situado, além de dialogarmos com já-ditos. Em decorrência do 

dialogismo que constitui a linguagem, a língua configura-se como resultante de um trabalho coletivo, 

portanto, também sócio-histórico. Sob esse prisma, os sentidos passam a ser produzidos na relação 

estabelecida entre os homens, conforme suas condições de produção.  

Nesse sentido, não é o texto, por ele próprio, o foco de atenção nesta concepção, mas a realização 

concreta da interação locutor/interlocutor(es) mediada pela língua e concretizada nos gêneros do 

discurso num dado contexto sócio-histórico. 

 

ESFERAS SOCIAIS E SEUS DISCURSOS 

Considerar a natureza social da linguagem, o caráter dialógico e interacional da língua, significa 

reconhecer os gêneros como a materialização da interação entre os sujeitos que, por intermédio do 

uso da língua, elaboram formas mais ou menos estáveis de discursos, os quais, segundo Bakhtin 

(1992), revelam a esfera social à qual pertencem. 

 

 
 

GÊNERO DO DISCURSO OU GÊNERO TEXTUAL 
 
Esses discursos, por sua vez, concretizam-se em textos que os representam, denominados por Bakhtin 

(1992) de Gêneros do discurso e por Bronckart (2003) de gêneros textuais.  

A riqueza e a diversidade dos gêneros são imensas, não só porque as possibilidades de atividade 

humana são inesgotáveis, mas porque em cada esfera social existe todo um repertório de gêneros que 

se diferenciam e crescem à medida que se desenvolvem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESFERA SOCIAL E ALGUNS GÊNEROS NELA PRODUZIDOS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



SELEÇÃO DE UM GÊNERO 

 Diante dessa diversidade, o que determina a seleção de um gênero textual, é o querer-dizer do 

locutor que, tendo em vista a esfera de circulação de seu discurso, a sua temática e seu(s) 

interlocutor(es), seleciona um gênero (oral ou escrito) que o represente naquela determinada 

situação, adaptando-o à sua individualidade e a sua subjetividade, preservando, assim, o seu estilo. 

 Entendendo, portanto, o ato de comunicação como uma ação sociointeracionista, os gêneros textuais 

se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o 

de algum modo. 

 
SEQUENCIAS DISCURSIVAS/ TIPOS DE TEXTOS 

 A expressão “tipos de texto” refere-se à composição interna do texto, isto é, as sequências discursivas 
que nele predominam. 

 Por sequência discursiva entenda as partes (palavras, frases e parágrafos) que organizam o discurso, 
isto é, os elementos sintáticos, enfim, gramaticais, que organizam internamente o texto que pertence 
a determinado gênero. 

 os tipos textuais abrangem as categorias conhecidas como:  

Narrativas 

Argumentativas 

Expositivas / explicativas 

Descritivas 

Injuntivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Seria cômico se não fosse trágico" 

Em uma dessas viagens, entre tantas outras em Teresina, alguém relata apenas uma das diversas e 
incontáveis aventuras que ocorrem nos quase 900km que separa o sul do Pará da capital do Piauí. 
Por ser uma viagem que praticamente corta o Maranhão de ponta a ponta, as pessoas se previnem das mais 
diversas formas. 
E foi então em uma determinada altura desse estado, o ônibus foi abordado por meliantes para assalto: 
revólver na cabeça do "motora", tiram o ônibus para fora da estrada, põem todos os passageiros para fora do 
carro; “Todos tirem a roupa”! Ordena um dos bandidos. 
E em meio ao corre-corre e estresse que a situação impõe: crianças e mães desesperadas! Enfim... 
Os homens percebem que em meio a toda aquela situação esta uma velhinha de seus setenta e tantos anos 
que em meio aquela confusão, tranquilamente tomou sua lata de farofa e começou a comê-la como se nada 
tivesse  ocorrendo. 
Os larápios roubaram o que puderam e o que não puderam: celulares, câmaras digitais, dinheiro, anéis... 
Já no  final da ação ao perceber a velhinha ocupada com sua farofa um  indagou: “E essa velhinha”? 
O comparsa o repreendeu: “Deixa a velha comer sua farofa em paz!” 
O outro não conformado disse: “Até que tô com fome! vou levar essa farofa para comer mais adiante”! 
Carregou a farofa da velhinha. 
A partir de então se sucederam todas as tentativas possíveis de se continuar a viagem, e na primeira cidade que 
chegaram já na rodoviária e em meio a também tentativa de contabilizar o prejuízo a velhinha comentou 
indignada: “Ladrões safados roubaram a minha farofa e todo o meu dinheiro que tava escondido no fundo da 
lata!” 

Maria Gomes de Almeida  
Publicado no Recanto das Letras em 24/05/2010 

Código do texto: T2276630  
Negrito = sequências descritivas 
Sublinhado: sequências narrativas 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definindo gêneros discursivos / textuais 
 

a) O que são gêneros discursivos/textuais?  

b) Onde podemos encontrá-los?  

c) Por que eles existem?  

d) O que os gêneros materializam?  

e) Por que trabalhar com gêneros na escola?  

 
Exemplificando um encaminhamento de trabalho com gêneros discursivos/textuais 
a) Apresentação de uma situação de interlocução  

 A partir de um gênero selecionado (p.e., convite de aniversário), criar uma situação de interlocução, 

por meio da qual o aluno possa interagir com outro(s) interlocutor(es) real(is). 

Biscoitinhos de Canela  
Ingredientes: 
5 xícaras (chá) de farinha de trigo 
1 ½ xícara (chá) de açúcar 
6 colheres (sopa) de manteiga 
5 ovos 
1 colher (sopa) de fermento em pó 
sal a gosto 
açúcar 
canela 
 
Modo de preparo: 
Misture bem todos os ingredientes e amasse rapidamente. Enrole a massa em cordões finos e corte 
em pedaços de 01 à 02 cm. Polvilhe com canela e açúcar. Coloque em tabuleiro untado com manteiga 
e asse em forno quente sem deixar demais. 

   
              Negrito: sequências descritivas / Sublinhado: sequências injuntivas 
 

SACI PERERÊ 

A Lenda do Saci data do fim do século XVIII. Durante a escravidão, as amas-secas e os caboclos-velhos 
assustavam as crianças com os relatos das travessuras dele. Seu nome no Brasil é origem Tupi Guarani. Em 
muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um ser brincalhão enquanto que em outros lugares ele é visto 
como um ser maligno.  
É uma criança, um negrinho de uma perna só que fuma um cachimbo e usa na cabeça uma carapuça vermelha 
que lhe dá poderes mágicos, como o de desaparecer e aparecer onde quiser.  
Existem 3 tipos de Sacis: O Pererê, que é pretinho, O Trique, moreno e brincalhão e o Saçurá, que tem olhos 
vermelhos. Ele também se transforma numa ave chamada Matiaperê cujo assobio melancólico dificílmente se 
sabe de onde vem. Ele adora fazer pequenas travessuras, como esconder brinquedos, soltar animais dos 
currais, derramar sal nas cozinhas, fazer tranças nas crinas dos cavalos, etc. Diz a crença popular que dentro de 
todo redemoinho de vento existe um Saci. Ele não atravessa córregos nem riachos. Alguém perseguido por 
ele, deve jogar cordas com nós em sem caminho que ele vai parar para desatar os nós, deixando que a pessoa 
fuja. 
Diz a lenda que, se alguém jogar dentro do redemoinho um rosário de mato bento ou uma peneira, pode 
capturá-lo, e se conseguir sua carapuça, será recompensado com a realização de um desejo.  

Legenda: sublinhado = sequências descritivas 
                 negrito = sequências explicativas 

Origem: Século XVIII em Portugal, depois Minas e São Paulo.  
Fonte: Folclore Brasileiro Ilustrado: Lenda do Saci Perere 

 



 No caso do gênero CONVITE DE ANIVERSÁRIO, o(a) professor(a) poderia provocar reflexões sobre o dia 

do aniversário do(a) aluno(a), questionando sobre o que gostaria de fazer nesse dia; que pessoa, em 

especial, seria convidada. Para atender a essa necessidade de interação, o gênero CONVITE poderia ser 

selecionado. 

 Ensinar o aluno a interagir por meio da língua, é ensinar o aluno a produzir textos, orais e escritos, que 

atendam à necessidade de interlocução proposta naquela situação de uso da linguagem.  Mas significa 

também, ensinar o aluno a buscar referências em textos do gênero que já se encontram prontos na 

sociedade, reconhecendo sua funcionalidade, as marcas que os constituem, bem como sua estrutura 

composicional. Tais compreensões são garantidas pela leitura atenta e responsiva do leitor que sabe o 

que está buscando. A partir desse conhecimento prévio, o aluno terá melhores condições de produzir 

o seu texto, garantindo, assim, maior domínio do gênero e da linguagem.  

 

b) Reconhecimento do gênero 

• Uma vez estabelecida uma situação de interação por meio de determinado gênero, o passo seguinte 

consiste em propiciar, ao aluno, o reconhecimento do gênero. Como? Por meio de atividades de 

pesquisa, de leitura e de análise linguística. 

1) Pesquisa 

Trata-se de um momento em que o(a) aluno(a) irá buscar (em casa, na biblioteca, na internet etc.) 

maiores informações sobre o gênero selecionado, assim como outros textos do gênero, com o 

objetivo de ampliar seu conhecimento. O(a) professor(a), nesse momento, atuará como 

mediador(a), instigando-o(a) a falar sobre os dados coletados. Entendemos que um ensino 

pautado na concepção sociointeracionista deve promover a busca e o interesse pelo 

conhecimento, incentivando ações de reflexão sobre o objeto de estudo.  

No caso do gênero convite, poderia estimular o(a) aluno(a) a buscar outras amostras de textos do 

gênero para, a partir dessa exposição, questionar sobre seu conteúdo temático, seu contexto de 

produção, explorar as marcas características do gênero e seu estilo (verbal e não-verbal). 

 

 
2) Leitura 

A prática de leitura, na proposta sociointeracionista, foi reinterpretada: 

“(...) como um processo de interlocução entre autor/leitor mediado pelo texto. (...) diante de 
qualquer texto, qualquer uma das relações de interlocução com o texto/autor é possível, isto 
porque mais do que o texto definir suas leituras possíveis, são os múltiplos tipos de relações que 
com eles nós, leitores, mantivemos e mantemos que o definem” (GERALDI, 1984, p. 80-81). 

• Uma das ações de reconhecimento do gênero, passa pelas atividades de leitura, abordando: 

Dia: 16 de 
dezembro 
Horas: 16 horas 
Local: Rua das 
Flores, 123 – Casa 
dos Sonhos 
 



• Conteúdo Temático, que deve explorar o conteúdo do texto atrelado ao contexto de produção e à 
função social com perguntas de: 
 * decodificação,  
 * interpretação (inferenciação),  
 * compreensão (extrapolação). 

• Segundo Orlandi (1999): 

Inteligível: a que se atribui sentido atomizadamente (codificação) 

Interpretável: a que se atribui sentido levando-se em conta o contexto linguístico. 

Compreensível: é a atribuição de sentidos, considerando o processo de significação no contexto de 

situação, colocando-se em relação enunciado/enunciação. (p. 115) 

A compreensão se instaura no reconhecimento de que o sentido é sócio-historicamente determinado 

e está ligado à forma-sujeito que, por sua vez, se constitui pela sua relação com a formação discursiva. 

(p. 115) 

Compreender, em suma, é refletir sobre a função do efeito eu-aqui-agora. Compreender é saber que o 

sentido poderia ser outro. 

Para chegar à compreensão não basta interpretar, é preciso ir ao contexto da situação (imediato e 

histórico). Ao fazê-lo, pode-se apreciar o lugar em que o leitor se constitui como tal e cumpre sua 

função social. (p. 116) 

Enquanto intérprete o leitor apenas reproduz o que já esta lá produzido (no texto). De certa forma 

podemos dizer que ele não lê, é “lido”, uma vez que apenas “reflete” sua posição de leitor na leitura 

que produz. 

No seu trato usual com a linguagem, o sujeito apreende o inteligível, e se constitui em intérprete. A 

compreensão, no entanto, supõe a relação com a cultura, com a história, com o social e com a 

linguagem, que é atravessada pela reflexão e pela crítica. (p. 116) 

 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES DE LEITURA  

 

a) Que nome é dado a esse gênero discursivo?  

b) Qual a sua função social, ou seja, com que finalidade é produzido?  

c) Leia bem o texto e informe:  

– Que “grande dia” será esse, ou seja, o que será comemorado?    

– Quem está convidando?   

– Quando será a festa?   

– Em que local?   

– Em qual horário?   

d) Quando lemos no texto “EU NÃO FALO DE OUTRA COISA!”,  o que essa frase quer nos dizer? 

Assinale a resposta correta:  

(    ) Que o menino só sabe falar algumas palavras.  

(    ) Que o menino é chato porque fala demais.  

(    ) Que o menino está ansioso pela sua festa.  

 

e) Você  já foi a uma festa de aniversário? Era a festa de quem? Como foi a festa? Do que você mais 

gostou? 

f) E você, já fez festa(s) de aniversário? Por quê? 

g) Que outras formas as pessoas também utilizam para fazer convites? 

  

Estrutura composicional do gênero:  

• Momento em que o(a) professor(a) poderá conferir, com os(as) alunos(as), as marcas típicas do 

gênero. 



   Exemplo:  

 h) Leia o quadro abaixo e assinale SIM ou NÃO para as informações que devem (ou não) constar num 

CONVITE DE ANIVERSÁRIO:  

Informações Importantes:  Sim  Não  

1- A data da festa.    

2- O número de pessoas convidadas.    

3- O local da festa.    

4- O horário de início da festa.    

5- Um lembrete para não esquecer do 
presente.  

  

6- O nome da pessoa que está sendo 
convidada.  

  

7- O seu nome no convite.    

8- A sua idade.    

9- O nome de seus pais.    

10- O endereço do local da festa.    

 

3) Estilo ou análise linguística  

• Trabalhar com o gênero é também trabalhar com a gramática da língua em práticas de ANÁLISE 

LINGUÍSTICA. Para Antunes (2003), é impossível a existência de uma língua sem uma gramática. 

Contudo, é importante esclarecer a diferença entre regras de gramática e o ensino de nomenclaturas e 

classificações. As regras, segundo a autora, servem para orientar o uso das unidades da língua, são 

normas.  

• “Dessa forma, são regras, por exemplo, a descrição de como empregar os pronomes; de como usar as 

flexões verbais para indicar diferenças de tempo e de modo; de como estabelecer relações semânticas 

entre partes do texto (relações de causa, de tempo, de comparação, de oposição e etc); de quando e 

como usar o artigo indefinido e o definido; de quando e de como garantir a complementação do verbo 

ou de outras palavras; de como expressar exatamente o que se quer pelo uso da palavra adequada, no 

lugar certo, na posição certa”. (ANTUNES, 2003, p.86) 

• O uso da expressão 'análise linguística' não se deve ao mero gosto por novas terminologias. A análise 

linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da gramática quanto questões amplas 

a propósito do texto, entre as quais vale a pena citar: coesão e coerência internas do texto; adequação 

do texto aos objetivos pretendidos; análise dos recursos expressivos utilizados (...); organização e 

inclusão de informações, etc. (GERALDI, 2004, p. 74)  

• O trabalho de reflexão linguística a ser realizado com esses alunos deve voltar-se para a observação e 

análise da língua em uso, o que inclui morfologia, sintaxe, semântica e estilística; variedades 

linguísticas; as relações e diferenças entre língua oral e língua escrita, quer no nível fonológico-

ortográfico, quer no nível textual e discursivo, visando à construção de conhecimentos sobre o sistema 

linguístico. (DCE, 2008, p. 23)  

• Exemplo de atividades:  

  

1) Leia mais uma vez o trecho seguinte, retirado do convite, observando as palavras destacadas, e 

depois responda às perguntas seguintes:  

 



 
a) A palavra EU refere-se a quem no convite? _______________ 

b) O menino diz que não fala de outra COISA. Que COISA é essa? ____ 

c) Com quem o menino está dialogando quando escreve VOCÊ? _____ 

d) Quando escreve: “VOU marcar na SUA agenda”, a quem se referem as palavras destacadas? 

          VOU: ______________________________________________ 

         SUA: ______________________________________________ 

e) Por que foi empregado o PONTO DE EXCLAMAÇÃO ( ! ) depois da palavra COISA?  

          (    ) Para demonstrar a emoção do menino. 

          (    ) Para indicar a altura de sua voz. 

          (    ) Para indicar surpresa. 

f)  Quando emprega o PONTO DE INTERROGAÇÃO ( ? ) depois da palavra TÁ, Rafael está:  

    (    ) Negando que irá marcar a data do aniversário dele na sua agenda.  

    (    ) Perguntando se pode marcar a data do aniversário dele na sua agenda.  

    (    ) Confirmando se você (que é um dos amigos convidados) entendeu que ele irá marcar a data do 

aniversário dele na sua agenda.  

  2)  Observe, agora, o seguinte trecho:  

 
     

  a) A palavra GRANDE está modificando que outra palavra? _______________ 

  b) A palavra GRANDE foi empregada com o sentido de:  

      (     ) Tamanho, para dizer que o dia será muito comprido.  

      (     ) Valorização, para dizer que o dia será especial. 

      (     ) Exagero, para o aniversariante se exibir perante os amigos convidados. 

c) Podemos substituir a palavra GRANDE, por outra, sem alterar muito o sentido atribuído a ela no 

convite. Que palavra seria essa? ____________________  

d) Como ficaria essa frase se substituíssemos a palavra GRANDE (no sentido que foi empregada no 

texto) por outra com SENTIDO CONTRÁRIO (antônimo)? Escreva-a: 

__________________________________________  

3) No trecho seguinte, é possível perceber como o autor se coloca no texto.  

   

 
  a) Quais palavras se referem ao aniversariante? _________________________ 

b) Essas palavras demonstram que o texto está escrito em: 

    (   ) primeira pessoa do singular 

    (   ) primeira pessoa do plural 

c) Por que o autor se coloca dessa forma no convite? _____________________ 

d) Transcreva esse trecho do texto para a primeira pessoa do plural. Depois de transcrito, reflita: o 

sentido ainda é o mesmo? Por quê? _________________ 

e) Qual palavra desse trecho indica uma certa informalidade entre aniversariante e 

convidado?_________________________________________________ 

f) Se fosse um convite mais formal, poderíamos trocar essa palavra por qual outra palavra ou 

expressão? ________________________________  

 



4) Vamos analisar, agora, o seguinte trecho: 

  

 
         

a) De que outra(s) forma(s) a hora poderia vir indicada no convite? ___ 

b) Que outra(s) informação(ões) poderia(m) ser acrescentada(s) no endereço? ___ 

e) Em outros modelos de convites, a data pode aparecer juntamente com essas informações do 

quadro. Como a data pode ser indicada nesse gênero? ______ 

  

OUTROS TEXTOS 
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LEILÃO DE JARDIM 
 
Quem me compra um jardim com flores? 
borboletas de muitas cores, 
lavadeiras e passarinhos, 
ovos verdes e azuis nos ninhos? 
 
Quem me compra este caracol? 
Quem me compra um raio de sol? 
Um lagarto entre o muro e a hera, 
uma estátua da Primavera? 
 
Quem me compra este formigueiro? 
E este sapo, que é jardineiro? 
E a cigarra e a sua canção? 
E o grilinho dentro do chão? 
(Este é meu leilão!) 
 
Cecília Meireles 
(1901- 1964)  
Publicado no livro Ou isso ou aquilo. São Paulo: Nova Fronteira, 
2002. 

 


