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Capítulo VII

Você sabe com quem

está falando?

Neste capítulo você vai refletir sobre diferentes
maneiras de usar a língua portuguesa para falar sobre
trabalho e trabalhadores. Você vai ler e produzir
diferentes tipos de textos e vai descobrir um dos
muitos caminhos para analisar o que diferentes
autores, inclusive você, dizem sobre esse tema.

Vamos falar sobre o diálogo de autores e leitores
através dos textos. Vamos observar como os
textos “conversam” entre si, seja porque falam do
mesmo assunto, seja porque apresentam algumas
semelhanças na maneira como são escritos.

Ao final, esperamos que você seja capaz de usar a
língua portuguesa para:

1. produzir textos que mostrem sua visão de
mundo, suas intenções e interesses;

2. ler para interpretar de maneira crítica os
interesses e intenções do autor do texto;

3. respeitar os diferentes pontos de vista dos
autores sobre o trabalho e

4. ser solidário com os trabalhadores.

Bom trabalho!
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De manhã, você levanta e toma uma xícara de café.
Em que pensa? O que sente quando toma seu café?
Ou, de tanta pressa, nem chega a pensar ou sentir
alguma coisa? É. A vida, às vezes, é tão corrida e
difícil que a gente faz as coisas de todo o dia como
se fosse um autômato, uma máquina. Não pensa
sobre elas; às vezes, nem as percebe. Quase nunca
(ou nunca mesmo!) fala ou escreve sobre elas.

Para falar ou escrever é preciso que você tenha:

coisas para dizer

razões para dizer

pessoas a quem dizer

De acordo com a situação, você decide se vai
falar ou se vai escrever. Suas decisões dependem
de algumas coisas:

O que quer contar? Por que quer contar o que

aconteceu? Para quem pretende contar?

Parece uma coisa complicada. Mas observe que,
toda vez que você usa a língua para falar ou
escrever a respeito de alguma coisa, você está
levando em conta essas perguntas e organizando
sua maneira de falar de acordo com as respostas
que você mesmo dá a elas. Nós usamos a língua
para falar sobre alguma coisa, para alguém, com
uma intenção. Por isso escolhemos, dentre as
diferentes maneiras possíveis de usar a língua,
aquela que parece mais adequada.

Vamos imaginar algumas situações que exijam
que você fale ou escreva.

De manhã, você derruba todo o café que
estava pronto. Nem todas as pessoas
que moram em sua casa tomaram café e
você fica preocupado com elas. A pessoa
que faz o café todos os dias encontra-se
na casa.

Situação 1

Nessa situação, você teria:

a) razões ou motivos para falar: ficou
preocupado;

b) o que falar: pedir para fazer mais café;
c) com quem falar: a pessoa que faz

café em sua casa.

A escolha de com quem falar — o interlocutor —
depende do que temos para falar e das intenções
ou da razão que temos para falar. Na situação
proposta, você falaria com a pessoa encarregada
de fazer o café porque ela poderia resolver seu
problema. Você se dirige a seu interlocutor,
esperando que ele faça uma determinada ação.

Quando falamos, esperamos que nosso
interlocutor tenha determinadas
atitudes ou faça algumas ações.

E de que modo você falaria com a pessoa que
pode fazer outro café? Isso vai depender do que
pensa de seu interlocutor, de sua relação com ele.
Você poderia dizer de diferentes maneiras.
Vamos ver algumas:

1. Derrubei o café. Por favor, faça outro.

2. Faça outro café. Derrubei o que estava pronto.

3. Olha, derrubei todo o café. Dá pra fazer outro?

4. Acho que vai precisar fazer mais café.
Derrubei o outro todinho.

5. Melhor fazer outro café. Derrubei tudo.

Observe que em todos esses modos de dizer, o que
se pretende é que a pessoa faça café. Mas fala-se
de maneiras diferentes. Às vezes, pedindo, às
vezes, mandando, outras sugerindo... São diversos
os jeitos de levar o interlocutor a fazer o que se
pretende dele. Esses diferentes modos de dizer
dependem de nossos conhecimentos sobre a
língua, do que somos, da relação que temos com
nosso interlocutor e do que pretendemos dele.

Escolhemos a maneira de falar ou
escrever de acordo com a situação.

VOCÊ PRODUTOR DE TEXTOS: FALAR
E ESCREVER COM INTENÇÃO DE
REFLETIR SOBRE O MUNDO E DE
INTERAGIR COM OUTROS HOMENS.
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Vamos imaginar outras situações, para perceber
como, mudando a situação, mudam as razões
para dizer, os interlocutores e os modos de dizer o
que se pretende.

De manhã, você derruba todo o café
que estava pronto. Suja toda a roupa,
tem de trocá-la, demora muito para se
vestir, perde tempo e a condução que o
levaria para o trabalho. Chega atrasado
em seu emprego e precisa justificar-se
com seu chefe ou patrão.

Situação 2

Observe que, nessa situação que estamos
imaginando, você tem:

a) o que falar – seu atraso;

b) razões para falar – precisa justificar seu atraso;

c) com quem falar – seu chefe ou patrão.

Agora, você precisa escolher como vai falar.
Lembre-se de que sua maneira de falar vai
influir na atitude de seu interlocutor, que é seu
superior e tem o poder de desculpar ou de punir
você pelo atraso.

Escreva como falaria com seu chefe
ou patrão.

Leia em voz alta o que escreveu e responda: ele
desculparia seu atraso?

De manhã, enquanto você tomava seu
café, de repente começou a pensar nas
pessoas que trabalharam para que você
pudesse alimentar-se. Pensou na pessoa
que, em sua casa, levantou mais cedo
para preparar seu café e já saiu para
trabalhar. Percebeu que nunca
agradeceu a ela pelo que faz todo dia. E
resolveu fazê-lo por escrito.

Situação 3

Pensando numa situação real, para quem
escreveria? Faria uma carta, um bilhete, uma
poesia? Que palavras usaria? Não se esqueça de que
sua intenção é agradecer e que você pretende que
seu interlocutor sinta-se comovido e feliz ao ler o
texto que você produziu.

Como estamos propondo que você escreva
realmente para a pessoa que faz seu café, esperamos
que capriche na escolha do papel e na letra.

O QUE ESTÁ EM JOGO QUANDO
FALAMOS E ESCREVEMOS
Falamos e escrevemos sobre as coisas que estão no
mundo, sobre fatos que presenciamos ou sobre coisas
que vivemos, pensamos, queremos, desejamos. Falar e
escrever é uma forma de transformar o que vivemos,
de tornar importantes as coisas que fazemos, de
dialogar com outras pessoas, de comunicar o que
pensamos, sentimos e queremos. Falamos e
escrevemos porque temos alguma coisa a dizer para
alguém a respeito de alguma coisa. E escolhemos as
palavras e maneiras de dizer de acordo com nossa
intenção em relação ao assunto e à pessoa com quem
falamos ou para quem escrevemos.

Quando falamos ou escrevemos, somos locutores ou
autores. A pessoa com quem falamos ou para quem
escrevemos são nossos interlocutores ou leitores. As
palavras que usamos constituem um texto. Um texto
tem vários sentidos. Os sentidos do texto escrito ou
falado não estão apenas nas palavras, mas também no
contexto e na situação criada entre os interlocutores.
Ao escrever, o autor vai deixando pistas de sua
intenção no texto que escreve. O leitor, diante do texto
escrito, vai perseguindo essas pistas para captar os
sentidos e as possíveis intenções do autor. Quanto mais
o leitor é capaz de descobrir essas pistas, mais perto ele
chega das intenções que levaram o autor a produzir o
texto. Como são muitos os sentidos e as intenções,
saber interpretar bem as pistas deixadas pelo autor no
texto faz o leitor seguir a direção apontada pelo autor.



Capítulo VII – Você sabe com quem está falando?

125

Você é autor de seus próprios textos,
quando fala ou escreve.

QUANDO VOCÊ FOR ESCREVER,
LEMBRE-SE:

• dos motivos que tem para escrever:
contar algum fato, narrar um
acontecimento, fazer um pedido,
extravasar um sentimento, falar sobre o
que sabe, atender a uma solicitação e
muitos mais;

• de quem será seu leitor: conhecido,
desconhecido, imaginado, próximo,
distante, criança, adulto, que é seu
superior, igual a você, seu subordinado,
de quem você gosta, etc.;

• do que pretende do leitor: informá-lo,
convencê-lo de alguma coisa, emocioná-
lo, fazê-lo concordar com você, etc.

• de escrever dando pistas para o leitor do que

pretende dizer: escolhendo palavras,
expressões, maneiras de dizer, tipo de texto.

Quando for escrever, não se esqueça de que seu texto
mostra a sua maneira de interpretar as coisas. Uma
maneira própria. Mas como você é uma pessoa que
vive num determinado tempo e lugar, que pensa
coisas de acordo com o grupo de pessoas com quem
vive e convive, seu texto expressa também valores e
interesses desse grupo ao qual você pertence.

VOCÊ LEITOR DE TEXTOS: LER PARA
REFLETIR SOBRE O MUNDO E
INTERAGIR COM OUTRAS PESSOAS
Lembra-se das situações 1, 2 e 3, todas tendo como
ponto de partida coisas que aconteceram no café da
manhã? A partir delas propusemos que você
escrevesse, que você assumisse a posição de autor
de textos. Agora, você vai mudar de lugar. Você vai
passar a leitor de textos de pessoas que  escreveram
sobre coisas presentes em sua mesa de café.

Veja o que o poeta brasileiro Ferreira Gullar escreveu
recriando o que pensou, ao tomar o café da manhã.

O AÇÚCAR

O branco açúcar que adoçará meu café

nesta manhã de Ipanema

não foi produzido por mim

nem surgiu dentro do açucareiro por

milagre.

Vejo-o puro

e afável ao paladar

como beijo de moça, água

na pele, flor

que se dissolve na boca. Mas este açúcar

não foi feito por mim.

Este açúcar veio

da mercearia da esquina e tampouco o fez o

Oliveira,

dono da mercearia.

Este açúcar veio

de uma usina de açúcar em Pernambuco

ou no Estado do Rio

e tampouco o fez o dono da usina.

Este açúcar era cana

e veio dos canaviais extensos

que não nascem por acaso

no regaço do vale.

Em lugares distantes, onde não há hospital

nem escola,

homens que não sabem ler e morrem

aos vinte e sete anos

plantaram e colheram a cana

que viraria açúcar.

Em usinas escuras,

homens de vida amarga

e dura

produziram este açúcar

branco e puro

com que adoço meu café esta manhã em

Ipanema.

GULLAR, Ferreira. Toda poesia: 1950-1999. 11. ed.

Rio de Janeiro: J. Olympio, 2001. p. 165.
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Você gostou do poema? Esperamos que sim. O
que sentiu quando terminou de lê-lo? Se você
pensou na situação injusta em que vivem os
trabalhadores que produzem o açúcar, você
estabeleceu um diálogo com o autor, seguiu as
pistas que ele deixou no texto e fez uma leitura
próxima da que ele pretendia que você fizesse.

Poemas são escritos para despertar nos leitores
sentimentos, emoções, pensamentos. Os poemas
chamam a atenção para a realidade humana.
Ajudam a pensar o mundo e a vida de uma
maneira diferente. Eles mostram para o leitor uma
nova maneira de ver. Eles criam, com palavras,
uma nova realidade.

VAMOS LER JUNTOS O POEMA

DE FERREIRA GULLAR

Quando você lê um texto, se quiser dialogar com
o autor, se quiser entender alguns de seus
sentidos, é importante seguir as pistas do autor.
Vejamos uma maneira de fazer isso no texto de
Ferreira Gullar.

Quem é o autor e de que lugar ele fala?

Ferreira Gullar é um poeta, que nasceu no
Maranhão, em 1930, e que vive no Rio de
Janeiro. Trata-se, portanto, de um nordestino
que, como muitos outros, migrou para outras
regiões do país.

Conhecer o autor é importante para compreender
o texto. Observe que, em seu poema, Ferreira
Gullar refere-se às plantações de cana de regiões
em que nasceu e viveu: Nordeste (Pernambuco) e
Sudeste (Rio). O autor escreve a respeito de
assuntos que viveu, sabe e conhece. Lembre-se
disso: a gente fala ou escreve a respeito do que
sabe ou quer entender melhor, mesmo quando é
ficção, imaginação ou recriação. Nossas
experiências de vida e o conhecimento que
temos do assunto sobre o qual vamos falar ou
escrever são importantes. Mas para conhecer não
é preciso viver diretamente; podemos conhecer
também através da leitura. Por isso, é importante
ler a respeito de vários assuntos.

No poema, o autor dá uma pista a respeito do
lugar de onde ele está falando: Ipanema. Se
você mora no Rio de Janeiro ou sabe que este é
um bairro desta cidade, de cara localiza o
espaço onde está a pessoa que fala no poema.
Se você não sabe onde fica Ipanema, vai ter
que procurar informações com outras pessoas
ou em mapas. O dicionário, neste caso, não
pode ajudar você diretamente.

Para quem fala o autor?

Como o autor fala sobre um assunto conhecido e
utiliza palavras simples, podemos dizer que ele se
dirige a um grande número de pessoas. Se
pensarmos apenas no texto escrito, podemos dizer
que se dirige a um leitor alfabetizado, que goste
de poesia. Mas, se pensarmos que o poema pode
ser lido em voz alta para outras pessoas, podemos
dizer que ele pode ser entendido até por pessoas
que não são alfabetizadas.

Sobre o que fala o autor? Qual o assunto?

No poema, o autor fala sobre os homens que
trabalham na produção do açúcar. Recupera o
caminho do açúcar, das plantações à mesa do
café. Observe que o título do poema – O açúcar –
não resume o assunto, é só o objeto que provoca
a reflexão do autor. Ele não vai falar do açúcar
que está no açucareiro; ele fala dos trabalhadores
que o produziram. Pode parecer estranho, mas na
poesia acontece muito isso. É diferente de um
texto de livro didático ou de um título de
reportagem, que oferecem informações mais
precisas e objetivas sobre o que vai ser dito.

Qual a posição do autor diante do assunto?

Ao se referir à falta de escolas, de hospitais e à
morte precoce dos que trabalham nas plantações
de cana, o autor mostra que está do lado desses
trabalhadores, que ganham pouco e não têm
respeitados seus direitos de freqüentar a escola, de
ter acesso à saúde. Ele se coloca do lado dos mais
pobres e, de certa forma, participa de sua vida.

Com que intenção o autor fala?

Sua intenção é denunciar as condições de trabalho
das pessoas que plantam e colhem a cana-de-açúcar.
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O que o autor espera do leitor?

Ele espera que seu leitor reflita sobre o trabalho
que está por trás dos produtos que ele consome.
Pretende, ainda, que ele se comova com as
condições injustas e adversas enfrentadas pelos
trabalhadores das lavouras canavieiras.

Como escreve o seu texto?

Observe que o autor escreve um poema. Esse tipo
de texto, embora tenha como ponto de partida a
realidade, é uma criação do autor, uma ficção.
Como o autor pretende que o leitor reflita, ele
utiliza como estratégia ir refazendo o caminho
percorrido pelo açúcar, do presente para o
passado. Observe que ele vai seguindo um
raciocínio; não apresenta logo de início o que
pretende defender. Ele vai argumentando e
levando seu leitor a raciocinar. No poema, ele
parece estar  respondendo a uma pergunta que
não está escrita no texto: quem produziu o
açúcar? E, nas primeiras estrofes, vai negando
possíveis respostas que o leitor poderia dar – ele
não foi produzido pelo dono da mercearia nem
pelo dono da usina. Nas estrofes finais, fala dos
verdadeiros produtores. Ferreira Gullar escolheu ir
construindo seu texto a partir da negação,
deixando para o final do poema o
que pretendia afirmar. Esta é uma forma de
escrever que ajuda a convencer, leva o leitor
a acompanhar o autor e ir descobrindo aos
poucos onde ele pretende chegar. O leitor vai,
assim, seguindo o raciocínio do autor, fica
o tempo todo de seu lado e acaba concordando
com ele.

Mas o autor também pretende comover o leitor e
levá-lo a se indignar com a situação dos
trabalhadores. Para comover o leitor, descreve sua
situação de vida - sem escola, sem hospitais,
morrendo jovens. Para levar o leitor a ficar
indignado, mostra a contradição entre o açúcar
(produto) e a vida de seus produtores: o açúcar é

Ler é mais do que entender as palavras.

Através do texto, autor e leitor conversam,
dialogam. Assim, um texto é muito mais do que
um conjunto de palavras ou frases a respeito de
um assunto. Por trás das palavras, existem
pessoas, intenções, interesses e situações. Ao
escrever um texto, o autor pensa ou imagina um
leitor para quem escreve com a intenção de trazê-
lo para seu lado. Pode-se dizer que o autor
procura trazer a “sardinha para sua brasa”.  Ele
pretende convencer o leitor a ver as coisas de seu
ponto de vista. O autor tem intenções e interesses.
Essas intenções e interesses nem sempre estão
claros no texto. Mas pode-se chegar a eles lendo
as “pistas” que o autor vai deixando no texto.
Isso exige que o leitor leia com bastante atenção
e analise a maneira como o autor escreveu.

Ler é dialogar com o autor através do
texto.

O diálogo entre aquele que escreve e aquele que
lê chama-se interlocução. E esse diálogo se faz
em torno de um determinado assunto e acontece
num determinado tempo e espaço. Aquele que
fala (autor) tem alguma intenção em relação
àquele com quem fala (interlocutor). Aquele que
lê (leitor) precisa entender o que é dito e também
o que fica subentendido, as intenções daquele que
diz. Ele precisa avaliar o que o outro fala, para
não se deixar enganar, ou até para mudar as
próprias opiniões a respeito do assunto.

branco, as usinas são escuras; o açúcar é doce e
derrete na boca, a vida nas plantações é dura e
amarga.

Você deve ter observado, nessa leitura que
fizemos do texto, que:
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1

Desenvolvendo competências

QUANDO VOCÊ FOR LER, LEMBRE-SE DE QUE:

• autores e leitores dialogam através do texto;
• o autor que vive num determinado lugar e tempo pensa o mundo de uma determinada

maneira e defende alguns valores e interesses;
• o autor pretende que o leitor realize determinadas ações. Para que isso aconteça, ele

precisa trazer o leitor para seu lado e convencê-lo do que está dizendo. As intenções do
autor podem ser percebidas pelo leitor pela maneira como ele escreve o texto;

• no texto, o fato ou assunto é interpretado de uma determinada maneira pelo autor.
Autores diferentes podem ter interpretações diferentes. A maneira como o autor
interpreta os fatos depende de suas experiências e da maneira como ele vê o mundo;

• o texto pode ter muitos sentidos, mas o leitor pode aproximar-se do sentido proposto pelo
autor, lendo as pistas que ele vai deixando no texto;

• o leitor tem informações sobre o assunto, o gênero, o autor e vai ler com determinadas
intenções: para informar-se, para estudar o texto, para divertir-se, para conhecer o
autor, para responder a uma pergunta, para poder realizar uma tarefa, para conferir uma
informação etc;

• para interpretar o texto, o leitor deve perceber as possíveis intenções do autor e, também,
os procedimentos que ele utiliza para convencê-lo;

• o leitor tem liberdade e pode não concordar com o autor ou não fazer o que o autor do
texto deseja.

De novo, você vai ocupar o lugar de autor.

Depois de ler o poema de Ferreira Gullar, você não passou a ver diferente seu café e as
pessoas que trabalharam para que pudesse tomá-lo doce e quentinho? Quantas pessoas
trabalhadoras contribuem para que possamos também trabalhar, não é mesmo?

Quando lemos, aprendemos sobre o assunto e também com o jeito como o autor escreve. De
tanto ler um determinado tipo de texto, acabamos escrevendo de maneira parecida.

Então, vamos trocar de papéis. De leitor de poema, você vai se transformar em autor. Para
facilitar, vamos escrever a partir do texto de Ferreira Gullar. Vamos trocar o açúcar pelo pão.

Para ajudá-lo a pensar seu texto, vamos propor algumas perguntas:

• Para quem vai escrever?

• O que pretende de seu leitor?

• De que é feito o pão?

• Onde é feito o pão?

• Quais trabalhadores contribuem para que o pão possa ser feito?
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2

Desenvolvendo competências

Aproveitando as palavras e a maneira de escrever de Ferreira Gullar, reescreva na coluna da
direita os versos, substituindo as palavras grifadas por outras referentes a pão.

O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema

não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.

Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira

dono da mercearia.

Este açúcar era cana

e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.

Em usinas escuras,
homens de vida amarga e dura
produziram este açúcar

branco e puro

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.

Feito o trabalho, veja como ficou. Se tiver oportunidade, mostre seu texto para outras
pessoas. Pergunte a elas o que sentiram e pensaram depois de ler o seu texto.
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VAMOS LER MAIS SOBRE O ASSUNTO

Veja agora como um outro poeta escreveu sobre o pão.

PÃO-PAZ

O Pão chega pela manhã em nossa casa.
Traz um resto de madrugada.
Cheiro de forno aquecido, de levedo e de lenha queimada.
Traz as mãos rudes do trabalhador e a Paz dos campos cheios.
Vem numa veste pobre de papel. Por que não o receber
numa toalha de linho puro e com as mãos juntas
em prece de gratidão.
Para fazê-lo assim tão fácil e de fácil entrega,
homens laboriosos de países distantes
e de fala diferente trabalharam a terra, reviraram,
sulcaram, gradearam, revolveram, oxigenaram
e lançaram a semente.

Você deve ter observado que os textos de Cora
Coralina e Ferreira Gullar apresentam pontos
comuns. Eles falam de trabalhadores que
produzem alimentos e são escritos em versos.
Podemos dizer que estes textos conversam entre
si. Existe um diálogo entre eles.

Muitos textos conversam entre si.

A foto é diferente do poema. Mas também é um
texto. Um texto que é feito de imagem e não de
palavras. É um texto visual. Apresenta uma
determinada situação, tem um autor (o fotógrafo –
Antonio Gaudério), tem um leitor (aquele que vê a
foto). Ela tem vários sentidos. Ao fotografar e
publicar sua fotografia, o autor tem uma intenção.
Ele pretende alguma coisa de seu leitor.

CORALINA, Cora. Meu livro de cordel. 6. ed. São Paulo: Global, 1994. p. 60.

Figura 1 - “O cortador de cana-de-

açúcar José Damião da Silva, aos 12

anos, em foto realizada em Alagoas,

em 1991.”

Fotografia de Antonio Gaudério.
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3

Desenvolvendo competências

Você diria que o autor da foto tem principalmente a intenção de:

a) denunciar a dureza do trabalho infantil.

b) informar  sobre a vida do garoto.

c) mostrar o que acontecia em Alagoas, em 1991.

d) documentar o que ele viu.

Mas existem diferenças entre o poema de Ferreira
Gullar e a foto de Antonio Gaudério. Uma
diferença é o tipo de texto. O poema é um texto
escrito e a foto é um texto visual. Outra diferença
é que o poeta fala de uma realidade imaginada –
seu texto é uma ficção. Na foto, o garoto existe
realmente, como comprova a legenda: ele se
chama José Damião da Silva, tinha 12 anos em
1991, e vivia em Alagoas.

Os autores de poemas, novelas, romances, contos,
fábulas, lendas, letras de música baseiam-se na
realidade, mas o que escrevem e as personagens
que criam existem apenas nos textos. Eles criam
um mundo imaginário. O que eles escrevem não
precisa ser confirmado. Expressam sua maneira
particular de ver o mundo e de transformá-lo. Já

Observe que todas as alternativas podem ser
consideradas corretas. O autor mostra uma
situação, informa sobre a vida do garoto,
documenta e denuncia. Mas a intenção mais forte
é fazer uma denúncia. Ele pretende denunciar a
dureza do trabalho realizado por uma criança.

E como é que percebemos que esta é a intenção

mais forte? Observe com atenção alguns
elementos: a cabeça baixa do garoto, o tamanho
da foice, o lenço para cobrir a cabeça, as mãos
sujas e calejadas, o sol, a roupa rasgada.

Esta foto “conversa” com o poema de Ferreira
Gullar. Tanto é assim que ela poderia ilustrar
alguns de seus versos.

4

Desenvolvendo competências

Escolha dentre os versos abaixo, aqueles que poderiam servir de legenda para a foto:

a) Este açúcar era cana / e veio dos canaviais extensos.

b) Homens de vida amarga / e dura / produziram este açúcar.

c) Este açúcar veio / de uma usina de açúcar em Pernambuco.

d) Homens que não sabem ler e morrem / aos vinte e sete anos.

os fotógrafos geralmente pretendem mostrar a
realidade.

E como é que sabemos se um texto fala da
realidade ou é ficção? Como sabemos o que
esperar de um poema e de uma foto? Lendo
muitos textos em livros, jornais, revistas, cartazes
e folhetos. À medida que vamos lendo, vamos
aprendendo que os textos são escritos de modos
diferentes e são encontrados em determinadas
situações e lugares. Vamos percebendo os pontos
comuns entre esses textos e aprendendo o que
esperar deles.

Ler muitos textos ajuda o leitor a escolher a maneira
como vai ler, o que esperar do texto lido, a
interpretar as intenções do autor. Ajuda a não
confundir textos de ficção com textos não ficcionais.
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Os textos conversam entre si porque
falam de um mesmo assunto ou porque
são escritos de uma maneira parecida.

Veja o texto a seguir:

“Não vou à escola porque não tenho
força. Cortar de três a cinco toneladas
de cana por dia já é muito para o
meu tamanho”, declarava o menino
Arivaldo, de 11 anos. O trabalho
desse alagoaninho, que só possuía
roupas rasgadas e dentes cariados
pela falta de cuidado e pela ação da
cana — seu principal alimento — ,
marcava a cadeia produtiva dos
combustíveis. As usinas vendiam o
produto diretamente à Petrobras, que
o repassava às multinacionais Shell,
Esso e Texaco, à BR Distribuidora e à
Ipiranga. Da cana também se extrai o
açúcar, que adoça o cafezinho dos
brasileiros, europeus, russos e norte-
americanos.
CIPOLA, Ari. O trabalho infantil. São Paulo: Publifolha,

2001, p. 37-38.

Esse é um texto que fala da realidade. Sabemos disso
porque ele se refere a coisas ou pessoas que existem
realmente: Ariovaldo é um menino de 11 anos que
trabalha nas plantações de cana de Alagoas. Shell,
Esso, Texaco, BR Distribuidora e Ipiranga são nomes
de distribuidoras de gasolina, álcool e óleo, que
servem de combustível para os carros.

Às vezes, percebemos, só de olhar, os pontos
comuns existentes entre os textos. Por exemplo,
os poemas que são escritos em versos, as
propagandas, os anúncios, as fotografias. Outras
vezes, a linguagem utilizada para iniciar o texto
faz com que a gente perceba qual o tipo de texto
que vamos ler: as narrativas de ficção podem
começar com “Era uma vez”, “Certo dia”, “Um
dia”. Outras vezes, são as personagens que dão a
“dica” do tipo de texto: numa fábula, por
exemplo, os animais falam. Numa reportagem de
jornal ou revista, as pessoas são reais e têm
nome, sobrenome...

Neste capítulo, os textos conversam entre si, porque
falam de um mesmo tema ou assunto: trabalho e
trabalhadores. Mas eles também conversam com
outros textos que aqui não estão escritos.

5

Desenvolvendo competências

Agora, assinale as frases que apontam os pontos comuns entre a foto e o texto de Ari Cipola.

a)  Os dois textos são visuais.

b)  Os dois textos são ficção.

c)  Os dois textos falam da realidade.

d)  Os dois textos falam de trabalho infantil nos canaviais do Nordeste.

e)  Os autores dos dois textos fazem uma denúncia.

f)  Os autores mostram a situação, colocando-se do lado dos trabalhadores.

g)  Os autores mostram a situação, colocando-se do lado dos patrões.

h)  Os autores desejam que o leitor se coloque contra o trabalho infantil.

Se você assinalou as alternativas c, d, e, f, e h, foi capaz de perceber os pontos comuns entre a foto e o
texto. Observe que a alternativa a refere-se apenas à foto e as alternativas b e g não estão corretas em
relação a nenhum dos dois textos.
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Observe o texto a seguir. Ele é um gráfico. Os
dados nele contidos são de uma pesquisa
realizada pelo Datafolha com 2.578 pessoas, entre
19 e 21 de novembro de 2000, em 126 municípios
de todos os Estados do país, publicada no dia 24
de março de 2002.

Gráfico 1

Observando o gráfico, você diria que é maior a
porcentagem dos entrevistados que começou a
trabalhar quando tinha:

a) entre 10 e 15 anos.

b) mais de 15 anos.

c) menos de 9 anos.

d) 16 anos ou mais.

A intenção do autor do gráfico em relação à
idade com que os entrevistados começaram a
trabalhar é:

a) informar.

b) denunciar.

c) imaginar.

d) fazer propaganda.

Após ler o texto, você pode concluir que, no Brasil:

a) muitas crianças e adolescentes trabalham.

b) só os adultos trabalham.

c) crianças e adolescentes não trabalham.

d) só os adolescentes trabalham.

Se você optou pela alternativa (a), nas três questões,
respondeu corretamente. Os textos lidos devem ter
ajudado você a responder, não é mesmo?

Se tantas pessoas trabalham desde pequenas é
porque esse trabalho está legalizado, certo?
Errado! Há leis que proíbem crianças de trabalhar.
Uma dessas leis é o Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Você já teve oportunidade de ler uma lei? Leis são
textos muito importantes. Estabelecem regras que
devem ser seguidas por todos. Com elas
aprendemos sobre nossos direitos e deveres.

Caderno Especial sobre Trabalho, Folha de São Paulo, 24/03/2002, p. 3, cedido

pela Agência Folha.
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Vejamos alguns artigos do Estatuto da Criança e
do Adolescente:

De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente , Arivaldo, o garoto de 11 anos do
texto de Ari Cipola, deveria estar:

a) trabalhando.

b) estudando.

c) trabalhando e estudando.

d) empregado como aprendiz.

Você escolheu a alternativa b? Está correto. De

acordo com o Estatuto da Criança e do

Adolescente, Arivaldo é uma criança, pois tem

menos de 12 anos, e deveria estar estudando

durante o dia.

Ainda de acordo com a lei, o trabalho de crianças e
adolescentes em canaviais deveria ser proibido porque:

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Art. 60 É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na
condição de aprendiz.

Art. 67 Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno
de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é vedado trabalho:
I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas
do dia seguinte;
II - perigoso, insalubre ou penoso;
III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
IV - realizado em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.

Art. 54 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele
não tiveram acesso na idade própria;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente
trabalhador;
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua
oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.

Art. 55 Os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou
pupilos na rede regular de ensino.

a) é perigoso.

b) é penoso.

c) impede de ir à escola.

d) prejudica seu desenvolvimento.

Você respondeu corretamente se marcou todas as

alternativas. Cortar cana é um trabalho perigoso,

cansativo, impede a criança de frequentar a

escola e prejudica seu desenvolvimento.

Depois de ler estes trechos do Estatuto da Criança
e do Adolescente, dá pra perceber por que Ari
Cipola e Antonio Gaudério usam seus textos para
fazer uma denúncia? Denunciamos o que é
injusto e ilegal...
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DEPOIS DE LER, VAMOS ESCREVER
A partir de todos os textos lidos e estudados, você
vai produzir um texto em que discuta as
condições de trabalho no país. Você pode fazê-lo
de muitas maneiras. Você tem muito o que dizer.
Vamos dar-lhe razões para escrever: o que você
pensa sobre a questão do trabalho e do
trabalhador é uma interpretação única. Ninguém
mais pode fazê-lo da maneira como você pode.
Isso já seria uma boa razão. Uma segunda razão é
que o que você tem a dizer pode mudar a maneira
de outras pessoas pensarem e agirem. Você, como
autor, pode mudar o mundo.

Como seu leitor não saberá o que pretende dizer, a
não ser lendo seu texto, capriche na escrita.
Caprichar é mais do que escrever palavras difíceis
ou corretas. É levar em conta aquelas perguntas que
fizemos no início e que vamos repetir para ajudá-lo:

1. O que vai dizer?

2. Para quem pretende dizer? Quem é ele? Onde
ele se encontra? Qual sua relação com ele?

3. Por que razões vai escrever?

4. O que pretende de seu leitor? O que quer que
ele pense, sinta, faça?

5. Que tipo de texto pretende escrever?

6. Que palavras vai usar? Como vai começar?

Para escrever de maneira adequada, não se
esqueça de que, como autor, você:

• Usa a linguagem para persuadir seu leitor.

• Traz para seu texto o que leu em outros textos.

• Deixa em seu texto pistas de suas intenções
para ajudar o leitor a entender e fazer o que
você pretende.

• Mostra sua interpretação de um fato ou assunto.

• Expressa interesses e valores políticos, ideológicos
e econômicos de seu tempo e grupo social.

• Imagina seu leitor e conversa com ele, sabendo
que ele pode concordar ou discordar de você.

• Planeja seu texto (o que, para quem, por que,
para que, como e onde escrever), o que exige
várias versões até que o texto fique pronto.

PARA TERMINAR...
Este capítulo também é um texto.

Tem um autor.

Dirige-se a um determinado leitor.

Fala sobre um determinado assunto.

O autor tem uma intenção e, por isso, organizou
o texto de uma determinada maneira.

Você se propôs a lê-lo com uma determinada
finalidade.

Você o leu de uma certa maneira.
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Reconhecer em textos os procedimentos de persuasão utilizados pelo autor.

• Identificar referências intertextuais.

• Inferir as possíveis intenções do autor marcadas no texto.

• Contrapor interpretações de um mesmo fato em diferentes textos.

• Identificar em textos as marcas de valores e intenções que expressam interesses políticos,
ideológicos e econômicos.
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Capítulo VIII

Os tons e mil tons
do português do Brasil

APRESENTAÇÃO
Neste capítulo, você vai refletir sobre o mito de
que aqui, no Brasil, se fala uma única língua. Vai
discutir, também, sobre dois outros mitos: o de
que há uma única maneira certa de falar e de
escrever, e o de que o brasileiro não sabe falar
sua língua materna.

Refletir sobre essa questão é muito importante para
combater um certo tipo de preconceito que acaba
impedindo muitos brasileiros de exporem suas idéias.

Vamos estudar como as línguas variam e por que
essa variação não é nenhum defeito.

Durante o trabalho, você vai ler e produzir textos
de diferentes tipos, vai descobrir caminhos para,
aos poucos, dominar mais ferramentas, que
ajudem a ajustar seu texto às exigências da
situação comunicativa, também em relação ao
domínio da norma de prestígio.

Esperamos que você realize um bom trabalho!

AS MUITAS LÍNGUAS DO BRASIL
O trecho que você vai ler a seguir pertence a uma
canção chamada “Samba do Approach”, de Zeca
Baleiro, compositor e cantor maranhense. Se você
puder escutá-la é bom, mas, se souber cantar
junto, tamborilando com os dedos numa mesa,
melhor ainda...

Venha provar meu brunch

Saiba que eu tenho approach

Na hora do lunch

Eu ando de ferryboat

BALEIRO, Zeca. Samba do Approach. In: Vô imbolá.

[S.n.]1 CD

Esse samba está em português ou em inglês?

Em português, é claro!

Baleiro brinca com a presença de palavras
estrangeiras que usamos junto com outras da
língua portuguesa e, misturando “chiclete com
banana”, faz a gente pensar sobre as palavras
importadas e os valores que as pessoas dão a elas.

Como a gíria, algumas delas têm vida curta;
outras, de tanto usarmos, quase ninguém mais
sabe que sua origem é estrangeira.
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Agora leia este texto:

Cae de una torre,
Y no se lastima;
Entra en el rio
Y se vuelve harina.

CASCUDO, L. Câmara. Dicionário do folclore brasileiro.

Rio de Janeiro: Ediouro, [1993]. (Terra brasilis).

Mas... isso não é português?!

Não é mesmo, é uma adivinha escrita em
espanhol, mas encare o desafio.

Para você não reclamar, aí vai uma dica: é uma
adivinha, um tipo de brincadeira oral, que
envolve uma charada como as que começam por
“o que é o que é”...

Que palavras você conhece, porque têm uma
ortografia parecida com a da língua portuguesa?
(cae, torre, lastima, entra, rio)

Se dissermos que a resposta é “papel”,
melhora um pouco?

Agora fica bem mais fácil!
Se uma folha de papel cair de uma torre,
nada vai acontecer a ela. Mas se ela cair
em um rio, vai se desmanchar toda e
virar farinha.

Agora, leia mais este trecho que pertence
a uma canção tradicional da tribo Karitiana
de Rondônia:

A não ser que você pertença à tribo
ou conheça a língua falada por esse povo
indígena, ficou difícil. Mas, se tiver
acompanhado a tradução de Marlui Miranda
ao lado, compreendeu tudo.

A essa altura você deve estar se perguntando:
que conversa é essa? Vamos direto ao ponto.

Você já deve ter escutado muitas pessoas
dizerem que o Brasil é um país muito grande,
mas que nele se fala apenas uma língua:
o português.

Certo?

Errado.

Há em torno de 180 línguas indígenas
faladas no Brasil hoje e, em muitas regiões
do país, há concentrações de estrangeiros que
continuam falando sua língua materna; há,
ainda, regiões de fronteira em que diversos
brasileiros convivem com a língua espanhola
e, com certeza, terão conseguido decifrar as
palavras da adivinha.

Uy poma Vamos brincar

Uy poma Vamos brincar

I ay ta ka’ay un mi’ay Vou pegar, vou pegar

I ay ta ka’ay un mi’ay Vou pegar, vou pegar

Buh uy Vamos longe

Buh uy Vamos longe

I ay ta ka’ay un mi’ay Vou pegar, vou pegar

I ay ta ka’ay un mi’ay Vou pegar, vou pegar

Tso Ere Poma. In: PERES, Sandra; TATIT, Paulo.

Canções do Brasil. (Coleção Palavra Cantada).
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COMO AS LÍNGUAS VARIAM?
Os trechos que você vai ler são muito diferentes,
não só pelas informações que contêm, mas
também pelo modo como foram escritos, as
palavras escolhidas e o modo como as frases
foram organizadas. Leia-os com atenção e depois
procure responder às questões.

AJUSTANDO O VOLUME DA
CAMPAINHA
No modo de Espera, você pode
rapidamente ajustar o volume da
campainha pressionando a tecla de
volume ao lado do telefone. Há oito
níveis e um zero ou um nível de
Campainha Desligada. Você verá uma
indicação gráfica à medida que você
ajusta o volume.
A tecla superior aumenta o volume e a
tecla inferior diminui-o.
Pressione-a e mantenha-a pressionada
para aumentar ou diminuir
continuamente.
Diminuí-lo até o fim é uma forma
rápida de silenciar a campainha.
Quando fizer, “Camp. Desligada” será
mostrado no modo de Espera.
Você também pode configurar o volume
da campainha usando o Menu
Principal (veja “Opções de Campainha”
na página 45).

Texto 1 - Manual de telefone celular

CAMINHÃO DE LENHA ATROPELA E
MATA CINCO
Cinco pessoas morreram ontem à tarde,
entre elas duas crianças, depois de
terem sido atropeladas por um
caminhão carregado com 26t de lenha
em Piracicaba (162 Km de São Paulo).
Outras três pessoas, incluindo o
motorista da carreta, foram internadas
em estado grave.

Texto 2 - Folha de S. Paulo, São Paulo,
6 abr. 2002. Caderno Cotidiano, p. 11.

COMPOSIÇÃO
Cada comprimido contém 500 mg de
dipirona sódica, 5 mg de prometazina e
10 mg de adifenina, cloridratos.

Texto 3 - Bula de remédio

PERGUNTAS RÁPIDAS

• Qual o texto mais fácil e o mais difícil
para você compreender?

• Os trechos pertencem a que tipo de texto?

• Para que cada um foi escrito?

• Para quem cada um deles foi escrito?

• Eles foram publicados em um mesmo lugar?

Por essa pequena amostra, você pôde perceber
que, para além dos conteúdos, os textos que
lemos são muito diferentes: são de diferentes
tipos, serão lidos por diferentes pessoas, foram
escritos com diferentes propósitos e em
diferentes situações comunicativas.

A maneira de usar as palavras varia muito em
cada um deles e isso não é um defeito. É uma
tremenda qualidade. Para que a comunicação

funcione de maneira feliz, é preciso que se

regule a língua para ela se ajustar às

exigências de cada situação; a língua precisa

dançar conforme a música.
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AS LÍNGUAS MUDAM

DE UM TEMPO PARA OUTRO

Mui gran temp’a, par Deus, que eu non
vi quen de beldade vence toda ren
e se xe m’ela queixasse poren,
gran dereit’é, ca eu o mereci,
e ben me pode chamar desleal
de querer eu, nen por ben nen por mal,
viver com’ora sen ela vivi.

D. Tristan, o namorado. Cancioneiro de Colocci-Brancuti.
In: SPINA, Segismundo. A lírica trovadoresca.
São  Paulo: Edusp, 1996. (Texto & Arte; 1).

Pelo modo como as palavras estão distribuídas na
página, você deve ter percebido que o trecho
pertence a um poema. Mas deve ter estranhado
algumas palavras ou expressões.
É que este é um poema muito antigo, dos
primeiros escritos em português. Para as
pessoas que viviam em Portugal na Idade Média,
não havia nada de estranho, mas como hoje não
nos vestimos, não moramos, não andamos por aí
como naqueles tempos, também não falamos
mais como antigamente.

Mas, como a língua escrita é muito mais
resistente às mudanças do que a língua falada,
não podemos ter certeza se as pessoas que viviam

naquele tempo falavam mesmo assim, só
podemos ter uma idéia a partir dos textos escritos
da época, até porque os equipamentos para
gravar o que as pessoas falam só foram
inventados no século XX.

Você deve estar bastante curioso para saber o que
diz o poema. Vamos lá:

Há muito tempo, meu Deus, não vejo
aquela que triunfa sobre todas as

[coisas pela beleza;
se ela tem queixas de mim,
é um direito que lhe assiste, pois bem o

[mereço.
E até pode considerar-me desleal
por viver, sem mais nem menos,
longe dela como tenho vivido.

Tradução do trecho acima conforme

SPINA, Segismundo. A lírica trovadoresca.

São Paulo: Edusp, 1996.

1

Desenvolvendo competências

Mas não é preciso penetrar no túnel do tempo para perceber isso! Há muitas palavras e
expressões que entram e saem de moda com a maior facilidade. Algumas personagens de
novelas ou de outros programas de televisão repetem à exaustão certas expressões que caem
na boca do povo.

Veja se você consegue lembrar de uma que está na moda e de outra que ninguém (ou quase
ninguém) mais fala.
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AS LÍNGUAS VARIAM

DE UM LUGAR PARA OUTRO

Pra cantá caninha verde primero canta
[o violero

depois que o violero canta canta otros
[companhero

chora morena primero canta o violero
depois que o violero canta otros

[companheiro

CHIQUITO, Pedro,  SERRA, Nhô. Cana Verde.

CD Música popular do centro-oeste/sudeste, v. 4.

Para quem não conhece, este é o refrão que a dupla
de violeiros canta entre uma quadrinha e outra no
desafio, que é uma espécie de competição musical
em que vence aquele que tem a língua mais afiada.

O modo como o texto foi escrito procura
reproduzir um pouco do jeito com que falam
brasileiros das regiões rurais do centro-oeste do
Brasil. Conforme nos deslocamos de um estado
para outro, de uma cidade para outra, nos damos
conta de que a maneira de falar das pessoas muda.

Mas não é só isso que muda. Mudam as
paisagens, as tradições, os sabores, o que
é uma riqueza que precisa ser apreciada
e preservada.

2

Desenvolvendo competências

Ia ser muito chato se todo mundo falasse igual, você não acha? Mas, infelizmente, existe
muito preconceito.

Você conhece alguma personagem de programa humorístico que é ridicularizada pelo seu
modo de falar? O que você acha disso?

Mesmo as pessoas que vivem em um mesmo lugar não falam a língua do mesmo jeito.

Leia o bilhete que a Biba, uma adolescente da cidade de São Paulo, passou para sua amiga
Tatá, durante a aula:

Diz aí, Tatá, Beleza?
Tenho umas news fortes pra você! Ontem eu colei lá na balada da Sô, mano! Cê num faz
uma noção de como a parada tava bombando! Apareceu uma galera meio barra que tomo
mó goró e ficou gorfando. Puts, uma bosta! Eu fiquei a pampa curtindo uma technera.
Véio, cê num sabe de uma 1000 graus! Manja o Pirula? Ele deu uma bota na Cecéu, meu,
ela ficô na pior! E ainda surge aquela Pi e fica jogando mó xaveco furado no cara. Mó
trampo pra gente num deixá a Cecéu percebê, senão ela ia ficar mais bode ainda.
Beijocas, Biba

Bilhete escrito por uma adolescente a sua amiga.
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Expressões usadas pela Biba

Diz aí, beleza?

Ter news fortes

Colar

Balada

Fazer uma noção

Parada

Tar bombando

Galera meio barra

Mó

Goró

Gorfar

Ficar a pampa

Technera

1000 graus

Dar bota

Jogar xaveco furado

Tradução

Oi, tudo bom?

ter grandes novidades

ir

festa, agitação, encontro

saber

a coisa, o lugar

estar lotado, no auge da animação

turma meio violenta

um monte, muito

bebida alcoólica

vomitar

ficar sossegado

local com música eletrônica

notícia importante

não querer ou deixar de se envolver com alguém

tentar abordar alguém para uma aventura amorosa de modo
inadequado

Se você conseguiu compreender o texto sem a ajuda do glossário, sabemos que você é um
jovem estudante, mas se precisou consultar o glossário... Calma, ninguém quer saber quantos
anos você tem!

Dependendo de sua idade, você deve “estar mais por fora que cachorro quando cai de
caminhão de mudança”. Vamos aliviar com um glossário, “mano”, para você “sacar o que
rolou na parada”.

3

Desenvolvendo competências

Como ficaria um bilhete sobre o mesmo assunto, mas que tivesse sido escrito por alguém mais
velho, que tivesse entre trinta e quarenta anos, ou mais de sessenta?

Dependendo da situação, uma pessoa varia seu modo de falar

Dependendo da maior ou menor intimidade que tenhamos com a pessoa com que falamos, do
tipo de assunto que estivermos tratando, da própria situação em que estivermos falando,
nosso jeito de falar ou de escrever muda.
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Você está com sede, mas com uma preguiça danada de levantar e pegar um copo de água.
Resolve, então, pedir para alguém. Como você faria esse pedido para:

• um amigo ou amiga muito íntimo;

• sua mãe;

• seu chefe ou outro superior.

5

Desenvolvendo competências

Imagine que você pediu um sanduíche em uma lanchonete e, quando recebeu o prato
com seu pedido, achou que havia algo estranho. Resolve então falar com o garçom.
Qual desses comentários teria, provavelmente, deixado o garçom mais nervoso?

a) Cara, olha isso!

b) Por favor, o aspecto do sanduíche não está agradável.

c) Dá pra trocar o sanduíche que não está bom...

d) Cê tá pensando que sou porco pra comê lixo...

6

Desenvolvendo competências

Cada ciência, cada profissão tem o seu jeito próprio de falar.

Nesse trecho há uma série de palavras que um químico, um médico ou um farmacêutico,
provavelmente, podem entender, mas que outras pessoas, assim, gente como eu e você,
compreendem bem pouco. Quais são essas palavras?

4

Desenvolvendo competências

CONTRA-INDICAÇÕES
Hipersensibilidade a qualquer um dos
componentes da formulação.
Lesões renais ou hepáticas graves.
Discrasias sangüíneas. Púrpura
trombocitopênica.
(Bula de remédio)

7

Desenvolvendo competências

Talvez você tenha lido nos jornais, escutado no rádio ou assistido na televisão que estão
discutindo uma proposta para que os laboratórios elaborem dois tipos de bula: uma para os
especialistas e outra para o consumidor comum. O que você acha disso?
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8

Desenvolvendo competências

Leia o texto para responder o teste abaixo.

FÓRMULA DO SORRISO

Mais importante que o sabor do creme dental é seu agente terapêutico, a fórmula química
que serve para controlar as bactérias que provocam as cáries. Segundo a professora Lenise
Velmovitsky, da Universidade Federal Fluminense, que analisou 25 tipos de pasta de
dentes em sua tese de doutorado, a substância mais eficaz na escovação é o triclosan, um
antimicrobiano presente nas pastas de ação total ou global. O flúor recalcifica os dentes e
também combate as cáries. O bicarbonato de sódio é um abrasivo que remove manchas,
mas em excesso desgasta os dentes. A dentista recomenda o uso de escovas macias e uma
quantidade de pasta equivalente ao tamanho de uma ervilha, pelo menos três vezes por
dia. Além do fio dental.
Veja, São Paulo, 10 abr. 2002, p. 92.

Escolha qual das palavras ou expressões, muito provavelmente, só seria usada por dentistas:

a) pasta de dentes.

b) escovas de dentes.

c) bicarbonato.

d) triclosan.

A língua, como estamos vendo, varia muito.
Portanto, uma escrita espelho da fala é um sonho
impossível, porque, como há muitos modos de falar,
qual escolher? É por isso que devemos estar atentos
a possíveis deslizes, para não acabar transcrevendo
a fala. É o que acontece com a personagem criada
por Jô, que se dá conta da esquisitice das outras

AS PESSOAS NÃO ESCREVEM DO JEITO COMO

FALAM: A ORTOGRAFIA

Leia a crônica abaixo e veja como Jô Soares trata
desse assunto de um modo divertido:

Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala

Pois é. U purtuguêis é muinto fáciu di aprender, purqui é uma língua qui a genti iscrevi
ixatamenti cumu si fala. Num é cumu inglêis qui dá até vontadi di ri quandu a genti
discobri cumu é qui si iscrevi algumas palavras. Im purtuguêis não. É só prestátenção. U
alemão pur exemplu. Qué coisa mais doida? Num bate nada cum nada. Até nu espanhol
qui é parecidu, si iscrevi muinto diferenti. Qui bom qui a minha língua é u purtuguêis.
Quem soubé falá sabi iscrevê.
Agora, falando sério, a nossa língua até que pode ser das mais incongruentes. Basta

observar.

Veja, São Paulo, 28 nov. 1990.

línguas, sem olhar as diferenças entre o modo de
falar e o de escrever a sua própria.

Há vários modos de falar uma determinada
palavra, mas só um jeito de escrevê-la: aquele
estabelecido pela ortografia e que está registrado
nos dicionários. Lembre-se de que a escrita não
corresponde à fala de ninguém.
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Tipos de interferências da fala

Acrescentar “i” em palavras
terminadas pelo som /s/ escrito
com a letra “s” ou “z”.

Omitir o “r” em final de palavra.
Nos exemplos, trata-se da
terminação dos verbos –r.

Substituir por “i”o “e”
que não faz parte da
sílaba tônica.

Substituir por “u” o “o”
que não faz parte da
sílaba tônica.

Exemplos da crônica do Jô

purtuguêis, inglêis

falá, iscrevê

genti, iscrevi, vontadi, di,
diferenti, qui

cumu, quandu, exemplu

Selecione outros exemplos

9

Desenvolvendo competências

Se você reler a crônica do Jô, vai descobrir que ele deixou de prestar atenção e acabou escrevendo
“certo” algumas palavras que deveriam aparecer como a maioria dos brasileiros falam.

São elas:

a) quem, bom, uma.

b) aprender, bate, espanhol.

c) pois, ri, alemão.

d) coisa, mais, doida.
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AS PESSOAS NÃO ESCREVEM DO JEITO

COMO FALAM: A ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

O texto a seguir faz parte de uma entrevista
gravada que transcrevemos tintim por tintim.
Se achar estranho, leia-o em voz alta,
imaginando a garota falando.

COMO VOCÊ SE INTERESSOU PELO
CIRCO?
na verdade eu sempre meio... que...
fiquei meio fascinada com circo... uma
vez quando eu era criança eu assisti...
é... principalmente o trapézio foi uma
coisa que me chamou muita atenção...
eu achei muito bonito... na verdade eu
nunca... cheguei a imaginar... como
que alguém poderia fazer circo eu não
imaginava quando era pequena que
tinha uma escola... de circo... aí é...
sempre que eu tive meio que uma uma
curiosidade e uma vontade... de fazer
parte disso... e... até que que um dia
quando eu estava mais velha... eu
tinha... uns quatorze... anos eu vi na...
um espetáculo de um circo na televisão
que é o “Cirque du Soleil”... e...  e
voltou tudo muito mais forte porque é
um espetáculo muito bonito e eu queria
fazer parte de tudo aquilo e aí como eu
sabia onde tinha uma escola resolvi ir
atrás desse sonho... e poder fazer parte
disso

Depoimento de Carolina, jovem aluna de uma escola

de circo.

Transcrever textos falados e transformá-los
em textos escritos ajuda a perceber as diferenças
entre a língua falada e a língua escrita.
Além disso, é um bom exercício para vencer
o medo de escrever e enfrentar o desafio de pôr
no papel aquilo que se pensa sobre os assuntos
discutidos na sociedade.

Basta sair por aí com um gravador, como fazem
os jornalistas, e gravar o que as pessoas têm a
dizer. Foi o que fizemos. Gravamos o que disse
Carolina, quando perguntamos a ela como teve a
idéia de se tornar aluna de uma escola de circo.

Primeiro passo

Cortar passagens repetitivas ou
palavras e expressões que funcionam bem
na hora de falar, mas que, em geral,
são desnecessárias na escrita.

na verdade eu sempre meio...
que... fiquei meio fascinada com
circo...
uma vez quando eu era criança eu
assisti... é...principalmente o
trapézio foi uma coisa que me
chamou muita atenção... eu achei
muito bonito...
na verdade eu nunca ...cheguei a
imaginar... como que alguém poderia
fazer circo eu não imaginava quando
era pequena que tinha uma escola...
de circo... aí é... sempre que eu tive
meio que uma uma curiosidade e
uma vontade... de fazer parte disso...
e...
até que que um dia quando eu estava
mais velha... eu tinha... uns
quatorze... anos eu vi na... um
espetáculo de um circo na televisão
que é o “Cirque du Soleil”... e...  e
voltou tudo muito
mais forte porque é um espetáculo
muito bonito e eu queria fazer parte
de tudo aquilo e aí como eu sabia
onde tinha uma escola resolvi ir
atrás desse sonho... e poder fazer
parte disso
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Segundo passo

a) Acrescentar informações que não tenham sido
faladas, por serem facilmente subentendidas,
mas que precisam aparecer na escrita.

b) Substituir termos muito vagos por palavras ou
expressões mais específicas.

c) Inverter expressões ou partes do texto para deixar
mais claras, para quem lê, as idéias apresentadas.

eu sempre... fiquei  fui meio muito
fascinada com pelo circo... uma vez
quando era criança assisti a um
espetáculo...e principalmente o trapézio
foi uma coisa que me chamou muita
muito a atenção... nessa época nunca
...cheguei a imaginar... como que
alguém poderia aprendia a fazer circo
não imaginava quando era pequena nem
sabia que tinha uma escola sempre tive
mas tinha uma curiosidade e uma
vontade... de fazer parte disso daquele
mundo... até que um dia quando estava
mais velha... eu tinha... com uns
quatorze... anos vi... um espetáculo
muito bonito de o “Cirque du Soleil”

um circo na televisão que é... e o desejo
de  fazer parte de tudo aquilo voltou
tudo muito mais forte porque é um
espetáculo e queria e como sabia onde
tinha uma escola resolvi ir atrás desse
sonho... e poder fazer parte disso

Terceiro passo

Dividir o texto em parágrafos e frases,
empregando a pontuação adequada e usando
as letras maiúsculas de modo correto.

Eu sempre fui muito fascinada pelo
circo. Uma vez, quando era criança,
assisti a um espetáculo e,
principalmente, o trapézio me chamou
muito a atenção. Naquela época nunca
cheguei a imaginar como alguém
aprendia a fazer circo, nem sabia que
tinha escola, mas tinha uma curiosidade
e uma vontade de fazer parte daquele
mundo.

Até que um dia, quando estava com uns
quatorze anos, vi um espetáculo muito
bonito do “Cirque du Soleil” na televisão
e o desejo de  fazer parte de tudo aquilo
voltou muito mais forte. Como sabia
onde tinha uma escola, resolvi ir atrás
desse sonho.

10

Desenvolvendo competências

Transcrevemos mais um trecho da entrevista com a Carolina em que ela responde se
atrapalha começar mais velha no circo. Seguindo os três passos sugeridos, faça você a edição
do texto, como se fosse prepará-lo para publicar em um jornal ou revista:

ACHA QUE ATRAPALHA TER COMEÇADO MAIS TARDE A FAZER CIRCO?

Eu acho que dá... eu acho que quem... quem fez de pequeno tem uma... mais facilidade

logicamente... porque está sempre .... envolvido... mas... e também certas técnicas que que são

da família e que vão ficando... mas acho que não... acho que se você tem a vontade... é só você

ir atrás... que você vai adquirindo você pode pegar... dependendo da de sua capacidade... num

num tempo pequeno e por mais que você demore... bastante tempo cê acaba... acho que acaba

acontecendo... por exemplo minha professora de... de contorcionismo... ela começou aos dezoito
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é... é fazia arame ... que é a corda bamba... muito bem... maravilhosamente bem ela foi na

época dela... é... a uma das três únicas mulheres do mundo... que abriam spaccati* na corda

bamba sem proteção

* spaccati é uma grande abertura de pernas

(Depoimento de Carolina, jovem aluna de uma escola de circo)

DE OLHO NAS PISTAS DA VARIAÇÃO
A maneira como as pessoas pronunciam
certos sons, as palavras que escolhem para
falar e até o jeito como organizam os elementos
na frase acabam revelando muito sobre quem
fala e, principalmente, sobre a variedade
lingüística empregada. Vamos examinar isso
um pouco mais de perto.

pra cantá caninha verde primero canta
o violero
depois que o violero canta canta otros
companhero
chora morena primero canta o violero
depois que o violero canta otros
companhero

CHIQUITO, Pedro;  SERRA, Nhô. Cana Verde.

CD Música popular do centro-oeste/sudeste, v. 4.

Descrição do que acontece na fala

Redução “ou” > “o”

Redução “ei” > “e” antes de
sílabas iniciadas pelas
consoantes “r”, “x” ou “j”.

Exemplos da canção

otro

primero, violero, companhero

Selecione outros exemplos

Você já deve ter dirigido a alguém a pergunta:
“De onde você é?” O sotaque, a maneira de
pronunciar as palavras são os sinais mais claros
para identificar as marcas da variação. Como não
estamos escutando a dupla Pedro Chiquito e Nhô
Serra, temos que imaginar e examinar algumas
marcas deixadas na transcrição da letra da
canção. Além dos aspectos examinados quando
analisamos a crônica do Jô Soares, aqui há dois
outros que merecem destaque:
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11

Desenvolvendo competências

Transcrevemos abaixo um trecho da canção “Lavadeira do rio” de Lenine e Bráulio Tavares,
do CD “Falange Canibal”, procurando reproduzir o modo como o intérprete a canta. Sua
tarefa é revisar o texto que deverá sair no encarte do CD.

Ah! Lavadera do rio
Muito lençol pra lavá
Fica faltando uma saia
quando o sabão se acabá
Mas corra pra bera da praia
Veja a espuma brilhá
Oça o barulho bravio
Das ondas que batem
Na bera do mar

12

Desenvolvendo competências

Muitas vezes falamos “o”, mas precisamos escrever “ou”.
Descubra em que palavras da canção deve ser acrescentada mais uma letra “u”.

Ê, ô, o vento soprô

Ê, ô, a folha caiu

Ê, ô, cadê meu amor

Que a noite chegô trazendo frio

LENINE; TAVARES, Bráulio. Lavadeira do rio. In: Falange canibal. 1 CD

a) Soprô e chegô.

b) Vento, folha.

c) Ô e amor.

d) Noite, frio.
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13

Desenvolvendo competências

Durante uma pescaria, Chico Bento acaba adormecendo, mas acorda contrariado com o puxão
de um peixe. Tem então um idéia! Pendura, no anzol, um aviso com o seguinte texto:

Procure otro anzor, tô drumindo.

Como se fala de um jeito, mas se escreve de outro, Chico cometeu alguns erros ortográficos.
Assinale a versão correta do aviso:

a) procure outro anzol, estou dormindo.

b) procure outro anzou, estou dormindo.

c) procure otro anzol, tou dormindo.

d) procure outro anzól, tou dormindo.

OS DIFERENTES EMPREGOS DAS PALAVRAS

Durante os jogos preparatórios para a Copa do
Mundo de 2002, o Brasil enfrentou, no dia 17 de
abril de 2002, a seleção de Portugal. No dia do
amistoso, o jornal Folha de São Paulo publicou o
seguinte artigo:

FUTEBOLÊS LUSO FUNDE CABEÇA
DE BRASILEIROS

“Domina o esférico Emerson. O trinco brasileiro, vestindo neste particular a camisola de
sua equipa pela 44a vez, passa ao avançado-centro Ronaldo, de volta aos relvados após
lesão e sedento de golos. Prepara Ronaldo, ele vê Rivaldo fora de jogo e decide pontapear,
com sua bota dourada, em direção à baliza portuguesa... Espalma o guarda-redes, e é
canto para o Brasil. Pateadas explodem na bancada do Alvalade.”
Ininteligível para um brasileiro, até o mais fanático por futebol, o tipo de narração acima
é o que se ouve nas rádios portuguesas em dias de jogo.
Já bem grande na comunicação cotidiana, o oceano que separa os dois países parece
crescer ainda mais quando o assunto é futebol - entrevistas de jogadores brasileiros em
jornais ou emissoras de TV portuguesas precisam até de “tradução.
Mas o espanto dos “brazucas” com as variações da língua-mãe transcende os relvados.
Após dar um autógrafo anteontem numa academia lisboeta, Ronaldo ficou cabreiro com a
reação do fã. “Obrigado. Meu puto vai ficar muito contente”, agradeceu o torcedor. A
ficha do atacante só caiu instantes depois, quando lhe explicaram que, em Portugal,
“puto” é garoto.

Folha de São Paulo, São Paulo, 17 abr. 2002.
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Com a ajuda do glossário, fornecido aos leitores em coluna estrategicamente colocada ao lado
da matéria, “traduza” para o futebolês brasileiro o primeiro parágrafo do artigo.

GLOSSÁRIO

assobio ou pateada: vaia

avançado-centro: centroavante

bancada: arquibancada

bota: chuteira

camisola: camisa

equipamento: uniforme

esférico: bola

golo: gol

guarda-redes: goleiro

livre: falta

massa associativa ou falange de apoio: torcida

particular ou amigável: jogo amistoso

pitões: travas de chuteira

pontapé de baliza: cobrança de tiro de meta

pontapear: chutar

relvado: gramado

trinco: volante, cabeça-de-área

vedação: alambrado

14

Desenvolvendo competências

Como há, no glossário, mais palavras do que as empregadas pela reportagem, selecione
algumas delas e escreva um parágrafo sobre seu time em futebolês de Portugal.

15

Desenvolvendo competências
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16

Desenvolvendo competências

O artigo da Folha de São Paulo discute as dificuldades que jogadores,
jornalistas e torcedores enfrentam para acompanhar as narrações esportivas em
Portugal por causa das “variações da língua-mãe”.

Mas diferenças desse tipo também podem ser verificadas no próprio português do Brasil.

Marque, entre as duas palavras, a que você usa em sua região:

a) (___) abóbora ou (___) jerimum

b) (___) encanador ou (___) bombeiro

c) (___) semáforo ou (___) farol ou (___) sinal

d) (___) macaxeira ou (___) mandioca ou (___) aipim

e) (___) tangerina ou (___) mexerica ou (___) bergamota ou (___) mimosa

AS DIFERENTES MANEIRAS

DE ORGANIZAR AS PALAVRAS NA FRASE

Corre a menina à beira do mar
corre, corre, pela praia fora
que belo dia que está não está
e o primeiro a chegar não perde

Andam as ondas a rebentar
e o relógio a marcar horas
a sombra é quente, e quase não há
e o sol a brilhar já ferve

MAGALHÃES, Pedro Ayres; PEIXOTO, José. A praia

do mar. In: _____. Madredeus: o paraíso. Lisboa:

Delabel, [199?].

O trecho que você leu faz parte de uma canção
de um grupo de artistas de Portugal chamado
Madredeus. Conseguimos compreender, sem
problemas, o que está escrito. Sabemos que
uma menina brinca de correr em uma praia
num dia muito quente.

Mas, se tivéssemos que falar ou escrever,
algumas frases seriam organizadas de um modo
diferente. Por exemplo, a frase “Andam as ondas
a rebentar” provavelmente seria elaborada
assim: “As ondas andam rebentando”.

18

Desenvolvendo competências

Agora é com você. Como ficariam estas outras frases?

• “e o relógio a marcar horas”

• “e o sol a brilhar já ferve”

17

Desenvolvendo competências

Tente descobrir mais exemplos de palavras diferentes para se referir às
mesmas coisas de uma região para outra.
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AS DIFERENTES

LÓGICAS DA CONCORDÂNCIA

As mariposa quando chega o frio
Fica dando vorta em vorta da lâmpida
Pra se esquentá
Elas roda, roda, roda,
Dispois se senta

Em cima dos prato da lâmpida
Pra discansá

BARBOSA, Adoniran. As mariposa. In: Roda Pião. Dois a

dois. [199-?] 1 CD

As mariposa fica dando volta

Elas roda
Depois senta

Em cima dos prato da lâmpada

“AS” já informa de cara que é mais de uma
mariposa que fica dando volta, porque, se fosse só
uma, seria “A”, é claro.

“ELAS” já informa que é mais de uma mariposa
que roda e depois se senta, porque, se fosse só
uma, seria “ELA”; não é econômico?

“DOS” já informa que não é um prato apenas.

Não vamos comentar agora os aspectos
relacionados ao modo de pronunciar as palavras
que pode ser percebido na transcrição da letra da
música. Vamos examinar a concordância, isto é, a
maneira como as palavras combinam entre si
para marcar o plural ou o singular.

Observe as frases abaixo.
Elas estão certas ou erradas?

•As mariposa fica dando volta
•Elas roda depois se senta
• Em cima dos prato da lâmpada

Se formos consultar um livro de gramática, a
resposta será que “estão erradas”, porque o
“certo” deveria ser:

• As mariposas ficam dando volta.
• Elas rodam depois se sentam.
• Em cima dos pratos da lâmpada.

Mas, se deixarmos os preconceitos de lado e
voltarmos a examinar os trechos da letra, dá
para descobrir que existe uma lógica. Repare
como é a primeira palavra da seqüência que
informa se é plural ou não.

A regra que está no livro de gramática é
diferente. Diz que não só a primeira, mas todas as
palavras relacionadas ao nome ou ao verbo
precisam ir para o plural.

Repare que há regras nos dois casos, só que são
regras diferentes. Quando usar uma ou outra, vai
depender, como estamos vendo, de cada situação
de comunicação: quem são as pessoas que estão
falando ou escrevendo, com que finalidade, qual
o tipo de texto que estão produzindo etc.
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Aplicamos, no texto a seguir, a regra que
muitos de nós usamos ao falar em
situações informais: apenas a primeira
palavra da seqüência indica o plural.

Como se trata de uma notícia escrita, o
jornalista deve, provavelmente, ter
obedecido às regras de concordância
exigidas pelos livros de gramática.

Sua tarefa é revisar o texto para ajustá-lo
aos padrões de concordância usados nesse
tipo de texto.

20

Desenvolvendo competências

Em palestra realizada na Universidade do Vale do Paraíba (SP), durante a campanha
presidencial de 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva  afirmou que o governo federal não
interveio com boas medidas na economia, ele provocou a platéia de universitários, dizendo:

“Vocês gostaram do interveio, não é? Pensavam que eu iria falar interviu, não?”

O comentário de Lula faz referência:

a) À preferência que os jovens universitários têm pelas formas corretas da língua.

b) Às regras gramaticais para usar corretamente o verbo “intervir”.

c) Ao preconceito lingüístico de que foi alvo desde a primeira campanha presidencial em 1998.

d) Às dificuldades que os estudantes têm para usar o verbo “intervir”.

19

Desenvolvendo competências

UMA FORÇA PARA O VERDE NO
OUTONO
No outono, as planta doméstica precisa
de cuidados especial. A bióloga Eliana
Rivas, do Instituto Biológico de São
Paulo, faz as seguinte recomendação
para quem quer vê-las chegar viçosa à
próxima primavera:

• como os dia é mais curto, procure os
local mais claro da casa para os vaso.
Cactos precisa receber luz direta do sol.
Violetas, apenas claridade;
• a terra deve ser mantida apenas
levemente úmida. Regue as planta
menos vez. Espécies como violetas e
crisântemos não precisa ser molhada
diariamente;
• nas região mais quente, como Norte e
Nordeste, uma vez que a luminosidade
se mantém intensa, deve-se dar mais
atenção à adubação. A planta mantém
quase a mesma velocidade de
desenvolvimento apresentada no verão.

Texto adaptado da Veja, São Paulo, 10 abr. 2002. p. 92.
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É PRECISO APRENDER
A VARIEDADE DE PRESTÍGIO?
Não há um único jeito certo de falar e de
escrever, considerando todos os demais errados.
A língua portuguesa, como vimos,
é uma mescla de variedades, isto é,
em um mesmo espaço social convivem
diferentes variedades lingüísticas.

Então você deve estar se perguntando: se é
assim, por que aprender a norma de prestígio?

Boa pergunta!

Primeiro vamos ver que negócio é esse
de norma de prestígio.

Aquilo que se chama norma de prestígio são as
formas consideradas como “o que se deve e o
que não se deve falar e escrever”, normalmente
descritas nos livros de gramática e
inventariadas nos dicionários. A tendência
é tomar as regras estabelecidas para a escrita
como padrões de correção de todas as
formas lingüísticas.

Essa norma não se impõe por acaso.

A língua sempre foi instrumento de poder e
desqualificar a maneira como a população fala,
em favor de uns poucos, sempre foi um meio de
assegurar privilégios. Ter acesso aos bens
produzidos pela ciência e pela cultura, que são
expressos na variedade de prestígio, permite
que o sujeito desenvolva as ferramentas
necessárias para dominar os padrões próprios
da escrita e os de uma certa maneira de falar
que se aproxima da linguagem escrita, como
ocorre em palestras, debates, entrevistas etc.

Não pense que se aprende a norma de
prestígio decorando meia dúzia de regras ou
lendo uma página de dicionário por dia.
Aprende-se a norma de prestígio participando
de situações comunicativas em que ela é
utilizada e refletindo a respeito desses usos.
Ler, produzir textos de diferentes tipos ajuda
muito, até porque a norma de prestígio também
não é tão uniforme assim.

E para pôr um ponto final, nada melhor do que
nos lembrarmos do Sítio do Pica-Pau Amarelo e
do que Dona Benta diz sobre o assunto ao ser
pilhada pela neta Narizinho cometendo um
“erro” de gramática:

— Pilhei a senhora num erro! — gritou
Narizinho. — A senhora disse: “Deixe
estar que já te curo!” Começou com o
Você e acabou com o Tu, coisa que os
gramáticos não admitem. O “te” é do
“Tu”, não é do “Você”...
— E como queria que eu dissesse,
minha filha?
— Para estar bem com a gramática, a
senhora devia dizer: “Deixa estar que
já te curo.”
— Muito bem. Gramaticalmente é
assim, mas na prática não é. Quando
falamos naturalmente, o que nos sai da
boca é ora o você, ora o tu — e as
frases ficam muito mais jeitosinhas
quando há essa combinação do você e
do tu. Não acha?
— Acho, sim, vovó, e é como falo.
Mas a gramática...
— A gramática, minha filha, é uma
criada da língua e não uma dona. O
dono da língua somos nós, o povo — e
a gramática o que tem a fazer é,
humildemente, ir registrando o nosso
modo de falar. Quem manda é o uso
geral e não a gramática. Se todos nós
começarmos a usar o tu e o você
misturados, a gramática só tem uma
coisa a fazer...
— Eu sei o que é que ela tem a fazer,
vovó! — gritou Pedrinho. — É pôr o
rabo entre as pernas e murchar as
orelhas...
Dona Benta aprovou.

LOBATO, Monteiro. Fábulas. 47. ed. São Paulo:

Brasiliense, 1994. p. 29.
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Conferindo seu conhecimento

Resposta (d).5

Resposta (d).8

Resposta (b).9

Lavadera - lavadeira / lavá - lavar; acabá - acabar / bera - beira / brilhá - brilhar; oça - ouça.11

Resposta (a).12

Resposta (a).13

Resposta (c).20

Hipersensibilidade, discrasias, trombocitopênica.6
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar, em textos de diferentes gêneros, as variedades lingüísticas sociais, regionais e de registro
(situações de formalidade e coloquialidade).

• Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas lingüísticas (fonéticas, morfológicas, sintáticas
e semânticas) que singularizam as diferentes variedades sociais, regionais e de registro.

• Reconhecer no texto a variedade lingüística adequada ao contexto de interlocução.

• Comparar diferentes variedades lingüísticas, verificando sua adequação em diferentes
situações de interlocução.

• Identificar a relação entre preconceitos sociais e usos lingüísticos.
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