
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEED) 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO (SEED) 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS (DPPE) 

                    PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) 

 

 

 Fundação Universidade Estadual de Maringá 
 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS GRAMATICAIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA 

 

 

 

NOME DA PROF.ª PDE:   MARIA LUCIA FERNANDES TEIXEIRA 

NOME DA ORIENTADORA: PROF.ª DR.ª JACQUELINE ORTELAN MAIA 

BOTASSINI  

MARINGÁ 

2014 

 

http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1366&bih=595&gbv=2&tbm=isch&tbnid=qeYxM7lalGa06M:&imgrefurl=http://www.jrmcdados.com.br/clientes.htm&docid=-rSh47Po14Y-OM&imgurl=http://www.jrmcdados.com.br/images/Logo UEM.gif&w=230&h=227&ei=IUqcT4bzOejD6AGl6d2YDw&zoom=1&iact=hc&vpx=401&vpy=148&dur=515&hovh=181&hovw=184&tx=87&ty=72&sig=107016806282188250434&page=1&tbnh=122&tbnw=125&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:70


1 FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

TURMA: 2014  

Título: A importância dos estudos gramaticais para o desenvolvimento da 
competência linguística 

Autor: Maria Lúcia Fernandes Teixeira 

Disciplina/Área: 

(ingresso no PDE) 
Língua Portuguesa 

Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

CEEBJA “Prof. Manoel Rodrigues da Silva” 
Ensino de 1.º e 2.º graus, localizada na Rua 
Paranaguá, 430 – Zona 07– Maringá – Pr. 

Município da escola: Maringá 

Núcleo Regional de Educação: Maringá 

Professor Orientador: Prof.ª Dr.ª Jacqueline Ortelan Maia Botassini 

Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual de Maringá 

 

 

 

 

Relação Interdisciplinar: 

(indicar, caso haja, as diferentes 
disciplinas compreendidas no 
trabalho) 

 

 

Resumo: 

 

 

 

 

 

 

Este estudo objetiva contribuir com o 
desenvolvimento da competência linguística 
do aluno do Ensino Básico por meio do 
ensino de aspectos gramaticais da língua 
portuguesa, pois ela desenvolve o 
desempenho do aluno nas atividades de 
leitura, de compreensão e de produção de 
texto. A prática de análise linguística 
constitui um trabalho de reflexão sobre a 
organização do texto escrito e/ou falado, no 
qual o aluno percebe o texto/discurso como 
resultado de opções temáticas e estruturais 
feitas pelo autor, visando ao seu 
interlocutor. A escolha do assunto classes 
de palavras e, no escopo dessas, o 
substantivo, o adjetivo e o pronome, 



ocorreu por se verificar o grande tempo 
utilizado para seu ensino em sala de aula e, 
ainda assim, muitas vezes, os alunos 
continuam sem compreendê-las. Parte do 
problema está na forma como esses 
conteúdos são expostos nos livros didáticos 
e nas gramáticas tradicionais, 
frequentemente desvinculados do uso real 
da língua. Outro problema diz respeito a 
inconsistências teóricas e a conceituações 
inadequadas que resultam em 
incompreensão do conteúdo gramatical. 
Assim, deseja-se examinar as 
conceituações apresentadas por autores de 
gramáticas e de livros didáticos sobre o 
assunto e refletir a respeito delas, para, a 
partir disso, trabalhar os referidos 
conteúdos de forma mais adequada, 
visando a um ensino coerente e de uso 
efetivo e real desses aspectos. Também se 
pretende aplicar esses conteúdos em 
atividades práticas, para fixação e melhor 
compreensão dos mesmos. 
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2 APRESENTAÇÃO 

 Caros colegas professores, esta Produção Didático-Pedagógica é um 

dos requisitos básicos para a participação no Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná - PDE, no período 2014 e 2015, e traz um 

estudo sobre o ensino de gramática nas aulas de Língua Portuguesa. 

 Esse estudo possibilitará repensar propostas que dinamizem o ensino de 

substantivo, adjetivo e pronomes pessoais em diferentes situações de 

interação comunicativa. A produção didática consistirá de um caderno de apoio 

pedagógico, abordando questões de leitura, de compreensão de texto,  

privilegiando, porém, a prática de análise linguística, que serão desenvolvidas 

em forma de oficinas, durante 02 (duas) horas por dia, no decorrer de 16 



(dezesseis) dias úteis, nos meses de março e abril de 2015, completando um 

total de 32 horas. 

 As atividades serão todas realizadas em sala de aula, contando com 

instrumentos teóricos do professor PDE para nortear o trabalho com os alunos, 

explorando conhecimentos iniciais de alguns aspectos morfológicos, por meio 

de reflexão sobre suas definições, uso e função, em exemplos 

contextualizados, para que o aluno entenda melhor os textos, pois a prática da 

leitura só se efetivará quando os alunos puderem construir significados e 

produzir sentidos do que estão lendo. 

 A implementação do projeto de intervenção será para os alunos do 

Ensino Fundamental Fase II da EJA – Educação de Jovens e Adultos, do  

CEEBJA “Prof. Manoel Rodrigues da Silva”, escola situada à Rua Paranaguá, 

490, Zona Sete, Maringá – PR. 

 A linha de estudo escolhida foi Linguística Aplicada e Ensino de Língua 

Portuguesa. Detalhando-a melhor: análise linguística nas práticas discursivas 

em sala de aula. A problemática que me motivou a optar por esse tema foi o 

fato de ele ser assunto de muitas indagações por parte de alguns professores 

de Língua Portuguesa sobre se devem ou não ensinar gramática em sala de 

aula. 

 Muito se fala sobre o estudo da gramática, porém não se chega a um 

consenso. Assim, esta proposta justifica-se por ser um meio de discutir, de 

apresentar e de retomar um tema que está praticamente “abandonado” no 

ensino de Língua Portuguesa da maioria das escolas públicas do país e cujas 

consequências têm mostrado, nas últimas décadas, alunos cada vez mais 

limitados, inseguros em suas produções textuais, apresentando cada vez mais 

dificuldades na leitura e, principalmente, na escrita, sem conhecimentos 

mínimos de assuntos gramaticais básicos, com muitas dificuldades linguísticas, 

mesmo depois de concluírem os Ensinos Fundamental e Médio e chegado ao 

Ensino Superior. Prova disso são os últimos resultados obtidos pelos alunos 

brasileiros nas diferentes avaliações nacionais e internacional que não têm sido 

satisfatórias, nos últimos anos, apesar de os professores investirem tanto no 

trabalho com gêneros textuais. 

 Dando um passo a mais na tentativa de encontrar novos caminhos para 

reverter esse quadro em nosso ensino, tentarei, com a minha intervenção 

pedagógica, trabalhar a gramática em uma perspectiva interacionista, a fim de 

que o trabalho com a língua aconteça de forma dinâmica e produtiva, 

viabilizando o tripé: leitura, produção textual e análise linguística, como já 

alguns professores têm feito. A relevância deste trabalho está em possibilitar 

uma reflexão dos alunos em relação aos efeitos de sentido produzidos por 

meio dos substantivos, dos adjetivos e dos pronomes pessoais nos textos. 



 A metodologia utilizada para a realização das atividades será por meio 

de atividades de pesquisa e reflexão que levem os alunos a comparar e a 

refletir sobre situações diversas de uso da língua, em diferentes situações de 

comunicação. 

Sabe-se que a prática de leitura só se efetivará quando os alunos 

puderem construir significado e produzir sentido a partir do que estão lendo, e 

tem-se, na análise linguística, uma ferramenta imprescindível para colaborar 

com a compreensão dos efeitos de sentido do texto. 

 Os alunos da Educação de Jovens e Adultos foram os escolhidos para a 

minha intervenção. Eles são, na sua grande maioria, trabalhadores e 

desempregados à procura de emprego, que não têm acesso a livros, a revistas, 

a jornais e a textos que circulam socialmente. Por isso, não lhes pode ser 

negada a possibilidade de conhecer e de adquirir a chamada “língua de 

prestígio”. Nada mais justo que eles possam, na escola, ter acesso a ela que é 

considerada socialmente “mais culta”, para que possam participar de contextos 

sociais diferentes, aos quais, até então, não tinham acesso. 

Conhecer a língua é também conhecer-se, é um caminho para 

se adquirir autoestima, segurança, desenvoltura. Nada está 

desvinculado do meio social e aquele que estuda a língua, 

estuda-a visando integrar-se mais, pelos mais variados ângulos 

de observação e atuação (KLEIMAN e SEPULVEDA, 2012, p. 

66). 

 

 Todos os professores têm o dever de colaborar com a inserção de cada 

aluno no mundo social, criando condições que favoreçam o seu crescimento 

como pessoa que possa integrar-se em diferentes contextos sociais, 

interagindo com outros grupos sociais, podendo atuar como cidadão na 

sociedade. Esta intervenção pedagógica é a minha contribuição, como 

resultado de um pouco mais de estudo, graças ao PDE, a respeito de novas 

teorias de autores contemporâneos que pesquisam sobre o assunto, 

almejando, assim, que meu Projeto de Intervenção Pedagógica colabore para a 

concretização do acesso do meu aluno à sociedade, como um cidadão sem 

constrangimento. 

Os sujeitos que frequentam a Educação de Jovens e Adultos possuem, 

em sua grande maioria, bastante dificuldade de inferir sentidos de muitas 

palavras dos textos, porque têm um conhecimento reduzido de mundo, daí a 

pouca disposição para se aventurarem à leitura de textos maiores, como os 

romances. Por esse motivo, a maior parte dos textos selecionados para as 

presentes oficinas privilegiará o gênero crônica humorística.  

3 MATERIAL DIDÁTICO 



Este material pedagógico constitui-se de um Caderno Pedagógico 

dividido em 16 (dezesseis) Unidades Didáticas, contendo gêneros textuais 

curtos (geralmente crônicas humorísticas), com vocabulário de fácil 

entendimento, propondo questões de leitura, de compreensão e de práticas 

linguísticas, que serão realizadas em forma de oficinas, no período de 02 

(duas) horas por dia, em um total de 32 horas.  

 Além do Caderno Pedagógico para desenvolver minhas oficinas, usarei 

também dicionários, gramáticas tradicionais e contemporâneas, quadro, giz 

branco e colorido, datashow, tablet, folhas xerocopiadas, material com biografia 

dos autores dos gêneros textuais estudados, mapa múndi, gravuras de criança 

feliz e de mulher triste, propagandas e vídeos do Youtube. 

 

4 METODOLOGIA  

 

PRIMEIRA UNIDADE DIDÁTICA 

         

Uma das metodologias adotadas para a intervenção do meu trabalho 

será baseada (com adaptações) nas teorias expostas no livro Oficina de 

Gramática – Metalinguagem para Principiantes, de Kleiman e Sepulveda 

(2012).  

 Para motivar o início da primeira oficina e convencer os alunos do 

quanto é importante o estudo da Língua Portuguesa e, consequentemente, o 

aprendizado da gramática, apresentarei um vídeo do Youtube com o título: “A 

língua falada e a língua escrita”, apresentando comentários de linguistas e de 

gramáticos brasileiros sobre a importância da Língua Portuguesa.  

(TV Brasil – A língua falada e a língua escrita (24/05/2011). Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=g_YB5fr-RZg>.) 

 Após os alunos assistirem a esse vídeo, teremos um momento para 

discussão sobre o assunto, já que meu objetivo é despertá-los para o interesse 

pela Língua Portuguesa, levando-os a perceber, aos poucos, a importância da 

leitura, da análise linguística e da produção textual para o seu dia a dia.  

 A segunda atividade também será apresentada no datashow. Trata-se 

de leitura, seguida de comentários, do texto A importância da Língua 

Portuguesa para a carreira, cujo tema abordará a importância do conhecimento 

da Língua Portuguesa para conseguir um bom trabalho, assunto que os alunos 

da EJA-Educação de Jovens e Adultos conhecem muito bem, pois alguns 

voltam à escola justamente por exigências do mercado de trabalho. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_YB5fr-RZg


(MADALENO, Ana Claudia. A importância da Língua Portuguesa para a 

carreira. Texto disponível em <http://www.rhportal.com.br/recursos-humanos/A-

Importancia-Da-Lingua-Portuguesa-Para-A-Carreira-.htm>. Acesso em 23/11/14.)  

 Após os vídeos e os comentários devidos, falarei do tema principal do 

meu projeto e, consequentemente, a respeito da minha intervenção em 

oficinas, conforme os dias marcados. 

 

SEGUNDA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Mostrarei algumas gramáticas da Língua Portuguesa para os alunos 

conhecerem e explicarei que existem vários tipos de gramáticas. Na sequência, 

falarei, brevemente, a respeito das gramáticas normativas (ou tradicionais) e 

descritivas. As primeiras são aquelas que prescrevem as normas do “bem falar 

e escrever” e que estabelecem a forma como determinadas estruturas 

linguísticas devem ser elaboradas. As segundas descrevem os usos 

linguísticos; não determinam como devem ser, mas sim como se usam 

determinadas estruturas da nossa língua. 

 Explicarei que as gramáticas são obras destinadas a mostrar o 

funcionamento de uma língua e que os estudiosos as dividiram em vários 

assuntos, a fim de observarmos melhor sua estrutura e funcionamento. Falarei 

da importância da gramática, dos dicionários e destacarei que todas as línguas 

têm sua gramática. 

 Para iniciar a prática de análise linguística e para facilitar o estudo, farei 

uma comparação entre a estrutura da gramática e as partes do corpo humano, 

destacando que, ao estudarmos as partes do corpo, primeiramente damos 

atenção à cabeça, ao tronco e aos membros, depois é que se estudam, por 

exemplo, todos os ossos da cabeça, dos braços e assim por diante, sempre em 

partes para se chegar ao todo. Como vimos, cada parte estudada divide-se em 

outras partes, até conhecer o total do corpo humano. Assim também funciona a 

gramática, começamos pelas partes mais gerais: o estudo das classes de 

palavras. Dentre essas, trabalharemos com os substantivos, os adjetivos e os 

pronomes pessoais. 

  Explicarei que, quando falamos de língua, em nosso estudo, não 

estamos falando do órgão do corpo humano, mas da nossa fala. Falarei que 

nós, brasileiros, falamos e escrevemos a Língua Portuguesa, que também é 

falada em outros lugares no mundo. Nesse momento, mostrarei no datashow o 

mapa múndi, apontando lugares onde também se fala a Língua Portuguesa.  

 

http://www.rhportal.com.br/recursos-humanos/A-Importancia-Da-Lingua-Portuguesa-Para-A-Carreira-.htm
http://www.rhportal.com.br/recursos-humanos/A-Importancia-Da-Lingua-Portuguesa-Para-A-Carreira-.htm


Professor, depois, acesse O português no mundo – A língua portuguesa – 
UFRN. Disponível em <http://www.linguaportuguesa.ufrn.br/pt_3.php>.  

  

Destacarei que essa é nossa Língua Materna e que, mesmo antes de 

frequentarmos uma escola, nós já a usamos. Assim, não é papel da escola 

ensinar a usar a língua materna, porque a escola não vai ensinar algo que o 

falante já domina. É papel da escola ensinar as normas padrão e culta da 

língua, aquelas expressas nos compêndios gramaticais e que estão vinculadas, 

sobretudo, à escrita. 

 Continuando com a interação sobre o estudo da língua, perguntarei aos 

alunos o que é, para eles, palavra.  Supomos que haverá várias respostas. 

Então, escreverei, no quadro, a palavra bola. Perguntarei para os alunos, 

novamente, o que é isto? Logicamente, vão responder que é bola. Então, mais 

uma vez escreverei no quadro a palavra bola e perguntarei o que é isto, 

alunos? Isto é uma bola? Persistirei com a pergunta, porém, dessa vez, pedirei 

que imaginem uma bola. Pedirei para alguns descreverem as características  

da bola pensada por eles. Vamos concluir que cada pessoa pensou em um 

determinado modelo, cor e tamanho de bola. Então, mostrarei uma bola na 

minha mão. Eles verificarão que há muitos modelos de bola, mas todos a 

conhecem com o mesmo nome: bola. Espero, com isso, que eles associem a 

palavra “bola” com o objeto concreto na minha mão, ou seja, que associem 

significante com significado e que se apropriem dessa abstração, para 

entenderem o que é a palavra. 

[...] é impossível falar sobre um texto, ou um enunciado, para refletir 

sobre seu uso, ou para melhorá-lo, sem referir-se a elementos nas 

frases que compõem esse texto, as palavras. A metalinguagem 

gramatical nos proporciona uma ferramenta para falar dos elementos 

pertencentes à estrutura sintática, assim como a semântica nos permite 

falar dos significados e a fonologia dos sons do mesmo sistema. 

(KLEIMAN e SEPULVEDA, 2012, p. 60). 

 Exercitarei esse conhecimento entre palavra e objeto com outros objetos 

da sala de aula, como cadeira, livro, caderno, lápis, caneta, régua e outros. 

 Com a apresentação de sentido da palavra como unidade gráfica da 

língua, introduzirei a reflexão gramatical, pois os alunos precisam saber que a 

palavra permite-lhes falar de entidades do mundo. Quando eu perceber que os 

alunos já têm a consciência de que a palavra não está no plano do concreto, 

que é um nome por meio do qual se refere ao objeto concreto, saberei que eles 

já terão abstraído a noção de nome ou substantivo. 

http://www.linguaportuguesa.ufrn.br/pt_3.php


 Nomes e substantivos: No final dessa aula, os alunos devem ter feito a 

abstração de que substantivo é uma palavra e que a palavra é um substantivo 

e que ele dá nomes aos objetos.  

 Após algumas noções da teoria do substantivo, apresentarei o que as 

gramáticas tradicionais trazem como definição a respeito do substantivo. 

Discutirei essa teoria com eles, mostrarei como os conceitos das gramáticas 

tradicionais são incompletos.  Nós, professores, sabemos que, na maior parte 

das gramáticas, as definições a respeito de substantivo são baseadas apenas 

no critério semântico, critério esse que, aplicado isoladamente, não é suficiente 

para definir adequadamente qualquer classe gramatical. 

 Nesse momento, para alunos de séries mais adiantadas, é hora de 

mostrar a proposta para se definir adequadamente o substantivo como as 

demais classes gramaticais, mostrando três critérios para reconhecê-lo: o 

critério semântico, o morfológico e o funcional/sintático (sempre dependendo 

do contexto).  

  Camara Jr. (1991, p. 77) diz que devemos considerar três critérios para 

classificar os vocábulos formais de uma língua: o critério semântico (relativo à 

significação), o critério morfológico (relativo às propriedades formais) e o 

critério funcional (diz respeito ao papel que cabe ao vocabulário na oração). O 

autor diz que o critério semântico não deve ser observado isoladamente, como 

acontece na gramática tradicional e nos livros didáticos. Afirma também que as 

palavras de uma língua constituem um conjunto ordenado e, para dar conta 

das semelhanças de forma, de sentido e de função entre as palavras, é preciso 

agrupá-las levando em consideração esses três critérios.  

De acordo com o critério semântico, substantivo é uma palavra que 

nomeia ou faz referência a um ser (pessoa, animal, objeto, coisas, lugares, 

sentimentos). Exemplos: cadeira (ser) bonita (não é um ser, é determinante do 

substantivo). 

Segundo o critério morfológico, substantivo é palavra que se flexiona em 

número (singular/plural) e em gênero (masculino/feminino). 

Em relação ao critério sintático, o substantivo é o elemento que, em um 

sintagma nominal, é o determinado, ou seja, é o elemento que recebe as 

determinações, as caracterizações de outras palavras (os determinantes).  

 Aproveitarei esse momento para explicar, no quadro, a classificação do 

substantivo: próprio/comum; concreto/abstrato; simples/composto; 

primitivo/derivado. 

Atividade para os alunos: copiar, no caderno pedagógico, a classificação 

dos substantivos. 



 

TERCEIRA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 Retomarei o assunto da aula anterior, falando aos alunos que, além dos 

objetos concretos que temos na sala de aula, há também outros seres.  

Provocá-los-ei para que cheguem à dedução de que há pessoas (homens, 

mulheres, jovens, adolescentes) e que essas pessoas têm nomes.  

 Indicarei alguns alunos e perguntarei os seus nomes; ao mesmo tempo, 

escreverei no quadro esses nomes de pessoas. Também ressaltarei o fato de 

que igualmente possuem nomes as cidades, os estados, os países, as ruas, as 

avenidas, as escolas, os carros etc. Falarei, nesse momento, dos substantivos 

próprios.  

 Explicarei o sentido da palavra próprio, pois cada pessoa é única, 

mesmo havendo outras pessoas com o mesmo nome, mesmas características 

físicas e psicológicas, cada ser é singular, único. Assim também acontecem 

com as cidades, os estados, os países, etc. 

Para explicar a diferença entre substantivo comum e substantivo próprio, 

usarei a seguinte dinâmica: farei um círculo no quadro e escreverei substantivo 

próprio no centro e, ao redor desse círculo, farei outro maior onde escreverei 

substantivo comum. No círculo onde escrevi substantivo comum, escreverei, 

por exemplo, cidades e onde escrevi substantivo próprio, escreverei Maringá e 

assim por diante.  Alguns exemplos de substantivos comuns e próprios que 

usarei: nomes de cidades (Maringá, Londrina, São Paulo); nomes de ruas (Rua 

Santos Dumont, Rua Néo Alves Martins); nomes de rios (Ivaí, Paranapanema, 

Tibagi); nomes de pessoas (Pedro, Maria, Ana); nomes de produtos (Maizena, 

Nescau); nomes de festividades (Natal, Ano Novo, Páscoa); nomes de livros 

(As Formigas, Tonico) e outros. 

Para explicar os substantivos comuns, direi que eles têm a propriedade 

de descrever, em traços gerais, dentro de uma classe, qualquer elemento 

denominado por esse substantivo. Todo e qualquer substantivo comum permite 

uma interpretação do referente pautada pela descrição da classe a que ele 

pertence: cachorro, por exemplo, nomeia, em princípio, um ser da classe 

animal, classe que tem as suas propriedades definidas. Segundo Neves (1999, 

p. 68), o substantivo comum faz uma caracterização (o estabelecimento de um 

tipo): 

a) rotulando a categoria estabelecida; 

b) definindo o conjunto de propriedades que a identifica. 

                                                               



  Em seguida, pedirei aos alunos que pensem em nomes de coisas que 

são constituídas de átomo, que são matéria, que ocupam um lugar, um espaço 

e, a partir dos exemplos que eles derem, explicarei que se tratam de 

substantivos concretos. 

 Na sequência, falarei a respeito das coisas que sabemos que existem, 

porém não as vemos. São, em geral, sentimentos e outros elementos que 

precisam de um ser para que existam, e pedirei exemplos. Conforme eles 

forem falando, escreverei no quadro, isto é, deduzo que dirão palavras como 

alegria, tristeza, saudade, amor, ódio e outros. Para explicar o sentido dos 

substantivos abstratos, terão que perceber que eles estão sempre ligados a um 

ser concreto para existirem.  

  Continuarei dizendo que ainda há coisas (seres) que existem em nossa 

imaginação, que têm forma e não existem na realidade. O objetivo é que 

cheguem aos Fantasmas, Mula sem cabeça, Branca de Neve, Príncipe 

Encantado, Saci, seres mitológicos e outros. Esses, embora imaginários, são 

substantivos concretos fictícios. 

          Assim, continuarei explicando a classificação do substantivo. Após, os 

alunos deverão copiar as anotações em seus cadernos pedagógicos. 

 

QUARTA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 Nessa aula,  informarei ainda que os substantivos podem ser 

flexionados em número (singular e plural) e em gênero (masculino e feminino) 

e que podem ser precedidos de artigo (o, a, um, uma) e quantificados (dois, 

três...), exemplificando tudo no quadro. 

Gênero: masculino e feminino.  Exemplo: menino/menina 

Número: singular e plural. Exemplo: menino/meninos – casa/casas 

Em relação à questão do gênero, destacarei que não é a terminação da 

palavra que determina se um substantivo é masculino ou feminino. Isto é, não 

se deve esperar que toda palavra terminada em “o” seja masculina e que toda 

palavra terminada em “a” seja feminina. Por exemplo, o substantivo “libido” 

(que significa desejo sexual) termina em “o” e é uma palavra feminina: a libido. 

Da mesma forma, o substantivo “poeta” termina em “a” e é masculino: o poeta. 

 Diversos linguistas já apontaram que a noção de 

gênero não corresponde à noção de sexo. Eles estão certos: a 

noção de gênero gramatical não é equivalente à noção 

semântica de sexo, que é relevante em pares como o professor 



e a professora, mas não para palavras como o banco e a banca 

(KLEIMAN e SEPULVEDA, 2012, p. 82). 

Há, ainda, casos de substantivos que são terminados por “e”, “i”, “u”, “r”, 

“l” etc., como picolé, caqui, urubu, mar, sal. Ou seja, é necessário recorrer a 

outro recurso pra se saber o gênero dos substantivos. Assim, há substantivos 

que só sabemos se é feminino ou masculino pelo artigo que se pode antepor a 

ele: se o substantivo aceitar o artigo “a”, é feminino; se aceitar o artigo “o”, é 

masculino. Exemplos: o dente (masculino), o abacaxi (masculino), a alface 

(feminino), a colher (feminino). 

Também explicarei que nem todos os substantivos possuem um par 

opositivo, ou seja, nem todo substantivo tem um par masculino/feminino, como 

acontece em menino/menina, cantor/cantora. É preciso mostrar ao aluno a 

diferença entre sexo e gênero: sexo, ligado à biologia; gênero, ligado à 

gramática. 

Camara Jr. (1991, p. 89) diz que: 

É comum lermos nas nossas gramáticas que mulher é o 

feminino de homem. A descrição exata é dizer que o 

substantivo mulher é sempre feminino, ao passo que outro 

substantivo, a ele semanticamente relacionado, é sempre do 

gênero masculino. Na descrição da flexão de gênero em 

português não há lugar para os chamados “nomes que variam 

em gênero por heteronímia”. O que há são substantivos 

privativamente masculinos, e outros, a eles semanticamente 

relacionados, privativamente femininos (CAMARA JR.,1991, p. 

89). 

Os alunos precisam saber também que há palavras (substantivos) que 

só têm o masculino, outras que só têm o feminino. Exemplo: a casa (feminino), 

o dente (masculino). 

Para a flexão nominal de número, conforme ressalta Camara Jr. (1991), 

o conceito é mais simples e coerente. Trata-se da oposição entre um único 

indivíduo e mais de um indivíduo, a qual é marcada pelo acréscimo do 

morfema –S, com ressalva da situação especial dos “coletivos”, em que a 

forma singular envolve uma significação de plural. É uma peculiaridade da 

língua interpretar uma série de seres homogêneos como uma unidade superior, 

que, como unidade, vem no singular. 

Também acontece, em casos mais esporádicos, uma situação inversa, 

em que a forma plural do nome se reporta a um conceito linguisticamente 

indecomponível, para o qual não se apresenta um singular mórfico 

correspondente, como férias, exéquias, óculos, pires, etc. 

 Os alunos, durante as oficinas, deverão tomar consciência de que é 

importante estudar substantivo, porque é por meio dele que os objetos, as 



pessoas, os animais, os sentimentos, enfim, as coisas em geral “tomam corpo”, 

realizam-se, “concretizam-se”, materializam-se na fala, no discurso e na 

escrita, no texto. O substantivo, juntamente com o verbo, é a base da 

construção da língua, tanto oral como escrita.  

 

QUINTA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 Sabemos que uma ou duas aulas sobre a nomenclatura de uma 

determinada classe de palavras não são suficientes para que nossos alunos se 

sintam seguros sobre o assunto focalizado. Além disso, não podemos nos 

esquecer de que estamos trabalhando com Educação de Jovens e Adultos, 

com sujeitos que, na sua maioria, apresentam um nível abaixo da média. São 

senhoras, donas de casa, senhores que nunca frequentaram uma escola, que 

aprenderam a ler lendo a Bíblia, antes de iniciarem o Ensino Fundamental fase 

II. 

 Antes de continuar com estudos mais complexos, é preciso que os 

alunos tenham a oportunidade de usar novos meios para que eles saibam 

reconhecer e fixar adequadamente os ensinamentos sobre a classe de palavra  

substantivo. Assim, para fixar o assunto estudado com eles, apresentaremos 

um texto em datashow, para que todos possam acompanhar a leitura e os 

questionamentos. Os alunos devem entender que a leitura pode ser uma fonte 

de informação, de prazer e de conhecimento. 

 Para que o texto não seja usado apenas como pretexto para ensinar 

gramática, faremos um trabalho com o gênero crônica humorística, com o 

objetivo de despertar mais interesse. Explicarei para os alunos o gênero 

crônica humorística: texto curto, fácil, divertido, linguagem clara..             

Professores, para melhor conhecer o gênero crônica humorística, acessar o 
seguinte endereço: <www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/literatura-na-
escola-7o-ano-cronicas-de-luis-fernando-verissimo>. Clicar em Língua 
Portuguesa, depois Literatura na escola – 7.ºano: crônicas de Luís Fernando 
Veríssimo. 
 

  

 

Análise linguística: classe de palavras – substantivo. 

Texto 1  

 O homem trocado 

http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/literatura-na-escola-7o-ano-cronicas-de-luis-fernando-verissimo%3e.
http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/literatura-na-escola-7o-ano-cronicas-de-luis-fernando-verissimo%3e.


    O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de 

recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. 

 – Tudo perfeito – diz  a enfermeira, sorrindo. 

 – Eu estava com medo desta operação... 

 – Por quê? Não havia risco nenhum. 

 – Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos... 

 E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma 

troca de bebês no berçário e ele foi criado até os dez anos por um casal de 

orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos 

redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Ou com 

sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não 

soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. 

 – E meu nome? Outro engano. 

[...] 

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001.) 

 

  Começaremos fazendo uma leitura exploratória do gênero, mostrando, 

em um primeiro momento, apenas o título para que os alunos façam previsões 

sobre o tema do texto. Mesmo que eles não acertem no início, continuarei 

mostrando as próximas partes do texto para que eles obtenham mais 

informações. Sempre que precisar, os conduzirei para a compreensão correta 

do tema.  

  Depois que chegarmos ao tema do texto, farei alguns questionamentos 

orais sobre o gênero, uma vez que eles já tiveram oportunidade de trabalhar o 

mesmo gênero em aulas anteriores, todavia com outro tema. Ainda assim, 

creio que sempre há algo para refletir sobre o gênero e, nesse momento, as 

dúvidas poderão ser sanadas.  

Mostrarei meus livros de crônicas desse autor para que os alunos deem 

uma olhada. Também levarei folhas xerocopiadas com uma breve biografia do  

autor Luís Fernando Veríssimo, que deverá ser lida por eles e depois por mim, 

com alguns comentários. Após, os alunos deverão colar a biografia em seus 

cadernos pedagógicos.  

 

(Biografia de Luís Fernando Veríssimo. Texto disponível no seguinte endereço: 

<https://www.google.com.br/#q=www+releituras+com+lf+verissimo+bio+asp>.)  

https://www.google.com.br/#q=www+releituras+com+lf+verissimo+bio+asp


 Para melhor compreensão do texto, mostrarei um vídeo do Youtube 

onde  dramatizam o texto por meio de diálogos das personagens. 

 

SEXTA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Atividades para os alunos copiarem e resolverem nos seus cadernos 

pedagógicos. 

 Retomaremos a leitura do texto O homem trocado. Após, farei alguns 

questionamentos referentes à análise do gênero. 

Questões verificando os elementos do contexto de produção do texto: 

1. Quem é o autor do texto? 

2. Você já leu alguma crônica desse autor? 

3. Qual o tema do texto “O homem trocado”? (O que dizer?) 

4. Qual a finalidade do texto? (Por que dizer?) 

5. Quem é o interlocutor? (Para quem dizer?) 

6. Qual é o meio de circulação desse gênero? (Por onde dizer?) 

 

Questões de compreensão do texto: 

7. Qual a real intenção do autor ao empregar as reticências na produção de 

sentidos do texto? 

8. É normal uma pessoa ter o nome de Lírio? Por que a personagem recebeu 

este nome? 

9. Lírio lembra o nome de quê? 

10. Você acha possível uma pessoa ter ido bem no vestibular e não     aparecer 

seu nome na lista de aprovados? O que você faria nesse caso? 

11. Por que o homem ficou alegre quando o médico o desenganou? 

12. Já é comum, em nosso país, pessoas quererem trocar de sexo? Manifeste 

sua opinião sobre o assunto. 

13. Qual efeito de sentido tem no texto a expressão “parou de sorrir” na frase: 

A enfermeira parou de sorrir. 



14. Sabemos que ainda muitos bebês são trocados ou até roubados em 

hospitais. A) Por que isso acontece? B) Que conselho você daria para as 

enfermeiras que cuidam dos berçários em hospitais e para os pais? 

15. É possível nossa conta de telefone vir com valores tão altos como a do 

homem do texto? Se isso acontecer, o que devemos fazer para resolver o 

problema? 

16. Treinando a sua criatividade, imagine o próximo engano ocorrido com o 

homem, personagem principal do texto. 

 

SÉTIMA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Atividades de prática de análise linguística para serem copiadas e 

resolvidas pelos alunos em seus cadernos pedagógicos. 

17. Leia novamente o texto “O homem trocado” e marque um (x) os pares 

corretos, abaixo, de acordo com a classificação dos substantivos tirados do 

texto. 

(    ) Lírio/ telefone  ( próprio e comum). 

(    ) apêndice/apendicite  (primitivo e derivado). 

(    ) Lauro/ computador   ( comum e próprio). 

(    ) apendicite/operação     (masculino e feminino) 

(    ) vestibular/enganos      (singular e plural). 

(    )  enfermeira/enfermeiro    (feminino e masculino). 

18. Quando é possível formar os pares o enfermeiro / a enfermeira; o médico / 

a médica; o filho / a filha, mudando só a letra o para a, temos substantivos: 

(    ) concretos e abstratos 

(    ) singular e plural 

(    ) masculino e feminino 

(    ) próprio e comum 

19. Já estudamos que há substantivos que só aparecem no gênero masculino 

e outros só no feminino. No quadro abaixo, estão todos misturados, separe-os 

observando o gênero correto para cada nome. 



anestesia – berçário – cartório – computador – telefone – apêndice – sexo - 

apendicite 

GÊNERO MASCULINO GÊNERO FEMININO 

  

  

  

  

 

Texto 02 

SEXA 

– Pai… 
– Hmmm? 
– Como é o feminino de sexo? 
– O quê? 
– O feminino de sexo. 
– Não tem. 
– Sexo não tem feminino? 
– Não. 
– Só tem sexo masculino? 
– É. Quer dizer, não. Existem dois sexos. Masculino e feminino. 
– E como é o feminino de sexo? 
– Não tem feminino. Sexo é sempre masculino. 
– Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino. 
– O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra “sexo” é masculina. O 
sexo masculino, o sexo feminino. 
– Não devia ser “a sexa”? 
 [...] 

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001.) 

 

Esse texto também será projetado no datashow, para haver mais 

interação entre professor e alunos, no momento da leitura, da interpretação e 

das práticas linguísticas. 

 Após, eles farão uma leitura silenciosa e o professor fará a leitura oral. 

Em seguida, será passado o vídeo do Youtube em que fazem uma leitura 

dramatizada sobre o texto “Sexa”. 

  O próximo passo será uma leitura do texto “Sexa” dramatizada pelos 

alunos. 

OITAVA UNIDADE DIDÁTICA 

 



Atividades para os alunos resolverem em seus cadernos pedagógicos. 

 Retomaremos a leitura do texto; após, os alunos responderão às 

questões sobre o gênero trabalhado. 

1. Qual é o tema do texto? 

2. Qual é a finalidade do texto? 

3. Quem é o seu interlocutor? 

4. Em que esfera social circula esse tipo de gênero? 

5. Qual é o motivo da grande confusão no texto lido? 

6. Em alguns momentos, o pai revisa sua fala como se quisesse acabar com o 

diálogo com o filho. Por que isso acontece? 

7. No texto, o pai consegue tirar a dúvida do filho? Justifique a sua resposta. 

8. No final do texto, o pai diz que o filho só pensa em gramática. Realmente era 

isso que o pai estava pensando? Comente a sua resposta. 

9. Assinale as respostas corretas em relação ao texto lido. 

a.(     ) O pai achava que só existia sexo feminino. 

b.(     ) O filho apresenta dúvidas sobre o gênero da palavra sexo. 

c.(     ) O pai tira a dúvida do filho. 

d.(     ) O pai fica intimidado em falar sobre o assunto sexo com o filho. 

e.(     ) Pelo exposto, pode-se inferir que não existe feminino da palavra sexo.   

f.(     )  No  texto, há uma economia no uso das palavras.  

10. É correto afirmar que o feminino de sexo é “sexa”? Comente a sua 

resposta. 

11. Explique o sentido empregado, no texto, das palavras grifadas nas 

expressões abaixo: 

 

a) A palavra é masculina. 

 

b) A “palavra” é feminina. 

 



12. Sublinhe os substantivos masculinos do quadro abaixo: 

 

                  

   
sexo – palavra – gramática – garoto – pai – mãe – homem – olho 

 

13. Faça um pequeno relatório, sobre o que você se lembra do que foi 

explicado, nas oficinas, a respeito do substantivo.  

 

 

NONA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Análise linguística: classes de palavras – substantivos e adjetivos 

 

Nesta atividade inicial, os alunos deverão ler, silenciosamente, o texto 

Família, de Carlos Drummond de Andrade, que será apresentado em folhas 

xerocopiadas. Na sequência, eles deverão reconhecer e sublinhar todos os 

substantivos contidos no texto. 

 

Texto 03 

 

Família 

 

Três meninos e duas meninas,  

sendo uma ainda de colo.  

A cozinheira preta, a copeira mulata,  

o papagaio, o gato, o cachorro,  

as galinhas gordas no palmo de horta  

e a mulher que trata de tudo.  

 

A espreguiçadeira, a cama, a gangorra,  

o cigarro, o trabalho, a reza,  

a goiabada na sobremesa de domingo,  

o palito nos dentes contentes,  

o gramofone rouco toda a noite  

e a mulher que trata de tudo.  



O agiota, o leiteiro, o turco,  

o médico uma vez por mês,  

o bilhete todas as semanas  

branco! mas a esperança sempre verde.  

A mulher que trata de tudo  

e a felicidade.  

 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. In: Alguma Poesia. Disponível em  
<http://www.citador.pt/poemas/familia-carlos-drummond-de-andrade>.)        

 

 

 Por meio deste texto, pretende-se apresentar a relação sintagmática 

estreita que existe entre os termos que constituem os sintagmas nominais, 

mais especificamente, os sintagmas constituídos de substantivos (elementos 

determinados) e adjetivos (elementos determinantes), os quais concordam 

entre si em gênero e em número. Esses elementos participam, geralmente, de 

um mesmo constituinte, de uma mesma estrutura, na hierarquia de relações na 

frase.   

O adjetivo tem uma função particularizadora importante e, nessa função, 

pode dar vida a um texto.  Esse é o caminho que escolhi para apresentar mais 

uma classe de palavras: o adjetivo. 

Como atividade para introduzir o assunto, pedirei a um aluno para 

escolher um substantivo e tentar descrevê-lo aos colegas de modo que esses 

possam adivinhá-lo por meio das características descritas. Por exemplo: o 

substantivo relógio pode ser descrito como lindo, antigo, moderno, caro, barato, 

útil, necessário, indispensável, de ouro, grande, pequeno, colorido, quadrado, 

redondo, de homem, de mulher, de jovem, de criança, etc. Dizer aos alunos 

que essas palavras que foram usadas para caracterizar o relógio chamam-se 

adjetivos. A pessoa que acertar o objeto terá direito de escolher e descrever o 

próximo objeto para ser adivinhado. 

Direi para os alunos que os adjetivos têm um papel importante na 

descrição de objetos, de animais, de pessoas, de cidades, de países, de casas, 

de frutas, e outros. Explicarei, por meio de exemplos, no quadro, com ajuda 

dos alunos que essas descrições podem ser físicas ou psicológicas. Na 

sequência, para fixar o conteúdo, solicitarei aos alunos que façam um pequeno 

texto intitulado “Meu Retrato”, onde descreverão a sua pessoa com 

características físicas e psicológicas. Após, os alunos deverão ler a sua 

pequena descrição para que os colegas de sala os conheçam melhor e o 

http://www.citador.pt/poemas/familia-carlos-drummond-de-andrade


professor estará observando se eles distinguiram as características físicas das 

psicológicas. 

 

 

DÉCIMA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Dando continuidade à nossa aula sobre adjetivos, entregarei aos alunos 

o texto Família, de Carlos Drummond de Andrade, o qual foi recolhido na aula 

anterior. Pedirei que façam, novamente, a leitura do texto.  

O gênero do referido texto, que é uma poesia, será explorado oralmente, 

apenas, pois esse gênero já foi trabalhado em outras aulas. 

Atividades para os alunos: 

1. O poema “Família”, de Carlos Drummond de Andrade, está dividido em três 

estrofes. Compare essas estrofes, observando os substantivos empregados, e 

assinale com (x) a alternativa que aborda o assunto da terceira estrofe. 

a.(    ) Caracterização do espaço, hábitos e costumes. 

b.(    ) Formação da família, contando também animais e empregado. 

c.(    ) Descrição da moradia e alimentação da família. 

d.(    ) Descrição das dificuldades financeiras da família. 

2. Na primeira estrofe, entre os membros da família, não é mencionado 

explicitamente o homem. Porém, na segunda e na terceira estrofes, é possível 

inferir sua presença, por meio de alguns nomes (substantivos). 

a) Escreva quatro substantivos que podem estar relacionados ao homem. 

b) Por que, no texto, a referência ao homem não foi explícita? 

c) Copie, do texto, alguns hábitos dessa família. 

d) Que substantivos foram usados no texto para denotar que a família estava 

com dificuldades financeiras? 

e) No texto, predomina o uso de substantivos.  Releia a segunda estrofe e 

copie as palavras que pertencem a essa classe gramatical. 

f) No poema, um nome (substantivo) se repete em todas as estrofes. Qual é 

esse substantivo. 



g) Quais os sentidos possíveis para esse substantivo usado no texto? 

3. Depois da correção das questões de interpretação, pedirei aos alunos que 

circulem, no texto, todas as características referentes a cada substantivo 

sublinhado anteriormente. Após a atividade realizada, eles entenderão que 

todas as características circuladas referentes àqueles substantivos sublinhados 

são adjetivos. 

4. Todos os substantivos do texto apresentam características específicas que 

denotam os adjetivos. Que adjetivos foram usados, no texto, para caracterizar 

os substantivos abaixo? 

a) dentes: 

b) gramofone: 

c) galinhas: 

d) cozinheira: 

e) copeira: 

5. Leia o fragmento do texto abaixo e, a seguir, responda qual o efeito de 

sentido que o uso dos adjetivos branco e verde provocam no texto? 

“[...] o bilhete todas as semanas 
branco! Mas a esperança verde.” 
 
6. Na segunda estrofe, o eu-lírico revela a satisfação da família, após a 

refeição; para isso, faz uso de um adjetivo. Copie o verso que mostra essa 

satisfação e destaque o adjetivo. 

7. Quantos filhos compõem essa família? Hoje em dia, é comum as famílias 

terem esse número de filhos? Justifique sua resposta. 

 

Texto 04 

As joaninhas 

 A joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio 

centímetro. Ela tem uma casca dura que protege suas asas e possui seis patas 

muito curtas. A joaninha vermelha é a mais comum, mas também existem 

joaninhas de cor laranja e amarela.   

 Na casca existem entre duas a oito pintas pretas. As cores vistosas do 

reino animal indicam veneno ou gosto ruim, desta forma as joaninhas ficam 

livres dos predadores. Quando atacadas, são capazes de liberar um líquido 

amarelo com substâncias tóxicas e cheiro desagradável. 



 Em várias culturas do mundo, atribuiu-se à joaninha o poder de trazer 

sorte. Ela se alimenta principalmente de pulgões que são insetos que atacam 

as plantações. É muito comilona, come entre 45 a 70 pulgões por dia, por isso 

os agricultores consideram as joaninhas insetos benéficos. 

(Texto disponível em <http://www.saladeatividades.com.br/atividades-de-

portugues/adjetivos/e-locuçao adjetiva/>.) 

 

Atividades para os alunos: 

1. Os alunos deverão fazer a leitura silenciosa e, após, chamarei mais dois 

alunos para fazerem a leitura oral. 

2. A atividade seguinte será de apagamento. Os alunos receberão um pequeno 

texto xerocopiado, contendo vários adjetivos. Pedirei que eles leiam-no, 

silenciosamente, risquem todos os adjetivos contidos no texto e, em seguida, 

façam uma cópia do mesmo texto, sem utilizar os adjetivos, produzindo um 

novo texto. 

3. Com os dois textos no datashow, chamarei a atenção dos alunos para 

mostrar as diferenças, tentando fazer que eles as verbalizem. 

4. Pedirei atenção para a beleza do primeiro texto com adjetivos, cheio de 

detalhes, informações, particularidades, características das joaninhas. 

Mostrarei que uma função do adjetivo é deixar o texto mais bonito, mais cheio 

de vida. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Análise linguística: classe de palavras – adjetivos 

 Passando para o uso da linguagem visual, gênero gravuras, 

apresentarei no datashow uma gravura de uma mulher triste e uma gravura 

de uma criança alegre. Pedirei para que os alunos observem bem cada 

gravura e, depois, descrevam-nas, dizendo como elas são, por que estão 

tristes ou alegres, não importando opiniões diferentes entre os alunos, pois a 

descrição irá depender da sensibilidade de cada aluno, vai depender do modo 

de ver de cada um.  

 

 

http://www.saladeatividades.com.br/atividades-de-portugues/adjetivos/e-locuçao%20adjetiva/
http://www.saladeatividades.com.br/atividades-de-portugues/adjetivos/e-locuçao%20adjetiva/


Imagem 01 

Gravura de uma mulher triste 

Atividade para os alunos:  

1. Observe bem a gravura e descreva-a, com detalhes, como você a vê.  

 

Imagem 2 

Gravura de uma criança feliz 

Atividade para os alunos:  

1. Observe bem a gravura e descreva-a, com detalhes, como você a vê.  

 Continuando, apresentarei, no datashow, alguns textos característicos 

do gênero propaganda, para mostrar como o uso de adjetivos é importante 

para persuadir o leitor.  

Texto 05 

Propaganda 

(Disponível em <http://anodabiodiversidade.blogspot.com.br/2010/11/analise-

de-propaganda.html>.) 

Atividades para os alunos: 

1. Pedirei aos alunos que leiam a propaganda e, em seguida, copiem a 

mensagem verbal em seu caderno pedagógico.  

2. Continuando com a análise do texto, pedirei que circulem todos os adjetivos 

da mensagem verbal da propaganda. Os alunos deverão chegar à conclusão 

de que se trata de opiniões. Então indagarei se há, na propaganda, algum fato 

que sustente essa opinião.  

3. Mostrarei outras propagandas em que os adjetivos foram usados, 

mostrando, assim, que o uso deles é um recurso indispensável nas 

propagandas. Os alunos deverão concluir o porquê do uso, na propaganda, só 

de adjetivos qualitativos. Eles devem, ao final, refletir sobre as motivações por 

trás de tantos adjetivos qualitativos. 

 Explicarei aos alunos que a função dos adjetivos, nas propagandas, é  

apresentar opiniões na argumentação. Nesse momento, procurarei 

conscientizá-los de que os adjetivos, nesse caso, são usados como palavras 

enviesadas, apresentando, no discurso, a ideologia de quem escreveu. É, 

portanto, um recurso de persuasão. 

http://anodabiodiversidade.blogspot.com.br/2010/11/analise-de-propaganda.html
http://anodabiodiversidade.blogspot.com.br/2010/11/analise-de-propaganda.html


 Como são adultos e jovens, pressupõe-se que já entendem facilmente o 

significados das palavras: discurso, ideologia e persuasão. Caso contrário, 

pedirei que procurem os significados desses vocábulos no dicionário. 

 

DÉCIMA SEGUNDA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Análise linguística: classe de palavras – adjetivo: flexões de número e de 

gênero. 

 Nessa oficina, trabalharemos com aspectos morfológicos do adjetivo. 

Iniciarei escrevendo, no quadro, dois sintagmas nominais: 

bolas azul / bolas azuis 

 Pedirei que os alunos leiam as duas expressões e perguntarei qual delas 

eles usariam no texto escrito. 

 Depois, escreverei, no quadro, os seguintes sintagmas nominais: 

bola branca / bolas brancas / vestido branco / vestidos brancos 

 Nesse momento, explicarei para os alunos que, na língua padrão, o 

adjetivo concorda com o substantivo em gênero e em número. Se o 

substantivo estiver no feminino, o adjetivo vai para o feminino; se o substantivo 

estiver no masculino, o adjetivo vai para o masculino; se o substantivo estiver 

no singular, o adjetivo fica no singular; se o substantivo estiver no plural, o 

adjetivo vai para o plural. 

Destacarei que a concordância, em português, é redundante, pois é 

marcada mais de uma vez, embora isso não seja necessário para a 

compreensão, ou seja, quando o falante diz “bolas azul”, o receptor entende 

que se trata de mais de uma bola, ainda que não se tenha marcado 

duplamente o plural. 

 Na sequência, pedirei aos alunos que passem para o plural os seguintes 

sintagmas: 

a) Flor branca = 

b) Homem bonito = 

c) Anel dourado = 

d) Papel sujo = 

 



 Salientarei que as palavras que acompanham o substantivo (antes e 

depois) e que são seus caracterizadores fazem a concordância com ele em 

gênero e em número, isto é, o adjetivo concorda com o substantivo. 

 

 Destacarei, ainda, que há alguns adjetivos que não possuem variação 

em gênero, como azul, fácil, veloz, são os adjetivos uniformes, os quais são 

usados para se referirem tanto a substantivos masculinos como a substantivos 

femininos. Exemplos: carro veloz / bicicleta veloz; sapato azul / camisa azul. 

 Esses adjetivos também têm uma forma diferente de flexionar no plural. 

Exemplos: carro veloz / carros velozes; sapato azul / sapatos azuis. 

 

  

Professores, conforme Kleiman e Sepulveda (2013, p.143), em uma 
perspectiva funcional, o adjetivo tem a função de tornar algum aspecto do 
objeto mais destacado, ou mais memorável, ou tornar o objeto mais acessível 
à percepção do outro. Mostrar ao aluno que, em alguns gêneros, para seduzir 
o ouvinte ou o leitor, praticam-se esses usos. Assim, comprovamos que a aula 
de gramática não fica dissociada de outras atividades com a linguagem, como 
as aulas de leitura e de escrita. 

 

 

DÉCIMA TERCEIRA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Texto 06 – Príncipe e Princesa 

 

(Disponível em <http://professoracarina.blogspot.com.br/2011/03/texto-para-

completar-com-adjetivos.html>.) 

 

Atividades para os alunos: 

 

 Leia o texto, sem o uso de adjetivos e, após, complete as lacunas, 

dando uma característica para os substantivos encontrados no texto. 

Finalmente, leia-o observando como os adjetivos deram mais beleza a ele. 

 

Texto 07 

 

Correio Elegante 

 

No correio elegante, 

toda carta é bem vestida 

de envelope extravagante, 

dobradinho na medida. 

O papel é perfumado. 

http://professoracarina.blogspot.com.br/2011/03/texto-para-completar-com-adjetivos.html
http://professoracarina.blogspot.com.br/2011/03/texto-para-completar-com-adjetivos.html


A mensagem é colorida. 

O carteiro é saltitante 

porque está feliz da vida. 

[...] 

 

(FELIX, Henrique. Correio Elegante. In: Quermesse Maluca. São Paulo: 

Formato, 2002.) 

 

  Henrique Felix descreve uma brincadeira que ocorre durante as Festas 

Juninas, no Brasil, por meio da qual as pessoas mandam mensagens de amor 

umas às outras.  

 

1. Releia o poema “Correio Elegante” e copie todos os adjetivos do texto. 
 

2. Que efeito de sentido provocou, no texto, o uso do adjetivo extravagante? 
 

3. No texto, os adjetivos leve, solto, despenteado referem-se à qual 

substantivo usado no texto? 

 

 

 

DÉCIMA QUARTA UNIDADE DIDÁTICA 

 

Análise linguística: classe de palavras – pronomes pessoais.   

 

 

Texto 08  

 

Minhas férias 

 

Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã (Su) e meu cachorro (Dogman) 

fomos fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse 

que estava na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu, a 

minha irmã (Su) e o meu cachorro (Dogman) nascemos em apartamento, e, até 

os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava 

"aquele fugiu!" e corria para avisar um guarda; [...] 

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Minhas férias. In: O Santinho. Disponível em 

<http://tecopoetasonhador.blogspot.com.br/2011/05/minhas-ferias-luis-fernando-verissimo.html>. 

 

Atividades para os alunos resolverem em seus cadernos pedagógicos. 

 

A) Ler o texto Minhas Férias, apresentado aos alunos em folhas xerocopiadas. 

 



B) Análise do gênero textual crônica (gênero já trabalhado com a turma). 

Revisando o reconhecimento do gênero crônica humorística: 

 

1. Quem diz (quem é o autor do texto)? 

2. A quem diz (quem são os possíveis leitores do texto)? 

3. O que diz (qual é o tema do texto)? 

4. Por que diz (qual a finalidade do texto)? 

5. Quando e onde se diz (meio de circulação)? 

6. Como diz (gênero)? 

7. Em que esfera de comunicação a crônica está inserida? 

8. O que você sabe sobre o gênero crônica? 

 

 

C) Interpretação do texto e análise gramatical: 

 

1. Quais são os personagens que participaram desta crônica? 

2. Em que pessoa do discurso ela foi narrada? Justifique com uma passagem 

do texto. 

3. Quantos dias os personagens ficaram fora? 

4. Qual o assunto abordado no texto? 

5. Que característica da mãe do garoto fica bem evidente nesta crônica? 

6. Por que o passeio da família não deu certo? 

7. Que tipo de linguagem foi utilizada pelos personagens da crônica? Justifique 

sua resposta copiando 4 (quatro) passagens do texto. 

8. No texto, há várias marcas de oralidade, copie 2 (duas) passagens que 

comprovem  esse recurso. 

9. Ao ler o texto, podemos inferir a situação social da família. Qual é a 

passagem do texto que comprova isso? 

10. O gênero humorístico geralmente apresenta situações de exagero e de 

absurdos para criar humor. Copie algumas situações que comprovem esse 

exagero de humor no texto. 

11. A partir das informações do menino, como você caracteriza o rio em que 

ele e o pai pescaram? Justifique. 

12. O autor faz uso do pronome a gente. A qual pessoa do discurso ele se 

refere? 

13. Leia o fragmento do texto abaixo e, a seguir, escreva-o na terceira pessoa 

do singular. 

 

“Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã (Su) e meu cachorro (Dogman) fomos 

fazer camping. [...] Mas eu e o meu cachorro (Dogman) gostamos porque o 

meu pai disse que nós íamos pescar e cozinhar nós mesmos o peixe pescado 

no fogo, e comer o peixe com as mãos, e se há uma coisa que eu gosto é 

confusão”. 

 



14. Substitua os termos destacados nas frases abaixo pelo pronome pessoal  

reto adequado. 

 

a) Eu, a minha irmã (Su) e o meu cachorro (Dogman) nascemos em 

apartamento. 

b) Meu pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis. 

c) Minha mãe não deixava abrirem a porta com medo de cobra. 

d) Minha irmã e minha mãe estavam irritadas durante o passeio.     

 

 

Explicação para os alunos: 

 

Em toda situação de comunicação, temos uma pessoa que fala (falante, 

primeira pessoa) e uma pessoa que ouve (ouvinte, segunda pessoa). Por 

exemplo, em “Danilo, eu trouxe a sua encomenda”, “Eu” representa a primeira 

pessoa, aquela que fala, o falante; “Danilo” é “você”, a pessoa com quem eu 

falo, a segunda pessoa, o ouvinte.  

No ato comunicativo, há, ainda, o assunto da comunicação, o elemento 

ou a pessoa de que eu falo, que os gramáticos consideram a terceira pessoa 

gramatical. No exemplo dado, a terceira pessoa é “a encomenda”, ou seja, 

“ela”. 

A primeira e a segunda pessoas gramaticais são sempre pessoas, seres 

humanos ou elementos personificados. Já a terceira pessoa gramatical pode 

ser pessoa, animal, coisa, objeto. Exemplos: 

 

Rita ficou doente e teve febre alta; mesmo assim, ela não deixou de ir à aula. 

(Pronome “ela” substituindo pessoa: “Rita”). 

 

A cachorra foi atropelada pelo ônibus e, apesar dos esforços do veterinário, ela 

acabou morrendo. (Pronome “ela” substituindo animal: “cachorra”). 

 

A taça caiu de cima do armário da cozinha e, por isso, ela ficou despedaçada. 

(Pronome “ela” substituindo coisa, objeto: “taça”).   

 

 

Professores:  
    

   Os pronomes pessoais podem ter função dêitica, de 
orientação     quando apontam para algum elemento da situação de 
comunicação – ou anafórica (ou fórica) quando vão no lugar de 
algum elemento já mencionado no texto (KLEIMAN e SEPULVEDA, 
2012, p.108).  

 
 

  



Continuando a explicação sobre os pronomes pessoais, apresentarei os 

pronomes pessoais do caso reto: primeira pessoa do singular: eu; segunda 

pessoa do singular: tu ou você (a depender da região do falante) e terceira 

pessoa do singular: ele / ela. 

 Transformando esses pronomes no plural, teremos: no lugar de eu, a 

primeira pessoa do plural nós ou a gente (a depender da situação de 

formalidade ou não formalidade do discurso, de ser um discurso falado ou 

escrito ou, ainda, a depender da idade do falante); no lugar de tu / você, a 

segunda pessoa do plural vós (hoje restrito a textos escritos clássicos e muito 

cultos, geralmente religiosos) e vocês; em lugar de ele/ela, a terceira pessoa 

do plural eles/elas.  

 

 

Atividades para os alunos: 

 

1. Escreverei o quadro de pronomes pessoais no quadro e os alunos deverão 

copiá-lo no caderno. 

 

Pessoa Singular Plural 

1.ª Eu Nós/A gente 

2.ª Tu/Você Vós/Vocês 

3.ª Ele/Ela Eles/Elas 

 

 

 

DÉCIMA QUINTA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

Texto 9 – Os estranhos (tirinhas “O mundo de Leloca”) 

 

(Disponível em <http://www.leloca.com.br/atividades-com-tirinhas-pronome-

pessoal-e-de-tratamento-os-estranhos/>.) 

 

Atividades para os alunos: 

 

1. Leitura silenciosa e oral feitas pelos alunos. 

 

2. Compreensão do texto: 

3. Nas tirinhas, os pais queriam imitar os filhos porque  

a.(     ) gostavam de imitar seus filhos. 

b.(     ) estavam preocupados com suas notas. 

c.(     ) os filhos estavam muito estranhos. 

d.(     ) queriam saber o que estavam fazendo. 

http://www.leloca.com.br/atividades-com-tirinhas-pronome-pessoal-e-de-tratamento-os-estranhos/
http://www.leloca.com.br/atividades-com-tirinhas-pronome-pessoal-e-de-tratamento-os-estranhos/


 

4. Você concorda que os filhos estavam aprontando? Justifique com uma 

palavra do texto. 

 

5. Leia novamente o último balão do texto e diga a que palavra se refere o 

pronome pessoal eles. 

a.(     ) à mãe. 

b.(     ) ao pai. 

c.(     ) ao filho. 

d.(     ) aos pais. 

 

6. Na frase “Eu acho que eles estão tramando alguma coisa...”, a palavra em 

destaque foi usada para não repetir quais palavras no texto? 

 

Texto 10 

 

Santos Dumont – Mais alto que todos  

 

Filho de um engenheiro, Alberto Santos Dumont já conduzia tratores a 

vapor na fazenda de café do pai, em Ribeirão (SP), aos 7 anos. Foi sempre 

apaixonado por Mecânica. Dos tratores passou às locomotivas. Nas horas 

vagas, devorava romances de Jules Verne. 

 Aos 18 anos, mudou para Paris, para completar os estudos. Impaciente 

com a disciplina acadêmica, contratou um professor particular para lhe ensinar 

o que ele mesmo quisesse. Imediatamente procurou gente ligada à 

Aeronáutica. Seus planos já estavam definidos: queria voar. Em 1898, fez sua 

primeira viagem a bordo de um balão. 

 Em 1901, sua carreira de piloto e construtor de máquinas voadoras já 

era famosa. 

 Foi o primeiro a usar gás de rua nos balões, em vez de hidrogênio, 

barateando custos e reduzindo riscos de incêndio. Inventou o hangar, 

permitindo que se guardassem balões inflados. Foi o primeiro a colocar um 

motor a explosão num balão. 

 Era um aristocrata do café. Baixinho, media apenas 1,50 metros de 

altura e pesava 50 quilos. Mas era um baixinho que voava. Na capital da moda, 

ficou famoso pelos ternos de riscas verticais e golas altas. Inventou o sapato 

plataforma. Passeava por Paris a bordo de balões. Saía de sua casa, na 

Avenida Champs-Elisées, e ia até os cafés e o parque público dos Bois de 

Boulogne, sem congestionamentos, pelo ar. Paris inteira o reverenciava. 

 O dia 23 de outubro de 1906 foi uma consagração. A bordo de uma frágil 

estrutura de bambu coberta de linho, com um motor acoplado atrás, o 14-Bis, 

Dumont voou 60 metros, a 3 metros de altura. Era o primeiro aparelho feito 

pelo homem a decolar por meios próprios – afinal, o aeroplano dos irmãos 



Wright, que voara um ano antes, precisou de uma catapulta para decolar. 

Estava inventado o avião. 

 Mas, aos 40 anos, ele despencou de sua vida de aristocrata aéreo. Uma 

grave esclerose múltipla roubo-lhe o ânimo e os reflexos. No dia 23 de julho de 

1932, torturado pelo ronco dos aviões que voavam para bombardear São Paulo 

– era a Revolta Constitucionalista – enforcou-se com a gravata, no banheiro de 

um hotel no Guarujá (SP). 

 

(Superinteressante, ed. Especial, São Paulo: Abril, out. 1988, p.16-17.) 

 

Atividades para os alunos: 

 

1. Antes de ler o texto, será apresentado apenas o seu título, e os alunos serão 

instigados a falarem sobre o que, provavelmente, será abordado sobre Santos 

Dumont. 

2. Nesse momento, o texto inteiro será projetado no data show para leitura 

silenciosa e, posteriormente, leitura oral realizada por mim. 

3. Perguntar se já tinham ouvido falar de Santos Dumont e se conheciam todas 

as informações narradas no texto. 

4. Pedir para relatarem a respeito da informação que mais os surpreendeu. 

5. Recordar, oralmente, o gênero biografia. 

6. Circular as palavras que eles não conhecem e depois procurar o significado 

delas no texto. 

 

Leia com atenção a explicação abaixo: 

 

Nas biografias, é comum o uso da terceira pessoa, que pode estar 

marcado por meio do uso dos pronomes (pessoais e possessivos) e dos 

verbos. Por exemplo: 

 

“Mas, aos 40 anos, ele despencou de sua vida de aristocrata aéreo.” 

 

7. Transcreva um trecho do texto que comprove em que pessoa ele foi escrito. 

Leia com atenção a explicação abaixo: 

As biografias, geralmente, apresentam duas partes: na primeira parte, há 

a apresentação do biografado e, na segunda parte, o relato de fatos marcantes 

de sua vida. Mas, quando a biografia é escrita durante a vida do biografado, 

pode ainda revelar aspirações, desejos e seus planos futuros. 



8. Copie, da biografia Santos Dumont, dois fatos marcantes da vida dele. 

 

Leia com atenção a explicação abaixo: 

 

  Outra marca do gênero biografia é o uso dos adjetivos, que são 

utilizados para caracterizar o biografado, retratando seus aspectos físicos e 

psicológicos. 

 

9. Na biografia de Santos Dumont, foram atribuídas várias características 

(adjetivos) a ele. Volte ao texto e copie: 

a) duas características físicas; 

b) duas características psicológicas. 

 

10. Copie, do texto, as descrições do 14-Bis (primeiro aparelho feito pelo 

homem a decolar com meios próprios). 

 

11. Copie, da biografia de Santos Dumont: 

a) um substantivo próprio (nome de uma pessoa); 

b) um substantivo próprio (nome de uma cidade); 

c) um substantivo próprio (nome de um país); 

d) um substantivo próprio (nome de um autor). 

 

 

DÉCIMA SEXTA UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

Texto 11 

 

Do que eu tenho medo 
 

 Bem, o jeito mesmo é começar fazendo uma confissão: a de que sou um 
pouquinho covarde, tenho meus medos. E você vai rir de mim quando souber 
de que é que receio tanto. E... bem, é... (Vou tomar uma bruta coragem e dizer 
de uma vez.) 

Tenho tanto medo é do... Saci-Pererê! Mas que alívio em já ter 
confessado. E que vergonha. Só não juro que o Saci existe porque não se deve 
ficar jurando à-toa, por aí. Você é provavelmente de cidade e não me acredita. 
Mas que nas matas tem saci, lá isso tem. E eu garanto essa verdade que até 
parece mentira, garanto, porque já vi esse meio-gente e meio-bicho. 

E para que você acredite em mim, vou descrevê-lo: ele é um diabinho de 
uma perna só (apesar de miraculosamente cruzar a perna). Dou a você como 
garantia minha palavra de honra. E ele anda sempre com um cachimbozinho. 

Devo dizer que ele não é pessoa de fazer grandes maldades. É, mas faz 
as pequenas e marotas. Às vezes quando lhe negam fumo — é melhor ter 
sempre tabaco numa caixinha porque prevenir é melhor que remediar — como 



eu ia dizendo, quando lhe negam fumo, ele faz das suas. Pois se até leite 
fervido ele azeda! Mosca na sopa? Pois foi ele o pequeno malfeitor. Brincadeira 
tem hora, às vezes a gente fica com raiva. Sem falar que o Saci assusta as 
galinhas, coitadas, que já são por natureza assustadas. É, mas não é que ele 
faz com que fiquem completamente espavoridas? 

Dona-de-casa? Cuidado porque ele queima o feijão na panela. E o 
danadinho faz essas coisas ou para se vingar ou para divertir e gostar de 
atrapalhadas. 

Dou minha palavra de que já dei muito fumo ao Saci. Se você não 
acredita, vou então descrevê-lo: usa na cabecinha sabida uma carapuça 
vermelhíssima e escandalosíssima, tem a pele mais negra do que carvão em 
noite escura, uma perna só que sai pulando, e, é 
claro, um cachimbozinho aceso porque ele tem, como eu, o vício do fumo. 

Mas uma vez eu me vinguei. Quando ele me pediu fumo, dei. Mas 
misturei ao tabaco... um pouco de pólvora (não demais porque eu não queria 
matá-lo). E quando ele tirou a primeira tragada, foi aquele estrondo. Porque eu 
também sou um pouquinho Saci-Pererê: foi com ele mesmo que aprendi as 
manhas. 

Aviso ao Saci: por favor não se vingue de mim botando pólvora no meu 
fumo porque eu me vingarei pondo fogo na mataria toda! 

Acho que tenho dito. 

(LISPECTOR, Clarice. Do que eu tenho medo. In: Como nasceram as estrelas: 

doze lendas brasileiras. Editora Nova Fronteira. Texto disponível em 

<portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/ClariceLispector.pdf>.) 

 

Atividades para os alunos: 

 

1. Os alunos deverão ler, silenciosamente, após, oralmente, o texto Do que eu 

tenho medo, para resolver as atividades propostas sobre pronomes pessoais 

do caso reto. 

 

2. Na frase “E você vai rir de mim quando souber de que é que receio tanto...”, 

o pronome pessoal destacado está referindo-se à 

a.(     ) pessoa que fala no discurso. 

b.(     ) pessoa que ouve no discurso. 

c.(     ) pessoa de quem se fala no discurso. 

 

3. Na frase “E eu garanto essa verdade que até parece mentira”, o pronome 

pessoal destacado foi usado para referir-se à 

a.(     ) primeira pessoa do discurso (quem fala). 

b.(     ) segunda pessoa do discurso (quem ouve).  

c.(     ) terceira pessoa do discurso (de quem se fala). 

 

4. Que pronome pessoal reto foi usado no texto para substituir o substantivo 

“Saci-Pererê”? Quantas vezes esse recurso foi usado no texto? 



 

5. Observe a frase “E você vai rir de mim quando souber de que é que receio 

tanto”, o pronome pessoal destacado pertence à: 

a.(     ) primeira pessoa do singular. 

b.(     ) segunda pessoa do singular. 

c.(     ) terceira pessoa do singular. 

d.(     ) terceira pessoa do plural. 

 

Justifique sua resposta. 

 

 

6. Reescreva o trecho abaixo na terceira pessoa do singular. 

 

“E eu garanto essa verdade que até parece mentira, garanto, porque já vi esse 

meio-gente e meio-bicho”. 

 

 

Leia: 

 A expressão a gente não se faz presente no quadro dos pronomes 

pessoais das gramáticas tradicionais. Ela é, normalmente, considerada uma 

forma inculta e informal. Sabe-se, porém, que essa expressão já faz parte do 

nosso dia a dia, está consagrada na linguagem coloquial e gramaticalizou-se,  

passando a desempenhar a função de pronome pessoal. 

 

7. Em “...às vezes a gente fica com raiva”, o pronome pessoal destacado 

refere-se à  

a.(    ) primeira pessoa do singular. 

b.(    ) segunda pessoa do singular. 

c.(    ) terceira pessoa do singular. 

d.(    ) primeira pessoa do plural. 

 

Justifique sua resposta.  

 

 

8. Em “...mas faz as pequenas e marotas”, os adjetivos pequenas e marotas 

caracterizam qual substantivo do texto?  

 

9. Copie os adjetivos usados no texto para caracterizar o Saci Pererê. 

 

10. Explique, conforme você aprendeu nas primeiras oficinas sobre a 

classificação do substantivo, o porquê de o substantivo Saci-Pererê estar 

escrito em letra maiúscula. 



11. O substantivo Saci-Pererê é classificado como concreto ou abstrato? 

Justifique sua resposta. 

 

12. Agora que você já leu várias vezes o texto, responda: o narrador do texto é 

a.(     ) um garoto. 

b.(     ) um homem. 

c.(     ) o Saci. 

d.(     ) uma mulher. 

 

13. Justifique a resposta anterior, copiando uma frase do texto. 
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