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Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela...

Amo-te assim, desconhecida e obscura,
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela
E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi: “meu filho!”
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!

               Língua Portuguesa

                      Olavo Bilac
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Elucidário

Lácio - Região da Itália Peninsular, da qual fazem parte as províncias
de Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Latim - A Língua do antigo Lácio; a língua dos Romanos.

Ganga - Resíduo, em geral não aproveitável, de uma jazida filoniana,
o qual pode no entanto, em certos casos, conter substâncias
economicamente úteis.

Clangor - Som rijo e estridente como de certos instrumentos de
sopro.

Trom - Som do trovão.

Procela - Agitação extraordinária. Tumulto.

Arrolo - Canto para adormecer criança. Voz, canto ou gemido de
rolas e pombos, ou semelhante ao destes.
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A Décima

O maior poeta romântico/social brasileiro, Castro Alves
(1847 - 1871), chamado de Condoreiro por Capistrano de Abreu,
utilizou a Décima em muitas de suas poesias, como fez no poema
“O Livro e a América” incluído no livro “Espumas Flutuantes”.
As décimas foram compostas no esquema rimático (abcbddeffe)
em versos heptassílabos (redondilha maior).

“Por isso na impaciência

Desta sede de saber,

Como as aves do deserto -

As almas buscam beber...

Oh! Bendito o que semeia

Livros... livros à mão cheia...

E manda o povo pensar!

O livro caindo n’alma

É germe - que faz a palma,

É chuva - que faz o mar.”
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A décima já era uma estrofe usada na literatura clássica
da Europa do século XV e XVI e segundo muitos autores veio
para a América através dos colonizadores e aqui ganhou força
especialmente no canto improvisado, fundindo num tipo de
improviso muito particular.

Sua estrutura rimática ABBAACCDDC, com versos
setissílabos ou octossílabos, é leito do improviso ou verso escrito
em vários países como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Espanha,
Ilhas Canárias, México, Panamá, Perú, Porto Rico, Venezuela,
etc.... Sua potencialidade poética é tão grande que pode ser vista
como um poema.

Existem outros tipos de décima que não seguem este
rigor rimático, por exemplo ABBCCDDEED, ABBACCBDDB,
ABBCCDDCCD, ABCBDDEFFE (como a usada por Castro
Alves) ou totalmente sem rima, que também são décimas, mas
não podem ser consideradas como a clássica Décima que é usada
para improviso no Brasil.

Nesta obra uso a variante ABBCCDDEED, onde o
primeiro verso é considerado branco.
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A Última Flor do Lácio
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Ela nasceu  do Latim
E muito longe da América.
Foi na Península Ibérica
Que era na Luzitânia.
Teve invasão da Germânia,
Voltou o povo cristão.
E foi a partir de então
Que falaram de uma vez
O Galego-português,
Que sofreu transformação.

Depois da transformação
Do Galego-português,
Outro idioma se fez:
Nossa Língua Portuguesa.
Isso ocorreu, com certeza,
Depois da separação
Do nosso “País Irmão”
Da sua vizinha Espanha.
E com conquista tamanha,
Portugal virou Nação.
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Nossa Língua Portuguesa
Só veio a consolidar
Com os Versos de além-mar
De Luis Vaz de Camões,
Que escreveu em missões
No século dezesseis.
Os Luzíadas ele fez
Naquelas suas viagens
Para prestar homenagens
A muito herói português.

Com edição d”Os Luzíadas
E da primeira Gramática,
Na teoria e na prática,
A Língua foi respeitada.
E no momento é falada
No Brasil continental,
Cabo Verde e Portugal,
Moçambique e Angola.
Hoje também ela “rola”
Em toda Guiné Bissau.
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Morfologia I

Classificação e flexão das palavras

Classes de Palavras
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Na hora da criação
Com a mente a florescer
O autor  pode colher
Os frutos da inspiração.
Se nasce composição
Que toca  fundo o leitor,
Reflete com resplendor
Lá no coração do artista.
Se torna a grande conquista
Do poeta em seu labor.

Eu não sei se já foi feito
Mas eu pretendo fazer.
E sei que terei  prazer
De  dar um grande passeio
No princípio, fim e meio
De nossa rica Gramática,
Na teoria e na prática,
Usando versos de décima
Nesta construção poética
E completamente enfática.
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Sabemos que a norma culta
É a base da Gramática.
Isso quer dizer na prática
Que disciplina a linguagem
Para compor a mensagem,
Da forma mais usual,
Se na  escrita ou oral,
Nossa Gramática soma,
Pois estuda o idioma
De Brasil e Portugal.

Nossa Língua Portuguesa
Tem recursos que dá gosto.
O vocativo e o aposto
São termos da oração.
Sabemos que a conjunção
É classe gramatical.
São também desse arsenal
Substantivo e  advérbio
Como Numeral e verbo
Desde os tempos de Cabral.
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Outra classe interessante
É o pequeno pronome,
Que substitui o nome
Na pessoa do discurso.
Também se estuda em curso
As classes: interjeição,
Artigo e preposição.
Bem assim o  adjetivo
Que tem como objetivo
Fazer modificação.

Elas são uma dezena
Como aqui pudemos ver.
E ainda posso dizer,
Aproveitando esse ensejo,
Que é mesmo  meu desejo
Falar das classes, em suma.
Sem omissão de nenhuma
Como se ensina na escola.
O analfabeto “decola”
Se apreender uma a uma.
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Falo do substantivo
Ele faz por merecer,
Pois dá nome a cada ser
É comum, simples e próprio
E não seria impróprio
Dizer que tem abstrato.
Concreto, tipo de fato.
Tem grau, gênero e número
E não conheço energúmeno
Que não saiba derivado.

O pequenino artigo
Quando alguém o menciona
Sempre diz que flexiona
E pode ser definido.
Mesmo sendo  indefinido
Junto dum nome está.
E para ficar por lá,
Antes do substantivo,
-Isso é definitivo-
Com ele concordará.
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Classe que tem locução
É por certo o adjetivo.
Cola no substantivo
Para indicar qualidade.
E com que capacidade,
Mostra defeito e estado.
Como já tinha citado
Gera modificação.
Todos têm uma noção,
Até o menos letrado.

Em cada nome de Papa
Sempre tem um numeral.
Seu uso é fundamental
Em certas ocasiões.
Está presente em milhões
Ou em quantias pequenas.
Também se bota nas trenas,
Pode  indicar posição.
Até mesmo em divisão,
Posso empregar às dezenas.
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Aqui volto a repetir
O que disse do pronome:
Que substitui o nome
Na pessoa do discurso.
E também se estuda em curso
Ser capaz de acompanhá-lo.
E não precisa de “estalo”
Pra dizer que flexiona.
Muitos tipos vêm à tona,
Se corretamente falo.

O Verbo é a palavra
Que podemos conjugar.
Estando em qualquer lugar
Sempre tem a flexão,
Dentro da conjugação,
De pessoa, modo e tempo.
E se fico bem atento
Eu percebo ação e estado.
E que fique registrado,
Voz não é flexionamento.
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Se for pra mudar o verbo
Em tempo, modo e lugar,
A “norma” diz pra usar
Um advérbio qualquer.
Pode se juntar até
A certos adjetivos
Com iguais objetivos:
De mudar, mudar, mudar...
E pra poder confirmar,
É só procurar nos livros.

Se liga duas palavras,
Confirmando relação,
Tem que ser preposição
-A Gramática confirma-,
O Livro também afirma
Que tem a essencial.
Sendo que a  acidental
De outra classe provém.
Mas o seu uso também
Na nossa língua é normal.
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A conjunção é usada
Pra ligar as orações.
Mas nem sempre tem  funções
Dessas frases coordenar.
Serve pra subordinar,
Se for por necessidade.
Também pra  finalidade
De unir termos se presta
Nossa gramática atesta,
Dentro da normalidade.

É a palavra que exprime
Sentimento e emoção
Eu falo da interjeição,
No dia a dia é usada.
Se atendemos chamada,
Num telefone qualquer,
De gerente ou barnabé
Nem precisamos pensar,
Sempre iremos falar,
Um alô... alô... quem é?
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Se querem algum exemplo
Das dez classes que mostrei.
Claro que assim o farei,
O que segue já atesta:
“ A Bahia é uma festa,
Em todas horas do dia
Além de pura magia”.
O “A” aqui é artigo,
“Bahia” substantivo,
Isto é Morfologia!

“Belo” é adjetivo,
“Quatrocentos” numeral.
No Brasil e Portugal
“Trabalhar” é sempre verbo.
E pra citar advérbio,
Preciso estudar “bastante”.
E eu digo a todo instante,
Que “sem” é preposição
Em qualquer situação
Seu uso é sempre constante.
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O “Nosso Livro” confirma
Que “ele” é um pronome,
Pois substitui um nome
E tem classificação.
“Ou” é  uma conjunção,
Ela indica outra forma.
O “Livro” também informa:
“Ufa!” é interjeição,
E eu falo de antemão:
Noutra classe não transforma.

Aqui vimos as dez classes
Com algum detalhamento
Pra deixar conhecimento
E plantar uma semente.
Aconselho, francamente,
Que se algo aqui faltar
Vá correndo procurar
A Gramática pra ler
Pois assim vai aprender
O que não pude mostrar.

  Carlos Araujo 28



Fonética II

Ortografia

Fonemas
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Outra parte da Gramática
Que trata da língua escrita
Tem tem sua área restrita
E é de grande valia.
Falo da Ortografia
Que mostra letra e sinal
Na forma conjuntural.
E pra poder aprender,
É sempre bom, ler e ler
Nela exceção é normal.

Ao usar letra e sinal
Na área da Ortografia
Muita gente desconfia
Que “pegadinha” é que é.
Se for exceção qualquer
Que se escreve com “zê”
Muitas vezes, sem saber,
Nós escrevemos com “esse”.
E quem sabe e não se esquece
Teve que ler, ler e ler.
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Pra grafar corretamente
A palavra “trejeitar”
Devemos observar
A  sua derivação.
Prestando muita atenção
Notamos “jota” em”trejeito”
E na origem que é “jeito”.
Como exceção não consente
Fica bastante evidente
Que assim se escreve direito.

Quero falar da Fonética,
Que trata mais dos fonemas.
São unidades pequenas,
Sonoras da nossa fala
Que nossa escrita propala
Em sinais para escrever,
Do nosso velho abecê
Chamado abecedário.
Está no dicionário
Pra quem quiser aprender.
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São Letras do Abecê:
A, bê, cê, dê, é e o efe,
Gê, agá, i, jota e ele,
Eme, ene, ó, pê e quê,
Erre, esse, tê, u, vê, xis, zê.
Este conjunto se presta
A uma estrofe como esta
Em redondilha maior.
É um cego,  tenha dó,
Quem a décima não atesta.

Além destas vinte e três
Letras do nosso Alfabeto
Outras três ficam bem perto
Para quem quiser usar.
Dáblio, ípsilon e o ká
São as letras destacadas
E só podem ser  usadas
Em casos especiais,
Não são como as demais
Que tão sempre bem casadas.
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Semântica III

Estilística
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O que “dizem” as palavras
Na Semântica  estudo.
Se espero saber tudo
E nunca ficar à margem,
As figuras de linguagem
Sempre tenho que estudar.
A Estilística me dá
Tantas figuras que até
O meu pensamento é
O tema escarafunchar.

Essas figuras são tantas
Que não consigo citar
Pois aqui só vou falar
Das que cabem nesta rima.
E o “Nosso Livro” ensina
Que tem aliteração
A ironia e inversão.
O Eufemismo eu sei,
Prosopopéia, estudei
É personificação.
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Esta parte da Gramática
É importante saber.
Devemos, claro, aprender
Pra quando alguém perguntar
A diferença que há
Entre a palavra “acender”
E sua homônima “ascender”
Ou entre o termo que é “couro”
E seu parônimo “coro”
Sabermos o que dizer.

Para quem quiser saber
Com todo detalhamento
A partir deste momento
Alguns exemplos vou dar:
Se um Juiz aplicar
Pena com todo rigor
Pra quem a lei violou,
Dizemos que infligiu
Para aquele que infringiu
Normas que estão em vigor.
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Registra nosso folclore
A maneira curiosa
Como nosso Rui Barbosa
Respondeu a um pedestre.
Ele perguntou pro mestre:
-Você está indo onde?
E o mestre, rindo, responde.
-Eu vou procurar o “a”
Que é pra você falar
O certo que é aonde

Para ser feita a leitura
Na correta entoação
Sinais de pontuação
A escrita deve levar.
Servem para separar
Palavras e expressões,
Destacar as orações
E dar sentido à frase.
E já foi dito que a “crase
Não é pra humilhações”.
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E sobre a Pontuação
O nosso “Livro” diz  mais:
É conjunto de sinais
Destinados a mostrar
Quando devemos pausar
Mais ou menos na leitura.
Esta correta estrutura
Tem outra razão de ser,
Tornar mais fácil se ler
E de maneira segura.

Tem um ponto (.) e tem dois pontos(:)
Ponto de interrogação(?)
É um risco o travessão( - )
Serve pra dialogar.
Quando se quer virgular
Coloca sempre o sinal (,)
De uso fundamental
Dentro da Pontuação.
Ponto de exclamação (!)
E dou um ponto final (.)
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Sintaxe IV

Análise Sintática
-Termos essenciais da oração

-Termos integrantes da oração
-Termos acessórios da oração

Período Composto
Orações Coordenadas
Orações Subordinadas
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Tem estrutura Sintática
E um verbo deve ter.
Também eu posso dizer
Com a expressão verbal.
E quase sempre é normal
Ter sujeito e predicado.
É com este enunciado
Que eufalo da oração
Que requer disposição
No que é comunicado.

A oração tem dois termos
Chamados essenciais.
Em circunstâncias normais
O sujeito é sempre o ser
Do qual se deve dizer
Alguma coisa qualquer.
O predicado já é
O que se diz do sujeito
Num sincronismo perfeito
Como se fosse um balé.
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São exceções curiosas
As orações sem sujeito.
Não constituem um defeito
E têm os usos normais
Com verbos impessoais
Fazer, haver e estar.
E aqui eu posso mostrar,
Recorrendo a este exemplo:
“Havia ratos no templo,
Eu poderia jurar.”

O sujeito pode ser:
Simples e também composto.
E na forma como é posto,
Está oculto ou expresso.
E de pronto eu me apresso
A dizer que finalmente,
Tem agente e paciente
Além de indeterminado.
E como tinham notado,
Muitas das vezes é gente.
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A Gramática ensina
Três tipos de predicado.
E que fique registrado
Que o primeiro é verbal.
O segundo nominal,
O terceiro é junção
Dos dois tipos em questão.
E pra saber o conceito,
E tudo ficar perfeito
Estude predicação.

Aqui veremos os termos
Integrantes da oração,
Começando a discussão
Por complementos verbais,
Conhecidos muito mais:
Por objeto direto
E objeto indireto.
Um com o verbo se gruda,
O outro quer a ajuda
De preposição, é certo.
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O agente da passiva
Faz parte do cabedal.
Complemento nominal
Também é termo integrante.
A Gramática garante
Que um nome complementa,
E muito já se comenta
Sobre esse agente da voz
Quando dissermos que nós:
“Fomos salvos pelo Penta”.

Dos chamados adjuntos,
Com aposto e vocativo
Eu aqui tenho motivo
Pra dizer e confirmar:
Servem pra acessorar,
Desempenhando a função
Lá no corpo da oração
De um papel secundário.
Porém têm uso diário
E merecem citação.
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O “Livro” também ensina,
E eu aqui deixo posto.
O período composto
É o que vai resultar
Quando se puder juntar
Duas orações ou mais,
Quando assim em casos tais
Fizer subordinação
Ou for por coordenação.
Aprender nunca é demais.

Se é período composto
E tiver coordenação,
Eu falo de antemão
Que exceção não atura
E só tem na estrutura
Orações independentes.
Pra chegar nos finalmentes
Digo que têm as sindéticas
E também as assindéticas,
Que são tipos evidentes.
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Oração subordinada
Em qualquer situação
Depende d’outra oração
Para dar sentido ao texto.
E dentro deste contexto
Tudo vai se confirmar
Se o Livro consultar.
E pode-se ler também
Que muitas maneiras têm
De fazer subordinar.

Eu passo na hipotaxe
Que é subordinação.
E nessa minha incursão
Pulo do verbo ao sujeito,
Aí  percebo direito
As notórias relações
De termos e de orações
No interior da frase.
Podem conter até crase
Essas subordinações
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Sintaxe de Concordância V

Concordância Verbal
Concordância Nominal
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Estudar e dominar
Sintaxe de concordância
É de vital importância
Se nominal ou verbal.
Estas duas, por sinal,
São concordâncias normais.
Os casos especiais
No verbo têm ligação,
Dependem da conjunção
E de outras classes mais.

Concordância nominal
É a flexão do nome,
Numeral e do pronome
Artigo e adjetivo
Com o seu substantivo
No corpo da oração.
Se  disser que no salão
“Velhos livros e revistas
Estavam às nossas vistas”,
É uma demonstração.
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A concordância verbal
É casamento perfeito
Do verbo com seu sujeito
Bem no corpo da oração.
Se o verbo tem flexão
O sujeito acompanha
Em harmonia tamanha
Que mais parece a união
De  Eva com seu Adão
Depois daquela façanha.

Os casos especiais
De concordância verbal
Escapam do natural
E são mais duma dezena.
Aconselhar vale a pena
Pra quem quiser dominar
Terá muito que estudar.
É meu conselho de fé:
Estude o quanto puder,
Não deixe nada escapar.
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Sintaxe de Regência  VI

Regência Verbal
Regência  Nominal
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Um termo é que rege o outro
Dentro de cada oração.
Temos a confirmação
Na Sintaxe de regência.
Ela aponta a dependência
Que cada palavra tem
E nos ensina também,
Que tem regência verbal
E regência nominal.
Outra explicação convém.

Toda regência verbal
Mostra o relacionamento
Do verbo e seu complemento,
Consoante a norma culta.
E se fizermos consulta
Descobriremos, enfim,
Que têm regências assim:
De transitivos diretos
Transitivos indiretos
E bitransitivos, sim!
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Literatura VII

Para mim, as palavras, como têm colorido e som, têm, do
mesmo modo, sabor. *

*Cruz e Souza.
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Já passamos pelas regras
Do sistema estrutural.
Vamos tratar de um tal
Vocabulário da Língua.
Ele não deixa na míngua
Quem pretender escrever,
Mas só vai oferecer
Todo o rico conteúdo
Após anos de estudo,
Tendo que ler, ler e ler.

Quem tem bom Vocabulário
E domina o Idioma,
Não precisa de diploma
Pra fazer literatura.
Esta é grande ventura
De poeta e escritor.
Esse dom de ser autor
Recebeu das mãos de Deus,
E mostra os talentos seus
Como o melhor professor.
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“Entre coisas e palavras,
Normalmente, circulamos”,
Escreveu há vários anos
O Carlos Drummont de Andrade.
Pra quem tem capacidade
De organizar em mensagens
Palavras criam imagens
Que transmitem sentimentos,
Emoções e pensamentos
Como se fossem miragens.

Disse o francês Mallarmé:
“É poesia, com certeza,
Suprassumo da beleza”,
Parece coisa orquestrada.
É por nosso Deus soprada
A suprema criação.
Ele falou, com razão,
Que a composição poética
Faz aflorar a estética
E toca no coração.
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A nossa Literatura
Começou no Classissismo
E chegou ao Modernismo
Com muito estilo de época.
Cada um viu a estética
De modo particular.
Eu passo a catalogar
Tirando aqui da cachola,
Um nome de cada escola;
Quem logrou se destacar.

No trato do Idioma
Camões ditou o conceito
Renascentista perfeito
No firmar do Portuguès.
Escreveu com lucidez
E sentimento profundo.
Na poesia foi a fundo
Até em obra satírica
Como ele fez nesta “Lírica”
“O desconcerto do mundo”:

A Última Flor do Lácio 61



“Os bons sempre vi passar,
No mundo, graves tormentos;
E para mais me espantar,
Os maus vi sempre nadar
Em mar de contentamentos.
Cuidanndo alcançar assim
O bem tão mal ordenado,
Fui mau, mas fui castigado.
Assim que só para mim
Anda este mundo ordenado”!

Gregório de Matos Guerra
Foi barroco na Bahia
Fez versos com ironia
Pra nata da sociedade.
Com rara inventividade
E enorme veia artística
Zmbou da classe política
Sem ter comiseração.
Nem mesmo a religião
Escapou de sua crítica:
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“A nossa Sé da Bahia,
Com ser um mapa de festas,
É um presépio de bestas,
Se não for estrebaria :
Várias bestas cada dia
Vemos, que o sino congrega,
Caveira mula galega,
O Deão burrinha parda,
Pereira besta de albarda,
Tudo para a Sé se agrega”.

Tomás Antonio Gonzaga
Foi nosso grande Arcadista.
O conhecido ativista
Da Inconfidência Mineira
Deixou versos de primeira
Em Marília de Dirceu.
Esta obra ele escreveu
Pra louvar sua Querida
Na famosa Vila Rica
Onde tudo aconteceu:
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*”Quando levares, Marília,
Teu ledo rebanho ao prado,
Tu dirás: - Aqui trazia
Dirceu também o seu gado.
Verás os sítios ditosos
Onde, Marília, te dava
Doces beijos amorosos
Nos dedos da branca mão.
Mandarás aos surdos deuses
Novos suspiros em vão.

Quando passar pela rua
O meu companheiro honrado,
Sem que me vejas com ele
Caminhar emparelhado,
Tu dirás: - Não foi tirana
Somente comigo a sorte;
Também cortou, a desumana,
A mais fiel união.
Mandarás aos surdos deuses
Novos suspiros em vão”.

*Marília de Dirceu- Tomás Antonio Gonzaga



Antonio de Castro Alves
Foi o ás do Romantismo,
E recebeu, de batismo,
O nome de Condoreiro.
Compôs “Navio Negreiro”
E mostrou não ter rival,
No poesia  social,
Ao tratar da Escravidão.
Foi naquela ocasião
O vate mais genial.

Nosso Machado de Assis
Foi magistral no que fez.
Para ele o Português
Não era nenhum abismo.
Foi mestre do Realismo
Com obras em profusão.
Escreveu Ressurreição,
Dom Casmurro e Quincas Borba.
Nossa Língua não se aborda,
Sem merecer citação.
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Todos chamavam Bilac:
O ourives da linguagem.
Mostrou em cada mensagem,
Ser mestre Parnasiano
Que buscou, ano após ano,
Uma perfeição formal.
A escola, no geral,
Era “a arte pela arte”
E tinha como estandarte
A  linguagem universal.

O poeta Cruz e Souza
Foi o maior Simbolista.
Um exímio sonetista
Bem no tempo do “mil réis”.
Ele escreveu o Broquéis,
Missal e Evocações.
Foi alvo de citações
Fora do nosso País.
Por ser negro de raiz
Sofreu discriminações.



No ano de mil novecentos
Surgiu o Pre-Modernismo
Enterrando o Simbolismo
Do cenário brasileiro.
Foi como um bom candeeiro
Que nunca mais se apagou.
Ele sempre contestou
O que antes se propunha,
E foi Euclides da Cunha
O seu maior condutor.

Semana de Vinte e Dois
Foi movimento paulista
Dessa escola Modernista
De grande vitalidade
Que teve emMário de Andrade
O grande articulador
Ela também atuou
Em outros campos da arte,
Se espalhou por toda parte,
E logo se enraizou.
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Eu sempre digo que a décima
É uma estrofe perfeita
Que tem ligação estreita
No pulsar do coração.
Se botar na construção
Metro, ritmo e a rima
Leva o poeta pro clima
Da poesia popular.
Já servio para narrar
Muita história nordestina.

Eu não tinha pretensão
De descrever a Gramática.
Também não usei a tática
De mostrar todo o conceito
Em atenção e respeito
Aos mestres desta Nação.
Eles têm a formação
E base para escrever
E tudo podem dizer
No campo da educação.



Afirmei desde o começo
Que só seria um passeio
No princípio, fim e meio
Desse Livro do Idioma.
Se isso virar aroma
E de repente espalhar
Indo assim estimular
O gosto pela leitura
Espero, gere cultura
Esse perfume no ar.

O Poeta Condoreiro
Aqui eu quero  evocar
Pois eu vou finalizar
Com versos de sua lavra.
E como última palavra
A  todos eu recomendo
O teor do nosso adendo.
Ele vai representar
Uma ajuda salutar
Pra quem está aprendendo.
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        “Por uma fatalidade
        Dessas que descem de além,
        O sec’lo, que viu Colombo,
        Viu Guttenberg também.
        Quando no tosco estaleiro
        Da Alemanha o velho obreiro
        A ave da imprensa gerou...
        O Genovês salta os mares...
        Busca um ninho entre os palmares
        E a pátria da imprensa achou...

 Por isso na impaciência
Desta sede de saber,
Como as aves do deserto -
As almas buscam beber...
Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros à mão cheia...
E manda o povo pensar!
O livro caindo n’alma
É germe - que faz a palma,
É chuva - que faz o mar.” *

*Castro Alves - O Livro e a América.
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Os cem erros mais comuns da Língua Portuguesa.

1 - Para “mim” fazer. Mim não faz nada, porque não pode ser
sujeito. Assim, devemos dizer: Para eu trazer,  para eu fazer,
para eu dizer.

2 - “Houveram” muitos acidentes. Haver, como existir, também
é invariável: Houve muitos acidentes.  Havia muitas pessoas.
Deve haver muitos casos iguais.

3 - “Existe” muitas esperanças. Existir, bastar, faltar, restar e
sobrar admitem normalmente o plural: Existem muitas
esperanças.  Bastariam dois dias.  Faltavam poucas peças.
Restaram alguns objetos. Sobravam idéias.

4 - “Fazem” cinco anos. Fazer, quando exprime tempo, é
impessoal: Faz cinco anos.  Fazia dois séculos.  Fez 15 dias.

5 - “Há” dez anos “atrás”. Há e atrás indicam passado na frase.



Use apenas há dez anos ou dez anos atrás.

6 - “Entrar dentro”. O certo é: entrar em. Veja outras
redundâncias: Sair fora ou para fora, elo de ligação, monopólio
exclusivo, já não há mais, ganhar grátis, viúva do falecido.
7 - “Venda à prazo”. Não existe crase antes de palavra masculina,
a menos que esteja subentendida a palavra moda: Salto à (moda
de) Luís XV. Nos demais casos: A salvo, a bordo, a pé, a esmo,
a cavalo, a caráter.

8 - “Porque” você foi? Sempre que estiver clara ou implícita a
palavra razão, use por que separado: Por que (razão) você foi?
/ Não sei por que (razão) ele faltou. / Explique por que razão
você se atrasou. Porque é usado nas respostas: Ele se atrasou
porque o trânsito estava congestionado.

9 - O resultado do jogo, não o abateu. Não se separa com vírgula
o sujeito do predicado. Assim, o certo é: O resultado do jogo
não o abateu. Outro erro: O prefeito prometeu, novas denúncias.
Não existe o sinal entre o predicado e o complemento: O prefeito
prometeu novas denúncias.

10 - Não há regra sem “excessão”. O certo é exceção. Veja outras
grafias erradas e, entre parênteses, a forma correta: “paralizar”
(paralisar), “beneficiente” (beneficente), “xuxu” (chuchu),
“previlégio” (privilégio), “vultuoso” (vultoso), “cincoenta”
(cinqüenta), “zuar” (zoar), “frustado” (frustrado), “calcáreo”
(calcário), “advinhar” (adivinhar), “benvindo” (bem-vindo),
“ascenção” (ascensão), “pixar” (pichar), “impecilho”
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(empecilho), “envólucro” (invólucro).

11 - Quebrou “o” óculos. Concordância no plural: os óculos,
meus óculos. Da mesma forma: Meus parabéns, meus pêsames,
seus ciúmes, nossas férias, felizes núpcias.

12 - Comprei “ele” para você. Eu, tu, ele, nós, vós e eles não
podem ser objeto direto. Assim: Comprei-o para você. Também:
Deixe-os sair, mandou-nos entrar, viu-a, mandou-me.

13 - Vai assistir “o” jogo hoje. Assistir como presenciar exige
a: Vai assistir ao jogo, à missa, à sessão. Outros verbos com a:
A medida não agradou (desagradou) à população.  Eles
obedeceram (desobedeceram) aos avisos.  Aspirava ao cargo
de diretor.  Pagou ao amigo.  Respondeu à carta.  Sucedeu ao
pai.  Visava aos estudantes.

14 - Preferia ir “do que” ficar. Prefere-se sempre uma coisa a
outra: Preferia ir a ficar. É preferível segue a mesma norma: É
preferível lutar a morrer sem glória.

15 - Nunca “lhe” vi. Lhe substitui a ele, a eles, a você e a vocês
e por isso não pode ser usado com objeto direto: Nunca o vi.
Não o convidei.  A mulher o deixou.  Ela o ama.

16 - “Aluga-se” casas. O verbo concorda com o sujeito: Alugam-
se casas.  Fazem-se consertos.  É assim que se evitam acidentes.
Compram-se terrenos.  Procuram-se empregados.

17 - “Tratam-se” de. O verbo seguido de preposição não varia



nesses casos: Trata-se dos melhores profissionais.  Precisa-se
de empregados.  Apela-se para todos.  Conta-se com os amigos.

18 - Chegou “em” São Paulo. Verbos de movimento exigem a,
e não em: Chegou a São Paulo. / Vai amanhã ao cinema. / Levou
os filhos ao circo.

19 - O ingresso é “gratuíto”. A pronúncia correta é gratúito,
assim como circúito, intúito e fortúito (o acento não existe e só
indica a letra tônica). Da mesma forma: flúido, condôr, recórde,
aváro, ibéro, pólipo.

20 - Atraso  implicará “em” demissão. Implicar é direto no sen-
tido de acarretar, pressupor: Atraso implicará punição.  Promo-
ção implica responsabilidade.

21 - Todos somos “cidadões”. O plural de cidadão é cidadãos.
Veja outros: caracteres (de caráter), juniores, seniores, escrivães,
tabeliães, gângsteres.

22 - Vive “às custas” do pai. O certo: Vive à custa do pai. Use
também em via de, e não “em vias de”: Espécie em via de
extinção.  Trabalho em via de conclusão.

23 - A última “seção” de cinema. Seção significa divisão,
repartição, e sessão equivale a tempo de uma reunião, função:
Seção Eleitoral, Seção de Esportes, seção de brinquedos; sessão
de cinema, sessão de pancadas, sessão do Congresso.

24 - Não viu “qualquer” risco. É nenhum, e não “qualquer”,
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que se emprega depois de negativas: Não viu nenhum risco.
Ninguém lhe fez nenhum reparo.  Nunca promoveu nenhuma
confusão.

25 - “Porisso”. São duas palavras: por isso, como de repente e a
partir de.

26 - Vendeu “uma” grama de ouro. Grama, peso, é palavra
masculina: um grama de ouro, vitamina C de dois gramas.
Femininas, por exemplo, são a agravante, a atenuante, a alface,
a cal, etc.

27 - O peixe tem muito “espinho”. Peixe tem espinha. Veja
outras confusões desse tipo: O “fuzil” (fusível) queimou.  Casa
“germinada” (geminada), “ciclo” (círculo) vicioso, “cabeçário”
(cabeçalho).

28 - Não sabiam “aonde” ele estava. O certo é: Não sabiam
onde ele estava. Aonde se usa com verbos de movimento,
apenas: Não sei aonde ele quer chegar.  Aonde vamos?

29 - Soube que os homens “feriram-se”. O que atrai o pronome:
Soube que os homens se feriram. A festa que se realizou... O
mesmo ocorre com as negativas, as conjunções subordinativas
e os advérbios: Não lhe diga nada.  Nenhum dos presentes se
pronunciou.  Quando se falava no assunto...  Como as pessoas
lhe haviam dito...  Aqui se faz, aqui se paga.  Depois o procuro.

30 - A feira “inicia” amanhã. Alguma coisa se inicia, se inaugura:
A feira inicia-se (inaugura-se) amanhã.



31 - “Obrigado”, disse a moça. Obrigado concorda com a pessoa:
“Obrigada”, disse a moça.  Obrigado pela atenção.  Muito
obrigados por tudo.

32 - O governo “interviu”. Intervir conjuga-se como vir. Assim:
O governo interveio. Da mesma forma: intervinha, intervim,
interviemos, intervieram. Outros verbos derivados: entretinha,
mantivesse, reteve, pressupusesse, predisse, conviesse,
perfizera, entrevimos, condisser, etc.

33 - Ela era “meia” louca. Meio, advérbio, não varia: meio louca,
meio esperta, meio amiga.

34 - “Fica” você comigo. Fica é imperativo do pronome tu.
Para a 3.ª pessoa, o certo é fique: Fique você comigo.  Venha
pra Caixa você também.  Chegue aqui.

35 - A questão não tem nada “haver” com você. A questão, na
verdade, não tem nada a ver ou nada que ver. Da mesma forma:
Tem tudo a ver com você.

36 - A corrida custa 5 “real”. A moeda tem plural, e regular: A
corrida custa 5 reais.

37 - Vou “emprestar” dele. Emprestar é ceder, e não tomar por
empréstimo: Vou pegar o livro emprestado. Ou: Vou emprestar
o livro (ceder) ao meu irmão. Repare nesta concordância: Pediu
emprestadas duas malas.
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38 - Foi “taxado” de ladrão. Tachar é que significa acusar de:
Foi tachado de ladrão.  Foi tachado de leviano.

39 - Tinha “chego” atrasado. “Chego” não existe. O certo: Tinha
chegado atrasado.

40 - Vocês “fariam-lhe” um favor? Não se usa pronome átono
(me, te, se, lhe, nos, vos, lhes) depois de futuro do presente,
futuro do pretérito (antigo condicional) ou particípio. Assim:
Vocês lhe fariam (ou far-lhe-iam) um favor?  Ele se imporá
pelos conhecimentos (e nunca “imporá-se”).  Os amigos nos
darão (e não “darão-nos”) um presente.  Tendo-me formado (e
nunca tendo “formado-me”).

41 - As pessoas “esperavam-o”. Quando o verbo termina em m,
ão ou õe, os pronomes o, a, os e as tomam a forma no, na, nos e
nas: As pessoas esperavam-no. / Dão-nos, convidam-na, põe-
nos, impõem-nos.

42 - O processo deu entrada “junto ao” STF. Processo dá entrada
no STF. Igualmente: O jogador foi contratado do (e não “junto
ao”) Guarani. / Cresceu muito o prestígio do jornal entre os (e
não “junto aos”) leitores.  Era grande a sua dívida com o (e não
“junto ao”) banco.  A reclamação foi apresentada ao (e não “junto
ao”) Procon.

43 - Queria namorar “com” o colega. O com não existe: Queria
namorar o colega.

44 - Chegou “a” duas horas e partirá daqui “há” cinco minutos.



Há indica passado e equivale a faz, enquanto a exprime distân-
cia ou tempo futuro (não pode ser substituído por faz): Chegou
há (faz) duas horas e partirá daqui a (tempo futuro) cinco minu-
tos.  O atirador estava a (distância) pouco menos de 12 metros.
Ele partiu há (faz) pouco menos de dez dias.

45 - Blusa “em” seda. Usa-se de, e não em, para definir o material
de que alguma coisa é feita: Blusa de seda, casa de alvenaria,
medalha de prata, estátua de madeira.

46 - A moça estava ali “há” muito tempo. Haver concorda com
estava. Portanto: A moça estava ali havia (fazia) muito tempo.
Ele doara sangue ao filho havia (fazia) poucos meses.  Estava
sem dormir havia (fazia) três meses. (O havia se impõe quando
o verbo está no imperfeito e no mais-que-perfeito do indicativo.)

47 - Eles “tem” razão. No plural, têm é assim, com acento. Tem
é a forma do singular. O mesmo ocorre com vem e vêm e põe e
põem: Ele tem, eles têm; ele vem, eles vêm; ele põe, eles põem.

48 - À medida “em” que a epidemia se espalhava... O certo é: À
medida que a epidemia se espalhava... Existe ainda na medida
em que (tendo em vista que): É preciso cumprir as leis, na
medida em que elas existem.

49 - O time empatou “em” 2 a 2. A preposição é por: O time
empatou por 2 a 2. Repare que ele ganha por e perde por. Da
mesma forma: empate por.

50 - Ficou contente “por causa que” ninguém se feriu. Embora
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popular, a locução não existe. Use porque: Ficou contente por-
que ninguém se feriu.

51 - Sentou “na” mesa para comer. Sentar-se (ou sentar) em é
sentar-se em cima de. Veja o certo: Sentou-se à mesa para comer.
Sentou ao piano, à máquina, ao computador.

52 - Estávamos “em” quatro à mesa. O em não existe: Estávamos
quatro à mesa.  Éramos seis.  Ficamos cinco na sala.

53 - A artista “deu à luz a” gêmeos. A expressão é dar à luz,
apenas: A artista deu à luz quíntuplos. Também é errado dizer:
Deu “a luz a” gêmeos.

54 - Não “se o” diz. É errado juntar o se com os pronomes o, a,
os e as. Assim, nunca use: Fazendo-se-os, não se o diz (não se
diz isso), vê-se-a, etc.

55 - A promoção veio “de encontro aos” seus desejos. Ao
encontro de é que expressa uma situação favorável: A promoção
veio ao encontro dos seus desejos. De encontro a significa
condição contrária: A queda do nível dos salários foi de encontro
às (foi contra) expectativas da categoria.

56 - A temperatura chegou a 0 “graus”. Zero indica singular
sempre: Zero grau, zero-quilômetro, zero hora.

57 - Vou sair “essa” noite. É este que desiga o tempo no qual se
está ou objeto próximo: Esta noite, esta semana (a semana em
que se está), este dia, este jornal (o jornal que estou lendo), este



século (o século 20).

58 - Chamei-o e “o mesmo” não atendeu. Não se pode empregar
o mesmo no lugar de pronome ou substantivo: Chamei-o e ele
não atendeu.  Os funcionários públicos reuniram-se hoje:
amanhã o país conhecerá a decisão dos servidores (e não “dos
mesmos”).
59 - Ela “mesmo” arrumou a sala. Mesmo, quanto equivale a
próprio, é variável: Ela mesma (própria) arrumou a sala.  As
vítimas mesmas recorreram à polícia.

60 - Favoreceu “ao” time da casa. Favorecer, nesse sentido,
rejeita o “a”:  Favoreceu o time da casa.  A decisão favoreceu os
jogadores.

61 - “Todos” amigos o elogiavam. No plural, todos exige o
artigo “os”: Todos os amigos o elogiavam.  Era difícil apontar
todas as contradições do texto.

62 - Andou por “todo” país. Todo o (ou a) é que significa inteiro:
Andou por todo o país (pelo país inteiro).  Toda a tripulação (a
tripulação inteira) foi demitida. Sem o, todo quer dizer cada,
qualquer: Todo homem (cada homem) é mortal.  Toda nação
(qualquer nação) tem inimigos.

63 - Fique “tranquilo”. O u pronunciável depois de q e g e antes
de e e i exige trema: Tranqüilo, conseqüência, lingüiça, agüentar,
Birigüi.

64 - Acordos “políticos-partidários”. Nos adjetivos compostos,
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só o último elemento varia: acordos político-partidários. Outros
exemplos: Bandeiras verde-amarelas, medidas econômico-fi-
nanceiras, partidos social-democratas.

65 - Comeu frango “ao invés de” peixe. Em vez de indica
substituição: Comeu frango em vez de peixe. Ao invés de
significa apenas ao contrário: Ao invés de entrar, saiu.

66 - Já “foi comunicado” da decisão. Uma decisão é comunicada,
mas ninguém “é comunicado” de alguma coisa. Assim, o certo
é: Já foi informado (cientificado, avisado) da decisão. Outra
forma errada: A diretoria “comunicou” os empregados da
decisão. Opções corretas: A diretoria comunicou a decisão aos
empregados.  A decisão foi comunicada aos empregados.

67 - A tese “onde”... Onde só pode ser usado para lugar: A casa
onde ele mora.  Veja o jardim onde as crianças brincam. Nos
demais casos, use em que: A tese em que ele defende essa idéia.
O livro em que...  A faixa em que ele canta...  Na entrevista em
que...

68 - O homem “possue” muitos bens. Está errado. O certo é: O
homem possui muitos bens. Verbos em uir só têm a terminação
ui: Inclui, atribui, polui. Verbos em uar é que admitem ue:
Continue, recue, atue, atenue.

69 - Disse o que “quiz”. Não existe z, mas apenas s, nas pessoas
de querer e pôr: Quis, quisesse, quiseram, quiséssemos; pôs,
pus, pusesse, puseram, puséssemos.

70 - Ninguém se “adequa”. Não existem as formas “adequa”,



“adeqüe”, etc., mas apenas aquelas em que o acento cai no a ou
o: adequaram, adequou, adequasse, etc.

71 - Ele “intermedia” a negociação. Mediar e intermediar
conjugam-se como odiar: Ele intermedeia (ou medeia) a
negociação. Remediar, ansiar e incendiar também seguem essa
norma: Remedeiam, que eles anseiem, incendeio.
72 - Venha “por” a roupa. Pôr, verbo, tem acento diferencial:
Venha pôr a roupa. O mesmo ocorre com pôde (passado): Não
pôde vir. Veja outros: fôrma, pêlo e pêlos (cabelo, cabelos),
pára (verbo parar), péla (bola ou verbo pelar), pélo (verbo pelar),
pólo e pólos. Perderam o sinal, no entanto: Ele, toda, ovo, selo,
almoço, etc.

73 - “Haja visto” seu empenho... A expressão é haja vista e não
varia: Haja vista seu empenho.  Haja vista seus esforços.  Haja
vista suas críticas.

74 - O fato passou “desapercebido”. Na verdade, o fato passou
despercebido, não foi notado. Desapercebido significa
desprevenido.

75 - A realidade das pessoas “podem” mudar. Cuidado: palavra
próxima ao verbo não deve influir na concordância. Por isso : A
realidade das pessoas pode mudar.  A troca de agressões entre
os funcionários foi punida (e não “foram punidas”).

76 - “Causou-me” estranheza as palavras. Use o certo:
Causaram-me estranheza as palavras. Cuidado, pois é comum
o erro de concordância quando o verbo está antes do sujeito.
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Veja outro exemplo: Foram iniciadas esta noite as obras (e não
“foi iniciado” esta noite as obras).

77 - Comprou uma TV “a cores”. Veja o correto: Comprou uma
TV em cores (não se diz TV “a” preto e branco). Da mesma
forma: Transmissão em cores, desenho em cores.

78 - O pai “sequer” foi avisado. Sequer deve ser usado com
negativa: O pai nem sequer foi avisado.  Não disse sequer o que
pretendia.  Partiu sem sequer nos avisar.

79 - Espero que “viagem” hoje. Viagem, com g, é o substantivo:
Minha viagem. A forma verbal é viajem (de viajar): Espero que
viajem hoje. Evite também “comprimentar” alguém: de
cumprimento (saudação), só pode resultar cumprimentar.
Comprimento é extensão. Igualmente: Comprido (extenso) e
cumprido (concretizado).

80 - A modelo “pousou” o dia todo. Modelo posa (de pose).
Quem pousa é ave, avião, viajante, etc. Não confunda também
iminente (prestes a acontecer) com eminente (ilustre). Nem
tráfico (contrabando) com tráfego (trânsito).

81 - “Inflingiu” o regulamento. Infringir é que significa
transgredir: Infringiu o regulamento. Infligir (e não “inflingir”)
significa impor: Infligiu séria punição ao réu.

82 - A moça “que ele gosta”. Como se gosta de, o certo é: A
moça de que ele gosta. Igualmente: O dinheiro de que dispõe, o
filme a que assistiu (e não que assistiu), a prova de que
participou, o amigo a que se referiu, etc.



83 - Ele é “de menor”. O de não existe: Ele é menor.

84 - Que “seje” feliz. O subjuntivo de ser e estar é seja e esteja:
Que seja feliz.  Que esteja (e nunca “esteje”) alerta.

85 - Quando “estiver” voltado da Europa. Nunca confunda tiver
e tivesse com estiver e estivesse. Assim: Quando tiver voltado
da Europa.  Quando estiver satisfeito.  Se tivesse saído mais
cedo.  Se estivesse em condições.

86 - “Ao meu ver”. Não existe artigo nessas expressões: A meu
ver, a seu ver, a nosso ver.

87 - Ficou “sobre” a mira do assaltante. Sob é que significa
debaixo de: Ficou sob a mira do assaltante.  Escondeu-se sob a
cama. Sobre equivale a em cima de ou a respeito de: Estava
sobre o telhado.  Falou sobre a inflação. E lembre-se: O animal
ou o piano têm cauda e o doce, calda. Da mesma forma, alguém
traz alguma coisa e alguém vai para trás.

88 - “Dado” os índices das pesquisas... A concordância é normal:
Dados os índices das pesquisas...  Dado o resultado...  Dadas as
suas idéias...

89 - A festa começa às 8 “hrs.”. As abreviaturas do sistema
métrico decimal não têm plural nem ponto. Assim: 8 h, 2 km (e
não “kms.”), 5 m, 10 kg.

90 - Já “é” 8 horas. Horas e as demais palavras que definem
tempo variam: Já são 8 horas. / Já é (e não “são”) 1 hora, já é
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meio-dia, já é meia-noite.

91 - Vou “consigo”. Consigo só tem valor reflexivo (pensou
consigo mesmo) e não pode substituir com você, com o senhor.
Portanto: Vou com você, vou com o senhor. Igualmente: Isto é
para o senhor (e não “para si”).

92 - É hora “dele” chegar. Não se deve fazer a contração da
preposição com artigo ou pronome, nos casos seguidos de
infinitivo: É hora de ele chegar.  Apesar de o amigo tê-lo
convidado...  Depois de esses fatos terem ocorrido...

93 - A gente “fomos” embora. Concordância normal: A gente
foi embora. E também: O pessoal chegou (e nunca “chegaram”).
A turma falou.

94 - De “formas” que. Locuções desse tipo não têm s: De forma
que, de maneira que, de modo que, etc.

95 - Fiquei fora de “si”. Os pronomes combinam entre si: Fiquei
fora de mim. / Ele ficou fora de si.  Ficamos fora de nós.  Ficaram
fora de si.

96 - Acredito “de” que. Não use o de antes de qualquer que:
Acredito que, penso que, julgo que, disse que, revelou que, creio
que, espero que, etc.

97 - Fale alto porque ele “houve” mal. A confusão está-se
tornando muito comum. O certo é: Fale alto porque ele ouve



mal. Houve é forma de haver: Houve muita chuva esta semana.

98 - Ela veio, “mais” você, não. É mas, conjunção, que indica
ressalva, restrição: Ela veio, mas você, não.

99 - Fale sem “exitar”. Escreva certo: hesitar. Veja outros erros
de grafia e entre parênteses a forma correta: “areoporto”
(aeroporto), “metereologia” (meteorologia), “deiche” (deixe),
enchergar (enxergar), “exiga” (exija). E nunca troque menos
por “menas”, verdadeiro absurdo lingüístico.

100 - Lute pelo “meio-ambiente”. Meio ambiente não tem hífen,
nem hora extra, ponto de vista, mala direta, pronta entrega, etc.
O sinal aparece, porém, em mão-de-obra, matéria-prima, infra-
estrutura, primeira-dama, vale-refeição, meio-de-campo, etc.
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