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“Ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção”.
Paulo Freire

Resumo: O objetivo do artigo é refletir sobre o tempo e modo verbal na narrativa “Harry
Potter e a Pedra Filosofal”, temática abordada em algumas aulas de Língua Portuguesa,
durante um período de estágio em uma escola federal, localizada na região central de Juiz
de Fora, Minas Gerais. Discutir-se-á a relevância de se ensinar tempo e modo verbal nas
aulas de Língua Portuguesa e os recursos didáticos utilizados pela professora. Como aporte
teórico serão utilizadas as bibliografias dos autores: KOCH (2009), MARCUSCHI (2008) e
NEVES(2002).
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Introdução
Este artigo é uma proposta de reflexão sobre aulas ministradas durante a
disciplina de Estágio Supervisionado II, em Língua Portuguesa, realizado no
primeiro semestre de 2014, em uma escola que pertence a Universidade Federal
de Juiz de Fora, localizada na região central da cidade. O estágio foi realizado em
uma turma de sétimo ano do Ensino Fundamental.
Durante o estágio, observou-se minuciosamente a metodologia empregada
pela professora, o objetivo pretendido, o nível de satisfação e absorção dos alunos
em relação ao conteúdo das aulas e os critérios de avaliação utilizados pela
docente.
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Para análise foram selecionadas apenas algumas aulas, com o tema: modo
Indicativo na narrativa “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, sendo o enfoque o tempo
Pretérito. Ressalta-se que o objetivo das aulas ministradas era explicar aos alunos
os verbos do modo Indicativo de forma contextualizada.
Desse modo, será discutido neste artigo como a docente organizou suas
aulas, a sequência didática utilizada e qual a relevância do tema abordado para o
ensino de Língua Portuguesa.
1.O contexto escolar
1.1A escola
O estágio foi realizado no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de
Juiz de Fora, localizado na região central da cidade. Atualmente a escola possui
1250 alunos matriculados em 28 turmas de Ensino Fundamental, 09 turmas de
Ensino Médio e 07 turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os alunos
ingressam na escola por meio de um sorteio público que é realizado anualmente.
Uma vez sorteado, eles têm sua vaga assegurada até o final do Ensino Médio.
O colégio possui uma ampla equipe de funcionários, com porteiros em um
período de 24 horas, enfermeira, psicóloga, assistente social e bolsistas que atuam
no desenvolvimento de projetos de pesquisa e treinamento profissional,
fornecendo auxílio aos alunos durante as aulas. O quadro docente apresenta
oitenta e nove professores efetivos em regime de dedicação exclusiva e onze
professores substitutos. Os profissionais têm, no mínimo, título de Mestre.
Essa escola pública se diferencia das demais, uma vez que seu objetivo é
manter um ensino de qualidade dando ênfase à pesquisa, à extensão e ao
atendimento aos estagiários das licenciaturas e cursos da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF). A escola também se destaca por apresentar um excelente
planejamento pedagógico, pois os alunos com rendimento insatisfatório nas aulas
e atividades avaliativas têm a oportunidade de um atendimento extraclasse,
denominado Laboratório de Aprendizagem (LA). O LA é uma oportunidade
oferecida ao aluno a fim de otimizar o seu desempenho escolar. O assunto aplicado
em sala de aula é retomado com o aluno, por meio de atividades de revisão e
fixação do conteúdo.
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Em termos de infraestrutura, a escola se destaca por possuir auditório;
laboratórios de Ciências, Matemática e Informática. Em relação aos recursos
pedagógicos, merece destaque a Biblioteca virtual 1 , na qual se encontram as
produções textuais dos alunos do Ensino Fundamental e a Gibiteca que é uma
biblioteca móvel, um carrinho de leitura com gibis, que circula pela escola durante
o intervalo.
A escola também apresenta alguns eventos importantes com o intuito de
estimular os alunos à leitura: A Feira do livro é um exemplo. No evento, costumam
ir escritores à escola com o intuito de apresentar seus livros e comentar sobre sua
carreira; são montados estandes, nos quais ocorre a venda de livros. Para as
crianças, é elaborado um piquenique com os pais, que leem livros com os filhos e
com os bolsistas/estagiários da UFJF, que utilizam vestimentas de contos de fadas
durante o evento.
É evidente a preocupação que os docentes de Língua Portuguesa
apresentam em relação à literatura na sala de aula. Os alunos, desde as séries
iniciais do Ensino Fundamental, são estimulados a desenvolver o hábito de leitura.
Uma vez por semana, eles vão até a biblioteca escolher um livro e registram o que
leram em seu diário de leitura. Na sala de telemática também são desenvolvidas
atividades de leitura, utilizando como recurso didático a biblioteca virtual. Além
das aulas curriculares, os discentes, por meio de sorteio, têm a oportunidade de
participar de aulas de teatro, ballet, futsal, música etc.
Esta não é uma escola diferenciada apenas em relação à infraestrutura e
aos serviços oferecidos aos alunos, mas também ao atendimento educacional
prestado aos discentes.
1.2 A professora
A professora responsável pelo estágio concluiu sua graduação em Letras e
especialização em Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A
docente é mestre e doutora em Letras pela PONTIFÍCIA Universidade Católica do
Rio de Janeiro.

1

http://www.ufjf.br/bibliotecavirtualinfantil/versao-animada-preview/
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É professora efetiva da escola, na qual leciona Língua Portuguesa, orienta
estagiários, coordena o Projeto de Treinamento Profissional Jornal Online e
participa da Comissão Editorial da Revista Argo.
A docente apresenta experiência na área de Letras, com ênfase em Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas:
Leitura e escrita numa perspectiva interdisciplinar e compreensão e produção a
partir de gêneros textuais.
1.3

Os alunos
A turma escolhida para a realização do estágio foi uma turma com alunos

entre 12 e 15 anos. Eles eram interessados e participativos. Teciam comentários
e faziam questionamentos no decorrer das aulas. A maioria das vezes, a
participação deles limitava-se à modalidade oral.
Os alunos eram resistentes à escrita e revelavam insatisfação em atividades
como produção textual. Apresentavam certa apatia em redigir um texto, o que
comprova essa afirmativa é o texto de registro que eles escreviam no diário de
leitura, muitas vezes, textos curtos e repetitivos já escritos em páginas anteriores
do diário.
A turma era constituída por aproximadamente trinta e quatro alunos. Havia
na classe uma aluna com diagnóstico de atraso mental, que não obtinha notas
satisfatórias em suas avaliações e não demonstrava grande interesse em participar
das aulas, e o critério de correção de suas avaliações era diferenciado. A aluna já
era repetente e sua faixa etária não condizia com o seu ano escolar.
A turma era heterogênea no que tange à idade e à classe social. Havia na
classe alguns casos de repetência escolar, portanto, alguns alunos mais velhos que
outros, mas nenhuma diferença discrepante de idade. Havia discentes com
condições financeiras bastante diversificadas, de segmentos mais humildes à
classe média alta.
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2. Fundamentação teórica
As aulas lecionadas pela professora desenvolveram-se de acordo com os
fundamentos de alguns teóricos. O recorte teórico adotado no artigo sustenta-se,
especialmente,

nas

ideias

de

BAZERMAN

(2005),

MARCUSCHI(2008)

e

NEVES(2002).
Inicialmente, é importante destacar a afirmativa de Charles Bazerman sobre
as habilidades de escrita que os alunos devem desenvolver. Dentre os quesitos
para que o aluno seja hábil na escrita, é necessário que ele saiba utilizar os tempos
verbais de forma correta.
Os alunos, ao terminarem seus estudos, precisam estar aptos a produzir
muitas e diferentes formas da escrita. Embora todas as formas da escrita
que os alunos poderiam precisar sejam impossíveis de antecipar, os
alunos precisam de habilidade e flexibilidade suficientes para se adaptar
às situações variantes da escrita.
(BAZERMAN, 2005, p.16).

De acordo com a afirmação do autor supracitado, os alunos precisam estar
aptos a produzir diferentes formas de escrita, eles precisam de habilidades e
flexibilidade em situações variantes da escrita, ou seja, é necessário que entendam
como se constrói determinado texto, seja em seu aspecto linguístico ou estrutural.
Um dos elementos gramaticais essenciais para que tenham êxito na escrita é o
conhecimento sobre os verbos, suas conjugações e o uso correto de tempo verbal.
Observa-se que as maiores dificuldades quanto à aprendizagem dos verbos
referem-se justamente à complexidade que o assunto representa para os
estudantes, de forma geral, "memorizar" ou "decorar" tempos verbais e outros
elementos associados à este tema. Por isso, a abordagem dos verbos deve partir
da compreensão do seu uso em um dado contexto, isto é, de um documento
original, um artigo, uma reportagem, uma narrativa, entre outros. Sendo assim,
pode ser proposta uma análise das funções assumidas pelos verbos na estrutura
de um texto.
Inicialmente, o educador deve enfatizar a relevância dos verbos, dada a sua
recorrência e importância mediante as situações corriqueiras de interlocução.
Nesse sentido, pode-se afirmar que os verbos desempenham uma função vital em
qualquer língua, pois é em torno deles que se organizam as orações e períodos. É
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por meio deles que a estruturação do pensamento e a formulação de nossas ideias
se concretizam.
A professora da escola ensinou o conteúdo de forma contextualizada. Este é
um aspecto importante da metodologia utilizada por ela. É preciso que os alunos
reflitam sobre o uso da língua dentro de um determinado contexto. A grande
preocupação dos linguistas/professores é o ensino da língua sem contexto. Neves
(2002, p. 238) revela sua preocupação no que tange ao ensino da gramática
descontextualizada:
É preocupante verificar que os professores contemplam a gramática,
especialmente como atividade de exercitação da metalinguagem [...]
consideram que ela seja uma disciplina normativa. Despreza-se quase
totalmente a atividade de reflexão e operação sobre a linguagem, do que
resulta uma organização dos trabalhos em compartimentos totalmente
apartados: de um lado, redação e leitura com interpretação
(estruturação/representações/comunicação
de
experiências,
mais
interpretação de experiências comunicadas), e de outro, gramática
(conhecimento do quadro de entidades da língua, e, também, alguns
conhecimentos do que se considera bom uso da língua).

Durante as aulas a docente explicou os tempos verbais, inserindo-os dentro
do contexto de narrativa e resumo, que foi o conteúdo ensinado anteriormente.
Ela propôs a análise do tempo verbal no resumo de um capítulo da narrativa de
Harry Potter, elaborado por ela mesma, com o intuito de ensinar verbos e
relembrar como se constituía um resumo (situação inicial, complicação, ações,
clímax e desfecho). Ela poderia ter escolhido qualquer outro gênero, mas optou
pelo resumo, uma vez que os alunos ao escrevê-lo fariam uso do Pretérito, já que
contariam resumidamente os acontecimentos do capítulo. As aulas foram mais
especificamente direcionadas para o uso do tempo verbal Pretérito, como já
mencionado anteriormente.
Segundo MARCUSCHI (2008 p. 5), não basta contextualizar a gramática e
a metodologia que o professor vai empregar para provocar reflexão no aluno sobre
dado tema. Os alunos precisam ser instigados a reflexão:
Que o ensino de gramática deva dar-se através de textos é hoje um
consenso tanto entre linguistas teóricos como aplicados. Sabiamente, essa
é, também, uma prática comum na escola e orientação central dos PCNs. A
questão não reside no consenso ou na aceitação deste postulado, mas no
modo como isto é posto em prática, já que muitas são as formas de se
trabalhar um texto.
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Segundo Aguiar (1988, p. 90), ao escolher os textos a serem trabalhados
em sala de aula, deve-se procurar observar que a disponibilidade em relação ao
texto é condicionada por uma série de fatores: sexo, o nível socioeconômico, idade
e escolaridade dos leitores. A escolha do texto é condicionada àquilo que os alunos
vivenciam. As narrativas de Harry Potter são compatíveis com a faixa etária deles
e estão entre suas narrativas preferidas.

3. Descrição e análise das aulas
Nas aulas sobre verbos a professora pretendia fazer com que os alunos
compreendessem em quais casos são utilizados os tempos Presente, Pretérito
Imperfeito, Mais-que-Perfeito, Futuro do Presente e Futuro do Pretérito; qual a
importância de se fazer o uso correto dos tempos verbais e qual a sua significação
dentro da narrativa. Como recurso didático, foram utilizadas folhas impressas e
lápis de cor: roxo, laranja, verde, amarelo, azul e vermelho.
Inicialmente, a docente apresentou o tema da aula, distribuiu aos alunos
uma folha cujo título é verbos, (anexo 1) e pediu-lhes que a lessem em voz alta.
Explicou-lhes que os verbos podem expressar ação, estado de um ser (ser, estar
permanecer, ficar) e fenômenos da natureza. Pediu aos alunos que lhe
fornecessem exemplos de verbos. Os exemplos que eles mencionaram foram:
sorrir, cair, dormir, morrer entre outros. De modo geral, foi possível constatar que
os alunos apresentavam bem discernidas as classes gramaticais, pois não
confundiram verbos com substantivos e adjetivos.
Os discentes entenderam o que é verbo e um dos alunos citou a palavra
“neblinar” como verbo, que indica fenômeno da natureza. A docente lhe disse que
não existe este verbo, mas que, de fato, é comum as pessoas transformarem um
nome em um verbo, alterando apenas a sua terminação - neste caso,
acrescentando-se um “r” ao final da palavra “neblina”.
Ainda introduzindo o tema, a professora explicou aos alunos o que é pessoa,
modo e tempo verbal. Neste momento da aula, fez algumas anotações no quadro
sobre o assunto. Os alunos não apresentaram dúvidas, conseguiram reconhecer
as desinências verbais e os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação.
Salienta-se que em nenhum momento da aula a professora utilizou
linguagem “técnica”. Assim, por exemplo, ao mencionar verbos de primeira
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conjugação, ela dizia verbos do primeiro grupo, ao se referir às marcas verbais
(modo, número, pessoa e tempo dos verbos), ela usou a palavra “terminações” e
não “desinências verbais”.
Depois de realizar a introdução sobre os verbos, ela iniciou as explicações
sobre o uso dos tempos verbais na narrativa, enfatizando que há tempos usados
para narrar e tempos usados para comentar, refletir e criticar.
No decorrer da aula, a professora destacou que o falante, ao fazer um
comentário, utiliza os verbos do grupo do Presente: Presente, Pretérito Perfeito e
Futuro do Presente. Porém, quando há uma narrativa, os verbos usados são os
verbos do grupo do Pretérito: Pretérito Perfeito, Pretérito Imperfeito, Pretérito
Mais-que-Perfeito e Futuro do Pretérito. Nesse momento da aula, ela pretendia
expor aos alunos qual o significado/função do uso daquele determinado tempo
verbal (anexo 2).
Na segunda aula foram introduzidos os verbos regulares e irregulares,
conteúdo que não estaria presente na prova. Os discentes estavam preocupados,
pois não eram capazes de reconhecer os verbos irregulares. Muitos perguntaram
se havia uma espécie de regra para o reconhecimento desses verbos e a docente
argumentou que não, e que por esse motivo eram nomeados verbos irregulares,
devido à mudança em sua “forma” – o radical do verbo sofre grandes alterações –
como exemplo, ela citou o verbo “ser” e o conjugou no quadro.
Ela enfatizou a importância de não memorizar as terminações verbais, mas
entender quando é usado cada tempo verbal. Este é um exercício de reflexão sobre
a Língua Portuguesa e seus usos. O objetivo era levar a turma a entender que
existem diferentes maneiras, por exemplo, de contar o passado e que isso é
essencial para produzir textos de qualidade.
A professora comentou sobre as formas nominais dos verbos e apenas citou
as locuções verbais. Quanto às formas nominais, exemplificou aos discentes que
são aquelas que podem desempenhar a função de outras classes de palavras,
como substantivos e adjetivos, dependendo do contexto. Como exemplo, citou
“Acordar cedo é muito ruim”, em que o verbo “acordar” desempenha a função de
substantivo e “Harry Potter é muito conhecido”, em que o verbo “conhecer” é
empregado com função de adjetivo e também citou as terminações de gerúndio,
particípio e infinitivo. Os alunos compreenderam bem o assunto e observaram as
terminações de gerúndio, infinitivo e particípio e dessa forma memorizaram as
formas nominais (anexo 3).
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Com o intuito de finalizar o tema abordado a docente pediu aos alunos que
lessem o quadro de verbos (anexo 3) e escolheu alguns deles para conjugar alguns
verbos - verbos que ela mesma escolheu aleatoriamente, como ’beber’, ‘dormir’,
‘acordar’, entre outros. Este exercício foi realizado de forma oral, sendo
considerado um exercício de memorização, que não demanda raciocínio.
Não há problemas na aplicação de exercícios mecânicos, mas deve-se
previamente convidar o aluno a fazer uma reflexão acerca da língua, o que a
professora já havia feito previamente. Os exercícios mecânicos são importantes
para a memorização, fixação do conteúdo, mas deve ser entendido o porquê do
uso.
Neste momento da aula, um aluno fez uma indagação: ele disse que não é
usado o pronome “tu” no português e perguntou à professora por qual motivo usase no francês. A docente respondeu que no francês o pronome “tu” é usado para
ocasiões informais, conversas entre amigos, do dia-a-dia. No português também
se usa um pronome para conversas informais, mas é o “você”.
Outro aluno também comentou a respeito do pronome “vós”, que caiu em
desuso. A docente concordou afirmando que o pronome “vós” não é utilizado, mas
deveria ter alertado aos alunos que há um ambiente comunicacional em que o
pronome se faz presente, na Igreja Católica, por exemplo, nas falas do padre, na
Bíblia.
Ensinar verbos é importante para o processo ensino aprendizagem do aluno,
principalmente no que tange à produção textual. É importante saber qual modo e
tempo verbal utilizar, até mesmo para o aluno conseguir produzir determinado
gênero textual. Em uma receita, por exemplo, empregam-se verbos no infinitivo
(com função instrucional); em propagandas, verbos no imperativo; em narrativas,
verbos no passado.
A professora, com o intuito de verificar se os alunos compreenderam o que
é verbo, modo e tempo em que determinado verbo se encontra, distribuiu aos
discentes uma folha com um resumo dos capítulos 13 e 14 do livro “Harry Potter
e a Pedra Filosofal” e pediu a eles que circulassem os tempos verbais de acordo
com a legenda elaborada no quadro (com as cores) (anexo 4). A correção desse
exercício foi realizada oralmente e o objetivo da docente foi atingido, isto é, os
alunos conseguiram identificar os tempos verbais.
Na penúltima aula sobre o tema, ela propôs um exercício (anexo 5) que foi
realizado em sala de aula: forneceu alguns minutos da aula para que os alunos
Revista Práticas de Linguagem, v. 6 especial - Escrita discente – 2016

89
pudessem fazer as atividades e logo depois iniciou a correção escrevendo as
respostas no quadro. Era um exercício preparatório para as atividades avaliativas
posteriores. É importante salientar que a professora propôs-se fazer um estudo
sobre os tempos verbais do Modo Indicativo somente na narrativa. Os exercícios
eram sempre voltados para a fala do narrador e não para a fala dos personagens.
Observou-se que os alunos conseguiram compreender a significação dos
tempos verbais na narrativa e a utilização dos tempos abordados nesta aula, mas
não eram capazes de escrever uma narrativa fazendo uso de alguns tempos
verbais, como por exemplo, o Pretérito Mais-que-Perfeito. Houve lacuna no ensino
dos verbos irregulares.
Sublinha-se que não há uso de livro didático nas aulas de Língua
Portuguesa, a própria docente é a responsável pela elaboração do material
utilizado nas aulas. Como recurso didático, foram utilizados os capítulos 13
(“Nicolau Flamel”) e 14 (“Norberto e o dragão norueguês”) da obra de “Harry
Potter e a Pedra Filosofal”. Como aporte teórico, o conteúdo referente aos verbos,
do livro “Ler e escrever bem: estratégias de produção textual”, das autoras
Ingedore Villaça Koch e Vanda Maria Elias, apresentado na forma de “handout”.
Foram distribuídas aos alunos folhas impressas com o conteúdo, com
introdução acerca dos verbos contendo variação de tempo; modo; voz; pessoa e
número; o uso dos tempos verbais na narrativa; verbos regulares e irregulares;
formas nominais dos verbos, locuções verbais e conjugação dos verbos regulares.
5. Avaliação dos resultados
5.1 Interesse dos alunos
É notória a falta de interesse dos alunos em refletir sobre aspectos
gramaticais da língua. Eles preferem poupar o raciocínio e apoiar-se em regras
pré-elaboradas, segundo eles, criar “macetes” facilita o aprendizado. Sublinha-se
que o problema não está na criação de “macetes”, mas antes de criá-los é
necessário que haja reflexão, compreensão sobre o conteúdo.
Muitos deles estavam preocupados com o tipo de terminação que deveria
ser utilizada nos tempos verbais e não com o contexto em que os tempos deveriam
ser empregados. Ao convidá-los a fazer uma reflexão, a docente esperava que os
discentes pensassem a respeito do contexto em que aquele tempo verbal estava
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inserido. Por exemplo, o Pretérito Perfeito marca o primeiro plano na narrativa (as
ações dos personagens, a trama propriamente dita), já o Pretérito Imperfeito
marca o segundo plano, o plano de fundo (descrições de espaços, de ambientes,
de personagens)
Em relação ao comportamento dos discentes, pressupõe-se que a aula não
foi tão atraente como o esperado. Os alunos não demonstraram tanto interesse
como em aulas anteriores (aulas sobre elementos da narrativa, por exemplo).
Fazer os alunos refletirem sobre o uso da língua é retirá-los da zona de conforto
na qual estão inseridos, é instigá-los a pensar.

5.2

Desempenho dos alunos
Apesar de os alunos não considerarem as aulas tão atraentes, eles

apresentaram um bom rendimento nas atividades aplicadas. A professora
conseguiu fazê-los refletir sobre o conteúdo, levando-os, com muita dificuldade a
um processo de reflexão. Foram participativos durante as aulas e sanaram as
dúvidas referentes ao assunto.
Destaca-se

que

a

participação

dos

alunos

durante

as

aulas

era

“obrigatória”, visto que a professora distribuía “pontos positivos” para aqueles que
participassem. Quanto à atividade avaliativa, os alunos apresentaram um bom
desempenho, a professora não exigiu que eles reconhecessem os verbos
irregulares, o que, de certa forma, ajudou-os na obtenção de bons resultados.
(anexo 6 e 7)
Considerações finais
Entende-se este artigo como uma oportunidade de refletir sobre o ensino de
Língua Portuguesa, destacando a importância do ensino de gramática de forma
contextualizada. A professora cumpriu as orientações dos PCNs, realizando uma
abordagem gramatical contextualizada.
A docente conseguiu obter bons resultados no que tange à explicação do
Pretérito Perfeito, como indicam os resultados da avaliação, mas não enfatizou a
importância dos verbos, dada a sua recorrência e importância mediante as
situações corriqueiras de interlocução.
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Ela restringiu sua abordagem à narrativa, não comentando com os alunos a
importância do uso do tempo verbal correto em textos presentes no cotidiano, tais
como, receitas e propagandas. Houve lacuna em relação ao ensino dos verbos
irregulares: a docente não deu ênfase a este assunto.
Este artigo não visou criticar o trabalho da professora; ao contrário, foi
apenas um convite para a reflexão de como seria possível ensinar tempo verbal
em sala de aula.
The Indicative mood in the narrative
“Harry Potter and the Philosopher's Stone”
Abstract
The purpose of the article is to reflect on the time and verbal way in the narrative "Harry
Potter and the Philosopher's Stone", the theme addressed in some Portuguese language
classes, during a period of internship at a federal school located in the central region of
Juiz de Fora, Minas Gerais. It will be discussed the relevance of teaching time and verbal
mode in Portuguese Language classes and the didactic resources used by the teacher. As
a theoretical contribution, the author’s bibliographies will be used: KOCH (2009),
MARCUSCHI (2008) and NEVES (2002)
Keywords: Verbal Tenses. Indicative. Narrative. Harry Potter.
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Anexo 1
VERBOS
Verbos são uma classe de palavras, assim como substantivos, adjetivos e pronomes pessoais, que
você já aprendeu.
Os verbos são palavras que indicam ações (estudar, brincar, conversar, nadar, etc.), fenômenos da
natureza (chover, trovejar, nevar, etc.) ou estados de um ser (ser, estar, ficar, permanecer, etc.).
Observe:





Hermione leu todos os livros indicados para o primeiro ano (Ação)
Choveu a tarde inteira (Fenômeno da Natureza)
Harry era pequeno e magro (Estado)

Os verbos são palavras que apresentam variação conforme o Tempo (Passado, Presente, Futuro);
a Pessoa do Discurso (1ª, 2ª e 3ª ); o Número (singular e plural); o Modo (Indicativo, Subjuntivo e
Imperativo); e a Voz (Ativa e Passiva). Observe:
Variação de Pessoa e Número:





Hermione leu todos os livros indicados para o primeiro ano (3ª pessoa do singular)
Hermione e Harry leram todos os livros indicados para o primeiro ano (3ª pessoa do
plural)
Eu li todos os livros indicados para o primeiro ano (1ª pessoa do singular)

Variação de Tempo:





Hermione leu todos os livros indicados para o primeiro ano (Passado ou Pretérito)
Hermione lê qualquer livro (Presente)
Hermione lerá todos os livros do currículo de Hogwarts (Futuro)
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Variação de Modo:




Hermione leu todos os livros indicados para o primeiro ano (Modo Indicativo)
Eu queria que Hermione lesse o livro que deixei para ela em sua cabeceira (Modo
Subjuntivo)
 Hermione,
Variação
de Voz: leia o livro que deixei para você em sua cabeceira, ok? (Modo Imperativo)




Hermione leu todos os livros indicados para o primeiro ano (Voz Ativa)
Todos os livros indicados para o primeiro ano foram lidos por Hermione (Voz
Passiva)
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Anexo 2

O USO DOS TEMPOS VERBAIS NA NARRATIVA

O uso de tempos verbais está ligado à atitude comunicativa do falante. Há tempos
usados para narrar e tempos usados para comentar, refletir, criticar.
Quando comentamos usamos os verbos do grupo do Presente: Presente, Pretérito
Perfeito e Futuro do Presente.
Mundo comentado:

Quando narramos usamos os verbos do grupo do Pretérito: Pretérito Perfeito, Pretérito
Imperfeito, Pretérito Mais que Perfeito e Futuro do Pretérito.
Mundo narrado:

Na narrativa, o Pretérito Perfeito marca o primeiro plano (as ações das ersonagens, a
trama propriamente dita) e o Pretérito Imperfeito marca o segundo plano (o pano de fundo,
ou seja, descrições de espaços, de ambientes, de personagens).
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Assim, a repetição de um mesmo tempo verbal pode informar ao leitor se estamos
narrando ou fazendo comentários, críticas, discussões; no caso das narrativas, podemos
assinalar o primeiro plano (ações) ou o segundo (descrições). Da mesma forma, quando
mudamos a sequência de tempos verbais que vínhamos repetindo, avisamos o leitor de que
vai ocorrer uma mudança ou de plano (primeiro ou segundo plano) ou de atitude comunicativa
(narrativa ou comentário).

Referência bibliográfica:
KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção
textual. São Paulo: Contexto, 2009.
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Anexo 3

VERBOS REGULARES E IRREGULARES
A variação dos verbos regulares segue três modelos:


1ª conjugação: verbos terminados em -AR (amar, cantar, falar,
emprestar, etc.)



2ª conjugação: verbos terminados em -ER (vender, comer, acender,
etc.)



3ª conjugação: verbos terminados em -IR (partir, sumir, dormir, etc.)

Cole os modelos de conjugação dos verbos regulares em seu caderno e consulte -os
sempre que precisar.
Há verbos, no entanto, que não seguem o modelo de sua conjugação e, por isso, são
chamados de irregulares. Veja:

Eu vendi uma casa. VEND-ERVEND-I (verbo regular)
Eu comi uma torta. COM-ERCOM-I (verbo regular)
Eu acendi a vela. ACEND-ER -› ACEND-I (verbo regular) Eu
fui feliz. SERFUI (verbo irregular)
Eu amei este livro. AM-AR ---> AM-EI (verbo regular)
Eu falei com ele. FAL-AR -> FAL-El (verbo regular)
Eu emprestei meu caderno. EMPREST-AR

EMPREST-El (verbo regular)

Eu estive na Bahia. ESTAR ESTIVE (verbo irregular)

Para saber como se conjugam esses verbos, é necessário consultar a conjugação de cada
um deles. Os dicionários costumam trazer essas conjugações para consulta.
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FORMAS NOMINAIS DOS VERBOS E LOCUÇÕES VERBAIS
As formas nominais dos verbos são aquelas que podem desempenhar a função de
outras classes de palavras, como substantivos e adjetivos, conforme o contexto:

Dormir é muito bom. (Dormir é um verbo fazendo a função de um substantivo)
Hermione é muito conhecida. (Conhecida é um verbo fazendo a função de um
adjetivo)
As formas nominais também são usadas na construção de locuções verbais: duas
ou mais formas verbais usadas juntas para transmitir a ideia de uma ação. Observe:


Eu estou explicando uma matéria nova.

Explicando está no Gerúndio, uma forma nominal que dá ideia de uma ação em
processo.


Eu já tinha explicado a vocês essa matéria.

Explicado está no Particípio, uma forma nominal que dá ideia de uma ação
terminada.

Anexo 4



Eu ainda vou explicar essa matéria.

Explicar está no Infinitivo, uma forma nominal que dá ideia de uma ação em potência.
Conjugação dos verbos regulares

Sabemos que o verbo é uma palavra que pode ser conjugada no pretérito (passado), presente e
futuro. Conjugar um verbo é mudar suas terminações para indicar variações de pessoa, número
e tempo.
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A seguir, veja a tabela com modelos de conjugação de verbos regulares.
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Anexo 4

Atividade de aluna.
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Anexo 5

Atividade de aluna.
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Atividade de aluno.
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Atividade de aluno.
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Anexo 6 – testes avaliativos
Aluno 1
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Aluno 2
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Aluno 3
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Anexo 7 – provas
Aluno 1
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Aluno 2
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