
RESOLUÇÃO - FRAGMENTO DE TEXTO: MÃE COM MEDO DE 
LAGARTIXA DE ANA MARIA MACHADO 

 
Nesta primeira parte, os alunos podem chegar a conclusão que é um 

verbo com sujeito indeterminado, contudo é necessário solicitar que leiam o 
fragmento inteiro para perceber que, embora esteja na terceira pessoal do 
plural (eles), está se referindo aos filhos: Antônio, Luísa e João. 

Importante esclarecer para os alunos que se na frase não está eles ou 
mesmo os nomes dos filhos é para se evitar repetição e dar mais coerência ao 
texto. 

Contudo, neste momento, você professor poderá explorar o sujeito 
indeterminado da 3ª pessoa do plural, dando exemplos: Ligaram para você 
o dia todo. Contaram que houve um grande acidente. Nos dois casos não há 
como saber quem são as pessoas ou a pessoa que fez a ação (ligar - contar).  
 
           Continuando: 

 
 

Ela, a mãe, chegou do trabalho, ela foi mudar de roupa. Também o ela foi 
suprimido na segunda frase para evitar repetições. Ajudem a mãe gritava para 
os três filhos. Os meninos foram, questione seus alunos se só foram os filhos, 
ou a filha também? Bem, neste caso, explique que podem ser apenas os filhos 
meninos, mas também pode estar aí incluída a menina, uma vez que na Língua 



Portuguesa quando há várias pessoas, homens e mulheres, quando vamos se 
referir de forma feminina ou masculina, mesmo que houver mais meninas que 
meninos, usa-se o masculino. No caso da história, se for ler o texto completo, a 
menina está incluída. 
 

 
 
Subiu - ela a lagartixa  
Tem outra - lagartixa, aqui também foi evitada a repetição. 
Peguem - vocês, mas esse vocês se refere aos filhos, aqui também utilizado para 
se evitar repetições. 
Por fim, aguento - eu, que no caso se refere a mãe. 
 
 
Professor: Embora a aula seja de Concordância Verbal, é importante demonstrar 
ao aluno que muitas vezes o nome ou pronome são omitidos para dar melhor 
coerência e coesão textual.  


