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Elemento: foco narrativo na 1ª pessoa.

Uma dentre as explicações:
expressa a subjetividade do narrador
manifesta o ponto de vista pessoal do narrador

Elemento: espaço físico ou natural

Explicação: ênfase na cor local

2

De Havia oito dias até há de passar.

Dois dentre os aspectos ou expressões:
Havia oito dias
desaparecera
a tinha interrogado,
as palavras dirigidas por Lúcia a Paulo no trecho indicado
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Segunda oração: era cintilante o brilho

Terceira oração: que desferia a sua pupila negra.

o brilho que a sua pupila negra desferia era cintilante.
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De bem longe Paulo avistou Lúcia que o esperava e lhe fez um aceno de impaciência; ele 
apressou o passo para alcançar o portão do jardim. Ela estendeu-lhe as mãos ambas 
risonha e atraindo-o, reclinou-se sobre o seu peito com um gracioso abandono. Sentaram-
se nos degraus da pequena escada de pedra,
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mal sabendo que era na casa de Tia Antonieta / que nasciam as violetas  
africanas.

Em Meus Oito Anos, a infância é uma fase da vida idealizada como uma 
felicidade irremediavelmente perdida; em Jardim de Infância, trata-se de um 
tempo em que temos contato com situações que podemos vir a conhecer melhor, 
ou de outro modo, mais tarde. 
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aquele meio quilo de maldade / urubu – pedra

a maldita assombração / fazendeiro - urubu 
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Duas dentre as características e um dentre os possíveis exemplos:
emprego de um tom coloquial
Que o quê!,
Lá está o peste,
de plantão,
Refestelado que só ele
uso de expressões regionais
pé de angico,
quentando sol,
rapado jaraguá,
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pombeia,
enjerizado
uso de linguagem oral
 arroto de desprezo,
a gente,
Urubu nem cheirou nem fedeu,
que nem

8
Daninho é adjetivo criado por derivação sufixal a partir do substantivo dano.

Bocejo é substantivo criado por derivação regressiva a partir do verbo bocejar.

9
Predicativo do sujeito.

O adjetivo marrom indica a cor natural do pássaro, mas empregado como 
predicativo serve para qualificar o movimento.
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Neologismo.

A troca da primeira sílaba das palavras originais exprime uma confusão de 
sensações.

Onomatopéia.

O uso de sons e formas repetidos imita o ruído provocado pelo bater das asas do urubu.


