
 

 

Tarefa 12 professora Lúcia 
 
Usos das orações subordinadas adjetivas  
 

Observe, a seguir, um texto em que ocorre um uso intencional de estruturas adjetivas.  
O único animal  
O homem é o único animal que ri dos outros. O homem é o único animal que passa por outro e [que] finge 

que não vê.  
É o único que fala mais que o papagaio. É o único que gosta de escargot (fora, claro, o escargot). É o único 

que acha que Deus é parecido com ele. E é o único... 
... que se veste  
... que veste os outros 
... que despe os outros  
... que faz o que gosta escondido  
... que muda de cor quando se envergonha  
... que se senta e [que] cruza as pernas  
... que sabe que vai morrer 
... que pensa que é eterno 
... que não tem uma linguagem comum a toda a espécie 
... que se tosa voluntariamente  
... que lucra com os Ovos dos outros 
... que pensa que é anfíbio e [que] morre afogado 
... que tem bichos 
... que joga no bicho 
... que aposta nos outros  
... que compra antenas  
... que se compara com os outros.  
O homem não é o único animal que alimenta e [que] cuida das suas crias, mas é o único que depois usa 

isso para fazer chantagem emocional.  
Não é o único que mata, mas é o único que vende a pele. 
Não é o único que mata, mas é o único que manda matar. 
E não é o único 
... que voa, mas é o único que paga para isso 
... que constrói casa, mas é o único que precisa de fechadura 
... que constrói casa, mas é o único que passa quinze anos pagando 
... que foge dos outros, mas é o único que chama isso de retirada estratégica 
... que trai, [que] polui e [que] aterroriza, mas é o único que se justifica [...].  

Luis Fernando VERISSIMO 
 

A estrutura sintática do texto explora a repetição de orações subordinadas adjetivas restritivas para criar 
uma longa enumeração das características “únicas" do ser humano. É interessante observar que, com uma 
cuidadosa  seleção de informações sobre o comportamento humano, Verissimo consegue apontar algumas de 
nossas singularidades mais controversas. É o caso, por exemplo, do fato de o ser humano, dentre os animais, 
ser o único que manda matar, que paga pela própria casa, que justifica seus comportamentos destrutivos. A 
opção pela recorrência de orações subordinadas adjetivas, no texto, é o que torna essas contradições do 
comportamento humano mais "visíveis" para o leitor. O autor alcança, assim, de forma bem-humorada, seu 
objetivo maior: desencadear uma reflexão sobre o comportamento humano, levando-nos a questionar se essas 
características que nos tornam "únicos" são, de fato, algo positivo.  
 

A leitura da crônica de Luis Fernando Verissimo, provavelmente, levou você a perceber como as orações 
subordinadas adjetivas podem ser úteis no momento de criar uma estrutura textual que chame a atenção do 
leitor para várias características associadas a um mesmo referente. Sua tarefa será escrever uma crônica em 
que, utilizando uma estrutura sintática semelhante à do texto analisado, e considerando o contexto atual da 
pandemia desenvolva o tema: O adolescente é o único ser humano que... O objetivo de sua crônica não 
deve ser somente desenvolver o tema proposto, mas promover uma reflexão sobre comportamentos humanos. 
Antes de escrever, procure identificar comportamentos típicos dos adolescentes nesta situação de 
confinamento. Converse com seus amigos e colegas a esse respeito. Pergunte a pais  e a outros adultos que 
imagem fazem dos adolescentes e que tipo de comportamento associam aos jovens pertencentes a esse grupo. 
Com base nas informações obtidas, faça uma seleção das características e escreva o texto solicitado. 
Obs.: Seu texto deve ter, no mínimo, 20 linhas e deve ser escrito em seu caderno de gramática. Quando 
retornarmos recolherei. 


