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ESTRUTURA DO GÊNERO TEXTUAL : NOTÍCIA

Estrutura do gênero textual: notícia
MANCHETE: principal chamada, que atrai o público para ler a
notícia.

TÍTULO: frase curta e objetiva, que deve resumir a ideia da
mensagem, e instigar o leitor a continuar a ler o texto. É possível
utilizar elementos visuais para chamar mais atenção, como cores e
letras diferentes.



1º TEXTO:COGITO

DO POETA PIAUIENSE 
TORQUATO NETO

OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
 LEITURA
 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
 ANÁLISE LINGUÍSTICA
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GÊNERO POEMA
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LINGUAGEM

IMAGENS MUSICALIDADE

IDEIAS

(LOGOPEIA)

(FANOPEIA) (MELOPEIA)



 LOGOPEIA – “é a dança do intelecto entre as palavras”. É a leitura
produzindo conhecimento. Cabe ao leitor fazer o texto explodir em
significados. Um grande poema é aquele que “a linguagem está
carregada de significado até o máximo grau possível”. É a inteligência
poética em linguagem, palavra.

 MELOPEIA – é quando o texto está impregnado de combinações de
sílabas e palavras em efeitos musicais (som, ritmo, dicção, melodia)
que orientam o seu significado.

 FANOPEIA – é quando o texto faz produzir imagens isoladas e
conectadas para a formação do todo.
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1. Que é o poema?
É um texto constituído de verso e estrofe que revela uma forma muito
pessoal e particular de linguagem. Pode ocorrer o poema em prosa.
1. Que é a poesia?
É o conteúdo do poema.

3. ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO POEMA:
. O ritmo
. A estrofe
. A rima
. O metro
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COGITO
Torquato Neto

eu sou como eu sou
pronome 
pessoal intransferível
do homem que iniciei
na medida do impossível 

eu sou como eu sou
agora
sem grandes segredos dantes
sem novos secretos dentes
nesta hora
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eu sou como eu sou
presente
desferrolhado indecente
feito um pedaço de mim

eu sou como eu sou
vidente
e vivo tranquilamente
todas as horas do fim

(outubro, 1971)



1. O TÍTULO DO POEMA SUGERE

a) um questionamento sobre a validade da existência humana.
b) uma reflexão sobre o fazer poético e sobre a condição do eu lírico na

vida.
c) uma crítica a quem não tem opinião própria sobre as coisas de seu

entorno.
d) um mergulho em reflexões sobre a própria condição existencial do eu.
e) uma representação lírica da atitude de conformismo do ser humano

diante do mundo.
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02. VOCÊ PERCEBEU QUE PARA O EU POÉTICO

a) O ser humano caracteriza-se por atitudes egocêntricas.
b) A vida do indivíduo está vinculada ao conhecimento do outro.
c) Cada ser é único. Mostra-se consciente do que é e do seu caminho.
d) A complexidade da vida reside na atitude de exigir respeito ao

comportamento do outro.
e) A condição de ser é insignificante, diante das possibilidades do que se

pode ter.
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