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GÊNERO TEXTUAL: LÍRICO

TIPO DE TEXTO: POEMA
- CONCEITO
- CARACTERÍSTICAS
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

DESCRITORES
D1 – Localizar informações explícitas de um texto.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.

ROTEIRO DE AULA
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- POEMA – OBRA EM VERSO EM QUE HÁ POESIA 

- POESIA – CARÁTER QUE EMOCIONA, QUE 
SENSIBILIZA O LEITOR

FUNÇÕES

- SOCIAL
- METALINGUÍSTICA
- EMOTIVA
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 O TEXTO POÉTICO APRESENTA-SE EM VERSOS.

 EXPRESSÃO DE SENTIMENTOS OU EMOÇÕES DO SUJEITO POÉTICO OU EU LÍRICO.

 CADA LINHA DE UM POEMA DÁ-SE O NOME DE VERSO.

 O CONJUNTO DE VERSOS CHAMA-SE ESTROFE.
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ATIVIDADE
D06 – Identificar o tema de um texto.

Poética
Que é poesia?

uma ilha
cercada

de palavras
por todos os lados
Que é um poeta?

um homem
que trabalha um poema
com o suor do seu rosto

Um homem
que tem fome

como qualquer outro
homem.

(Cassiano Ricardo)

1. O poema de Cassiano Ricardo tem
como tema

A. as palavras.

B. o fazer poético.

C. a linguagem poética.

D. o homem e a poesia.
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D06 – Identificar o tema de um texto.

RETRATO

Eu não tinha este rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste, assim magro,
Nem estes olhos tão vazios,
Nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
Tão paradas e frias e mortas;
Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
A minha face?

2. A leitura do poema de Cecília
Meireles apresenta como tema

A. o ódio humano.

B. a velhice.

C. o tédio.

D.a morte.

E. a vida.
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VERSOS

 É CADA LINHA DO POEMA.

ESTROFES

 É UM AGRUPAMENTO DE VERSOS.

RIMAS

 COMBINAÇÃO SONORA ENTRE VERSOS.

SONETO DE FIDELIDADE
De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
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D06 – Identificar o tema de um texto.

RETRATO

Eu não tinha este rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste, assim magro,
Nem estes olhos tão vazios,
Nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
Tão paradas e frias e mortas;
Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
A minha face?

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

3. O poema possui quantos versos:

A) Versos

B) Estrofes

12 VERSOS

3 ESTROFES


