
 

 

 

 

 

                                                           A ESTRELA 

 

 

                                                                                              ( Manuel Bandeira ) 

Vi uma estrela tão alta, 

Vi uma estrela tão fria! 

Vi uma estrela luzindo 

Na minha vida vazia. 

 

Era uma estrela tão alta! 

Era uma estrela tão fria! 

Era uma estrela sozinha 

Luzindo no fim do dia. 

 

Por que da sua distância 

Para a minha companhia 

Não baixava aquela estrela? 

Por que tão alta luzia? 

 

E ouvia-a na sombra funda 

Responder que assim fazia 

Para dar uma esperança 

Mais triste ao fim do meu dia. 

 

 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

 

1. Já na primeira estrofe, o eu-poético ( narrador do poema) deixa transparecer um aspecto importante de sua vida. 

Qual? Sua vida é vazia. 

 

2. Na segunda estrofe, o eu-poético atribui à estrela uma característica que é própria dele. Qual? Por que ele faz isso?   

A estrela está sozinha, ele diz, mas quem está solitário é ele. Talvez faça isso para não admitir sua solidão. 

 

3. Fria é uma palavra-chave (importante) no poema. Por quê? Relacione outras palavras que rimem com ela.  

Porque reflete a visa atual do eu-poético, sem nenhum calor, sem nenhum ânimo ;vazia/dia/companhia/luzia/fazia. 

4. Qual é o desejo do eu-poético e por que não pode ser realizado? Ele quer que a estrela venha até ele para fazer-lhe 

companhia, mas seu desejo é impossível. 

 

5. Explique o que você entende por “esperança triste”.  Resposta pessoal. O aluno deverá perceber que suas expectativas 

não irão se concretizar. 

 

6. O que representa, para o eu-poético, a estrela?  É a representação de algo impossível que ele deseja. 

 

7. A esperança ainda existe para o eu-poético?Faça uma relação entre o tempo verbal utilizado no poema e o significado 

que ele assume.  O eu-poético utiliza  o tempo pretérito. Isso mostra que, no passado, havia uma esperança remota, 

mas hoje não há mais. 

 

8. Dentro do contexto do poema, que significado mais amplo adquire a palavra dia na expressão: “para dar uma 

esperança ao fim do meu dia”?  O significado de vida: ele se refere ao fim de sua vida. 

 

9. Assinale as alternativas corretas: 

a- (   x   ) a estrela é inacessível, como inacessível é a felicidade para o eu-poético. 

b- (      ) o eu-poético sabe que, mais cedo ou mais tarde, terá a “estrela” em sua companhia. 

c- (   x  ) o eu-poético só pede à estrela que venha lhe fazer companhia porque sabe que isso  

              não é possível. 

 

10. Num poema lírico, o eu-poético expõe suas emoções, seus sentimento mais íntimos. O poema A estrela é lírico? Por 

quê?  Sim. Porque o eu-poético fala de seu desencanto para com a vida, de seu amargor, de sua solidão. 
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