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Pode-se escrever em prosa ou em verso. 

Quando se escreve em prosa, a gente enche a 
linha do caderno até o fim, antes de passar 
para a outra linha.  

E assim por diante até o fim da página. 

Em poesia não: a gente muda de linha antes do 
fim, deixando um espaço em branco antes de ir 
para a linha seguinte. 

Essas linhas incompletas se chamam  versos. 

Acho que o espaço em branco é para o leitor 
poder ficar pensando. 

Pensando bem no que o poeta acabou de dizer.

Algumas vezes, lendo um verso, a gente tem de 
voltar aos versos de trás para entender 
melhor o que ele quer dizer. 

Principalmente quando há uma rima, isto é,
uma palavra com o mesmo som de outra lida há
pouco.

Ao longo deste ano, você entrou em contato com textos literários de base narrativa, em prosa: contos de fadas,
fábulas, narrativas de aventuras. No texto literário, a palavra é utilizada de forma predominantemente artística,
subjetiva e figurada.

Vamos nos dedicar, agora, aos textos literários do gênero poema.
E, para falar de poema, nada melhor do que recorrer... ao próprio poema. O que os poemas dizem sobre o

poema? E sobre a poesia? Poema... poesia... Siga refletindo...

PAES, José Paulo. Vejam como eu sei escrever. São Paulo: Ática, 2001.

POESIA E PROSA 

M
U

LTIR
IO

Então a gente vai procurá-la para ver se é 
isso mesmo. 

A prosa é como trem, vai sempre em frente. 

A poesia é como o pêndulo dos relógios de 
parede de antigamente, que ficava balançando 
de um lado para outro. 

Embora balançasse sempre no mesmo lugar, o 
pêndulo não marcava sempre a mesma hora. 

Avançava de minuto a minuto, registrando a 
passagem das horas: 1, 2, 3, até 12. 

Também a poesia vai marcando, na passagem da 
vida, cada minuto importante dela. 

De tanto ir e vir de um verso a outro, de uma 
rima a outra, a gente acaba decorando um 
poema e guardando-o na memória. 

E quando vê acontecer alguma coisa parecida
com um poema que já leu, a gente logo se 
recorda dele. 

Geralmente, a prosa entra por um ouvido e sai 
pelo outro. 

A poesia, não: entra pelo ouvido e fica no 
coração. 

Perceba que o 
eu poético vai, 
ao longo do 
poema, 
apresentando  
algumas 
características  
da poesia.

O eu poético 
inicia  o poema 
estabelecendo 
a diferença 
entre poesia e 
prosa.

Para definir 
poesia, o eu 
poético utiliza o 
recurso da 
COMPARAÇÃO.

Perceba que, 
aqui, o eu 
poético deixa 
de usar a 
palavra 
POESIA e 
passa a usar a 
palavra 
POEMA.
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3- Ao fazer comparações, que semelhanças o eu poético estabelece
a) entre a poesia e o trem?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b) entre a poesia e o pêndulo dos relógios de parede de antigamente?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1- O eu poético inicia o poema estabelecendo a diferença entre prosa e poesia, a partir do modo como uma e outra ocupam
as linhas do caderno. Transcreva, aqui, os versos que comprovam esta estratégia.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2- Com o objetivo de definir poesia, o eu poético utiliza o recurso da COMPARAÇÃO.
a) A que ele compara a prosa?
_____________________________________________________________________________________________________

b) E a que ele compara a poesia?
_____________________________________________________________________________________________________

3

A COMPARAÇÃO é uma figura de linguagem, recurso muito utilizado na linguagem literária para se
conseguir um certo efeito de sentido.
Através da comparação, estabelece-se uma relação entre coisas ou ideias por alguma semelhança entre
elas. Muitas vezes, a semelhança não é tão aparente, e se dá pela sensibilidade particular do autor.
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4- Vamos preencher um quadro com os trechos do poema que contrapõem as características da prosa e da poesia:

PROSA POESIA

Como ocupam as linhas do caderno?

Com o que são comparadas?

Como se relacionam com o
ouvinte/leitor?

4

5- O poema de José Paulo Paes se inicia e termina com o estabelecimento de diferenças entre prosa e poesia. Ao afirmar,
no final do poema, que “a prosa entra por um ouvido e sai pelo outro” e a poesia “entra pelo ouvido e fica no coração”, o eu
poético caracteriza o texto não literário e o texto literário. Explique como isso ocorre.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Quando a palavra é utilizada de forma predominantemente artística, subjetiva e figurada, temos o TEXTO
LITERÁRIO.

Essas formas de utilização da linguagem marcam a diferença entre o texto literário e o não literário.
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No final do poema, o eu poético deixa de usar a palavra POESIA e passa a utilizar a palavra POEMA.
Vamos lembrar as diferenças entre eles?

POEMA é um texto literário organizado em versos. Há também textos literários em prosa.

POESIA, de forma geral, pode ser compreendida como tudo o que toca a sensibilidade. Sugerir emoções através das

diferentes linguagens – e não só pela palavra – é poesia.

PROSA é um texto organizado em linhas contínuas e parágrafos. Pode tocar a sensibilidade, ter poesia, o que se

chama prosa poética.

VERSO – Cada linha do poema. Um conjunto de versos forma uma ESTROFE.

No poema, a língua é usada para além da linguagem denotativa, objetiva, direta. Interessa construir novos sentidos

para as palavras, “sacudir a poeira” do modo de dizer comum, cotidiano. O modo de dizer é pensado, trabalhado, ganhando

destaque e instigando o leitor a ir além do significado óbvio. A palavra é a matéria-prima do poema. Cada palavra é

escolhida e combinada a outras para provocar o leitor.

Então, quando você for ler um poema... desconfie!

Busque novos sentidos, siga pistas em cada palavra, cada som. Tente desvendar cada imagem. Aventure-se!

M
U

LTIR
IO

Transcreva, aqui, o trecho do poema em que o eu poético desconfia de que, no poema, há muito sendo dito, cabendo ao
leitor ir além do significado óbvio.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Recapitulando...

5
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Luis Fernando
Veríssimo é famoso por
suas crônicas e textos
de humor publicados
em jornais de grande
circulação. Também é
cartunista, tradutor e
músico.

Veríssimo é filho do
também escritor Érico
Veríssimo.

Vale a pena visitar a
Sala de Leitura e ler
textos dos dois autores
(pai e filho).

Leia uma biografia do
escritor disponível no
endereço
http://baudaweb.blogspot.co
m.br .

6

Como vimos, num poema, há muita coisa sendo dita... Não há uma receita para
fazer poema. O que há é uma estrutura específica que nos permite diferenciá-lo do
texto em prosa. A intenção é a de emocionar, estimular a imaginação, entreter. E,
para isso, o poeta lança mão da linguagem figurada, do ritmo, das rimas e dos jogos
sonoros, além de outros recursos.

O poema “Ideal”, de Luís Fernando Veríssimo, “brinca” com o sentido de “poema
ideal”, com o conceito de perfeição.

Você seria capaz de compor um poema assim,
de cima para baixo e de baixo para cima, com os
mesmos versos e com unidade de sentido?

Experimente!
Não deixe de mostrar ao seu Professor.

VERÍSSIMO, Luis Fernando. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro, Objetiva, 2010.

Poema
ideal
é o 
que
de cima para baixo e
de baixo para cima
quer dizer o mesmo
como este que
quer dizer o mesmo
de baixo para cima
de cima para baixo e
que 
é o
ideal
poema.

Ideal Observe que a própria imagem gráfica
na página (o visual) provoca o leitor.

O eu poético afirma que “poema ideal é
o que de cima para baixo e de baixo
para cima quer dizer o mesmo”.

De que forma a disposição dos versos
desse poema reforça essa ideia?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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SE ESTA RUA FOSSE MINHA

Se esta rua, se esta rua fosse minha
Eu mandava, eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes
para o meu, para o meu amor passar.

Nesta rua, nesta rua, tem um bosque
Que se chama, que se chama solidão,
Dentro dele, dentro dele, mora um anjo
Que roubou, que roubou meu coração

Se eu roubei, se eu roubei teu coração
Tu roubaste, tu roubaste o meu também
Se eu roubei, se eu roubei teu coração
É porque, é porque te quero bem.

Domínio público

As rimas não estão presentes apenas nos
poemas, mas também nos provérbios, trovas e
quadras populares e nos jogos e brincadeiras.
Vamos à leitura de uma conhecida cantiga de
roda. Você certamente a conhece!

PARAÍSO
José Paulo Paes

Se esta rua fosse minha
eu mandava ladrilhar,
não para automóvel matar gente,
mas pra criança brincar. 

Se esta mata fosse minha
eu não deixava derrubar.
Se cortarem todas as árvores,
onde é que os pássaros vão morar? 

Se este rio fosse meu,
eu não deixava poluir.
Joguem esgotos noutra parte,
que os peixes moram aqui. 

Se este mundo fosse meu,
eu fazia tantas mudanças,
que ele seria um paraíso
de bichos, plantas e crianças.

PAES, José Paulo. Poemas para brincar. Editora: Ática. 

Inspirado na cantiga de roda “Se esta rua fosse
minha”, José Paulo Paes escreveu o poema
“Paraíso” que nos leva a refletir sobre algumas
atitudes.

editoradobrasil.com.br

TEXTO I
TEXTO II

M
U

LTIR
IO M
U

LTIR
IO
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1- Identifique os pares de palavras que apresentam semelhança sonora e continue preenchendo o quadro:

ESTROFES RIMAS

1.ª

2.ª

3.ª

2- Qual é o sentido da expressão “roubou meu coração”, no 8.º verso?

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3- Releia a última estrofe e responda às questões.

“Se eu roubei, se eu roubei teu coração
Tu roubaste, tu roubaste o meu também
Se eu roubei, se eu roubei teu coração
É porque, é porque te quero bem”

a) Identifique de quem é a “voz” dessa estrofe.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Vamos trabalhar com os textos da página anterior, começando pelo texto I, a cantiga de roda.

editoradobrasil.com.br



Língua Portuguesa - 6.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 

b) Que relação o último verso estabelece com o anterior?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9

1- Por que “Paraíso” foi o título escolhido para o poema? Procure, no dicionário, o significado da palavra “paraíso”, antes de
responder à questão.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2- Quais são as mudanças que o eu poético gostaria que se concretizassem no mundo real?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3- Você reparou que, tanto no texto I, quanto no texto II, o eu poético expressa o desejo de ladrilhar a rua? A motivação de
ambos é a mesma? Justifique sua resposta.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

A cantiga de roda que você acabou de ler passou de geração a geração, até chegar a nós.
Não se sabe quem ao certo a criou. Já o poema “Paraíso” é produção do poeta José Paulo Paes.
Responda às questões abaixo a respeito desse poema.

M
U

LTIR
IO

Como você percebeu, o texto II dialoga com o texto I. Esse diálogo acontece quando um texto faz referência
a outro, implícita ou explicitamente.

Esse diálogo entre textos é chamado de INTERTEXTUALIDADE.
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Agora, responda...
Em que esses poemas se aproximam?

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

10

Quando um texto apropria-se de outro, rompendo o modelo original, visando à crítica ou à ironia, está
caracterizada uma paródia.

Como vimos nas páginas anteriores, há um diálogo entre a cantiga de roda e o poema de José Paulo Paes.
“Paraíso” é uma paródia da cantiga de roda.

PARAÍSO
Gabriel Torres e Silva

E.M. 02.08.004 Francisco Cabrita

Se esta rua fosse minha,
Eu mandava ladrilhar.
Não para poluírem o ar,
Mas para cidadão passear.

Se esta ferrovia fosse minha,
Eu deixava o trem circular.
Não para ficar enferrujado,
E sim para passageiros transportar.

Se este banco fosse meu,
Não deixava assaltar.
Guardaria bem o dinheiro
Para as pessoas poderem usar.

Se este planeta fosse meu,
Ele ficaria em paz
Com tudo do meu jeito,
O mundo seria demais!

Um aluno como você, da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro,
escreveu, para o concurso “Poesia na Escola”, uma paródia do poema de José Paulo Paes.
Leia o texto e compare com os textos I e II.

POESIA NA ESCOLA.  Secretaria Municipal de Educação. Coletânea Ano 2010.

M
U

LTIR
IO
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__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Você reparou que, no poema escrito por Gabriel Torres e Silva, o eu poético anseia por ar puro, trens em
perfeitas condições de funcionamento, agências bancárias seguras e paz no planeta? E você, pelo que anseia?
Organize suas ideias, num poema, e apresente-o ao seu Professor.

Mãos à obra!

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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E por falar em meio ambiente...
No caderno pedagógico do 2.º bimestre você foi convidado a produzir tiras sobre o meio ambiente e a

expressar o que a leitura lhe proporciona por meio de frases e ilustrações.
Você se lembra?
Camila Gonçalves Calisto, da Escola Municipal Candido Portinari, foi uma das alunas da Rede que desenvolveu as

duas propostas, estimulada pela professora Mônica Goulart Gonçalves.

Recebemos muitas produções dos alunos do 6.º Ano. A qualidade nos deixou felizes! Parabéns!
Selecionamos algumas dessas produções e confeccionamos duas revistas que vão ser entregues nas Unidades Escolares.

Consulte a direção de sua escola para ter acesso a esses materiais. Leia-os e inspire-se!

Observe como a aluna utilizou os recursos gráficos.
Na tirinha, no segundo quadrinho, observe a expressão
do sol. Que sentimento ela expressa?

____________________________________________

No cartaz ao lado, que elemento não verbal reforça o
termo “viajar”?

____________________________________________
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RARIDADE

A arara
é uma ave rara
pois o homem não para
de ir ao mato caçá-la
para a pôr na sala
em cima de um poleiro
onde ela fica o dia inteiro
fazendo escarcéu
porque já não pode voar pelo céu.
E se o homem não para
de caçar arara,
hoje uma ave rara,
ou a arara some
ou então muda seu nome
para arrara.

PAES, José Paulo. Olha o bicho. São Paulo: Ática, 1998.

O ritmo em um poema se dá pela alternância de sílabas tônicas e não tônicas em cada verso, tendo também
muito a ver com a métrica (tamanho, número de sílabas dos versos), com a sonoridade provocada pela rima...

Você se lembra do texto “Raridade”, presente na 2.ª prova bimestral? 
Releia-o e reflita sobre as questões propostas.

Atenção: há poemas 
sem rima e a rima   
não existe apenas 

nos poemas.

Num poema, a musicalidade e o

ritmo são muito importantes. Os

sons são combinados para criar

sentidos novos, inesperados.

A rima, um dos

elementos utilizados, é um

instrumento importante

para construir a

musicalidade e o ritmo no

poema. Rima é a

coincidência de sons no fim

de palavras ou versos.



Língua Portuguesa - 6.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 14

PASSAREDO
Chico Buarque - Francis Hime - Chico Buarque/1975-1976

Ei, pintassilgo
Oi, pintarroxo
Melro, uirapuru
Ai, chega-e-vira
Engole-vento
Saíra, inhambu
Foge, asa-branca
Vai, patativa
Tordo, tuju, tuim
Xô, tié-sangue
Xô, tié-fogo
Xô, rouxinol, sem-fim
Some, coleiro
Anda, trigueiro
Te esconde, colibri
Voa, macuco
Voa, viúva
Utiariti
Bico calado
Toma cuidado
Que o homem vem aí
O homem vem aí
O homem vem aí

w
w

w
.c

hi
co

bu
ar

qu
e.

co
m

.b
r

Ei, quero-quero
Oi, tico-tico
Anum, pardal, chapim
Xô, cotovia
Xô, ave-fria
Xô, pescador-martim
Some, rolinha
Anda, andorinha
Te esconde, bem-te-vi
Voa, bicudo
Voa, sanhaço
Vai, juriti
Bico calado
Muito cuidado
Que o homem vem aí
O homem vem aí
O homem vem aí

Você vai ler, a seguir, duas letras de canção. Perceba que várias características de poemas aparecem
também nesses textos.

Leia a letra da música e perceba que aqui, também, há rimas.
revistaquem

.globo.com

Francisco Buarque de Holanda, mais
conhecido como Chico Buarque, músico,
dramaturgo e escritor brasileiro, nasceu na
cidade do Rio de Janeiro.

Em 19 de junho de 2014, Chico
Buarque completou 70 anos de idade.

Quando se faz a memória da vida e
obra de Chico Buarque, contabilizam-se 50
anos de carreira!!!. Sim, 50 anos, o que
significa que Chico era muito jovem quando
começou a cantar em público.

Você vai gostar de saber mais sobre ele!

Acesse http://www.ebiografias.net

Converse com seu Professor sobre a 
possibilidade de ouvi-la. 

O que você acha de cantá-la 
também?



Língua Portuguesa - 6.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 

1- Qual o sentido do vocábulo “Passaredo”, que dá título à canção? Consulte um dicionário, se considerar necessário.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2- O eu poético, na letra da canção, fala a vários tipos de pássaros, muitos deles desconhecidos para nós.

a) Qual o propósito de se evocar uma variedade de nomes de pássaros?

_______________________________________________________________________________________________________

3- Antes de cada evocação dos pássaros, o eu poético utiliza alguns recursos expressivos.

a) Identifique-os e sublinhe-os no texto.

b) Volte ao texto, analise esses recursos e agrupe-os, de acordo com as diferentes intenções.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4- Transcreva os versos em que o eu poético revela e reforça o motivo de sua preocupação com os pássaros.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5- Releia os três últimos versos de cada estrofe. O que o fato enunciado pode provocar às aves?

_______________________________________________________________________________________________________

15
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Você sabia que Cuitelinho é uma denominação regional para beija-flor?
Leia a letra de “Cuitelinho”, considerada uma das mais lindas músicas do cancioneiro popular brasileiro e

converse com o seu Professor a respeito das questões propostas.

16

CUITELINHO
Pena Branca e Xavantinho

Cheguei na beira do porto
onde as onda se espaia
As garça dá meia volta
senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
que o botão de rosa caia, ai, ai, ai.

Quando eu vim 
da minha terra
despedi da parentalia
Eu entrei no Mato Grosso
dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
enfrentei fortes bataia, ai ai ai

A tua saudade corta
como o aço de navaia
O coração fica aflito
bate uma, a outra faia
E os óio se enche d’ água
que até a vista se atrapaia, ai ai ai

http://letras.mus.br/renato-teixeira/298332/

1 – Releia a segunda estrofe do poema:

“Quando eu vim 
da minha terra
despedi da parentalia
Eu entrei no Mato Grosso
dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
enfrentei fortes bataia, ai ai ai”

O que esses versos nos revelam a respeito do eu poético?

_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

2 – Sublinhe, na letra da música, a estrofe que expressa o
que o sentimento de saudade provoca no eu poético.

3 – Releia os dois primeiros versos da última estrofe e
responda às questões a seguir.

A tua saudade corta
como o aço da navaia,
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a) Envolva o termo que estabelece uma relação de comparação entre os versos.

b) Qual a intenção do eu poético ao estabelecer essa relação?

_______________________________________________________________________________________________________

4 – Você sabia que a língua varia de acordo com vários fatores, dentre eles a origem geográfica do falante? Por isso, num país
de grande extensão territorial como o nosso, podemos encontrar um repertório riquíssimo.

Volte à letra da musica “Cuitelinho” e converse com o seu Professor e com os seus colegas sobre os trechos mais
interessantes do texto, nesse sentido.

M
U

LTIR
IO

Registre aqui as suas observações.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

O falar característico de 
uma região, muitas vezes, 

é discriminado. 
É muito importante 

respeitar as  
individualidades (origem, 
costumes, modos de falar 

e agir)!

VARIAÇÕES NO USO DA LÍNGUA

Variante social – observada em formas de falar de diferentes grupos sociais.

Variante regional – em diferentes áreas de um mesmo estado, em
diferentes regiões do País, fala-se a mesma Língua, mas com características
bastante próprias. Há a dicção (sotaque), o uso de palavras ou expressões
locais...

Variante histórica – a língua evolui através do uso que fazemos dela. Isso
vai deixando marcas. Modos de falar, expressões usadas por nossos
antepassados caem em desuso, mas ficam registradas em textos escritos
nos quais se percebem as marcas do tempo.
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O SAPO E A BORBOLETA

Sabia que sou mais bonita?
A borboleta disse ainda ao sapo:
Pobre batráquio asqueroso,
O que você é me causa nojo!

E o sapo com toda calma do mundo,

Assim respondeu à borboleta:

Bonita é minha natureza anfíbia,
O que, também, me protege mais,
Rios e solo me dão guarida,
Brejos e até mesmo matagais!
O que você faz para se defender?
Livre viajo sobre todos os animais
E, num segundo, o sapo projetou
Tamanha língua no espaço,
Acabando assim com o embaraço! 

18

LAVIROD, Pedro. O Livro dos Acrósticos. São Paulo: João Scortecci, 1994.

VOCÊ JÁ LEU UM ACRÓSTICO?
Observe que a união das primeiras letras de cada verso do poema a seguir, de Dorival Pedro Lavirod, forma

“Sapo e a Borboleta”. Chama-se a “esse efeito”, a essa forma de escrever, de ACRÓSTICO
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1 – A partir da leitura do poema, nós, leitores, percebemos que há um diálogo. Que traços – palavras, sinais de pontuação –
nos permitem perceber isso?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2 – Na primeira estrofe, é estabelecida uma oposição entre os personagens, quanto ao aspecto físico.

a) Que expressões foram utilizadas pela borboleta para explicitar essa oposição?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3 – Responda às questões a seguir, com base nos últimos versos:

“E, num segundo, o sapo projetou
Tamanha língua no espaço,
Acabando assim com o embaraço!” 

a) Que acontecimento esses versos narram?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

b) Qual é o sentido do termo “embaraço”, no último verso?
______________________________________________________________________________________________________
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Consulte a Sala de Leitura e explique o significado das expressões abaixo:

a) “batráquio” (3.º verso) -

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

b) “natureza anfíbia” (7.º verso) -

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ESPAÇO PES    UISA

Considerando a “natureza anfíbia” e o tipo de alimentação dessa espécie, o final do texto é
surpreendente? Por quê?
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O URSO E OS VIAJANTES

Dois amigos iam viajando por uma estrada quando, de
repente, apareceu um urso.

Antes que o animal os visse, um dos homens correu para
uma árvore ao lado da estrada, pendurou-se num galho e
conseguiu puxar o corpo para cima e ficar escondido entre as
folhas. O outro não foi tão rápido e, como era mais pesado, não
tinha forças para subir sozinho. Ficou um tempo pendurado e, ao
perceber que seria impossível escapar daquela maneira, jogou-
se no chão e fingiu que estava morto.

Quando o urso chegou perto, ficou andando em volta do
homem, cheirando-o por toda a parte. O coitado prendeu bem a
respiração e ficou imóvel, só com o coração batendo forte.

Dizem que ursos não atacam cadáveres e deve ser verdade,
porque o bicho acabou desistindo, convencido de que o homem
tinha mesmo morrido. Acabou indo embora.

Quando não havia mais perigo, o viajante que estava na
árvore desceu. Curioso, perguntou ao outro o que é que tanto o
urso lhe segredava ao ouvido, quando encostara o focinho em
sua orelha.

– Ah, ele estava me aconselhando a nunca mais viajar com
um amigo que me deixa sozinho no primeiro sinal de perigo.

Nas horas difíceis é que conhecemos a sinceridade dos amigos.

MACHADO, Ana Maria (Org.). O tesouro das virtudes para crianças. Rio
de Janeiro: Nova fronteira, 1999.

OS DOIS AMIGOS E O URSO

Iam os dois homens pela estrada
Quando um urso os atacou.
Enquanto um deles caiu,
O outro em desabalada
Fuga, numa árvore subiu.
O que ficou se fingiu
de morto. O urso cheirou,
Mexeu, virou, revirou,
Finalmente desistiu.

Depois que o urso sumiu,
O outro de volta, rindo,
Ao amigo perguntou:
– Quando fuçou teu ouvido,
O que o urso falou?

– Que nas horas de perigo,
Se conhece o falso amigo.

LA FONTAINE. Fábulas. Rio de Janeiro: Revan, 1998. 
Tradução de Ferreira Gullar.

Vamos, agora, à FÁBULA. Como vimos nos  outros 
bimestres,  fábula é um texto literário de base 

narrativa, em prosa.
Leia e perceba as semelhanças e diferenças 

entre os textos.

ka
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TEXTO I

TEXTO II
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Mais uma vez, textos que dialogam. Ambos tratam do mesmo TEMA, mas se apresentam de formas
diferentes.

Texto I - O urso e os viajantes Texto II - Os dois amigos e o urso

Como o texto está organizado?

Quais são os personagens?

Qual é a moral, o ensinamento do texto?

1 – Qual é o tema dos dois textos?

_______________________________________

2 – Considerando os dois textos, preencha o quadro comparativo:

3 – Retire dos textos o trecho que conta como o urso reagiu quando percebeu o corpo imóvel de um homem no caminho.
a) No texto “O urso e os viajantes” .

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

M
U

LTIR
IO

ASSUNTO X TEMA 
Em um texto, é fácil distinguir o que seja assunto do que seja tema.

Vejamos:
Assunto é o aspecto mais geral do que é tratado, é o que se

desdobra em temas.
Tema é o foco, a especificação do assunto.
Amizade, por exemplo, é um assunto. O valor que cada pessoa dá à

amizade é um tema.
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b) No texto “Os dois amigos e o urso” .

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

a) Que diferença você pode indicar no modo de narrar esse episódio nos dois textos?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3 – Retire do texto I o trecho que apresenta ao leitor uma explicação para o fato de o urso ter desistido e ido embora,
depois que o homem prendeu a respiração e ficou imóvel.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

a) Que recurso foi utilizado nesse trecho para indicar certo “distanciamento” do narrador?

__________________________________________________________________________________________________

Você lembra? A MORAL traduz o ponto de vista do narrador de um texto.
Releia a moral apresentada em cada um dos textos. Você concorda com elas? Por quê?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Você já viveu uma situação como a do texto? Algum amigo(a) não correspondeu às suas expectativas
em algum momento?

Escreva um pequeno texto de base narrativa, contando o que aconteceu e qual foi sua atitude diante
da situação. Antes de apresentá-lo ao seu Professor, faça a revisão do que escreveu. Cuide da pontuação e
da ortografia e, sempre que precisar, consulte o dicionário.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

O que você acha de ouvir o que seus colegas escreveram? Apresente essa ideia ao seu Professor.
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AMIGO

Amigo é o vinho mais tinto

o vinho mais branco

é água de afago

o rio mais manso

amigo é o caminho

mais leve

O lugar mais seguro

é  clareira no tempo

é fogueira de mel.

MURRAY, Roseana. Fruta no ponto. São Paulo, FTD, 1994.

Agora, uma definição de amigo, escrita, em forma de poema, por  Roseana Murray. 

1- No texto, o eu poético define a palavra AMIGO, estabelecendo
uma relação de semelhança com outros elementos. Quais são
eles?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2- Perceba que, dos nove versos do poema, quatro deles
apresentam o vocábulo MAIS. Qual o efeito de sentido do uso
desse termo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3- Associe as palavras do quadro abaixo aos versos destacados a seguir:

SEGURANÇA CARINHO TRANQUILIDADE DOÇURA LUZ

d) “O lugar mais seguro”  - ____________________________

e) “é  clareira no tempo” - _____________________________

a) “é água de afago” - ________________________________ 

b) “o rio mais manso” - _______________________________ 

c) “fogueira de mel” - ________________________________
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Você leu, no início deste caderno, o poema Poesia e Prosa, de José Paulo Paes.

Vamos reler um verso desse poema:
“A prosa é como trem, vai sempre em frente”

PROSA = TREM

Como vimos, é estabelecida, nesse verso, uma relação de semelhança entre a PROSA e o TREM, através da
COMPARAÇÃO, uma figura de linguagem muito utilizada na linguagem literária.

Nesse verbo, há um termo de comparação, o conectivo COMO. Veja:
“A prosa é COMO o trem”

Leia o verso do poema Amigo, de Roseana Murray:
“Amigo é o vinho mais tinto”

AMIGO =  VINHO

Nesse verso, também é estabelecida uma relação de semelhança. No caso, entre o AMIGO e o VINHO. A diferença é que,
aqui, a comparação é feita sem o conectivo COMO. A esse recurso chamamos METÁFORA, uma figura de linguagem muito
comum na linguagem literária.

COMPARAÇÃO X METÁFORA – UMA RELAÇÃO DE 
SEMELHANÇA

COMPARAÇÃO e METÁFORA são figuras de
linguagem. A diferença é que, na
COMPARAÇÃO, usam-se termos que
estabelecem a comparação e, na METÁFORA,
isso não acontece.

Leia os versos abaixo e indique se a figura de linguagem presente é a
metáfora ou a comparação. Justifique.

a) “A poesia é como o pêndulo dos relógios” ______________________
___________________________________________________________

b) “Amigo é o lugar mais seguro” _______________________________
___________________________________________________________
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1 – Qual o efeito de sentido produzido pelo uso das reticências no 2.º e no 3.º quadrinhos?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2 – Analise a fala dos personagens e identifique o que cada um deles considera prioridade em suas vidas. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

PAIVA, Miguel. Gatão de meia-idade. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

Assim como a fábula “O urso e os viajantes”, a tirinha abaixo também nos leva a refletir. Leia, atentamente, cada
quadrinho e converse com seus colegas e com o seu Professor, registrando o que cada um dos personagens
considera importante.



Língua Portuguesa - 6.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 28

Augusto de Campos
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Retornando ao gênero textual POEMA, apresentamos, a seguir, textos em que a mensagem a ser transmitida é
reforçada por recursos visuais. Aqui, o apelo à comunicação não verbal é forte e o texto exige, do leitor, uma
atitude mais ativa: o poema precisa ser lido, visto, percebido...

Acompanhe a representação gráfica
de uma ideia abstrata – infinito – de
autoria de Pedro Xisto. A disposição das
letras remete a que imagem?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Qual o efeito de sentido da disposição das letras que
compõem as palavras pluvial / fluvial ?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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CAPPARELLI, Sérgio & GRSZYNSKI, Ana Claudia. Poesia
Visual. São Paulo, Global, 2002.

1 – O poema nos conta uma breve história. Os
personagens são ______________________ e
________________________.

2 – Os nomes dos personagens formam a imagem
de dois _________________________.

3 – O recurso utilizado para indicar quem fala “é por
aqui” e “por aqui não” foi a utilização de
__________________________.

4 – O que os personagens procuram decidir?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Para saber mais...
“As palavras podem criar imagens vívidas, surpreendentes, marcantes, imagens que valem pelo que têm de imagem. Nada

explicam e parecem nunca parar de nos dizer algo. Por outro lado, o próprio aspecto visual do poema é importante. Quando
abrimos a página, a primeira coisa que vemos, antes de ler, é o formato do poema, a mancha gráfica estendendo-se diante dos
olhos, antes de decifrarmos a primeira sílaba. Sentimos a presença visual do poema, no espaço da página, antes de saboreá-lo
no tempo.”

Bráulio Tavares. Revista Língua Portuguesa. Maio, 2008.
Bráulio é um  escritor, poeta e compositor brasileiro.
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Vamos, agora, ler e analisar o poema “Urgente”, de Sérgio Caparelli.

Sérgio Capparelli   é autor de 
literatura infantil e juvenil, jornalista 
e professor. Visite o site do autor:

www.capparelli.com.br 

CAPARELLI, Sérgio. Tigres no quintal. Porto Alegre: Kuarup, 1989.
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1 – Destacamos, aqui, parte do trecho que você leu anteriormente, de autoria de Bráulio Tavares:

“(...) Quando abrimos a página, a primeira coisa que vemos, antes de ler, é o formato do poema, a mancha gráfica estendendo-se
diante dos olhos, antes de decifrarmos a primeira sílaba.(..)”:

É possível relacionar as palavras de Bráulio ao poema “Urgente”, de Sérgio Caparelli? Explique por quê.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

2 – Algumas expressões geralmente utilizadas em descrições de crime e de acidente ou em situações de investigações, foram
utilizadas no poema. Identifique-as e sublinhe-as no texto.

3 – O poema se propõe a nos contar um acontecimento.
a) Qual?
________________________________________________________________________________________________________

b) Quando ocorreu?  _______________________________________________________________________________________

c) Onde?  _______________________________________________________________________________________________

4 – No trecho “Horrível! / Ela se evaporou na metade do caminho!”, indique o efeito de sentido:

a) do uso das aspas -

________________________________________________________________________________________________________

b) do uso dos pontos de exclamação -

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Sérgio Capparelli , autor do poema “Urgente”,  escreve literatura infantil e juvenil,  é jornalista e professor. 
Visite o site do autor: www.capparelli.com.br 
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Que tal criar um poema em que você utilize recursos visuais?
Escolha um assunto e o(s) recurso(s) que vai utilizar, ou seja, a forma como vai “brincar” com

as palavras. Surpreenda seu Professor e seus colegas com a sua produção!

ESPAÇO
CRIAÇÃO
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ANTETÍTULO

MANCHETE

CHAMADAS

TEXTO I

O Globo, 2/06/2009.

SUBTÍTULO

FOTOLEGENDAS

Agora, compare, com o auxílio de seu Professor, a estrutura de um poema a uma notícia que ganhou destaque na capa dos
jornais. Observe as diferenças. Embora cada jornal apresente um estilo diferente, é comum encontrarmos alguns elementos na
composição de suas capas: manchete, chamada e fotolegenda.
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1 – Que fatos são narrados pelos dois jornais?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2 – Em relação ao fato noticiado, que diferenças apresentam os 
dois jornais?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

34

Vamos identificar as diferenças entre os textos da capa do
jornal “O Globo” (Texto 1) da manchete do jornal “Meia Hora”
(texto 2).

TEXTO II

3 – Alguns jornais costumam apelar para as emoções e
sentimentos do leitor na divulgação de um fato. Repare,
por exemplo, que, no texto I, a matéria ocupa maior
espaço na página, há fotos de vítimas e, no texto, é
utilizada a expressão “famílias partidas”, de forte apelo
emocional.
Continue comparando os textos das capas e anote suas
conclusões:
a) quanto aos elementos não verbais -
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

b) quanto aos elementos verbais -
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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Função e informações básicas em uma notícia de jornal

A notícia de jornal é um texto cuja função é a comunicação, a informação de um fato que seja importante para a vida das
pessoas, que seja extraordinário, que se destaque entre os acontecimentos da vida de uma coletividade, de uma cidade, de
um país...

Para produzir um texto jornalístico assim, o jornalista deve, antes, buscar o fato interessante e fazer um levantamento de
informações sobre o fato, que respondam basicamente a sete perguntas: Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por
quê? Para quê?

Mas, atenção: nem todas essas informações aparecem explícitas no corpo da notícia.

O INEDITISMO DA NOTÍCIA

A rapidez com que um fato é
noticiado é fundamental. Os
últimos fatos de hoje serão as
primeiras notícias dos jornais de
amanhã. Com o advento da
internet, nos jornais online, nos
blogs, nas redes sociais, a notícia
passa a ter caráter imediato. Tão
logo acontece, quase que
simultaneamente, o fato já é
noticiado. Daí nasceu a expressão
“em tempo real”.

CARÁTER INESPERADO DA
NOTÍCIA

Um fato incomum, totalmente
inesperado, terá mais impacto
do que um fato comum,
previsível.

"Se um cão mordeu um
homem, isso não é notícia.
Mas se um homem morder um
cão, isso é notícia!!!“ (Charles
Anderson Dana, jornalista)

O Globo, 2/06/2009.
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adapitado

Genial, provocador, divertido, teimoso. Mas, antes de tudo,
autêntico. Das frases polêmicas às posturas consideradas
radicais, Ariano Suassuna foi uma pessoa além de sua fantástica
obra. Era uma espécie de Dom Quixote brasileiro. Embarque
agora numa viagem pela vida e obra do mestre.

O REINO MÁGICO 
DE ARIANO

“Genial, provocador, divertido, teimoso. Mas, antes de tudo, autêntico. Das
frases polêmicas, às posturas consideradas radicais, Ariano Suassuna foi
uma pessoa além de sua fantástica obra. Era uma espécie de Dom Quixote
brasileiro. Embarque agora numa viagem pela vida e obra do mestre.”

1 – Na capa do jornal, que expressões foram utilizadas para caracterizar
Ariano Suassuna?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2 – As frases que compõem o texto expressam um fato ou uma opinião a
respeito de Ariano Suassuna? Justifique sua resposta.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

É BOM LEMBRAR...

Fato é o acontecimento.
Opinião é o que se pensa sobre o fato, uma interpretação pessoal, o
modo de cada um ver o fato.
Muitas pessoas confundem fato e opinião. Devemos, portanto, observar as
informações que nos chegam e perguntar-nos se são informações sobre o
fato ou se são opiniões sobre ele.

Em julho deste ano, a literatura brasileira sofreu quatro grandes perdas: Ariano Suassuna, Ivan Junqueira, João
Ubaldo Ribeiro e Rubem Alves. Na capa de jornal, aqui reproduzida, o assunto é a morte de Ariano Suassuna. O
jornal é o “Diário de Pernambuco”, publicado no Recife e o mais antigo da América Latina.
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Ivan Junqueira, jornalista, poeta e crítico literário brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro.
É de sua autoria a poema “Flor amarela”, que você está convidado a ler.

FLOR AMARELA

Atrás daquela montanha

tem uma flor amarela;

dentro da flor amarela,

o menino que você era.

Porém, se atrás daquela

montanha não houver

a tal flor amarela,

o importante é acreditar

que atrás de outra montanha

tenha uma flor amarela

com o menino que você era

guardado dentro dela.

JUNQUEIRA, Ivan. A flor amarela. São 
Paulo: Global, 2011.

Você pode encontrar esse poema no livro “Flor amarela”.
Procure-o na Sala de Leitura da sua escola e aproveite a leitura!

1 – Transcreva, do texto, expressões que indicam lugar.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2 – Que relação o termo “porém”, no 5.º verso do poema, estabelece com a
estrofe anterior?
________________________________________________________________

3 – A quem o termo “dela”, na última estrofe, se refere?
________________________________________________________________

4 – Sublinhe, no poema, o que o eu poético considera importante. Converse
com o seu Professor sobre os versos sublinhados.

w
w

w
.diariodepernam

buco.com
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Observe como a organização das palavras nos versos e estrofes serve ao
jogo de rimas e ao ritmo do poema, reforçando o efeito de beleza poética.

De que maneira a musicalidade se constrói nos quatro primeiros versos
do poema?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Sinopse: Pode uma pipa, que está sempre voando, se apaixonar por uma flor, cujas raízes a
prendem ao solo? O autor procura mostrar que sim, através de uma fábula que versa sobre o
amor, o egoísmo e a liberdade, permitindo ao pequeno leitor a escolha entre os três possíveis
finais da história. Essa versão de 'A pipa e a flor' foi ilustrada por Maurício de Sousa.

http://www.livrariacultura.com.br/Produto/LIVRO/PIPA-E-A-FLOR-A/22483788

Você já leu o livro?

1 – Releia o texto acima e explique a sua FINALIDADE.
______________________________________________________
______________________________________________________

2 – A sinopse nos revela que “A pipa e a flor” promove a reflexão 
sobre que sentimentos?
______________________________________________________

3 – O texto revela que o livro é dirigido a leitor de que faixa etária? 
Sublinhe a expressão no texto que comprova a sua resposta.
______________________________________________________

O psicanalista, educador, teólogo e escritor brasileiro Rubem Alves nasceu em Boa Esperança,
Minas Gerais. Publicou livros de temática existencial, livros educacionais e infantis.

casa.abril.com
.br

Que tal procurar, na Sala de Leitura, o livro “A pipa e a flor”? 
Leia-o e, depois, converse sobre a leitura com seus colegas e 

com o seu Professor.

Identificar a FINALIDADE DO TEXTO é pensar

sobre a sua intencionalidade.

Por que ele foi escrito? Para que ele é usado na

sociedade? Qual o seu propósito comunicativo?

Um texto pode ter a finalidade de informar, narrar

um acontecimento, convencer alguém de uma ideia,

divulgar um produto, divertir, contar uma história...
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No seu caderno pedagógico do 3.º bimestre, você teve a oportunidade de ler a
letra da música “Vatapá”, de Dorival Caymmi. Esse cantor e compositor que nasceu
em Salvador, Bahia, cantou os costumes e tradições de sua terra natal.

No ano em que comemoramos o seu centenário, conheça outra composição de
Dorival, “Você já foi à Bahia?”. Conserve com o seu Professor a respeito da
possibilidade de ouvir essa canção e cantá-la com seus colegas de turma.

VOCÊ JÁ FOI À BAHIA
Dorival Caymmi

Você já foi à Bahia, nêga?
Não?
Então vá!
Quem vai ao Bonfim, minha nêga
Nunca mais quer voltar
Muita sorte teve
Muita sorte tem
Muita sorte terá
Você já foi à Bahia, nêga?
Não?
Então vá!
Lá tem vatapá!
Então vá!
Lá tem caruru
Então vá!
Lá tem munguzá
Então vá!
Se quiser sambar
Então vá!

Nas sacadas dos sobrados
Da velha São Salvador
Há lembranças de donzelas
Do tempo do imperador
Tudo, tudo na Bahia
Faz a gente querer bem
A Bahia tem um jeito
Que nenhuma terra tem

Agora, leia o cartaz publicitário:

http://w
w

w
.realexpresso.com

.br/

No Carnaval 2014, a “Águia de Ouro”,
Escola de Samba da cidade de São Paulo,
comemorou o centenário de Dorival
Caymmi na avenida.
Ouça o samba, acessando
http://aguiadeouro.com.br/ e divirta-se!
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1 - O que há em comum entre a letra da canção “Você já foi à Bahia”, de Dorival Caymmi e o cartaz publicitário?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2 - Na tentativa de convencer o leitor/ouvinte a visitar a Bahia, a letra da canção apresenta  alguns argumentos favoráveis à 
essa visita. Quais são eles?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3 - E o cartaz publicitário? Quais os recursos que utiliza para argumentar a favor de uma viagem à Bahia?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4 – Podemos afirmar que as belezas da cidade são o único argumento presente no cartaz publicitário? Por quê?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5 - Na letra da música, percebemos que o “eu” da canção utilizou o diálogo como um recurso expressivo. Que marcas
linguísticas comprovam isso?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6 - Nos versos
“A Bahia tem um jeito
Que nenhuma terra tem”, o eu poético expressa um fato ou uma opinião? Justifique a sua resposta.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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7 - Compare a letra da música “Você já foi à Bahia?”, de Dorival Caymmi, ao cartaz publicitário. Em seguida, anote, no espaço
abaixo, as diferenças observadas.

Como  o texto está  organizado?

Finalidade

“Você já foi à Bahia?” Cartaz publicitário

2014 é um ano rico em homenagens a grandes nomes da MPB (Música
Popular Brasileira): Chico Buarque completa 70 anos e Dorival Caymmi, se
estivesse vivo, teria feito 100 anos, em 30 de abril.

Esse ícone da cultura brasileira, falecido em 16 de agosto de 2008, autor de
algumas dais mais belas canções de nossa música, também foi pintor.

AUTORRETRATO DE DORIVAL CAYMMI

http://w
w

w
.jobim

.org

Acima, uma das pinturas de Caymmi.
Seu autorretrato, de perfil e olhos
fechados. Em segundo plano, um
barco a vela.

“O Dorival é um gênio. Se eu pensar em música brasileira, eu vou sempre pensar em Dorival
Caymmi. Ele é uma pessoa incrivelmente sensível, uma criação incrível. Isso sem falar no pintor,
porque Dorival Caymmi também é um grande pintor”.

Tom Jobim
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Lendo criticamente a propaganda...

Os anúncios, as propagandas invadem o mundo,
invadem nossa vida. Todo espaço é espaço de
publicidade. A linguagem é atraente, toda colorida,
apelativa; linguagem do convencimento, da persuasão.

As mensagens não mentem; falam a verdade que
interessa ao anunciante e, ao mesmo tempo, desejam
despertar o interesse do consumidor. E nós, leitores,
receptores dessas mensagens, precisamos saber ler, ver
essas mensagens como realidades de um mundo, mas
não necessariamente como a nossa realidade, a realidade
de nossos desejos e de nossas necessidades.

A propaganda, dizem, é a alma do negócio, e é
importante como texto de informações sobre um novo
produto, informações que podem nos ajudar na hora de
decidir sobre um item de consumo, sobre uma compra que
queiramos fazer.

Uma propaganda, porém, pode ser enganosa e nos
atrair com informações agradáveis, mas não verdadeiras.
Não nos esqueçamos: antes de igual consumidor, cada ser
humano é indivíduo e quer ser visto e respeitado como
cidadão.

Na leitura do cartaz publicitário, você percebeu como uma propaganda pode ser atraente. Por isso, é muito 
importante estarmos atentos a tudo o que as propagandas nos oferecem.

A LINGUAGEM DA PROPAGANDA

• Linguagem apelativa, da persuasão, do convencimento.

• Combina linguagem verbal (texto escrito) e linguagem não
verbal (imagens, cores, tipos de letra...), usando sempre
elementos de apelo, verbais e/ou não verbais.

• Linguagem mais formal ou mais informal, dependendo do
produto anunciado, do público-alvo (a quem é dirigida).

• Uso do slogan (frase curta, fácil de ser lembrada e associada
ao produto. Ex.: 1001 utilidades; Tomou Doril, a dor sumiu; Se
é Bayer, é bom; Havaianas, as legítimas; Just do it...)

http://w
w

w
.realexpresso.com

.br/
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Neste cadernos falamos sobre linguagem verbal e não verbal, sobre os
recursos que um gênero textual pode utilizar para informar, emocionar,
surpreender, convencer o leitor. A imagem é um desses recursos.

Você já ouviu falar em CARICATURA? A caricatura é um desenho de um
personagem da vida real. Nelas, algumas características do personagem
que está sendo caricaturado são destacadas de uma forma exagerada,
provocando humor.

martholli.deviantart.com

www.flickr.com

Linguagem não verbal
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Associe as caricaturas às fotografias de quatro personalidades que deixaram um vasto legado na literatura
brasileira, dentre eles João Ubaldo Ribeiro, escritor, autor de livros infanto-juvenis, jornalista, roteirista e professor.
Identifique, com auxílio do seu Professor, as características que estão sendo ressaltadas em cada caricatura.

educarparacrescer.abril.com
.br

Dorival Caymmi Ariano Suassuna Rubem Alves João Ubaldo Ribeiro

praler.orgjornalggn.com.br martholli.deviantart.comwww.flickr.com

1



Língua Portuguesa - 6.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 45

ESPAÇO
CRIAÇÃO

No dia 19 de junho, Chico Buarque de Holanda completou 70 anos. O que você acha de homenageá-lo com
uma caricatura?

Surpreenda os seus colegas e o seu Professor com a sua arte.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!
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Boas férias e um Ano Novo repleto de paz, saúde e realizações!

Este espaço é para você pensar a respeito de suas experiências no 6.° Ano.

 O que você achou do trabalho desenvolvido?

 O que foi positivo?

 E de que você não gostou? Por quê?

DEIXE AQUI O SEU RECADO E LEIA PARA O SEU PROFESSOR E SEUS COLEGAS!

E para terminar o ano...

natal.com
.pt
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