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Gênero textual. Características do poema ( Apenas Leitura e pesquisa) 

Os poemas 

Os poemas são pássaros que chegam 

não se sabe de onde e pousam 

no livro que lês. 

Quando fechas o livro, eles alçam voo 

como de um alçapão. 

Eles não têm pouso 

nem porto 

alimentam-se um instante em cada par de mãos 

e partem. 

E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 

no maravilhoso espanto de saberes 

que o alimento deles já estava em ti... 

Mário Quintana 

A Poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado 

"lírico". 

Ela combina palavras, significados e qualidades estéticas. Nela, prevalece a estética da língua sobre o 

conteúdo, de forma que utiliza de diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos. 

A poesia é dividida em versos que, agrupados, são chamados estrofes. As origens literárias da poesia 

apontam que ela nasceu para ser cantada, por isso a preocupação com a estética, a métrica e a rima. 

A poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. A voz que se 

manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor é chamado de Eu-lírico. 

A poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo registro de poesias em hieróglifos 

no Egito 25 séculos antes de Cristo. Na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a 

metáfora, uma figura de linguagem. 

https://www.todamateria.com.br/eu-lirico/
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Entre os vários tipos de formas poéticas, temos: 

 Dístico (poema de dois versos) 

 Décima (poema de dez versos) 

 Soneto (poema de 14 versos) 

Verso  Cada linha de um poema corresponde a um verso. O verso é a unidade poética: 

Alma minha gentil que te partiste 

                                Camões. 

Estrofe é um agrupamento de versos: 

Alma minha gentil que te partiste 

Tão cedo desta vida, descontente, 

Repousa lá no céu eternamente 

E viva eu cá na Terra sempre triste. 

                                 Camões 

RimaNo que tange à rima, trata-se do resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras, tanto 

no final como no meio dos versos (rima interna).    

   Rima Interna 

Também chamada de rima interior, ela ocorre no meio dos versos. Exemplo: 

“O ar. A folha. A fuga. 

No lago, um círculo vago. 

No rosto, uma ruga.” 

(Haicai “O Pensamento” de Guilherme de Almeida) 

Rima Externa 

Também chamada de rima final, é a forma mais utilizada, donde a rima ocorre no final dos versos. 

Exemplo: 

“O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente.” 

(Trecho do poema “Autopsicografia” de Fernando Pessoa) 
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ATIVIDADES DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

 

Leia este poema, escrito por Patativa do Assaré: 

 

Cresci entre os campos belos 

De minha adorada Serra, 

Compondo versos singelos 

Brotados da própria terra, 

Inspirados nos primores 

Nos campos com suas flores 

De variados formatos 

Que pra mim são obras-primas, 

Sem nunca invejar as rimas 

Dos poetas literatos. 

 

Ispinho e fulô. Fortaleza: UECE, 2001. 

 

Questão 1 – O poema lido tem a finalidade de: 

a) contar uma história de vida.  

b) caracterizar a Serra, onde vivia o poeta.  

c) destacar a importância da criação de versos.  

d) criticar a obra dos poetas literatos.  

 

Questão 2 – Em todos os versos, nota-se a marca da 1ª pessoa (EU), exceto em: 

a) “Cresci entre os campos belos”. 

b) “De minha adorada Serra”.  

c) “Brotados da própria terra”. 

d) “Que pra mim são obras-primas”.  

 

Questão 3 – Identifique a alternativa em que um substantivo rima com um adjetivo:  

a) “belos” e “singelos”. 

b) “primores” e “flores”. 

c) “formatos” e “literatos”.  

d) “obras-primas” e “rimas”.  
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Questão 4 – Registra-se um traço da linguagem informal (Linguagem do dia a dia, sem se preocupar 

com erros) em: 

a) “Compondo versos singelos”. 

b) “Inspirados nos primores”. 

c) “De variados formatos”. 

d) “Que pra mim são obras-primas”. 

 

Questão 5 – Baseando-se no poema acima , faça uma paródia do poema falando sobre você 

  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


