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LITERATURA

Capítulo 11

Noções de teoria do verso

01  Espera-se que o aluno indique outros poetas, ou até mesmo 
contas do Twitter que são voltadas para a divulgação da 
poesia e da literatura de um modo geral. Atualmente, os 
poetas costumam usar as redes sociais como forma de 
divulgar o seu trabalho, o que acaba in� uenciando outras 
pessoas a escreverem os seus próprios poemas/textos.

02  São textos curtos e concisos que verbalizam pensamen-
tos e sentimentos, podendo proporcionar uma re� exão 
� losó� ca. Além disso, espera-se que o aluno faça alusão à 
linguagem poética ou literária. 

03  Resposta pessoal. O aluno deve re� etir se a limitação de 
caracteres seria um impedimento ou uma abertura para a 
criação de poemas.

04  O texto permite que o aluno entenda a poesia como 
aquilo que transborda de dentro do poeta. É a necessi-
dade de externar o que não cabe mais nele mesmo, o que 
ele não pode mais guardar para si.

05  A poesia de Pedro Gabriel é composta por textos curtos, já 
que são escritos em guardanapos, limitando o tamanho do 
poema; assim como os tweets de Carpinejar, que possuem 
a limitação de 140 caracteres. Além disso, possuem uma 
estrutura semelhante ao aforismo, com temáticas sobre 
sentimentos, o fazer poético e as relações interpessoais.

06  As redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram, entre outras) 
são muito utilizadas para divulgação do trabalho de escrito-
res contemporâneos. Vê-se uma forte tendência a agregar 
as práticas dessas plataformas ao modo de fazer literatura, 
inovando e tornando a obra acessível a vários públicos.
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01  Procusto cortava ou esticava seus convidados a � m de 
que coubessem em sua cama. Alguns escritores preci-
sam “cortar” ou “esticar” suas ideias para que elas cai-
bam em determinados tipos de verso. Isso faz com que 
muitas ideias sejam limitadas pela metri� cação. Mário de 
Andrade, ao fazer essa comparação, critica essa prática, 
pois, assim como Procusto era considerado um vilão into-
lerante, a métrica pode limitar a criação poética. 

PARA COMPREENDER
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01  A palavra contrário e o pre� xo des- apresentam ideia de 
oposição. Postos juntos, a ideia de oposição se estabelece 
ainda mais forte. O texto de Leminski, que não é metri� -
cado, fala sobre os “problemas” que surgiram durante a 
produção do texto, como a “desobediência” das palavras, 
em uma clara demonstração que, nem sempre, as ideias 
cabem no verso.

02  Resposta pessoal.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  João Cabral de Melo Neto acredita que o trabalho de arte 
vale mais do que a inspiração, como pode ser constatado 
no � nal da frase: “O artista intelectual sabe que o trabalho 
é a fonte da criação e que a uma maior quantidade de tra-
balho corresponderá uma maior densidade de riquezas.”.

02  Espera-se que os alunos apresentem argumentos para 
ambas as formas de se produzir textos, pois há valor nas 
duas maneiras: os que escrevem pela inspiração geral-
mente produzem poemas em verso livre; os que escrevem 
por trabalho de arte podem escrever seguindo as regras de 
metri� cação e, ainda assim, escrever textos de qualidade.

03  A metri� cação é a técnica utilizada para medir o tamanho 
de um verso. Os leitores podem perceber o ritmo dos poe-
mas e, em alguns casos, perceber a intencionalidade do 
texto por meio de sua estrutura, ou seja, o conhecimento 
sobre metri� cação ajuda na interpretação dos poemas.

04  a) A aldeia é simples e grandiosa da sua própria maneira, 
enquanto a cidade esconde o horizonte, ou seja, impede 
seus habitantes de verem além do que ela tem.

b) A liberdade dos versos representa uma forma de com-
paração com a liberdade que há na aldeia.

05  B

(2) “Haikai”, de Mario Quintana.
(3) Último terceto do poema “Sete anos de pastor Jacó 

servia”, de Luís de Camões.
(4) Quadrinha popular.
(1) Poema “Cota-zero”, de Carlos Drummond de Andrade.
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ATIVIDADES PROPOSTAS

01  B

 O poema re� ete sobre a ideia de metri� cação e está orga-
nizado em versos de oito sílabas métricas: 

 Um | ca|na|vial | tem | a ex|ten|são (8 sílabas métricas) 
an|te a | qual | to|do | me|tro é | vão. (8 sílabas métricas)

02  A

 Ao a� rmar que todo o metro é “vão”, o eu lírico demons-
tra como é ine� caz para medir um canavial.

03  A

 Observe a seguir a escansão dos versos apresentados:

 Den|tro | do e|ter|no | gi|ro u|ni|ver|sal (10 sílabas métricas)

 Das | cou|sas | tu|do | vai e |vol |ta à | al|ma | da | gen|te 
(12 sílabas métricas)

 Mas | se | ne|sse | vai|vém | tu|do | pa|re|ce i|gual (12 sílabas 
métricas)

 Na|da | mais | na | ver|da|de (6 sílabas métricas)

 Nun|ca | mais | se | re|pe|te e|xa|ta|men|te (10 sílabas métricas)

04  B

 Os versos apresentados são redondilhas maiores (ou hep-
tassílabos), ou seja, apresentam 7 sílabas métricas. Para 
tanto, as palavras “Sabiá” e “capoeirão” precisam ser pro-
nunciadas da seguinte forma:

 Um    Sa biá, que me es cu ta (va,)

   1     2   3   4      5  6    7

 num    ca poei rão, es con di (do,)

   1      2   3  4  5   6      7

 Desse modo, a separação dos hiatos (bi-á e po-ei) tornaria 
os versos em octossílabos, aumentando uma sílaba poética.

05  C

I. (V)
II. (F) Em todo o poema, as a� rmações iniciais são rati� -

cadas por meio da apresentação de sentimentos e 
opiniões.

III. (V)
IV. (F) Diferentemente de outras passagens, a segunda 

estrofe apenas faz uma comparação entre “lá”(ci-
dade) e “cá”(aldeia).

V. (V)

06  D

 Na 1a estrofe, o eu lírico expressa a sensação de medo 
que a beleza da vida provoca. Na 2a, justi� ca o impulso 

do jovem pela descoberta da vida com a curiosidade que 
isso lhe provoca. A expressão “Atração pela luz” metafo-
riza o deslumbramento na 3a estrofe, enquanto a 4a sugere 
o segredo e a 5a, o desejo. Assim, está correta a opção D.

07  A
 A dúvida sobre qual será o legado do poeta é o assunto 

principal do eu lírico no poema, algo que é apresentado já 
na primeira estrofe.

08  E

I. (F) Os versos são metri� cados (oito sílabas métricas) e 
apresentam rima.

II. (F) A metáfora estabelecida é com o telegrama.
III. (V)
IV. (V)
V. (F) Há também sequências narrativas, especialmente 

por conta do uso de verbos de ação.

LEIA E ANALISE

01  A balada é marcada pela musicalidade, o que pode ser 
percebido por meio de algumas repetições de palavras 
em versos distintos, como: “À alvorada” e “ao anoitecer”; 
ou do verso “Ela não podia ouvir os pais chamando pela 
� lha”. Outra característica é a presença de algumas estro-
fes de oito versos, as oitavas.

02  Espera-se que o aluno tenha como resposta a epopeia pelo 
estilo narrativo e pela presença de uma personagem central 
que se enquadra como herói.

03  A tradução de um poema com métrica implica na quanti-
dade de sílabas poéticas que cada verso possui. Quando 
há a passagem de um poema para outra língua, pode 
haver perdas de sentido devido, em parte, à diferença de 
sílabas de cada verso. Em “A balada de Mulan”, essa dife-
rença se torna ainda maior, pois o poema pertence a uma 
língua que não utiliza o alfabeto latino. Manuel Bandeira, 
como poeta e tradutor, sabia, portanto, das possíveis per-
das de sentido e, ainda, dos acréscimos necessários que 
um poeta deveria fazer para adequar o poema a uma 
determinada língua.

04  A metáfora compara lebres machos e fêmeas aos seres 
humanos, com o intuito de deixar claro que a diferença 
entre os gêneros é perdida quando “as lebres correm 
lado a lado”, pois, na batalha, não importa ser homem ou 
mulher, ambos podem lutar lado a lado, não existindo a 
hierarquia de gênero.


