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RÔMULO 

 

ATIVIDADE DE RECUPERÇÃO DE LITERATURA 

Leia: 
O poema visual caracteriza-se por valorizar a imagem como entidade universal. A palavra, no caso, é um complemento muito bem 
explorado e colocado, compondo um todo harmônico capaz de permitir ao expectador, uma infinidade de leituras, de acordo com o 
nível do seu conhecimento, experiência, cultura e escolaridade. A poesia visual transmite uma mensagem não só através da 
linguagem verbal, mas também utilizando recursos diferentes, como a construção de imagens, para chamar a atenção do leitor. 
Através desse tipo de poesia, é possível ter variados pontos de vista sobre uma mesma obra. 
 

01. Levando em consideração o fragmento acima, bem como a leitura do livro “Vendo Poesia”, de Leo Cunha, explique de que 
maneira as ideias contidas no trecho lido se articulam com os elementos presentes no livro. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

02. Ainda em relação à questão anterior, por que, no poema-título “Vendo Poesia”, este encontra-se organizado como numa folha de 
jornal. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Observe o poema: 

 
03. A forma na qual está disposto o poema é importante para a sua compreensão. Ao organizar as palavras de modo não usual, o 

autor imita um pendulo com que intuito? Comente. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

04. No poema “ilusão de ótica”, o eu lírico estabelece uma relação entre o peixe que passa pelo rio, e a mosca que busca passar o 
vidro, porém afirma que esta tenta passar o material porque não vê, diferente do peixe. Explique. 
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

05. No poema “Praça”, o eu lírico explica que esta trata-se de uma linda ilha que é cercada de pressa por todos os lados. Por quê? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

06. Ainda em relação ao poema da questão anterior, o eu lírico o organiza com a palavra pressa escrita três vezes, porém, escreve 
também a palavra “presa”. Comente. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

07. O poema “pedra no caminho” realiza um diálogo com o poema de Drummond: 

No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 

Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 
Na vida de minhas retinas tão fatigadas 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
Tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 
No meio do caminho tinha uma pedra. 

 
 Explique as relações existentes entre os dois poemas.  

 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

08. O eu lírico afirma, no poema “pedra no caminho”, que escrever é como cortar desenhos. Comente. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

09. No poema “Fórmula 1”, a organização dos versos do poema remete a algum tipo de sequência? Comente.  

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. No poema “o cara da esquerda”, por que o eu lírico afirma que nenhuma das personagens retratadas no poema repara a vida que 
as separa? É possível traçar alguma correspondência com a realidade? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 


