


LEITOR + TEXTO = LEITURA

Pensar

Conhecer

Interpretar

Compreender

Ler
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LER – o ato em si, de que qualquer pessoa alfabetizada, por

definição, é capaz.

COMPREENDER – perceber, apreender intelectualmente o

que se leu.

INTERPRETAR – dar um sentido, um significado, ao que foi

lido.
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CONHECER – tomar para si o sentido encontrado,

agregando experiência e conhecimento ao seu

acervo cultural.

PENSAR – refletir sobre a leitura, produzindo

conhecimento.
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PARDALZINHO 
MANUEL BANDEIRA

O pardalzinho nasceu
Livre. Quebraram-lhe a asa.
Sacha lhe deu uma casa,
Água, comida e carinhos.
Foram cuidados em vão:
A casa era uma prisão,
O pardalzinho morreu.
O corpo, Sacha enterrou
No jardim; a alma, essa voou
Para o céu dos passarinhos!

LEITURA E COMENTÁRIOS SOBRE A
LINGUAGEM LITERÁRIA: CONOTAÇÃO / 

DENOTAÇÃO / POLISSEMIA... / SIGNIFICAÇÕES
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PARDALZINHO 
MANUEL BANDEIRA

O pardalzinho nasceu
Livre. Quebraram-lhe a asa.
Sacha lhe deu uma casa,
Água, comida e carinhos.
Foram cuidados em vão:
A casa era uma prisão,
O pardalzinho morreu.
O corpo, Sacha enterrou
No jardim; a alma, essa voou
Para o céu dos passarinhos!

APLIQUE SEUS CONHECIMENTOS 
DE ESTUDOS LITERÁRIOS
E A SEGUIR RESPONDA 

ÀS QUESTÕES
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1. Pelo que podemos depreender do texto, Sacha é, provavelmente, o nome:

A) de um general romano.
B) do passarinho.
C) de uma criança.
D) que serve de pseudônimo do poeta.
E) de um homem cuja profissão era tratar de animais.

2. O pardalzinho morreu porque:

A) estava mortalmente ferido.
B) não podia suportar a prisão.
C) a comida não era suficiente.
D) Sacha não sabia tratar de pássaros.
E) apesar dos carinhos de Sacha, o ferimento não foi bem tratado.



LÍRICO = sentimentos / emoções / poesia em geral;

NARRATIVO = técnica da narração / Objetividade; 

DRAMÁTICO = textos de encenação / diálogos.
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1. LÍRICO: ritmo e melodia; mundo interior (eu lírico)

➢ FORMAS FIXAS:

Haicai = 3 versos / natureza e vida conjugados /
Estrutura métrica: 5-7-5

Um sereno lento

algumas recordações

molham minha face

(Marins)

Uma folha morta.

Um galho no céu, grisalho.

Fecho a minha porta.

(Guilherme de Almeida)
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