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Sugestão 2 

Sugestões de materiais digitais de Literatura e de Língua Portuguesa durante o 
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Conteúdos: 

Introdução à teoria da comunicação 

Funções da linguagem 

 

Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=RzdNNWUVzNw&t=517s 

 

ANEXO 

Poemas citados no vídeo 

1. 

Soneto 

 

Pergunto aqui se sou louca 

Quem quer saberá dizer 

Pergunto mais, se sou sã 

E ainda mais, se sou eu 

 

Que uso o viés pra amar 

E finjo fingir que finjo 

Adorar o fingimento 

Fingindo que sou fingida 

 

Pergunto aqui meus senhores 

quem é a loura donzela 

que se chama Ana Cristina 

 

E que se diz ser alguém 

É um fenômeno mor 

Ou é um lapso sutil? 

(Ana Cristina Cesar) 

 

2. 

 

Receita 

Ingredientes: 

2 conflitos de gerações 

4 esperanças perdidas 

3 litros de sangue fervido 

5 sonhos eróticos 

2 canções dos beatles 

Modo de preparar 

https://www.youtube.com/watch?v=RzdNNWUVzNw&t=517s


dissolva os sonhos eróticos 

nos dois litros de sangue fervido 

e deixe gelar seu coração 

leve a mistura ao fogo 

adicionando dois conflitos de 

gerações 

às esperanças perdidas 

corte tudo em pedacinhos 

e repita com as canções dos beatles 

o mesmo processo usado com os 

sonhos 

eróticos mas desta vez deixe ferver 

um 

pouco mais e mexa até dissolver 

parte do sangue pode ser 

substituído 

por suco de groselha 

mas os resultados não serão os 

mesmos 

sirva o poema simples ou com 

ilusões 

(Nicolas Behr) 

 

3. 

olho muito tempo o corpo de um 

poema 

até perder de vista o que não seja 

corpo 

e sentir separado dentre os dentes 

um filete de sangue nas gengivas 

(Ana Cristina César) 

 

4. 

É proibido pisar na  grama, o jeito é 

deitar e rolar. 

(Chacal) 

 

 

 

5. 

Razão de ser 

 

Escrevo. E pronto. 

Escrevo porque preciso 

preciso porque estou tonto. 

Ninguém tem nada com isso. 

Escrevo porque amanhece. 

E as estrelas lá no céu 

Lembram letras no papel, 

Quando o poema me anoitece. 

A aranha tece teias. 

O peixe beija e morde o que vê. 

Eu escrevo apenas. 

Tem que ter por quê? 

(Paulo Leminski) 

 

6. 

João Gostoso era carregador de 

feira livre e morava no morro da 

Babilônia num barracão sem 

número/ 

Uma noite ele chegou no bar Vinte 

de Novembro/ 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo 

de Freitas e morreu afogado. 

 

(Manuel Bandeira) 


