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HABILIDADE: Observar as sensações, os sentimentos e as reflexões que o texto 

literário desperta no leitor. 

 



Ferreira Gullar, um dos grandes poetas brasileiros da atualidade, é autor de “Bicho 

urbano”, poema sobre sua relação com as pequenas e grandes cidades. 

  

                                             BICHO URBANO 

Se disser que prefiro morar em Pirapemas 

ou em outra qualquer pequena cidade do país 

estou mentindo 

ainda que lá se possa de manhã 

lavar o rosto no orvalho 

e o pão preserve aquele branco 

sabor de alvorada. 

 

A natureza me assusta. 

Com seus matos sombrios suas águas 

suas aves que são como aparições 

me assusta quase tanto quanto 

esse abismo 

de gases e de estrelas 

aberto sob minha cabeça. 
                                           (GULLAR, Ferreira. Toda poesia. Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1991.) 

 



Embora não opte por viver numa pequena cidade, o poeta reconhece elementos 

de valor no cotidiano das pequenas comunidades. Para expressar a relação do 

homem com alguns desses elementos, ele recorre à sinestesia, construção de 

linguagem em que se mesclam impressões sensoriais diversas.  

  

1. Assinale a opção em que se observa esse recurso. 

(A) “e o pão preserve aquele branco / sabor de alvorada.” 

(B) “ainda que lá se possa de manhã / lavar o rosto no orvalho” 

(C) “A natureza me assusta / Com seus matos sombrios suas águas” 

(D) “suas aves que são como aparições / me assusta quase tanto quanto” 

(E) “me assusta quase tanto quanto / esse abismo / de gases e de estrelas” 
 
2. O eu lírico afirma que a natureza o assusta e usa o termo “sombrio” para 

relacionar alguns elementos que o assustam. Que elementos sombrios são 

esses, ao ver do eu lírico? 

  

3. O eu lírico compara elementos sombrios da natureza com elementos sombrios 

da urbanidade. Quais são os elementos sombrios da urbanidade citados por ele? 

  

4. Como você justificaria o título do poema “Bicho urbano”? 

  

5. Você se considera um bicho urbano? 
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