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ANO DE ENSINO: 3º ano – ENSINO MÉDIO  
  
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 
  
HABILIDADE DESENVOLVIDA: Perceber o Modernismo como um momento de relação da obra 
literária com os acontecimentos sociais, políticos e culturais. 
 



Leia os poemas de Alberto Caeiro, a seguir  e, na sequência, a tirinha.  

 

 

Texto 1         

 

  O meu olhar 

O meu olhar é nítido como um girassol. 

Tenho o costume de andar pelas estradas 

Olhando para a direita e para a esquerda, 

E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo a cada momento 

É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem... 

Sei ter o pasmo essencial 

Que tem uma criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras... 

Sinto-me nascido a cada momento 

Para a eterna novidade do Mundo... 

  
 



Texto 2           

 

Há metafísica bastante em não pensar em nada. 

 

Há metafísica bastante em não pensar em nada. 

[...] 

O mistério das cousas? Sei lá o que é mistério! 

O único mistério é haver quem pense no mistério. 

Quem está ao sol e fecha os olhos, 

Começa a não saber o que é o Sol 

E a pensar muitas coisas cheias de calor. 

Mas abre os olhos e vê o Sol, 

E já não pode pensar em nada, 

Porque a luz do Sol vale mais que os pensamentos 

De todos os filósofos e de todos os poetas. 

[...] 

 



Texto 3 



Com base na leitura do poema de Alberto Caeiro e na tirinha sobre Fernando Pessoa, 

responda às seguintes questões. 

 

1. Identifique um exemplo em que a fala “o amor é uma amostra mortal da imortalidade” 

relaciona-se um verso do poema de Alberto Caeiro, considerando as relações 

contraditórias do eu poético por meio de antíteses. 

 

2. Cite versos que mostrem a concepção de “visão / ver”, segundo o eu poético, Alberto 

Caeiro. 

 

3. Comente a frase “O amor é uma amostra mortal da imortalidade”, dita por Fernando 

Pessoa no segundo quadrinho da tirinha. 

 

4. Para saber mais: Muitas pessoas têm usado frases de Fernando Pessoa em status e 

nas publicações nas redes sociais. Pesquise outras frases desse escritor português, 

disponíveis em site na internet, como no link.  https://www.frasesfamosas.com.br/frases-

de/fernando-pessoa/. Acesso em 18. Jun. 2020.  
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