
Trechos de textos para atividade  

 

texto 1 

AMAR 
Que pode uma criatura senão, 
senão entre criaturas, amar? 
amar e esquecer, 
amar e malamar, 
amar, desamar, amar? 
 
 
Neste poema, temos duas palavras destacadas… O que essas palavras têm em 
comum? E de diferente? 
 
Qual o significado delas, para entendermos o  poema?  
Será que essas palavras estão no dicionário? 
 
 

texto 2 

Crônica “Transplante de Amor” de Martha Medeiros - Trecho  
“Gastrite é uma inflamação do estômago. Apendicite é uma inflamação do 

apêndice. Otite é uma inflamação dos ouvidos. Paixonite é uma inflamação do 
quê? ” 
 
 
Observem: o que as palavras têm em comum? 
 
O que elas significam? 
 
Pelo texto, o que podemos deduzir que seja uma “paixonite”? 
 
 
texto 3 
Crônica “Diminutivos” de Martha Medeiros - Trecho  
 

“Escolha: ganhar um beijinho ou um beijo? Descolar um dinheirinho ou 
ganhar dinheiro? Comprar um carrinho ou um carro? A maneira como falamos 
revela como nos sentimos: se fazendo conquistas ou recebendo esmolas da 
vida”. 
 



O que há de semelhante e diferente em cada dupla de palavra 
sublinhada? 
 

 

texto 4 

Trecho do poema “Cartas de meu avô” Manuel Bandeira 
 
[...] 

A chuva, em gotas glaciais, 

Chora monotonamente. 

 

E enquanto anoitece, vou 

Lendo, sossegado e só, 

As cartas que meu avô 

Escrevia a minha avó. 

[...] 

Cartas de antes do noivado… 

Cartas de amor que começa, 

Inquieto, maravilhado, 

E sem saber o que peça. 

[...] 

E então… observando essas palavras, é possível perceber se elas se relacionam a 
outras palavras, isto é, se dentro delas existe outra palavra? 
Ficou fácil descobrir o mistério! 
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