
FICHA DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 
 

Para a realizar a leitura dos sonetos desta aula, seguem algumas sugestões: 
 
1. Leia o poema mais de uma vez e com bastante atenção. Faça também a leitura                
em voz alta, para ouvir suas particularidades, sua sonoridade. Observe seu ritmo e             
identifique suas rimas. 
 
2. É importante atentar ao que está escrito. Evite interpretar com base no que              
imaginou ou que gostaria que estivesse escrito. 
 
3. Cuidado para não ultrapassar os limites da obra. Você pode (e deve) dar a ela                
uma nova dimensão interpretativa, pessoal, mas mantenha-se dentro do poema o           
tempo todo. É no texto do soneto que você encontrará todos os elementos para a               
sua interpretação. 
 

Quanto à estrutura dos sonetos analisados, responda: 

Soneto XIII (Olavo Bilac) (   ) Soneto Italiano    (   ) Soneto inglês 

Soneto XII (William Shakespeare) (   ) Soneto Italiano    (   ) Soneto inglês 

O soneto Rio verde, de Lenilde Freitas é diferente dos dois outros sonetos             
analisados inicialmente nesta aula. Quais são essas diferenças?  

 
 
 
 

Identifique o tema dos sonetos analisados. 

Soneto XIII (Olavo Bilac) 
 

 

Soneto XII (William Shakespeare) 
 

 

Rio verde (Lenilde Freitas) 
 

 

 
 
 
 
 
 



Nos sonetos, é comum encontrar versos encadeados. Isso significa que a           
parte final de um verso aparece como início do verso seguinte. Este recurso             
é denominado enjambement e tem a função de quebrar a monotonia de            
versos completos no soneto. Também pode ser chamado de cavalgamento.          
Localize nos sonetos um exemplo de enjambement. 

Soneto XIII (Olavo Bilac)  
 

Soneto XII (William Shakespeare)  
 

Rio verde (Lenilde Freitas)  
 

Você conhece a expressão “Fechou com chave de ouro”? Ela vem do            
soneto e tem relação com o verso final, que representa uma síntese do             
poema. Registre abaixo a chave de ouro dos sonetos analisados. 

Soneto XIII (Olavo Bilac) 
 

 

Soneto XII (William Shakespeare) 
 

 

Rio verde (Lenilde Freitas) 
 

 

 
Inspirado pelo Soneto XIII, de Olavo Bilac use sua criatividade e faça um desenho,              
colocando no papel a imagem construída pelo poeta para emocionar seus leitores. 
 
Após finalizar seu desenho, responda oralmente,compartilhando com a classe suas          
impressões: como a estrutura de estrofes do soneto contribui para a construção do             
sentido do poema?  


