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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 62  
DISCIPLINA Português 

ANO(S) 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Oralidade – Sintetizar a informação recebida. 

• Educação literária – Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes 
autores e géneros: texto poético. 

• Escrita – Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário 

diversificado e uso correto dos sinais de pontuação. 

“Coitado! que em um tempo choro e rio”, de Luís de Camões. 
“Se estou só, quero não ‘star!”, de Fernando Pessoa. 

 

 
 

1. Lê atentamente o soneto de Luís de Camões. 
 

Coitado! que em um tempo choro e rio; 
Espero e temo, quero e aborreço; 
Juntamente me alegro e entristeço; 
Dũa cousa confio e desconfio. 
 
Voo sem asas; estou cego e guio; 
E no que valho mais menos mereço. 
Calo e dou vozes, falo e emudeço, 
Nada me contradiz, e eu aporfio. 
 
Queria, se ser pudesse, o impossível; 
Queria poder mudar-me e estar quedo; 
Usar de liberdade e estar cativo; 
 
Queria que visto fosse e invisível; 
Queria desenredar-me e mais me enredo: 
Tais os extremos em que triste vivo! 
 

2. Transcreve expressões que evidenciem as seguintes ideias: 
a) a simultaneidade de emoções contraditórias; 
b) a expressão de ideias em contraste com o silêncio. 

3. Explicita o sentido do verso “E no que valho mais menos mereço.” 
4. Expõe o último desejo manifestado pelo sujeito poético. 
5. Faz a análise formal do poema. 
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Lê atentamente o poema de Fernando Pessoa.  

Se estou só, quero não ‘star, 
Se não ‘stou, quero ‘star só. 
Enfim, quero sempre estar 
Da maneira que não estou. 
 
Ser feliz é ser aquele. 
E aquele não é feliz, 
Porque pensa dentro dele 
E não dentro do que eu quis. 
 
A gente faz o que quer 
Daquilo que não é nada, 
Mas falha se o não fizer 
Fica perdido na estrada. 
 

1. Caracteriza o sujeito poético. 

2. Indica o valor expressivo do conector “enfim”. 

3. Explicita o que distingue e aproxima o sujeito poético de “aquele”. 

4. Explica a que se referem o segundo e o quarto versos da última estrofe. 

5. Divide o poema em partes lógicas e justifica a tua resposta. 

6. Faz a análise formal do poema. 


