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Questão 01 – Roseana Murray escolheu palavras como títulos de seus, poemas seguindo a ordem 

alfabética, deixando clara a importância do alfabeto no aprendizado da leitura, ou seja, ele é o 

passo inicial para penetrar no mundo simbólico da escrita, onde tudo começa pela letra A, a 

primeira letra, e termina no Z, última letra do alfabeto. 

    Empregue uma das palavras abaixo para compor um poema, mas que tenha como inspiração 

também a delicadeza. (Apenas uma estrofe). (1,2) 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Questão 02 – Releia os versos do poema “Esperança” (1,4) 

 

“Muitos são os que acreditam 

Em coisas simples e limpas, 

Em coisas essenciais, 

Amor, amizade, delicadeza, paz, 

E tantas outras palavras, 

Antigas e urgentes.” 

a) Explique por que as palavras citadas – amor, amizade, delicadeza, paz e tantas outras são 

antigas e urgentes. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Para você, que outras palavras são urgentes e antigas? Explique sua resposta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Questão 03 – Em quase todos os poemas de Roseana Murray, ela emprega a palavra “delicadeza.” 

Observe alguns exemplos: (1,4) 

  

 

 

 

 

a) Qual é intenção da autora em usar a palavra ‘delicadeza” como meio de expressar atitudes e 

emoções no relacionamento com as outras pessoas, em seus poemas? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

“Com delicadeza se 

pode enxergar a alma...” 

“Com delicadeza 

Abrir as gavetas 

Que guardam 

As palavras de seda.” 

“Infinito é o 

jardim das 

delicadezas” 

“O olhar feito 

carruagem macia de 

conduzir o outro com 

delicadeza.” 



 

_________________________________________________________________________ 

 

Questão 04 – Poesia é um sentimento, um estado de espírito, uma forma de olhar o que nos cerca. 

Ela provém das mais variadas formas de expressão. É o que permite dizer que um quadro, uma 

paisagem, um gesto ou um texto tem poesia, pois expressa sentimentos e emoções. 

    Escolha um poema de Roseana Murray e, a partir das sensações que lhe provoca, transforme-o 

em ilustração poética. Em seguida, faça um breve comentário. (1,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

“Abrir as gavetas que guardam 

as palavras de seda. 

deixá-las sempre 

ao alcance de um sopro, 

prontas para o voo, 

para o ouvido, 

para a boca.”  

 

                                                                                                           Roseana Murray 


