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Agora analise os versos a seguir: “Folga o peixe, a nadar todo inocente,/Medo ou 

receio do porvir não sente/Pois vive incauto do fatal destino...” De acordo com as 
informações contidas nesses versos, qual significado é o mais correto para a ação do 

peixe? Explique por quê? 
 

3. “Se na ponta de um fio longo e fino  
A isca avista, ferra-a inconsciente,  

Ficando o pobre peixe de repente,  
Preso ao anzol do pescador ladino...” Explique com base na leitura desses versos, o 

significado do termo “pescador ladino”. 
 

4.Faça a leitura das duas últimas estrofes do poema e explique a comparação feita 
pelo poeta. 

 

5.Qual é a crítica que o poeta faz nesse poema “ O peixe”? Você concorda com a 
afirmação feita por Patativa do Assaré? Explique? 

 
6.Agora é sua vez de redigir um poema. As informações contidas nele deverão 

consistir em uma crítica implícita à política do nosso país. Siga o esquema de rimas 
adotado pelo poeta, bem como a quantidade de versos e estrofes. Bom trabalho! 

 

Texto para as questões de 1 a 5 

O peixe  

                                                                            

Tendo por berço o lago cristalino,  

Folga o peixe, a nadar todo inocente,  

Medo ou receio do porvir não sente,  

Pois vive incauto do fatal destino.  

Se na ponta de um fio longo e fino  

A isca avista, ferra-a inconsciente,  

Ficando o pobre peixe de repente,  

Preso ao anzol do pescador ladino.  

O camponês, também, do nosso Estado,  

Ante a campanha eleitoral, coitado!  
Daquele peixe tem a mesma sorte.  

 
Antes do pleito, festa, riso e gosto,  

Depois do pleito, imposto e mais imposto.  
Pobre matuto do sertão do Norte! 

Patativa do Assaréd 

 

1.Analise o seguinte verso do poema: 

“Tendo por berço o lago cristalino” ,  

qual é o significado do vocábulo 

berço nesse contexto? 

______________________________

______________________________

___________________________ 

 

2.Observe os significados do verbete 

“incauto”: 
in·cau·to  

(latim incautus, -a, -um) 

adjetivo 
 

1.Que não tem cautela ou prudência.  
2. Que é inocente e sem malícia.   
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