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Proposta de Redação – Fundamental II 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos sobre o gênero, 

escreva uma prosa poética baseada no poema “A bailarina”, de Cecília Meireles. Na prosa 

poética, não há alguns elementos característicos dos poemas, como a rima e a métrica, mas nela 

são expressos sentimentos e emoções.  

TEXTO I 

A bailarina 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

Não conhece nem dó nem ré 

mas sabe ficar na ponta do pé. 

 

Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá 

 

Não conhece nem lá nem si, 

mas fecha os olhos e sorri. 

 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 

e não fica tonta nem sai do lugar. 

 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

e diz que caiu do céu. 

 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

 

Mas depois esquece todas as danças, 

e também quer dormir como as outras crianças. 

Fonte 1: https://leiturinha.com.br/blog/os-melhores-poemas-de-cecilia-meireles-para-criancas/. Acesso em: 09 jul 2019. 



 

WWW.IMAGINIE.COM 

TEMAS DE REDAÇÃO 

2019 

 

TEXTO II 

A poesia além de um poema 

A prosa poética pode estar vinculada a um microrrelato ou a um conto. Esse tipo de prosa tem 

maior liberdade em relação à estrutura gramatical do que à composição de um poema. 

Diferentemente de um poema, o microrrelato que inclui a prosa poética não pode ser analisado do 

ponto de vista da métrica e da rima, entretanto, quando é escrito tem musicalidade e ritmo. 

O poeta pode sentir-se mais limitado ao expressar um sentimento através de um poema de poucas 

palavras do que a um texto de prosa poética. Uma atitude lírica e romântica que proporciona um 

estilo elegante e repleto de beleza ao texto. A estrutura da linguagem da prosa poética tem um 

protagonismo muito importante em relação ao uso de seus recursos estilísticos, proporcionando 

uma intensidade literária ao texto através da expressão dos seus sentimentos. 

Um dos objetivos do escritor de uma prosa poética é a busca pela beleza e o deleite estético dessa 

perfeição. Neste tipo de composição, pode valorizar-se mais à expressão dos sentimentos do que 

o fato de querer desenvolver um argumento específico. 

O uso dos símbolos e das metáforas ajuda a recriar possíveis imagens de um caráter literário. É 

uma literatura muito expressiva que, em alguns casos, pode decompor-se em pequenos versos 

dentro do próprio texto. 

Um dos pontos mais importantes da prosa poética é lembrar que a poesia pode ir além das formas 

tradicionais de um poema - possuidor de métrica e ritmo já estabelecidos - já que a beleza não 

tem limites. Os parágrafos compõem a estrutura da prosa poética. 

Fonte 2: https://queconceito.com.br/prosa-poetica. Acesso em: 09 jul 2019. Adaptado. 

TEXTO III 

O luxo da simplicidade 

Um dia ela fez as malas e sem olhar para trás abandonou o luxo dos sentimentos vazios em que 

vivia. No interior deles era frio demais e sua alma estava adoecendo. Foi morar nos confins do 

coração singelo do rapaz. Sabia que lá era um lugar seguro, espaçoso, ensolarado, arejado e 

embora a casinha fosse simples, havia sido projetada com esmero para que ela pudesse habitá-la. 

Lá, o clima era ameno, com a temperatura ideal para florescer bons sentimentos e manter os 

canteiros de amor-perfeito em plena floração o ano inteiro. Na casinha pintada de paz, havia 

flores na varanda, um jardim de reciprocidade a sua volta e uma vista deslumbrante para um mar 

de sentimentos doces. À tardinha no poente dos seus braços, ela adormecia tranquila, coberta pelo 
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manto de estrelas que brilham na constelação de amor dos olhos dele e, assim dorme até que o 

calor daqueles lábios tão amados a acorde como o sol vestido com um beijo de amor. 

Fonte 3: https://www.recantodasletras.com.br/prosapoetica/6691344. Acesso em: 09 jul 2019. 

 

 

 


