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Lusiadas canto i estrofe 105 e 106

Luis Vaz de Cames O Maior Trabalho Épico Português completo e com todas as suas canções. Isso significa que você pode se referir a estrofes únicas. Você ainda não tem um personagem?! Siga @OsLusiadas AllPortuguese Names Canto I, Resorts 105-106 Reflexão poeta nesses dois resorts motivados por um evento sobre o plano de viagem: a chegada da armada
portuguesa em Mombaça, após várias vicissitudes ocorridas em Moçambique e Kwiloa, urdidas Bacchus.             De fato, após o consílio dos deuses no Olimpo, onde duas correntes são formadas - uma em apoio à companhia de Gama - liderada por Vênus - e a outra oposição - liderada por Baco - e onde Júpiter decide ajudar os portugueses a chegar à Índia, Baco prepara
várias armadilhas para eles em Kwiloa - Moçambique - e Mombaça, cujo rei estava convencido de sua destruição.             Nos quatro versos originais do resort 105, o poeta se refere à traição que está sendo preparada em Mombaça pelos portugueses. Na verdade, a mensagem (mensagem) que os mensageiros trazem, na aparência e secretamente, amizade, mas na verdade é
um grande perigo (metáfora do veneno debaxo vem coberta - artigo 2º) e inimizade (v. 3). No entanto, a traição acabou não consumada, uma vez que foi descoberta (De acordo com o engano foi descoberto. - Art. 4).             Versículos 5 e 6 (observação da metáfora do versículo 6) introduzem o tema da reflexão: a incerteza da vida humana, a incerteza que decorre dos grandes
perigos (O! grandes e muito graves perigos! - notar interjeições e adjetivos grandes e muito graves, é em superlativos absolutos sintéticos que dão um tom hiperbólico de perigo e sua gravidade), e incerteza (... nunca um certo modo de vida... - Art 6) que a caracterize. A exclamação do versículo 8 - combinado com versículos 5 e 6 e a metáfora do versículo 6 - reforça a ideia de
extrema incerteza que uma pessoa encontra.             Por sua vez, os quatro versos introdutórios do Resort 106 referem-se aos perigos enfrentados pelas pessoas, como visto na tabela a seguir: estilisticamente, o uso da concursia da construção, o anforismo, a hipérbole e a antítese, os recursos presentes nesses quatro versos, que mostram os perigos a que uma pessoa é
exposta tanto no mar quanto na terra, reforçada pelo uso da repetição - tanto.             Os últimos quatro versículos são apresentados como uma pergunta (pode um homem, um animal terra tão pouco, superar sua pequenidade diante de um universo muito mais poderoso do que ele?), através do qual (e anáforos do universo?), através do qual (e anforres 5 e 6) Kames enfatiza o
estado de grande fragilidade de uma pessoa que dificilmente será capaz de encontrar um lugar onde possa estar seguro, dada a enorme disparidade entre ele e o céu tranquilo. Portanto, o poeta chega à conclusão de que o homem dificilmente consegue encontrar segurança e calma (Onde uma pessoa fraca é bem-vinda - Art.5) em um universo hostil que está armado contra
ele, dada a sua pequenidade e fragilidade (onde ele proporcionará uma vida curta - Arte 6 - um meme da brevidade da vida humana). A metáfora e a hipérbole do versículo 8, combinada com o interrogatório, enfatizam a narrativa da fraqueza humana e pouca probabilidade diante do universo.             Levando em conta o conteúdo da Oferta (I, 1-3) em relação ao herói Os
Luciadas, parece que a intenção do poeta, com essa reflexão, de exaltar a bravura dos portugueses, que, embora sejam pequenos (bico da terra tão pequeno - contra 8), ganhou os maiores problemas. Deve-se notar também que os dois versos finais são um ponto de partida para a farsa dos portugueses como heróis. Na verdade, apesar de sua fragilidade como seres
humanos, eles se atrevem a navegar em mares desconhecidos e desafiar a natureza e vários perigos, indo além de sua condição humana.             Assim, o tema desses dois resorts é a fragilidade e efêmeridade da vida humana diante dos grandes perigos enfrentados no mar e na terra, bem como nas circunstâncias da vida. E o poeta lamenta esses perigos, essa incerteza e
incerteza a que uma pessoa está exposta, em todos os lugares, sem qualquer abrigo ou porto seguro.             Quanto à estrutura interna, a reflexão pode ser dividida em três pontos: . Introdução (vv. 1-4, 105): traição preparada para os portugueses; . desenvolvimento (artigo 5º, 105 - artigo 4º, 106): perigos que espreitam humanos em terra e no mar; . conclusão (vv. 6-8, 106):
fragilidade humana. Página 2. Programa 10º ano - Tempo/períodos literários - ORALIDADE . Entendimento Oral - Relatório - Documentário - Expressão Oral Kommersant - Apresentação Oral (PP) - Síntese - Avaliação Crítica - LEITURA - Relatório de Viagem - Artigo de Distribuição Científica - Exposição - Avaliação Crítica - REDAÇÃO - Síntese - Exposição sobre o Assunto -
Avaliação Crítica. Exemplo 1. - EDUCAÇÃO LITERÁRIA 1 - Poesia Trovadoresca - Poesia e as origens da literatura portuguesa.           - O início da poesia e da prosa em Portugal.           - Transmissão de texto medieval.         Pisos.           - Contextualização histórica - Canções de um amigo: - Definição.                - A origem da canção de um amigo.                - Características da
garota.                - As características de um amigo.                O papel da mãe.                Aproximado.                Classificação temática.                Classificação formal.                - O espaço da canção de um amigo.                Tempo na canção de um amigo.                - A estética da canção de um amigo (simbolismo).                Funções.                Originalidade.                - Perfeita
concorrência.                Lakes-Prem.                Valor do documentário.                Análise:. Ondas do Mar Vigo (Martin Kodex) . Flores de ia, alfineta verde ai flores. Para souto de Crexente (Jo'o Airas de Santiago) - Para leitura multidimensional do pastor pastor José Eiras de Santiago.                     . Para nossas mães irem para San Simon. Digada, filha, filha de musgo. Como eu
vivo mal, mãe, minha amiga. Levada, uma amiga que domides manhanas frias. Sedia-m'eu na hermitage de San Simion - Canções de Amor: - Definição.                - Origem: . A situação político-social e cultural da Provença: - Razões para despertar a canção de amor em Portugal.                          - Canções da gesta.                          - O lise do amor.                              
. Características: - Supremacia feminina.                                    Amor educado.                                    - Amor educado e casamento.                                     Ato de amor.                               . Possíveis explicações do fenômeno da poética do amor educado.                - Tema e análise de canções de amor.                - Classificação de canções de amor.                - Características e
estética das canções de amor.                - Dispositivos poéticos de influência provençal.              Análise:. Que suculência musgo senhor hey.                     .           - Canções de ridículo e mal: - Prova osirvent e sátira trovador.                Subgêneros.                - Canções de ridículo.                 Canções em mente.                Temas.                - Tipos de sátira.                Variedades.    
           Funções.                Valor do documentário.                Análise:.           - ESTUDOS: - Sobre a poesia de Martim Kodax.                     - Uma coleção de textos e aliyah.      2. Fernao Lopez - Vida. Documentário (série Granda Livros) - Obra - Historiografia portuguesa para Fernao Lopez.           - Fernao Lopez, cronista do reino.           Contexto histórico.           Joan I- um retrato
épico.           - Fontes Fernao Lopez.           O conceito de história e método hisorioográfico.           - Aprovação da consciência coletiva.           Criando uma identidade nacional.           Atores individuais e coletivos.           - O estilo e a narrativa de Fernao Lopez.           Partes da Crônica de D. Joan I.           - Estrutura externa das Crônicas do D.I.           - A Crônica de D. Joan I:
. Prólogo. Capítulo 11. Capítulo 115. Cap 148 3. Gil Vicente - Teatro Pré-Vincent.           Farsa.           - Classificação teatral Gil Vicente.           - A ideologia de Gil Vicente: . Objetivos: - Função lúdica e de limpeza.                     - O lema do ridendo, castigar mundos.                     - Os objetivos da sátira do Vincent.                .                .           - Fars Ines Pereira. O argumento faz
parte.                . Assunto.                . Implementação do provérbio.                . Fachada da 1ª edição.                . Personagens: - Papel ou alívio.                     Design.                     - Retrato/característica: . Inês Pereira;                          . Thero Marquez;                          . Escudeiro Bras da Mata;                          . Mãe, eu não vou.                        . Linor Vaz;                        
 . Jogadores judeus;                          . Um eremita;                          . Um jovem;                          . Garotas e jovens.                . Visão crítica da época - Ridendo, Castigate Worlds: - Comic: . Idioma. Situação. personagem - Ironia - Tipo de personagens. A apresentação do cotidiano na farsa.      4. Kames (Rimas) - Contextualização Histórica e Literária - Renascimento:
. Europa:. Sociedade. Cultura: Renascimento, Humanismo, Classicismo. Origem. Portugal:. Contexto Português. Contrarreforma e aliança com a Espanha. Renascimento em Portugal - Comum: . Renascimento. Humanismo. Classicismo - Soneto - Figuras portuguesas: . Sa de Miranda: - Vida - trabalho - Entre tradições medievais e inovações italianas - Sa de Miranda e a nova
medida . Antonio Ferreira: - Vida - Obra - Rimas: . Apresentação do trabalho - Tópicos. Síntese - Redondilhas (4): . Descalço vai para a fonte;                . Os bons que sempre vi passar (trabalho estudantil);                .            - Sonetos (8): . Céu, terra, vento tranquilo;                     . É um pássaro luxuoso e bonito;                     . Há um pássaro luxuoso e doce (o trabalho dos
alunos);                     .  5. Kames (Os Luciadas) - Os Luciadas na corrente portuguesa.              - Épico;             - Épicos;             Gênesis;             O nome             - Elementos de um gênero épico;             Estrutura externa;             Estrutura interna;           Esquema de viagem;             - Vídeo: Uma grande série de livros.           - Revisão - Constituição da Matéria Épica: . Canta
para mim, você. 1 a 18 - Síntese (PP) . Canto IX: - ests. 52 e 53 - ests. 66 a 70 - ests. 89 a 95. Canto X: ests. 75 a 91 - Reflexões do Poeta: . Canto I, resorts 20-21 (intertextualidade com O dos Castelos);                      . Canto I, resorts 105-106;                     . Canto V: ests. 92 a 100.  Esquina VI, resorts 95-99 . Canto VII: ests. 78 a 87. Canto VIII: ests. 96 a 99. Canto IX: ests. 88
a 95. Canto X: ests. 75-91 - Machine World - Síntese (PP) . Canto X: ests. 145 a 156 - Síntese (PP) - Pensamentos / Reflexões do Poeta (Síntese).                     - Heroísmo/herói.      6. História Trágica-Marinha: As Aventuras Horríveis de Jorge de Albuquerque Coelho (1565) - Análise de Trechos (PP).                - Síntese (PP). GRAMÁTICA 1. Português: gênese, variação e
alteração 1.1. Os principais estágios da formação e evolução da língua portuguesa: (a) do indo-europeu ao latim b) do latim ao português galego: - latim vulgar e romantização;                          Substratos e superstratos;                          - as principais línguas românticas.                     c) do português ao português (etapas portuguesas): - Português (século XI2-XV);                        
 - português clássico (século XVI a XVIII);                          - Português (do século XIX).                       d) bibliografia: - História da língua portuguesa (Paul Thiesier);                                 - História da Língua Portuguesa (Maria Cristina de Assis);                                 História da língua, Rodrigo Gonçalves e Renato Basso;                                 - Roteiro da história da língua portuguesa
(Ana Banza, Alia);                               - Curso histórico de Português (Ivo Castro).           1.2. Fonética e fonologia (a) processos de inserção fonológica: próteses, epenses e paragog;                     b) processos de supressão fonológica: afendrose, sincop e apocop;                     c) processos fonológicos de mudança: som, não-mimos, redução de vogais; compressão (mania e
synoresis), vocalização, metatismo, assimilação e dismilação.           1.3. Etimologia (a) etimologia;                     b) palavras divergentes e palavras convergentes.           1.4. Geografia do português no mundo: (a) Português Europeu e Português-Europeu;                     b) o principal crioulo português.      2. Sintaxe 2.1. Funções de sintaxe: (a) sujeito;                     b) predicado;      
              c) Narração;                     d) Adição direta;                     Adição indireta;                     f Suplemento oblíquo;                     Predicar o objeto;                     Complementar o agente passivo;                     O modificador;                     (restritivo e positivo);                     (k) Suplemento de predicado direto;                     (l) Adicionar o nome;                     m) suplemento do adjetivo.  
        2.2. Frase complexa (a) renova e consolida o conteúdo estudado no campo da educação básica: - frases coordenadas copuladas, obversas, dever, persuasivas e explicações;                          - os principais subordinados d'orações: - relativo;                               - complativa;                          - adjetivo de sentenças subordinadas: - restritiva;                               Explicativo;        
                 -Ofertas subordinadas adveráveis: - causal - temporária - final - condicional - sequencial                             Concessões - separação comparativa (b) e classificação de orações.      3. Lexicologia 3.1. Arqueais e neologismos.           3.2. Campo léxico e campo semântico.           3.3. Processos irregulares de formação de palavras: - expansão semântica - crédito -
amálgama - abreviação - abreviação - TRUNCATION CINEMA . Nome da Rosa: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 7
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