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CAPÍTULO  13 

Interpretação de Texto Poético
Cada vez mais comum em provas de concursos 

públicos, o texto poético possui suas particularidades. 
Nem todas as pessoas possuem a capacidade de ler um 
texto poético, quanto mais interpretá-lo. Justamente 
por esse fato, ele tem sido o predileto dos examinado-
res que querem dificultar a vida dos candidatos.

Antes de passar à interpretação propriamente 
dita, é preciso identificar a nomenclatura das partes 
de um poema. Cada “linha” do poema é chamada de 
“verso”, o conjunto de versos é chamado de “estrofe”. 
A primeira sugestão para quem pretende interpretar 
um poema é segmentar a interpretação por estrofe e 
anotar o sentido trazido ao lado e cada trecho.

Geralmente as bancas pecam ao diferenciar autor de 
eu-lírico. O primeiro é realmente a pessoa por detrás da 
pena, ou seja, é quem efetivamente escreve o texto; o 
segundo é a “voz” do poema, a “pessoa” fictícia, abstrata 
que figura como quem traz o poema para o leitor.

Outro problema muito comum na hora de fazer algo 
dessa natureza é a leitura do texto. Como o texto está 
em uma disposição que não é mais tão usual, as pessoas 
têm dificuldade para realizar a leitura. Eis uma dica fun-
damental: só interrompa a leitura quando chegar a um 
ponto ou a uma vírgula, porque é dessa maneira que se 
lê um texto poético. Além disso, é preciso que, mesmo 
mentalmente, o indivíduo tente dar ênfase na leitura, 
pois isso pode ajudar na intepretação.

Comumente, o vocabulário do texto poético não 
é acessível e, em razão disso, costuma haver notas ex-
plicativas com o significado das palavras, jamais ignore 
essa informação! Pode ser a salvação para a interpreta-
ção do texto lido.
Veja um exemplo:

Nel mezzo del camin (Olavo Bilac)
“Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
E triste, e triste e fatigado eu vinha.
Tinhas a alma de sonhos povoada,
E a alma de sonhos povoada eu tinha…

E paramos de súbito na estrada
Da vida: longos anos, presa à minha
A tua mão, a vista deslumbrada
Tive da luz que teu olhar continha.

Hoje, segues de novo… Na partida
Nem o pranto os teus olhos umedece,
Nem te comove a dor da despedida.

E eu, solitário, volto a face, e tremo,
Vendo o teu vulto que desaparece
Na extrema curva do caminho extremo.”
Existe outro fator extremamente importante 

na hora de tentar entender o conteúdo de um texto 
poético: o título! Nem todo poema possui um título, é 
claro, mas os que possuem ajudam, e muito, na com-
preensão do “assunto” do poema. 

É claro que ter conhecimento do autor e do estilo 
de escrita por ele adotado é a ferramenta mais impor-
tante para que o candidato compreenda com profun-
didade o que está sendo veiculado pelo texto, porém, 
como grande parte das bancas ainda não chegou a 
esse nível de aprofundamento interpretativo, apenas o 
reconhecimento da superfície do texto já é suficiente 
para responder às questões.
Vejamos alguns textos para explanar melhor:

Bem no fundo (Paulo Leminski)
No fundo, no fundo,
Bem lá no fundo,
A gente gostaria
De ver nossos problemas
Resolvidos por decreto

A partir desta data,
Aquela mágoa sem remédio
É considerada nula
E sobre ela - silêncio perpétuo

Extinto por lei todo o remorso,
Maldito seja quem olhar pra trás,
Lá pra trás não há nada,
E nada mais

Mas problemas não se resolvem,
Problemas têm família grande,
E aos domingos saem todos passear
O problema, sua senhora
E outros pequenos probleminhas

 → Interpretação: por mais que trabalhemos para re-
solvermos nossos problemas, a única certeza é a 
de que eles continuarão, pois é isso que nos move. 

Tradução de Sentido
As questões de tradução de sentido costumam ser 

o “calcanhar de Aquiles” dos candidatos. Nem sempre 
aparecem nas provas, mas quando surgem, é celeuma 
garantida. A maneira mais eficaz de resolvê-las é buscar 
relações de sinonímia em ambos os lados da sentença. 
Com isso, fica mais fácil acertar a questão.

Consideremos a relação de sinonímia presente 
entre “alegria” e “felicidade”. Esses dois substantivos 
não significam, rigorosamente, a mesma coisa, mas são 
considerados sinônimos contextuais, se considerarmos 
um texto. Disso, entende-se que o sinônimo é identifi-
cado contextualmente e não depende, necessariamen-
te, do conhecimento do sentido de todas as palavras.

Seria bom se fosse sempre dessa maneira. Ocorre 
que algumas bancas tentam selecionar de maneira 
não rigorosa os candidatos que acabam por cobrar 
o chamado “conhecimento que não é básico” dos 
candidatos. O melhor exemplo é pedir o significa-
do da palavra “adrede”, o qual pouquíssimas pessoas 
conhecem. 



83

Lí
ng

ua
 P

or
tu

gu
es

a

Organização de Texto (Texto Emba-
ralhado)

Em algumas bancas, é comum haver questões 
que apresentam um texto desordenado, para que o 
candidato o reordene, garantido a coesão e a coerên-
cia. Além disso, não é raro haver trecho de texto com 
lacunas para preencher com alguns parágrafos. Para 
que isso ocorra, é mister saber o que significa coesão 
e coerência. Vamos a algumas definições simples. 

 → Coesão é o conjunto de procedimentos e meca-
nismos que estabelecem conexão dentro do texto, 
o que busca garantir a progressão daquilo que se 
escreve nas sentenças. Pronomes, perífrases e si-
nônimos estão entre os mecanismos de coesão 
que podem ser empregados na sentença.

 → Coerência diz respeito à organização de signifi-
cância do texto, ou seja, o sentido daquilo que 
se escreve. A sequência temporal e o princípio 
de não contradição são os dispostos mais emer-
gentes da coerência.

Em questões dessa natureza, busque analisar as 
sequências de entrada e saída dos textos. Veja se há 
definições e conectivos que encerram ideias, ou se há 
pronomes que buscam sequenciar as sentenças. Desse 
modo, fica mais fácil acertar a questão. 

Significação das Palavras
Compreensão, Interpretação, Intelecção

O candidato que é concurseiro de longa data sabe 
que, dentre as questões de interpretação de texto, é 
muito comum surgirem nomenclaturas distintas para 
fenômenos não tão distintos assim. Quer dizer que se 
no seu edital há elementos como leitura, compreen-
são, intelecção ou interpretação de texto, no fundo, 
o conceito é o mesmo. Ocorre que, dentro desse 
processo de interpretação, há elementos importantes 
para a resolução dos certames.

 → O que se diz e o que se pode ter dito:
Sempre que há um momento de enunciação, o 

material linguístico serve de base para que os inter-
locutores negociem o sentido daquilo que está na co-
municação. Isso ocorre por meio de vários processos, 
sendo que é possível destacar alguns mais relevantes:

 ˃ Dito: consiste na superfície do enunciado. O 
próprio material linguístico que se enuncia.

 ˃ Não-dito: consiste naquilo que se identifica ime-
diatamente, quando se trabalha com o que está 
posto (o dito).

 ˃ Subentendido: consiste nos sentidos ativados 
por um processo inferencial de análise e síntese 
do material linguístico somado ao não-dito.

 » Vejamos isso em uma sentença para compreen-
dermos a teoria. 

 » “A eleição de Barack Obama não é um evento 
apenas americano.”

 ˃ Dito: é o próprio conteúdo da sentença – o fato de 
a eleição em questão não ser um evento apenas 
americano.

 ˃ Não-dito: alguém poderia pensar que a eleição 
teria importância apenas para os americanos.

 ˃ Subentendido: pode-se concluir que a eleição 
em questão terá grandes repercussões, a um 
nível global.

Inferência
Assunto muitíssimo delicado e ainda não resolvido 

na linguística. Não vou me dispor a teorizar sobre isso, 
pois seria necessário o espaço de um livro para tanto. 
Para a finalidade dos concursos públicos, vamos consi-
derar que a inferência é o resultado do processamento 
na leitura, ou seja, é aquilo que se pode “concluir” ou 
“depreender” da leitura de um texto. 

No momento de responder a uma questão 
dessa natureza, recomenda-se prudência. Existe 
um conceito que parece fundamental para facilitar 
a resolução dessas questões. Ele se chama ancora-
gem lexical. Basicamente, entende-se como A. L. a 
inserção de algum elemento que dispara pressu-
posições e fomenta inferências, ou seja, se alguma 
questão pedir se é possível inferir algo, o candida-
to só poderá responder afirmativamente, se houve 
uma palavra ou uma expressão (âncora lexical) que 
permita associar diretamente esses elementos.

Semântica (Sentido)
Evidentemente, o conteúdo relativo à significação 

das palavras deve muito a uma boa leitura do dicioná-
rio. Na verdade, o vocabulário faz parte do histórico 
de leitura de qualquer pessoa: quanto mais você lê, 
maior é o número de palavras que você vai possuir em 
seu “HD” mental. Como é impossível receitar a leitura 
de um dicionário, podemos arrolar uma lista com 
palavras que possuem peculiaridades na hora de seu 
emprego. Falo especificamente de sinônimos, antôni-
mos, homônimos e parônimos. Mãos à obra!

 → Sinônimos:
Sentido aproximado: não existem sinônimos perfeitos:

 ˃ Feliz (Alegre / Contente).
 ˃ Palavra (Vocábulo).
 ˃ Professor (Docente).

Exemplo:
 ˃ Professor Mário chegou à escola. O docente 

leciona matemática.
 → Antônimos:

Oposição de sentido:
 ˃ Bem (Mal).
 ˃ Bom (Mau).
 ˃ Igual (Diferente).

 → Homônimos:
Homônimos são palavras com escrita ou pronúncia 

iguais (semelhantes), porém com significado (sentido) 
diferente:

 ˃ Adoro comer manga com sal.
 ˃ Derrubei vinho na manga da camisa.
Há três tipos de homônimos: homógrafos, homófo-

nos e homônimos perfeitos.
Homógrafos - palavras que possuem a mesma 

grafia, mas o som é diferente.
 ˃ O meu olho está doendo.
 ˃ Quando eu olho para você, dói.
Homófonos - apresentam grafia diferente, mas o 

som é semelhante.
 ˃ A cela do presídio foi incendiada.
 ˃ A sela do cavalo é novinha.




