
 

Dicas de leitura III 

Leitura interpretativa 

 A leitura interpretativa apoia-se no tripé autor – texto – leitor, inseridos num contexto 
histórico-social e numa determinada situação comunicativa. 

 O autor não é uma entidade abstrata, mas um interlocutor com uma história de vida e um 
modo peculiar de estar no mundo. A obra, em maior ou menor escala, revela suas experiências 
pessoais. Daí a importância de o leitor conhecer o autor para melhor percepção das pistas deixadas 
por ele no texto. 

Teste: propomos a leitura interpretativa do texto abaixo. 

Consoada 

Quando a Indesejada das gentes chegar  
(Não sei se dura ou caroável),  
Talvez eu tenha medo,  
Talvez sorria, ou diga:  

- Alô, iniludível!  
O meu dia foi bom, pode a noite descer.  
(A noite com os seus sortilégios.)  
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,  
A mesa posta,  
Com cada coisa em seu lugar.  
  

 Responda: 

1. Quem é a Indesejada das gentes? 
2. Qual o significado de dia e noite? 
3. Como você interpreta os três últimos versos? 

 
Solução: 
 
Você conhece Manuel Bandeira e sua poesia? Caso positivo, provavelmente não teve 

dificuldade em responder as questões. Se não conhece, aqui vão algumas dicas que facilitarão a 
interpretação da poesia. 

A vida do poeta foi marcada pela tuberculose, que contraíra aos 18 anos e contra a qual lutava 
cotidianamente: “A vida inteira que podia ter sido e que não foi”. 

Segundo o crítico literário Alfredo Bosi, a biografia de Manuel Bandeira é a história de seus 
livros. Não se pode, porém, reduzir a obra do poeta a um simples relato de suas experiências pessoais. 
A elas, ele confere um valor universal, isto é, trata de temas comuns a todos nós, como amor, infância, 
saudade, morte, solidão, crise existencial. 



Num desabafo, confessa: “Ah, como dói viver quando falta esperança!” 
 
Respostas: 
1. Na poesia Consoada, a Indesejada das gentes é a morte. 
2. Dia e noite significam vida e morte, respectivamente. 
3. Deixa a entender que está pronto para morrer, pois já deixara tudo organizado. 
 
Sugestão: Se você gosta de poesia, leia Testamento e ficará sabendo mais a respeito desse 

grande poeta. 
 
 
 
 
 


