“O que posso fazer para ensinar a interpretar um texto poético?”

Pergunta
Gostaria de saber sobre o que posso fazer para ensinar aos meus alunos da 11ª classe a
interpretar qualquer texto poético de forma autónoma e sem muita dificuldade.

Leitor

identificado

2012

Resposta
Caro visitante,
A estratégia de leitura do texto poético, embora literário, lírico e em verso, não deverá
distinguir-se, ao nível do secundário, da estratégia de leitura de outros textos. Assim e de
forma necesssariamente breve e sucinta (e, por isso, incompleta), podemos indicar como
estratégia a necessidade de o professor trabalhar a leitura por fases:
1. Pré-leitura - fase em que dados mais imediatos, como o título ou primeiro verso, autor
ou imagem que possa acompanhar o texto são explorados. O objectivo é criar interesse e
disponibilizar conhecimentos que ajudem na compreensão do texto.
2. Leitura- fase em que se trabalha o sentido das palavras, das expressões (ou versos) e das
construções sintácticas mais complexas que ligam as ideias entre si. O estudante deve
tentar encontrar os sentidos implícitos, os sentimentos, atitudes, ideias expressas no
poema.
3. Pós-leitura- fase em que o estudante relaciona o que leu com a sua própria experiência,
com o seu quotidiano ou com outros textos que leu e o comunica oralmente ou por escrito.
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