
 

 

 

TÍTULO: OS EXERCÍCIOS DE COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO EM LIVROS
DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: LETRASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARIANA SANTOS DE ANDRADEAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): VALÉRIA BUSSOLA MARTINSORIENTADOR(ES): 



Resumo: O presente Trabalho de Iniciação Científica objetivou discorrer a respeito 

dos exercícios referentes à compreensão e à interpretação de textos em obras 

escolares, tendo por base três livros didáticos muito adotados por escolas e por 

docentes na 3ª. série do Ensino Médio: Caderno do Professor, fornecido pelo 

governo do Estado de São Paulo; apostila do sistema de ensino Positivo e livro 

Português: Linguagens, de William Cereja e Thereza Magalhães. Assim, analisou-se 

o processo de reflexão gerado por meio das questões de compreensão e 

interpretação para que se pudesse verificar aquelas que são mais satisfatórias e 

capazes de guiar o aluno a um aprofundamento no entendimento do texto. 
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INTRODUÇÃO  

Embora hoje muitas escolas disponham de inúmeros recursos tecnológicos, o 

livro didático continua a ser um dos principais atores na cena pedagógica. Ademais, 

a escolha do material didático sempre foi no universo escolar uma das questões que 

mais gera polêmica e dúvida na medida em que a escolha de uma ou outra obra 

gera, ao menos, um ano inteiro de trabalho ao longo do tradicional período letivo de 

200 dias. Entretanto, não são todos os professores que desenvolvem durante os 

anos de formação docente a habilidade de analisar obras escolares, de fazer a 

escolha mais acertada sobre o material didático. Foi a partir dessa lacuna que surgiu 

a ideia geradora deste estudo.  

Considerando o texto (verbal ou não verbal) como unidade comunicativa, 

estabelece-se aqui a importância do desenvolvimento da habilidade de ler textos e 

interpretá-los corretamente, tanto para cumprir as exigências do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) e do vestibular quanto para preparar o estudante para 

agir e compreender o mundo em que vive.  

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho objetivou: comparar exercícios de compreensão e 

interpretação presentes em obras didáticas; analisar quais propostas presentes em 

livros didáticos - voltadas à compreensão e à interpretação textual - são mais 

satisfatórias no exercício da leitura e da compreensão profunda de um texto; verificar 

de que forma os exercícios voltados à compreensão e à interpretação textual nos 



livros didáticos comparam textos, buscando semelhanças e diferenças quanto às 

ideias e à forma e observar como os livros didáticos trabalham com o 

desenvolvimento de habilidades de leitura de textos não verbais. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho, considerar-se-ão os princípios 

pedagógico-educacionais que regem a prática do ensino, principalmente os 

princípios que dizem respeito ao texto e suas variações. 

Será realizado um estudo a cerca da definição de texto, de boa leitura e, por 

fim, o que é considerado como uma boa prática de compreensão e interpretação 

textual, sugerindo estratégias eficazes de leitura.  

Investigar-se-á, também, se as questões voltadas à compreensão e 

interpretação de textos representam um instrumental capaz de aprofundamento na 

leitura. 

Finalmente, em todos esses passos, examinar-se-á a ocorrência de efeitos de 

sentido, uma vez que há um interesse fundamental em explorar o peso das questões 

no que diz respeito a sua pertinência com vistas a um aprofundamento do texto. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Tem-se, primeiramente, a base do texto como ideias que se interligam umas 

às outras para formar um produto final. Fundamentalmente, esse produz sentido 

somente em um contexto. Daí surge a importância de inserir o aluno em um universo 

preparatório antes de trabalhar com quaisquer conteúdos. Em um determinado 

contexto, o texto possibilita a inferência e a criação de sentidos.  

Nessa unidade comunicativa, encontram-se estratégias e mecanismos 

capazes de revelar a intenção e a ideologia do autor. É função do leitor atento captar 

essas nuances, partindo da ideia de que as formações ideológicas são ideias 

representadas a partir de pressupostos e subentendidos. Os efeitos de sentido são 

os mecanismos que se usam para demonstrar, de maneira subjetiva, essas ideias. 

Segundo Kleiman (1996, p. 07), o “ato de compreender começa a ser compreensível 

apenas se aceitarmos o caráter multifacetado, multidimensionado desse processo 

que envolve percepção, processamento, memória, inferência, dedução”. 

Caracteriza-se, portanto, a leitura como uma atividade cognitiva que exige 

trazer à mente do indivíduo leitor a informação e o conhecimento necessários para 



decodificar o que é lido em primeiro plano. Em segundo plano, o leitor deve 

reconhecer o sentido que está no texto, tanto explícito quanto nas entrelinhas. A 

partir do que foi discutido até então, parte-se para a diferença entre leitura superficial 

e uma leitura mais aprofundada, sendo que a leitura é guiada pela bagagem 

sociocognitiva do indivíduo.  

Primeiramente, é necessário que se levantem hipóteses com os alunos 

acerca dos possíveis assuntos do texto a partir de seu título. É importante que se 

faça, também, um estudo prévio sobre o autor do texto, considerando as 

particularidades de escrita de cada um. Ademais, deve-se discutir sobre o meio de 

comunicação ao qual o texto foi vinculado, acerca do gênero textual, e, por fim, 

discutir sobre a distribuição e a configuração de informações do texto. 

Ler com atenção é atribuir significados, fazer hipóteses e inferências. Define-

se aqui o que se entende por uma questão de interpretação de texto satisfatória: 

aquela que induz o aluno-leitor a interagir com o texto, decifrando seus efeitos de 

sentido e inferindo as informações pressupostas e subentendidas.  

Por fim, o corpus utilizado visa a um mesmo tema, ou seja, textos articulados 

com objetivos voltados ao processo de ensino e destinados a um mesmo nível 

escolar, a 3ª. série do Ensino Médio. São eles: Caderno do Professor, fornecido pelo 

governo do Estado de São Paulo; apostila do sistema de ensino Positivo e o livro 

Português: Linguagens, de William Cereja e Thereza Magalhães.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Caderno do Professor é uma apostila ofertada aos profissionais da 

educação nas escolas de rede pública do Estado de São Paulo. O livro escolhido 

para análise foi aquele voltado para o último bimestre letivo da 3ª. série do Ensino 

Médio. Considerando como foco desta pesquisa a discussão de questões de 

compreensão e de interpretação de texto, analisou-se como o livro conduz o 

educador para desenvolver no aluno a habilidade de bom leitor.  

Para tanto, foram escolhidos dois exemplos, muito semelhantes aos outros 

exemplos expostos ao longo de todo o material:  

 

Fig. 1. Página 16 do Caderno do Professor - Ensino Médio - 3
a
. série - Volume 4 



 

O trecho da página exposta antecede o poema Não sei quantas almas tenho, 

de Fernando Pessoa. Observa-se que a instrução dada ao professor é muito rápida 

e superficial, tratando apenas de leitura quando poderia falar de leitura em voz alta, 

coletiva, dramática, em dupla ou grupos. Também poderia se questionar se uma 

única leitura seria suficiente. Ademais, também se solicita que o docente leve os 

discentes a analisarem a ideia central coletivamente. Todavia, sabe-se que:  

Os conceitos de interação e indeterminação na leitura subjazem às 
propostas metodológicas para o ensino que vão além da segmentação do 
texto com o intuito de ‘identificar ideias principais’, responder a perguntas 
sobre material explícito no texto, ‘estabelecer ou inferir relações entre os 
segmentos’ (KLEIMAN, 1996, p. 37). 

 

A partir das ideias de Kleiman (1996), observa-se, então, que é necessário 

que as questões interpretativas exijam mais dos alunos em vez de somente 

localizarem a ideia principal do texto. Destaca-se e valoriza-se, contudo, o fato de o 

material didático induzir o professor a discutir com os estudantes o que sabem sobre 

autor. É importante trabalhar com o conhecimento prévio dos alunos:  

Por ser um processo não-linear, dinâmico na inter-relação de vários 
componentes utilizados para o acesso ao sentido, a leitura é uma atividade 
essencialmente preditiva, de formulação de hipóteses, para qual o leitor 
precisa utilizar seu conhecimento linguístico, conceitual e sua experiência 
(BRITO, 2003, p. 28). 

 

Outro exemplo que merece análise encontra-se localizado à página 30 do 

material: 

 

Fig. 2. Página 30 do Caderno do Professor - Ensino Médio - 3
a
. série - Volume 4 

 



Vê-se que há uma proposta a qual solicita que os alunos escrevam um bilhete 

ao eu-lírico do trecho do poema ofertado, respondendo à pergunta com a qual o 

trecho encerra-se. Para que se realize a tarefa, é necessário que o aluno tenha 

compreendido e interpretado o que há no texto. Dessa forma, a proposta une a 

análise interpretativa à produção textual.  

Além disso, destaca-se, ainda, a expectativa descrita ao final do exercício por 

meio do item “resposta esperada”. Em um país como o Brasil, em que grande parte 

do professorado, infelizmente, ainda não tem pleno domínio de análises literárias, 

mostrar ao professor o que ele deve esperar do aluno pode auxiliá-lo. 

A apostila Positivo, por sua vez, da 3ª. série do Ensino Médio, incentiva 

discussões e debates sobre o tema do texto a ser interpretado, assim pode-se 

“captar as representações contextuais em qualquer tipo de texto” (GUIMARÃES, 

2012, p. 169).  

Tem-se como exemplo o artigo intitulado O fim do vestibular?, de Cláudio de 

Moura Castro.  Trata-se de um texto argumentativo, de opinião, e, a partir dele, há 

algumas questões de interpretação. Dentre elas, algumas se destacam: 

 

Fig. 3. Página 21 da apostila Positivo. 

 

Observa-se a escolha do assunto do texto como algo significativo para o 

aluno, pois faz parte da realidade dele. Também é importante destacar as 

expressões “explique” e “discorra sobre o assunto” presentes nas questões, uma vez 

que elas requerem um aprofundamento na compreensão do que foi lido. Não basta 



só responder. O aluno tem de desenvolver suas respostas. A seguir, a questão de 

número 2 envolve uma proposta que visa a trabalhar com a compreensão profunda 

dos alunos acerca do que foi lido.   

Também é conveniente destacar as questões 5 e 6, pois para que se 

respondam essas perguntas, é necessário que o aluno tenha compreendido a ideia 

principal do texto. Inicia-se, ainda, na questão de número seis, um trabalho com a 

produção textual, já que os educandos terão de preparar contra-argumentos. É 

necessário que se reconheça a opinião do autor para desenvolver tal tarefa. Assim, 

nota-se uma preocupação com um maior grau de interpretação das questões. 

Na mesma apostila, há um texto, intitulado Ministro propõe novo ENEM como 

forma de acesso a universidades federais, de Letícia Tancredi, cujas questões 

voltam-se ao texto anteriormente lido pelos alunos e trabalham com o 

reconhecimento do gênero notícia. As questões requerem reconhecimento dos 

argumentos, e, por fim, pede-se que os alunos comparem e analisem as ideias 

desse texto com o estudado anteriormente: O fim do vestibular?: 

 

Fig. 4. Página 27 da apostila Positivo. 

 

Após o trabalho com as questões interpretativas, os alunos usarão o que foi 

aprendido por meio da compreensão textual para a melhoria da escrita. Por fim, 

também é recorrente no material didático Positivo o trabalho com interpretações de 

imagens e gráficos e com questões que envolvem aspectos gramaticais das 

variedades padrão e não padrão da Língua Portuguesa. O educando é levado a 

compreender e interpretar gráficos e charges e estabelecer relação entre 

linguagens. 

Também são várias as questões que demonstram propostas que solicitam o 

conhecimento de efeitos de sentido da linguagem, já que é importante que o aluno 

saiba reconhecer os efeitos de sentido que permeiam um texto e que saiba 

diferenciar registros formais e informais.  



Por último, foi analisado o livro Português: linguagens, de William Cereja e 

Thereza Magalhães. A obra tem capítulos reservados para o foco interpretativo, 

tratando de questões do ENEM e do vestibular. Analisaram-se, também, os capítulos 

voltados para a produção textual, com foco nas questões interpretativas.  

Este material usa interpretação de textos para trabalhar com produção textual 

por meio de gêneros textuais. De forma contínua, primeiramente, solicita-se que o 

aluno analise a ideia central do texto para depois analisar o tipo de linguagem e os 

efeitos de sentido. O educando deve entender o objetivo do texto e as intenções do 

autor.  Há, ainda, a análise das partes que compõem a estrutura do gênero. O aluno 

constrói, dessa forma, as características do gênero por meio de sua própria 

interpretação. Segue um exemplo: 

 

Fig. 5. Página 97 do livro didático Português: Linguagens. 

 



Os autores iniciam as questões para que os alunos possam ter uma visão 

geral do assunto, relembrando o conceito de crônica. Após, pede-se para que os 

educandos relacionem o conteúdo ao título e estudem o ponto de vista do autor. O 

exercício 3 mostra, em seu enunciado, que para escrever uma boa crônica 

argumentativa é necessário que se tenha uma boa fundamentação.  

Observa-se no exercício 4 a preocupação dos autores em mostrar aos 

educandos como a linguagem pode atribuir mudanças de sentido. No exercício 5, 

notam-se as partes que compõem a crônica e solicita-se que os alunos analisem 

como se dá a conclusão, ou seja, é necessário que se interpretem os argumentos 

utilizados e as propostas do autor.  

Dessa forma, constata-se que a obra utiliza a interpretação de textos como 

ferramenta para que os alunos desenvolvam a habilidade de entender os gêneros e 

possam escrever melhor. Brito (2003, p. 25) defende que “segundo os PCN, o 

trabalho de leitura em sala de aula deverá ser calcado na explicitação de 

expectativas quanto à forma e ao conteúdo do texto em função das características 

do gênero, do suporte, do autor, etc”. Vê-se tal estratégia claramente ser utilizada no 

livro de Cereja e Magalhães.  

Há ainda capítulos no livro destinados para desenvolver nos alunos a 

competência de interpretar textos de acordo com as exigências do ENEM e do 

vestibular. Para tanto, os autores explicam como acontece o Exame Nacional do 

Ensino Médio quanto às competências e habilidades, os requisitos para sua 

realização, preparando os alunos para a prova. Nesse preparo, é estudada também 

a interpretação de gráficos e imagens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Primeiramente, o Caderno do Professor é um material que, como foi visto, 

elabora questões nas quais o educador é incentivado a ativar o conhecimento prévio 

dos alunos e ainda há aquelas que unem produção de texto à interpretação textual.  

Embora as questões mencionadas sejam satisfatórias, para abranger mais o 

saber dos educandos, o livro poderia trabalhar com outros gêneros além do literário. 

Sabe-se que devido aos direitos autorais e ao custo existe a dificuldade para 

disponibilizar materiais diversificados nos livros didáticos, porém deve-se reconhecer 

a importância de trabalhar os diferentes gêneros para a formação dos alunos como 

indivíduos, especialmente aqueles que eles encontram no dia a dia. Há ainda no 



livro aquelas questões que trabalham com a compreensão, portanto são de extrema 

importância, contudo é necessário também que existam propostas que aprofundem 

o entendimento do educando. 

Quando se trata da apostila Positivo, há questões que seguem as 

necessidades dos alunos de, primeiramente, compreender o texto e interpretá-lo em 

seguida. É feito um trabalho com os gêneros textuais e antes se discute o assunto 

para ativar o conhecimento prévio dos educandos. O livro, inclusive, usa os próprios 

textos para trabalhar com produção textual e assuntos gramaticais, o que é 

importante, pois insere o aprendizado da língua em um contexto.  

É necessário apontar, ainda, que, mesmo que o material trabalhe com 

gêneros que os alunos encontram em seu cotidiano, há, também, questões para 

treiná-los para o vestibular, incluindo a compreensão de gráficos, o trabalho com 

efeitos de sentido e com as diferenças entre registros formais e informais.  

O último material didático analisado, Português: Linguagens, por sua vez, é 

extremamente satisfatório quando se trata do exercício de compreensão e 

interpretação textual. Reconhecendo o impacto que o vestibular tem sobre jovens da 

3ª. série do Ensino Médio, o livro separa capítulos específicos para trabalhar com as 

competências do ENEM, auxiliando os alunos a estudar, preparando-os para essas 

provas. Nesses capítulos, os educandos têm de compreender e interpretar textos 

escritos, gráficos e imagens.  

Quando se trata do trabalho com os gêneros textuais, nos capítulos voltados 

à produção textual, há questões de interpretação que direcionam para o trabalho 

com efeitos de sentido e uso da linguagem na atribuição de significados. O ensino 

da produção de textos surge a partir dessas questões. A partir desse momento, os 

educandos estarão preparados para criar seus textos. 

Por fim, o ideal realmente é que o livro didático colabore com o professor no 

desenvolvimento de atividades que primeiramente criem discussões acerca do 

assunto para ativar o conhecimento prévio dos alunos, levantando hipóteses sobre o 

que o texto trata a partir de seu título e fazendo-os pensar sobre o que eles já 

sabem.  

O educador deve também criar a prática de corrigir os exercícios com seus 

alunos, ouvindo e respeitando a opinião deles a respeito do que foi lido, tendo a 

consciência de que não existem gabaritos quando se trata de exercícios de 

compreensão e intepretação de textos. 



 É fundamental que para um exercício pleno de reconhecimento das 

entrelinhas de um texto, o material induza o estudante a compreender o que foi lido. 

Após a compreensão, é necessário que se interprete, estudando os pressupostos e 

subentendidos para que a leitura não seja apenas decodificação, mas uma atividade 

cognitiva de reconhecimento de efeitos de sentido e significados. É nesse contexto 

que o papel do professor como guia continua a ser imprescindível. 

Dessa forma, o material didático deve guiar o educador a ensinar seus alunos 

maneiras de ler, compreender e interpretar textos de forma plena, reconhecendo, 

além do plano linguístico, o que está nas entrelinhas. Assim, educandos serão 

capazes de posicionar-se como cidadãos por meio da linguagem.  

Porém, é necessário que o professor compreenda que o material didático é 

uma ferramenta de apoio e que nenhum deles será perfeito. O educador deverá 

complementar o livro com o que for necessário para cada série e adequá-lo com o 

que for preciso, considerando que não há turmas iguais.  

E mais importante do que tudo: todo esse processo de aprendizagem do 

profissional da educação ocorre na formação docente, ou seja, é necessário que se 

ensine ao futuro professor as maneiras de lidar com o material didático e com os 

diferentes alunos. 
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