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 TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) /45min (NOITE)

 DISCIPLINA: LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

 CONTEÚDO: DICAS DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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Dicas de Interpretação de Texto
A interpretação de texto é o elemento-chave para o resultado acadêmico, eficiência na solução de 
exercícios e mesmo na compreensão de situações do dia a dia. 

Além de uma leitura mais atenta e conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento de 
fundamental importância para interpretar e compreender corretamente um texto é ter o domínio 
da língua.

Principalmente na questão VOCABULÁRIO, pois como nem sempre temos um dicionário por perto 
é preciso conhecer o significado das palavras e assim poder interpretar um texto com maior 
facilidade.

 Porém o mais importante  para interpretar um texto é SABER LER O TEXTO. E para isso vamos lhes 
dar algumas dicas.
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Dicas de Interpretação de Texto
1. Seja atento à primeira leitura. O primeiro contato com o texto é importante. É o momento que 

você vai saber qual o assunto tratado e qual a posição do seu autor  com relação ao tema. Leia 
atentamente, sem interromper a leitura para não quebrar a concentração e o raciocínio.

2. No ato da leitura, destaque as palavras que você não conheça o significado. Em uma releitura 
tente associá-las ao assunto e ao contexto para saber seu significado.

3. Destaque as palavras-chaves de cada parágrafo. Elas são fundamentais compreender a leitura.
4. Se houver dúvida com relação ao teor da leitura, elabore uma pergunta para o parágrafo 

duvidoso e tente respondê-la, assim você estará eliminando dúvidas.
5. Questione o texto, questione o motivo pelo qual o autor usou determinada forma para se 

expressar. Qual teria sido a sua intenção para escrever assim e não de outro modo? E a palavras 
utilizadas, será que elas indicam alguma coisa? Todas essas indagações irão te levar à 
compreensão do texto.

6. Faça uma síntese do texto com as suas palavras, atendendo às ideias do autor. Ao final, 
certifique-se de que não “colocou palavras na boca do autor”, dizendo algo que não foi 
mencionado no texto por ele. Isso se chama deduzir a mensagem do texto.
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Interpretação de Texto
(Enem 2012 - Segundo Dia) 

“Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “um romancista que 
colecionava desafetos, azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. Assim era José de 
Alencar (1829-1877), o conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do romance no 
Brasil.

Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele 
foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal 
e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do 
século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada.

História Viva, n.°99, 2011.
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Interpretação de Texto
(Enem 2012 - Segundo Dia) 

(quem é ele?)
“Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “um romancista que 
colecionava desafetos, azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. Assim era José de 
Alencar (1829-1877), o conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do romance no 
Brasil.
(qual é a novidade sobre José de Alencar?)
Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele 
foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal 
e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do 
século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada.

História Viva, n.°99, 2011.

Gênero textual: texto biográfico
Informativo-expositivo

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE:
NEGRITO: PALAVRAS-CHAVES
VERMELHO: PALAVRAS NÃO CONHECIDAS
ITÁLICO: INFORMAÇÕES RELEVANTES AO CONTEÚDO
AZUL: QUESTIONAMENTOS SOBRE O TEXTO

Esse texto pode ser: um anúncio, uma 
apresentação, uma notícia ou uma 

reportagem.
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01. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização 
de sua obra, depreende-se que

a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus 
romances.
b) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra 
literária com temática atemporal.
c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua 
importância para a história do Brasil Imperial.
d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da 
memória linguística e da identidade nacional.
e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática 
indianista.
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01. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura 
digitalização de sua obra, depreende-se que

a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus 
romances. (DISTRATOR)
b) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra 
literária com temática atemporal. (DISTRATOR)
c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua 
importância para a história do Brasil Imperial. (DISTRATOR)
d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da 
memória linguística e da identidade nacional.
e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática 
indianista. (DISTRATOR)

RESPOSTA: D
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“Iracema, a virgem dos lábios de mel, que 
tinha os cabelos mais negros que a asa da 
graúna, e mais longos que seu talhe
de palmeira.”
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