
DICAS PRÁTICAS PARA UMA BOA INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

 Infelizmente, muitas pessoas não compreendem aquilo que leem. Isso 
acontece porque nem sempre somos capazes de interpretar adequadamente os 
diversos tipos de textos aos quais somos expostos diariamente. Quando ler parece 
não ter nenhum significado, é sinal de que é hora de seguir algumas dicas práticas 
para uma boa interpretação de textos. 
 Na escola, aprendemos o alfabeto, aprendemos a fazer a junção das letras e 
a decifrar as palavras que elas constroem. Esse é um exercício mecânico ao qual o 
cérebro vai se acostumando. Quando já estamos bem treinados, ler nem é assim 
uma tarefa tão difícil. Acontece que, entre desvendar as letras e entender o que 
realmente as palavras querem nos dizer, existe um longo caminho! Para entender de 
fato os mais variados tipos de texto, você vai precisar de alguns itens da nossa 
lista: 

 Leitura: Quem quer interpretar bem um texto, precisa ter esse hábito para 
lá de saudável. Quem lê aprende muitas coisas, além de ganhar uma bagagem 
de conhecimento que sempre será útil para a compreensão textual. 

 Releitura: Ficou na dúvida, a primeira leitura não foi suficiente para 
entender o texto? Releia. Faça isso com cuidado e atenção, não deixe 
nenhuma informação escapar, pois ela pode ser importante para a 
compreensão global do texto. 

 Dicionário: Encontrou alguma palavrinha desconhecida? Não tenha preguiça 
de procurar seu significado em um dicionário. Mas lembre-se: faça isso 
quando acabar de ler, não precisa interromper a leitura para consultar o 
verbete, já que a interrupção pode atrapalhar na construção de sentidos do 
texto. 

 
 Ler, reler, anotar. Esses elementos fazem parte do processo de 

aprendizado que nos torna capazes de interpretar adequadamente um 
texto. 

 Faça inferências: Quando inferimos, concluímos ou deduzimos algo a partir 
do exame dos fatos. Inferir significa raciocinar sobre aquilo que está sendo 
lido, portanto, abra sua cabeça e analise todos os elementos do texto, eles 
podem nos dar boas pistas sobre aquilo que o autor quer dizer. Fragmente 
os parágrafos: Se você tem dificuldades para compreender um texto por 
completo, não se preocupe: leia atentamente cada parágrafo e faça 
anotações sobre as ideias principais que ele apresenta. Com treino e 
dedicação, em pouco tempo você será capaz de fazer as relações de sentido 
entre todos os parágrafos do texto. 
 

Atenção: o mais importante elemento para quem quer aprender chama-se 
DISPOSIÇÃO. Quem realmente quer deixar de lado as dificuldades, treina e 
dedica-se para ser maior do que elas. A interpretação de texto não é um exercício 
exclusivo da Língua Portuguesa, pois quem entende bem o que lê consegue resolver 
questões da Matemática, da Geografia, Ciências e das mais diversas áreas do 



conhecimento. Interpretar um texto de maneira eficiente é um passo 
importantíssimo para alavancar o aprendizado. Por isso, deixe de lado a preguiça, 
mãos à obra e bons estudos! 

Disponível  em https://escolakids.uol.com.br/portugues/dicas-praticas-para-uma-boa-
interpretacao-de-texto.htm 

A narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um 
personagem representado por um valente herói, que vive as mais surpreendentes 
situações. O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas aventuras 
para escapar do perigo. A ação é um elemento principal numa narrativa de aventura. 

 

1)  Luiz Antonio Aguiar, em “A chave para descobrir os clássicos”, afirma que 
“muita gente poderia dizer que Robinson Crusoé não apresenta elementos dra- 
máticos para os dias de hoje, pois dispomos de diversos recursos para evitar  que 
esse tipo de situação aconteça”. Após concluir a leitura do romance, você concorda 
com essa opinião? Justifique sua resposta com elementos do texto. 

 

2. Associe cada fala ao personagem correspondente. 

(1) “Se esta doença me causar a morte, que será de minha alma?” 

(2) “Sim, sim, comer todos os prisioneiros! Eu comer um, dois, três...” 

(3) “Como não reconhecer o homem que me tirou das garras da morte?” 

(4) “Vejo que você está completamente curado.” 

(   ) Lope  

(   ) Isabel 

(   ) Robinson Crusoé  

(   ) Sexta-Feira 

 

3) “Não há nenhuma situação, por pior que seja, que não tenha seu lado bom.” 

A) Como Robinson chegou a essa conclusão? 

B) Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. 

 





(   ) Casa de ferreiro, espeto de pau.  

(   ) Quem espera sempre alcança. 

(   ) Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza.   

(   ) A voz do povo é a voz de Deus. 

8) Comecei a falar-lhe e a lhe ensinar a minha língua. Começamos pelo seu nome: 
Sexta-Feira, por ter sido numa sexta-feira que o salvara da morte certa. Ensinei-
lhe a chamar-me Amo‘ [...]. Vi que também um canibal pode saber o que é gratidão, 
franqueza e lealdade, e que também ele é capaz de fazer o bem e recebê-lo com 
plena consciência‖. 

DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé. São Paulo: Abril Cultural, 1972. p. 101-105. 

O texto foi extraído do famoso romance do século XVIII ―Robinson Crusoé, do 
escritor Daniel Defoe, que narra a saga de um náufrago que viveu cerca de vinte 
anos numa ilha deserta do Caribe. O livro é considerado uma alegoria sobre o 
domínio do Império Britânico dos mares e sua relação com as colônias. Nesse 
trecho encontramos uma descrição de Crusoé acerca de um nativo, ficando 
estabelecido que:  

a) apesar de ter salvo a vida do nativo, Robinson Crusoé considera que Sexta-Feira 
o salvou da solidão da ilha. 

b) embora Robinson Crusoé e o nativo Sexta-Feira fossem de culturas diferentes, 
puderam aprender a conviver como homens de igual valor. 

c) embora admita que exista humanidade em Sexta-Feira, Crusoé coloca-se numa 
posição de superioridade racial e cultural. 

d) apesar de Robinson Crusoé se sentir superior no início, a simplicidade de Sexta-
Feira mostrou para ele o verdadeiro significado da vida. 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO: 

Produção de texto narrativo 

Leia o trecho de uma crônica de Walcyr Carrasco: 

Férias das férias 

- Isto aqui é o paraíso! – ele disse, ao fisgar com os olhos um pedacinho do mar. 



- Paraíso? Parece comício! – ela admirou-se ao perceber as areias coalhadas de 

veranistas. 

A menina, no banco de trás, gritou: 

- Ó o mar, ó o mar! 

O garoto continuava emburrado. Queria ter ido para a casa da avó, no interior. Mas 
o pai fazia questão das férias em família. Alugou o apartamento por 200 reais o dia 
em uma praia badalada. Chegaram loucos para pôr um maiô e cair no mar. O 
primeiro susto foi oapartamento. Sala e quarto, com vista para o terreno baldio. 
Cama de casal e beliche. As paredes ferviam. Contra o calor, apenas o 
ventiladorzinho. Nada de televisão. Ele olhou para a mulher como se fosse uma 
criminosa. Ela gemeu: 

- A culpa não é minha! Eu disse que não era bom alugar por telefone! [...] 

WALCYR CARRASCO. O golpe do aniversariante e outras crônicas. 

São Paulo: Ática, 1996. 

Agora, escreva um texto narrativo de, no mínimo, 15 linhas, real ou fictício 
(imaginário), com o seguinte tema: uma viagem de férias em família. 

Dê atenção especial às orientações a seguir: 

 A história é narrada por um personagem, portanto, escreva o texto em 1ª 
pessoa; 

 observe que o capítulo “O naufrágio”, do livro lido é um exemplo de 
narrativa cujo narrador é um personagem da história. 

 Ao narrar as ações, conte como é o ambiente em que elas acontecem e como 
são os demais personagens, de modo que o leitor também imagine a cena e 
se sinta envolvido pela atmosfera da narrativa. 

 Empregue expressões para marcar onde e quando os fatos acontecem. Elas 
ajudam na progressão da história. Por exemplo: dois dias depois..., na noite 
do terceiro dia..., estava na praia, quando... Use também expressões que 
servem para ligar frases e parágrafos, como: de repente, depois, finalmente 
etc. 

 Pense em um título bem criativo para sua história. 
 Depois de escrever o texto, faça uma revisão para perceber possíveis erros 

na grafia das palavras. 

 



 

 

 


