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Compreensão e Interpretação de textos 

Teoria  – AULA 11 

       Compreensão e interpretação de textos é um tema que, geralmente, está presente em todos os concursos 

públicos e vestibulares. Porém, a maioria não atenta para a diferença que há entre compreensão de 

texto e interpretação de texto. Compreensão e interpretação de textos são duas coisas completamente diferentes.  

 

       Quando o comando da questão trabalha a área de compreensão, aquela informação está no texto. Diante disso, 

você terá alguns enunciados básicos de questões de compreensão. Porém, se a informação estiver além do texto, fora 

do texto, trata-se de uma questão de interpretação.  

 

       Interpretação é a chamada inferência textual, dedução textual. Ao ler o texto, o leitor consegue inferir, tirar 

conclusões a partir de ideias que foram explicitadas no texto. Basta ao leitor passar a ter a visão qualificada e apurada 

de, no enunciado, conseguir visualizar e identificar, qualificar, caracterizar o comando, se é de compreensão 

(informação que está no texto) ou de interpretação (informação que não está no texto, mas está atrelada ao texto). 

 Compreensão de texto – consiste em analisar o que realmente está escrito, ou seja, coletar dados do texto. 

Os comandos de compreensão (está no texto) são: 

o Segundo o texto... 

o O autor/narrador do texto diz que... 

o O texto informa que... 

o No texto... 

o Tendo em vista o texto... 

o De acordo com o texto... 

o O autor sugere ainda... 

o O autor afirma que... 

o Na opinião do autor do texto... 

 Interpretação de texto – consiste em saber o que se infere (conclui) do que está escrito. Os comandos de 

Interpretação (está fora (além) do texto) são: 

o Depreende-se/infere-se/conclui-se do texto que... 

o O texto permite deduzir que... 

o É possível subentender-se a partir do texto que... 

o Qual a intenção do autor quando afirma que... 

o O texto possibilita o entendimento de que... 

o Com o apoio do texto, infere-se que... 

o O texto encaminha o leitor para... 

o Pretende o texto mostrar que o leitor... 

o O texto possibilita deduzir-se que... 

"Entenda: Enquanto a compreensão de texto trabalha com as frases e ideias escritas no texto, ou 

seja, aspectos visíveis, a interpretação de textos trabalha com a subjetividade, com o SEU 

entendimento do texto."  


