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LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS: um estudo das relações entre as questões de 

interpretação textual e a proposta de ensino-aprendizagem
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende analisar as propostas de interpretação textual de um livro 

didático de Língua Portuguesa de 6ª série (ou 7º ano) do ensino fundamental, “Português 

Linguagens” de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. Esta proposta se 

justifica pelo fato de que, como afirma Marcuschi (In DIONISIO & BEZERRA, 2002, p.48), 

salvo grave mudança no modelo de ensino atual, “o material didático continuará sendo uma 

peça importante no ensino” de língua portuguesa. Desse modo, se acreditamos numa proposta 

de ensino que priorize a formação do cidadão crítico e reflexivo, o livro didático – através das 

questões de análise e interpretação textuais – deve contribuir para o desenvolvimento do 

raciocínio, da reflexão, e não apenas da identificação e transcrição.  

Isso porque, segundo reflexão de Marcuschi (2002) após pesquisa realizada com livros 

didáticos, percebe-se uma recorrência de questões que não priorizam a reflexão. O 

pesquisador, ao analisar 2.360 questões, constatou que 70% delas eram “fundadas 

exclusivamente no texto, sendo que quase um quinto das perguntas são pura cópia e mais da 

metade só precisam de uma olhada em dados objetivamente inscritos no texto para resposta” 

(2002, p. 57). No entanto, ao observarmos a proposta de ensino de língua que norteia a obra – 

no que tange à interpretação textual –, percebemos que esta costuma basear-se em uma 

concepção que prioriza o levantamento de hipóteses, síntese, generalização, comparação, etc. 

Isso nos leva a perceber que é necessária a comparação entre a proposta teórica norteadora da 

obra e o produto final, ou seja, as atividades de interpretação textual em si, a fim de perceber 

se há – de fato – coerência entre ambas. 

 

1. Português Linguagens: uma análise da tipologia das questões propostas 

                                                 
1 Estudo desenvolvido sob orientação da professora Thaís Ranieri.  
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O livro em análise se divide em unidades com propostas de estudos. Na primeira 

unidade, fala-se sobre heróis. Com essa temática, são abordados vários tipos de heróis. O 

primeiro capítulo fala dos heróis mitológicos, começando com o texto “As asas de Ícaro”. Na 

sequência, são estudados os heróis do cinema e dos quadrinhos e, logo após, o herói de todo 

dia.  

 Na parte de interpretação e compreensão do texto, a proposta de ensino de língua que 

norteia a obra é seguida de forma coerente e se relaciona claramente com o pensamento de 

Marcuschi quando se fala em fazer o estudante pensar, em vez de simplesmente transcrever 

fragmentos do texto para responder as questões. Isso porque, ao analisar as propostas de 

compreensão textual presentes em grande parte dos livros didáticos, Marcuschi (In DIONISIO 

& BEZERRA, 2002, p.51) aponta como um problema frequente o fato de que 

 

a compreensão é considerada, na maioria dos casos, como uma 

simples e natural atividade de decodificação de um conteúdo 

objetivamente inscrito no texto ou uma atividade de cópia. 

Compreender texto resume-se, no geral, a uma atividade de extração 

de conteúdos.  

 

 As atividades de compreensão propostas fazem um diálogo entre o texto em estudo e 

outros textos.  Desse modo, a intertextualidade permite que os estudantes percebam o contato 

que os textos estabelecem entre si. Isso propõe ao estudante o espírito investigativo, no 

sentido de que ele passa a perceber a importância de fazer pesquisas extras, para que haja uma 

compreensão mais ampla do contexto e da temática do texto estudado. Vejamos:  

 

 

Cereja & Magalhães (2006, p.14)  
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 Como podemos perceber, as perguntas incentivam o aluno a pesquisar. O professor, 

antes de fazer a leitura do texto com a turma, e começar a unidade, pode mandar o aluno fazer 

uma pesquisa sobre os personagens e sobre todo o contexto, assim trabalhará com bem mais 

informações, e haverá uma interação maior entre o texto e o leitor. Essa interpretação e 

compreensão podem ser feitas oralmente, na tentativa de deixar o aluno mais à vontade para 

expressar suas conclusões. Dessa maneira, como propõe a Base Curricular Comum para as 

Redes Públicas de Ensino de Pernambuco: Língua Portuguesa – BCC (2008), são 

competências básicas em leitura e compreensão textuais a localização de informações 

explicitas, bem como a inferência de informações implícitas.  

 Marcuschi, em suas pesquisas sobre as propostas das perguntas de interpretação e 

compreensão do livro didático, mostra que muitas delas apresentam problemas, pois não 

induzem o estudante a refletir sobre o texto, como, por exemplo, o tipo de perguntas objetivas 

que “indagam sobre conteúdos objetivamente inscritos no texto” (MARCUSCHI In 

DIONISIO & BEZERRA, 2002, p.54) promovendo assim não um raciocínio e sim uma cópia 

de fragmentos do texto lido. Porém, no livro didático de língua portuguesa desenvolvido por 

Cereja & Magalhães, essas questões possibilitam o ato de reflexão sobre o texto em estudo 

por parte do estudante.  

 Por outro lado, Marcuschi comenta sobre os tipos de perguntas inferenciais e globais 

que para serem respondidas precisam de um conhecimento mais amplo por parte do estudante. 

No entanto, aponta que os livros didáticos que serviram de base a sua pesquisa, apesar de 

apresentarem questões desse tipo, não preparavam o estudante para respondê-las 

coerentemente, além de indagar sobre dados que não contidos no texto. Dessa maneira, 

entendemos que as perguntas que contribuem com o desenvolvimento da reflexão devem ser 

contextualizadas e não inseridas de modo surpreendente. Nessa perspectiva, o livro em 

análise, Português Linguagens, é coerente com a proposta de ensino de língua que lhe serve 

de norteamento teórico por propor que o estudante pesquise sobre os assuntos bem como leia 

outros textos, inseridos oportunamente no livro didático, que dialoguem com o texto principal 

a ser interpretado. Dessa forma, as questões de interpretação contribuem para a expansão do 

conhecimento do estudante, pois promovem o desejo pela indagação além de desenvolver 
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habilidades de comparação, síntese, generalização e levantamento de hipóteses, como se pode 

perceber abaixo. 

 

 

 

 Cereja & Magalhães (2006, p.15) 

  

 Conforme observamos na questão 2, a letra a não permite uma cópia do texto, 

pois nele a informação necessária para a resolução da pergunta não está explícita, o aluno tem 

que inferir a resposta através de fatos presentes no texto. Já na questão 3, poderíamos pensar 

que na letra a há uma questão de decodificação
2
 – que não estaria de acordo com a proposta 

de desenvolvimento da reflexão –, no entanto ela serve de base para uma proposta de 

generalização presente na letra b. Isso ocorre porque o aluno precisa fazer uma relação entre a 

sua idade e a idade de Ícaro, a fim de entender que as emoções relatadas no texto são próprias 

dos jovens. Na questão 5 também há uma proposta de compreensão; na letra b por exemplo, 

pois é necessário que o estudante exponha a sensação da personagem em determinada 

                                                 
2 Termo utilizado por Marcuschi (In DIONISIO & BEZERRA, 2002). 
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situação e eles poderiam colocar qualquer sensação, mas teriam que provar no texto por que 

eles concluíram aquilo. Vale ressaltar que a BCC: língua portuguesa (2008, p.84), aponta que 

são competências básicas para leitura e compreensão de textos as capacidades de “relacionar 

uma ideia ou informação com outra ou outras presentes no texto ou pressupostas no contexto 

extraverbal”, além de “identificar o universo de referência do texto”. Desse modo, analisamos 

as questões de interpretação contidas no LD em análise como importantes para a formação da 

criticidade do indivíduo. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi exposto, concluímos que as perguntas de interpretação e 

compreensão devem promover reflexões que possibilitem ao aluno a compreensão dos textos 

através de pesquisas, suposições, generalizações e comparações. Isso porque as questões de 

interpretação devem forçar o raciocínio, não só apenas fazer o estudante copiar o que já está 

explícito, mas descobrir o que está implícito, nas entrelinhas. Isso porque, conforme 

Marcuschi (In DIONISIO & BEZERRA, 2002, p.61) “se adotarmos uma estratégia adequada 

no tratamento da compreensão de textos em sala de aula, estaremos contribuindo para a 

formação de um cidadão mais crítico e capaz diante dos textos que ele recebe para seu uso na 

vida diária”. Dessa maneira, a leitura não pode ser entendida como uma mera atividade 

escolar, mas como um exercício de formação do humano para a cidadania. 
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