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RESUMO

 O ensino superior tem passado por  uma transforma-
ção em todo o país, o Ministério de Educação (MEC), instituiu 
desde 2004 que todos os cursos superiores das instiuições de 
Ensino Superior públicas ou privadas, devem ser avaliadas. A 
avaliação visa acompanhar o processo de aprendizagem e o 
desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conte-
údos programáticos previstos nas diretrizes curriculares  do res-
pectivo curso de graduação. Seus resultados poderão produzir 
dados por instituição de educação superior. Assim, uma das 
características da prova de Formação Geral  é a interpretação 
textual. Por isto ao longo deste artigo,pretende-se  apresentar 
algumas estratégias de leitura, afi m de  apresentar algumas 
pistas que são úteis na hora da  análise textual.
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INTRODUÇÃO

 Antes de concluir o curso de graduação, os pré-for-
mandos  passam por uma avaliação, que visa analisar o co-
nhecimento que os acadêmicos obtiveram ao longo do curso, e 
também, avaliar a qualidade dos cursos de graduação, conhe-
cida como ENADE.
 Para muitos esta prova é sinônimo de temor, uma vez 
que seu conteúdo muitas das vezes, centra-se  na interpreta-
ção textual. 
 A revista Veja no dia 28/03/2012 apresentou uma re-
portagem intrigante apresentando uma pesquisa sobre o Re-
trato da Leitura no Brasil, desenvolvida pelo Instituto Pró-livro 
juntamente com o Ibope e o resultado foi que o hábito da lei-
tura reduziu no país.
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 Isto é ruim, pois as consequências são visíveis, não 
só na educação básica, mas também no ensino superior, com 
isto os alunos decodifi cam o que está escrito,porém não con-
seguem interpretar um texto e isto é refl exo da falta do hábito 
de leitura.
 Assim este trabalho tem o propósito de analisar as 
questões objetivas de Formação Geral do ENADE de 2012, e 
oferecer algumas estratégias de interpretação, estas foram ex-
traídas de pesquisas na área de Lingüística Aplicada.

1- ENADE: O QUE É?
       
 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE) é uma prova que visa avaliar o rendimento dos alu-
nos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em 
relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão 
matriculados. Desta forma, todos os  acadêmicos devem ser 
avaliados, pois é um exame de caráter obrigatório para os alu-
nos  selecionados e é condição indispensável para a emissão 
do histórico escolar. 
 Assim, todas as instituições de ensino superior  do país 
são avaliadas, as notas da avaliação variam de 1 a 5 e  se o 
resultado dessas forem insatisfatórios, o curso corre o risco de 
ser fechado  pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC). 
 O ENADE é componente curricular obrigatório aos cur-
sos de graduação, conforme determina a Lei nº 10.861/2004.

2- LEITURA E INTERPRETAÇÃO: AÇÕES INSEPARÁVEIS

 Ler etimologicamente deriva  do latim lego/legere que 
signifi ca recolher, apanhar, escolher, captar com os olhos. Des-
ta forma, segundo Paulo Freire (1989)  a leitura é vista  como  
um processo  que inicia  na infância , neste período a criança  
mesmo não compreendendo os signos linguísticos, lê o mundo 
ao seu redor  que possibilita  assimilar informações  explícitas 
que serão necessárias quando souber  decodifi car  os signos 
linguísticos.
 Por isso, ler signifi ca interagir com o mundo; é a leitura 
que nos permite  ler uma bula de remédios, jornais, bilhetes, 
visto que estes textos que circulam  na esfera social são co-
nhecidos como  gêneros textuais e o bom leitor é capaz de ler, 
compreender  e identifi car a estrutura de cada  tipo textual, a 
ideia central, as informações implícitas e explícitas, indepen-
dentemente  se o propósito  da leitura é  apenas por prazer ou 
para adquirir informação ( Grellet, 1989).
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 Todas estas informações infl uenciam na construção do 
sentido do texto. Para Kock( 2011) o sentido do texto se cons-
trói a cada  leitura que o leitor faz do mesmo texto, isto permite  
que informações  não vistas e a compreensão aumente, além 
disso, cada vez que o leitor  lê, ele passa a ver o texto de forma  
diferente.
 Mas o sentido do texto e a compreensão se constroem 
também através da interação autor–leitor, ler é um ato de in-
teração, desta forma Bakthin (1995) afi rma que o texto é um 
construto de vozes e cabe ao leitor compreender essas vozes, 
qual a intenção do autor ao produzir o texto, e desta forma, 
através da opinião do autor, o leitor forma sua opinião.
 Portanto, ler e  interpretar é um processo cognitivo e 
metacognitivo segundo Kleiman(1987). E para fazer uma lei-
tura compreensiva é necessário  o reconhecimento e a mestria 
dos diversos mecanismos essenciais à atividade da leitura ( 
linguísticos, discursivos, enunciativos, pragmáticas, enciclopé-
dicos)
 Os mecanismos de construção de uma representação  
integrada do texto são: processamento  lexical ( o qual  vai 
permitir que o aluno interprete  uma palavra num contexto), 
sintático ( que afetará a organização das palavras na frase), 
referencial ( a qual expressão ou palavra, tal elemento se refere 
no texto)
 O conhecimento de mundo que o leitor trás é impor-
tante na compreensão textual, este se mistura a cultura e aos 
aspectos sócio-históricos.
 Sendo assim, pretende-se analisar e oferecer algumas 
estratégias de leitura, com base na prova do ENADE de 2012. 
Porém esta análise não será abordada na ordem cronológica, 
visto que a mesma será feita a partir  das teorias de interpreta-
ção textual.
 Observe as questões 05 e 06 (FIGURA 1).
 As questões 05 e 06 do ENADE (2012) apresentam 
dois textos com temáticas que exigem do candidato informa-
ções que remetem ao conhecimento de mundo, na questão 05 
o tema abordado foi globalização e na questão 06 foi  sobre 
uma possível  descoberta da partícula  bóson de Higgs. Para 
resolução das questões propostas, o conhecimento prévio so-
bre os assuntos facilitaria, uma vez que este tipo de atividade 
visa saber se o candidato tem hábito de leitura e se inteira dos 
acontecimentos diários.

FIGURA 1

3- O SENTIDO TEXTUAL NECESSITA DO CONTEXTO

 O termo texto é derivado etimologicamente do vocá-
bulo latino “textus” que signifi ca alguma coisa tecida ou algo 
entrelaçada.Segundo Koch (2011) o texto não é um emaranha-
do de palavras, mas sim, um construto constituído de elemen-
tos coesivos  e coerentes.
 De acordo com Travaglia (1989) há textos constituídos 
de coesão, porém sem coerência, ou seja, a coerência se re-
fere a informatividade textual, a lógica textual, ao sentido do 
texto. Enquanto que a coesão diz respeito ao funcionamento 
interno do texto, por exemplo: o uso de conjunções, pronomes, 
referênciação, inferências, léxico; desta forma, os elementos 
coesivos se subdividem em: sequencial, referencial e lexical.
 Para Koch (2011) “o próprio conceito de texto depende 
das concepções que se tenha de língua e de sujeito”.   Ou seja, 
a compreensão textual vincula-se ao conhecimento prévio do 
leitor frente ao texto, do seu conhecimento de mundo.
 A análise do conhecimento de mundo possibilita che-
gar a uma conclusão, permite o leitor usar o raciocínio dedu-
tivo e todos os conhecimentos já arraigados para inferir que a 
assertiva esta correta.Assim, para Koch (2011) a compreensão 
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textual se instaura no co-texto, ou seja no contexto, na visão 
de Goodwin and Duranti (1992) in Koch ( 2011),o contexto é 
um frame que envolve o evento sob exame e fornece recursos 
para sua interpretação adequada:
 1- cenário;
 2- entorno sociocultural;

3- a própria linguagem como contexto – o modo como 
a fala  mesma simultaneamente  invoca contexto e 
fornece contexto para outra fala;isto é, a própria  fala 
constitui um recurso dos mais importantes para a or-
ganização do contexto;

 4- conhecimentos prévios;
5- contexto analisado como um modo de práxis intera-
tivamente constituído: evento  focal e contexto estão  
numa relação  de fi gura-fundo.

4- ESTRATÉGIAS DE LEITURA APLICADAS A INTERPRETA-
ÇÃO TEXTUAL

 Para Grellet (1981) estratégias são planos conscientes 

que bons leitores usam para compreender um texto, porém 

estas estratégias podem ser utilizadas por qualquer indivíduo. 

 Por isso, a primeira estratégia é associar o conhecimen-

to de mundo com o título do texto. O título pode muitas das 

vezes permitir uma predição do conteúdo textual, como foi o 

caso da questão número 07. Esta estratégia facilita encontrar o 

assunto do texto.

 Ao contrário a questão de número 03 (FIGURA 2), ofe-

recia ao candidato um texto refl exivo sobre a questão da pre-

servação das fl orestas, porém sem título, neste tipo de exercí-

cio, o mesmo deveria escolher a alternativa que apresentava 

o titulo ao texto, para isto, o candidato deveria ler cuidado-

samente e relacionar o assunto principal do texto a uma das 

opções oferecidas.

 Além disso, o uso de ilustrações,gráfi cos,tabelas, le-

gendas,  associadas ao texto auxilia a compreensão textual. 

Pode-se verifi car isto logo na questão de número 08 da prova 

do ENADE 2012, observe (FIGURA 3).

 Vale ressaltar que  antes de desenvolver a analisar as 

questões, os dados contidos nas tabelas são fundamentais  e 

servem de pistas para  encontrar a resposta correta. Este tipo 

de questão tem sido usado com freqüência nas provas do ENA-

DE, como também em concursos públicos, pois exigem do can-

didato mais raciocínio para localizar a alternativa certa. 

            A prova de 2012 possuiu outra questão com esta carac-
terística, a número 01 (FIGURA 4), na parte de Formação Geral.

           Neste caso, o candidato deve observar todos os dados 

FIGURA 2

FIGURA 3
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oferecidos na tabela, ler atentamente o texto, fazer uma análi-
se entre os dados apresentados  nas tabelas, gráfi cos,legendas 

e o texto para somente  após este processo, escolher a opção 

correta.

FIGURA 4

 Como foi exposto o uso de gráfi cos, tabelas auxiliam 

na interpretação, porém outra estratégia durante a leitura é a 

utilização do TOP-DOWN (ascendente) e do BOTTOM-UP (des-

cendente).

 O top-down (ascendente) auxilia a encontrar a ideia 

global do texto, a tese, a principal informação do texto. Para 

isto, o candidato deverá ler todo o texto, e extrair a principal 

informação, geralmente podemos encontrá-la, no caso de tex-

tos informativos, no primeiro parágrafo. 

 O gênero textual infl uenciará  a encontrar  a ideia prin-

cipal, pois cada tipo textual possui uma estrutura diferente, 

desta forma,  a ideia  principal pode ser localizada ao longo do 

texto.

 As ideias secundárias, nos textos informativos, formam 

a base de sustentação para a ideia principal, assim  em cada 

parágrafo possui uma ideia secundária que é desenvolvida a 

partir do primeiro.

 A estratégia de bottom-up (descendente) consiste em 

identifi car o signifi cado das palavras através do contexto. Esta 

é uma técnica que muitos estudantes usam no momento da 

resolução da prova, visto que não é permitido o uso de dicio-

nários durante a aplicação do ENADE.  

 Esse tipo de análise torna-se fundamental e auxiliam a 

identifi car as  respostas explícitas e implícitas no texto.

 Podem-se defi nir as questões explícitas como aquelas 

que direcionam de forma clara, a resposta dentro do texto; ou 

seja, a alternativa apresenta uma opção nítida, sem alteração 

do que está exposto. Neste caso, basta apenas ler novamente 

e localizar a resposta.

 As questões implícitas exigem o raciocínio lógico. As 

respostas não estão claras dentro do texto e algumas questões 

do ENADE 2012 foram de caráter implícito, assim o melhor a  

fazer é ler mais de uma vez o texto e raciocinar de forma lógica 

para encontrar a resposta correta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
              

 O que pôde ser observado  na prova do ENADE de For-

mação Geral de 2012 as questões objetivas de 01 a 08 eram 

somente de interpretação textual,que exigiram do candidato, 

além da leitura, o conhecimento de mundo e estratégico para 

identifi car a opção correta.

 Pesquisas tem mostrado que a leitura possibilita,não 

somente, interpretar textos, mas também, produzir textos, es-

crever sem erros ortográfi cos, desenvolver a  argumentação, 

desta forma,  a prova do ENADE 2012 apresentava questões, 

em sua maioria, que exigiam do candidato um conhecimen-

to prévio do assunto apresentado, além de muita leitura, pois  

antes de cada questão foi apresentado um texto como subsí-

dio.

 Segundo Isabel Solé (1988), as estratégias de leitura 

são as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da lei-

tura profi ciente, sua utilização permite compreender e interpre-

tar de forma autônoma os textos lidos. Assim, para aprender as 

estratégias, o aluno deve integrá-las a uma atividade de leitura 

signifi cativa, assim, é preciso articular situações de ensino de 

leitura em que se garanta sua aprendizagem signifi cativa.

 Todos podem se transformar em leitores competentes 

e fazer uso das estratégias , de acordo com Solé (1998), poder 

ler, isto é, compreender e  interpretar textos escritos de diver-

sos tipos com diferentes intenções e  objetivos contribui de for-

ma decisiva para autonomia das pessoas, na medida  em que a 

leitura é um instrumento necessário para que nos manejemos 

com certas garantias em uma sociedade letrada. 
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ABSTRACT

 Higher education has undergone a transformation in 
the whole country, the Ministry of Education (MEC), established 
since 2004 that all the degrees of Higher Education Institu-
tions, public or private, should be evaluated. The evaluation 
aims to follow the learning process and academic performance 
of students related to the contents laid down in the curriculum 
guidelines of the respective graduation course. Its results will 
produce data for institutions of higher education. Thus, one of 
the characteristics of the General Training test is reading inter-
pretation. Therefore in this article is intended to present some 
reading strategies, in order to provide some clues that are hel-
pful at the time of textual analysis.

Keywords: enade - evaluation-strategies – lecture- text
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