
Sejam bem-vind@s
ao curso de Texto!



Nossos objetivos
 

Ampliar o repertório
sociocultural e a capacidade de

relacionar textos e discursos.

Formar leitores eficientes,
capazes de fazer inferências
e deduções, com olhar crítico.

Melhorar a capacidade
argumentativa, através de
uma boa prática de leitura



Apreensão e
compreensão de

sentido
ENTENDIMENTO DE TEXTO -  PROF.MARI

Apostila K1 - aulas 1 e 2 



Texto: o produto do uso da linguagem
 Texto constitui uma unidade de linguagem (escrita, oral, imagética) e

também uma unidade semântica (de sentido), delimitada pela
intenção do falante ao se comunicar e pelo contexto no qual se insere.

A unidade de linguagem está ligada à coesão textual: responsável por
fazer as diversas partes de um texto se relacionarem de forma
harmoniosa. (ex: as conjunções [mas, porém, dessa forma] "costuram"
as partes do texto, tornando-o COESO.
 



Texto: o produto do uso da linguagem
 Texto constitui uma unidade de linguagem (escrita, oral, imagética) e

também uma unidade semântica (de sentido), delimitada pela
intenção do falante ao se comunicar e pelo contexto no qual se insere.

A unidade de sentido está ligada à coerência textual: responsável pelo
significado global do texto - se esse significado tem lógica.
Assim, a coerência textual apoia-se no princípio de que, num texto bem
construído, todas as partes estão conectadas, sem que haja contradição
entre elas.



Texto: do latim "Textus" que significa tecido

 
Para entender um texto, é preciso identificar as relações entre
suas partes e perceber que o sentido de uma se explica pelo
sentido das que a rodeiam. 

Daí vem a ideia de que o significado de qualquer segmento de
um texto não é autônomo, mas depende do contexto, que pode
estar explícito em outras partes do texto ou implícito na situação
em que ele foi produzido.





1ª- Apreensão de sentido

2ª- Compreensão de sentido

No processo de interpretação de um texto temos duas etapas
que se complementam para o bom entendimento do texto:

 - nível mais superficial

 - nível mais profundo



Apreensão de sentido

Dominar o código linguístico (vocabulário, organização sintática);

Conseguir explicar o texto com as próprias palavras (paráfrase).

É o entendimento dos significados mais superficiais do texto
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Entender que o sentido de uma passagem do texto depende do
contexto (considerando que o texto é uma unidade de sentido);

Na etapa de apreensão é preciso:



Compreensão de sentido

Tomar como ponto de partida os significados da etapa de apreensão;

Relacionar posicionamentos e informações no texto com outros
presentes em nossa memória discursiva.

É a conexão entre os significados apreendidos e nosso conhecimento de mundo
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Ter domínio de repertório sociocultural suficiente para conectá-lo
com o que foi apreendido;

Na etapa de compreensão é preciso:







Exercícios


