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Introdução: Ao se deparar com as reais possibilidades de uma interpretação, devemos
ter em mente que, primeiramente, dois tipos de leitura devem ser feitas: a) leitura
informativa- busca das palavras mais importantes de cada parágrafo, que constituem as
palavras-chave; b) leitura interpretativa- busca a compreensão, análise e síntese das
informações do texto, com o entendimento da mensagem, a depreensão da informação
essencial e a organização das ideias do autor, constituindo a tese defendida por ele
durante todo o texto.
  Será a leitura um ato solitário, que afasta o mundo e do mundo? Só o leitor e o texto?
O isolamento, o mundo ausente, espaço/tempo de incontaminada intersubjetividade?
Não. Leitura não é esse ato; é interação verbal entre indivíduos, e indivíduos
socilamente determinados.
  Devemos estar atentos à enunciação, que é o processo vinculado às condições de
comunicação que, por sua vez, vinculam-se às estruturas sociais.
  As técnicas de interpretação são um precioso ofício para aqueles que apresentam
dificuldades de concentração, pois, com elas, têm, necessariamente de buscar tal
concentração para conseguir foco nas entrelinhas de um texto.
     Os alunos, em grande parte, não estão preparados para determinadas questões, pois
não apresentem conhecimento prévio sobre determinado assunto, daí, não conseguem
interpretar, por exemplo, cartuns, tirinhas, coletâneas. As notícias chegam a todo
instante e se não há uma leitura constante, não haverá entendimento do contexto. Tal
foco se dá, principalmente na fase final do ensino médio, quando há uma maior
necessidade de interação com o mundo.
  A leitura concentrada é um dos pontos relevantes deste trabalho e saber interpretar é a
essência para o sucesso do aluno, seja em exames vestibulares, concursos ou até
mesmo nas discussões do dia-a-dia. em que surgem sempre questionamentos.    
Objetivo:   Demonstrar que um texto não preexiste à sua leitura e que o leitor deve se
identificar com ela.
  Verificar se o autor utiliza argumentos epistemológicos para fundamentar seus
conceitos.
  Estabelecer as concepções da época em que o texto foi produzido.   Conclusão:   É
importante que busquemos sempre fazer uso da leitura, com atenção e interesse para
que, com espírito crítico, saibamos enxergar as questões e seus respectivos níveis.
  A leitura é fonte inesgotável do saber e isso fortalece a necessidade da compreensão
daquilo que nos cerca.

Palavras-chave: Interpretação. Compreensão. Leitura. 
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