
 

Aula 
09A INFERÊNCIA TEXTUAL 

O ato de inferir é ir além daquilo que o texto apresenta. É interpretar de 
forma lógica e objetiva. Buscando informações que complementam a leitura. Para 
se compreender um texto, é preciso fazer inferências, ou seja, é preciso que o 
leitor complete o texto com informações que não estão explícitas nele. 

Inferências vão além de quando o leitor estabelece ligações entre as 
palavras e interpreta o texto. Ocorrem, também, quando o leitor busca, fora do 
texto, informações e conhecimentos adquiridos pela sua experiência de vida, com 
os quais preenche os “vazios” textuais. 

Para facilitar o entendimento, vamos ao exemplo. Leia a tirinha abaixo: 
 

 
 

Após uma leitura atenta de todos os quadrinhos, perceberam que a 
resposta de Mafalda não foi construída por palavras, mas por uma imagem que 
deve ser interpretada. O objetivo da interpretação não é simplesmente descrever 
os fatos, mas acrescentar sentido a eles. 

Muitos estudantes param na superfície do texto. Por exemplo, na tirinha 
acima, muitos diriam: “Mafalda estava em sua casa, quando seu amigo chegou. 
Ela pediu que ele não fizesse barulho, porque tinha alguém doente. O amigo 
pensou que fosse um familiar, mas deparou-se com o mundo”. 

O fato apresentado na tira é que o mundo está doente, por isso precisa de 
cuidados. Isso é possível? Literalmente, não. Entretanto, é possível inferir, ou 
seja, interpretar, deduzir, que o objetivo da tira é chamar a atenção das pessoas 
para a “doença” do mundo; doença essa que poderia ser interpretada de várias 
formas. 

Em resumo, um texto só terá sentido para o leitor que for capaz de 
estabelecer as relações entre as suas partes, ou seja, entre as palavras, frases, 
parágrafos, a relação entre o texto e o título, entre o texto e a ilustração, etc., e 
isto implica fazer inferências. 

 
01. Explique, com suas palavras, o que vem a ser Inferência Textual. 

02. Você diria que apenas uma leitura superficial é o bastante para ter um 
entendimento completo de um texto? Explique. 

03. Na tirinha da Mafalda, que elemento não verbal aparece e o que ele 
representa? 
04. Ainda na tirinha, como você interpretaria a “doença” do mundo? 

05. Analise as figuras abaixo e interprete-as, esclarecendo seus significados 
fazendo as devidas inferências. 

A)    B)  
 

C)    D)  
06. Leia o texto abaixo e explique a inferência textual que ele apresenta. 

Minha mãe ouviu um barulho de noite! 
Quando ela olhou, tinha um homem debaixo da cama! 
— Era um ladrão? 
— Que nada, era o meu pai! Ele também tinha ouvido o barulho. 


