Descobrindo a relação entre textos
Este tópico requer que o aluno assuma uma atitude crítica e reflexiva em relação às
diferentes idéias relativas ao mesmo tema encontradas em um mesmo ou em diferentes
textos, ou seja, idéias que se cruzam no interior dos textos lidos, ou aquelas encontradas em
textos diferentes, mas que tratam do mesmo tema, assim, o aluno pode ter maior
compreensão das intenções de quem escreve.
As atividades que envolvem a relação entre textos são essenciais para que o aluno construa
a habilidade de analisar o modo de tratamento do tema dado pelo autor e as condições de
produção, recepção e circulação dos textos.
Essas atividades podem envolver a comparação de textos de diversos gêneros, como os
produzidos pelos alunos, os textos extraídos da Internet, de jornais, revistas, livros e textos
publicitários, entre outros.
A questão abaixo foi extraída do acervo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixera (Inep).

Texto I
Os cerrados
Essas terras planas do planalto central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na verdade, o
cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de paredões
de pedra. Em várias partes do cerrado brasileiro existem canyons com cachoeiras de mais de cem
metros de altura!
SALDANHA, P. Os cerrados . Rio de Janeiro: Ediouro, 2000.
Texto II
Os Pantanais
O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Muitos moradores não pretendem sair da
região. E não é pra menos: além das paisagens e do mais lindo pôr-do-sol do Brasil Central, o
Pantanal é um santuário de animais selvagens. Um morador do Pantanal do rio Cuiabá, olhando para
um bando de aves, voando sobre veados e capivaras, exclamou: “O Pantanal parece com o mundo no
primeiro dia da criação.”

SALDANHA, P. Os pantanais. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.

Os dois textos descrevem
(A) belezas naturais do Brasil Central.
(B) animais que habitam os pantanais.
(C) problemas que afetam os cerrados.
(D) rios e cachoeiras de duas regiões.

Resposta: A
D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos
que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido
Este descritor avalia a habilidade do aluno em reconhecer as diferenças entre textos que
tratam do mesmo assunto, em função de aspectos como: leitor-alvo, ideologia, época em
que foi produzido, intenções comunicativas, dentre outros. Essa habilidade é avaliada por
meio da leitura de dois ou mais textos, de mesmo gênero ou de gêneros diferentes, tendo
em comum o mesmo tema, mas com formas distintas de abordagem.
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Disponível em: goo.gl/4MDwuQ

