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Resumo	

Este	trabalho	de	 investigação-ação	foi	desenvolvido	durante	o	estágio	pedagógico	de	

Português	-	Iniciação	à	Prática	Profissional,	disciplina	que	integra	o	Mestrado	em	Ensino	

de	Português	no	3º	Ciclo	do	Ensino	Básico	e	no	Ensino	Secundário,	no	ano	 letivo	de	

2019/2020,	na	Escola	Secundária	Inês	de	Castro,	situada	em	Vila	Nova	de	Gaia.	

O	estudo	parte	da	proposição	de	que	ler	é	compreender	e	de	que	a	compreensão	da	

leitura	é	resultado	de	um	processo	interativo	entre	o	texto,	o	leitor	e	o	contexto.	Para	a	

compreensão	de	texto,	o	professor	precisa	ensinar	as	estratégias	de	leitura	que	ocorrem	

em	três	momentos:	antes,	durante	e	após	a	leitura.		

Prentendeu-se,	então,	mostrar	os	efeitos	do	uso	das	estratégias	de	compreensão	de	

leitura,	especificamente,	da	pós-leitura,	na	construção	de	conhecimentos	necessários	

para	que	a	leitura	se	torne	significativa	e	para	que	haja	uma	mais	ampla	apreensão	do	

sentido	nos	textos	literários.	

Desse	modo,	depois	de	criar	um	plano	de	ação,	as	unidades	didáticas	foram	elaboradas	

a	 fim	 de	 auxiliarem	 e	 orientarem	 o	 aluno	 a	 ter	 mais	 autonomia	 e	 ultrapassar	 as	

dificuldades	que	acontecem	durante	 a	 compreensão	de	 texto,	 principalmente	 textos	

literários.	

Por	 fim,	 o	 relatório,	 seguindo	 os	 princípios	 da	 metodologia	 da	 investigação-ação,	

apresentou	 resultados	satisfatórios	durante	a	aplicação	das	atividades	elaboradas	de	

acordo	com	as	estratégias	de	leitura,	assim	como	um	elevado	grau	motivacional	quanto	

a	atividades	convergentes	para	uma	educação	literária.	

	

	

Palavras-chave:	didática	da	leitura,	compreensão	de	texto,	estratégias	de	leitura,	pós-	

-leitura,	textos	literários.	
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Abstract	

This	paper	is	a	research-action	methodology	about	the	effects	of	the	reading	strategies	

use	in	students	from	High	school	and	from	Middle	school	periods	in	2019/2020,	at	Escola	

Secondary	school	Inês	de	Castro,	in	Vila	Nova	de	Gaia.	

The	study	shows	how	the	use	of	reading	strategies	enhances	comprehension	and	gives	

purpose	 to	 the	 reader.	 It	 is	 understood	 that	 to	 read	 is	 to	 understand	 and	 its	

comprehension	is	a	result	of	an	interactive	process	among	the	text,	the	reader	and	the	

context.	Therefore,	when	teaching	reading	comprehension	strategies,	the	teacher	needs	

to	work	on	three	different	moments	of	the	reading	process:	before,	during	and	after	

reading.	This	study	aims	to	focus	on	the	post-reading	process	as	a	pedagogical-critical	

strategy,	due	to	the	time	and	circumstances	limited	research	period	and	beneath	the	

students	 profile	 reading	 needs-	 the	 focused	 students	 on	 this	 paper	 need	 to	 have	

different	critical	perspective	about	the	reading		literary	themes.	

So,	 after	 creating	 an	 action	 plan,	 the	 classes	 were	 developed	 in	 order	 to	 guide	 the	

student	 to	develop	autonomy	and	 to	overcome	 the	difficulties	 that	occur	during	 the	

reading	comprehension,	especially	literary	themes.	

Finally,	the	report,	following	the	principles	of	the	research-action	methodology,	follwed	

by	satisfactory	results	during	the	application	of	the	activities	elaborated	following	the	

reading	strategies,	as	well	as	a	high	motivational	degree	regarding	converging	activities	

for	a	literary	education.	

	

	

	

Key-words:	 educational	 reading	 comprehension,	 reading	 comprehension,	 reading	

strategies,	post-reading,	literary	texts.	
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Introdução	

O	presente	estudo	foi	realizado	a	partir	da	 investigação-ação	desenvolvida	durante	o	

estágio	pedagógico	de	Português	-	Iniciação	à	Prática	Profissional,	disciplina	que	integra	

o	 Mestrado	 em	 Ensino	 de	 Português	 no	 3º	 Ciclo	 do	 Ensino	 Básico	 e	 no	 Ensino	

Secundário,	que	aconteceu	no	ano	letivo	de	2019/2020,	na	Escola	Secundária	Inês	de	

Castro,	situada	em	Vila	Nova	de	Gaia.	

O	maior	desafio	com	que	se	depara	um	professor	é	responder	a	um	cada	vez	mais	amplo	

espectro	 de	 necessidades	 dos	 alunos1.	 Dentro	 do	 contexto	 escolar,	 em	 todas	 as	

disciplinas,	os	alunos	são	direcionados	a	alcançarem	uma	série	de	objetivos	e	metas	que,	

na	 maioria	 das	 vezes,	 não	 são	 claras.	 Muitos	 professores	 atentam	 somente	 no	

cumprimento	do	Programa,	sem	antes	compreenderem	a	realidade	de	cada	aluno	que	

está	dentro	da	sala	de	aula.	

Nas	aulas	de	Português	essa	realidade	não	é	diferente.	Por	que	temos	de	ler?	Porque	

está	no	Programa	Nacional	de	Leitura.	Por	que	não	podemos	discutir	e	debater	outras	

temáticas	 em	 aula?	 Porque	 NÃO	 está	 no	 Programa.	 E	 é	 dessa	 forma	 que	 os	 alunos	

começam	a	perder	o	interesse,	ou	a	se	distanciarem	dos	conteúdos	que	os	Programas	

propõem.		

Atualmente	a	escolarização	da	leitura	literária	é	um	tema	muito	debatido,	por	diversos	

autores.	 Soares	 (2007),	 por	 exemplo,	 distingue	 dois	 tipos	 de	 escolarização	 do	 texto	

literário:	uma	adequada,	que	conduz	eficazmente	às	práticas	de	 leitura	presentes	no	

contexto	 social;	 e	 outra	 inadequada,	 aquela	 que	 ocorre	 frequentemente	 em	 sala	 de	

aula,	provocando	a	resistência	e	a	aversão	dos	alunos	aos	livros,	além	de	apresentar-se	

distante	das	práticas	sociais	de	leitura	(p.25).	

																																																								

1	 Recuperando	 as	 palavras	 de	 J.	 Giasson,	 da	 nota	 introdutória	 "a	maior	 parte	 das	 nossas	 estratégias	
pedagógicas	de	leitura	baseiam-se	na	experiência	e	no	senso	comum.	Contudo,	chegamos	a	um	ponto	em	
que	já	não	basta	confiarmos	em	nossa	intuição	e	na	experiência.	(...)	Os	pais,	por	seu	lado,	queixam-se	de	
que	a	escola	não	ensina	Português	aos	filhos	de	forma	eficaz.	No	entanto,	a	maior	parte	dos	professores	
fazem	o	melhor	que	podem	nas	condições	actuais.	Que	fazer	mais?"	(Giasson,	2000,	p.	13)	
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Os	 livros	 interagem	 através	 das	 interpretações	 que	 lhes	 atribuímos	 e,	 na	 escola,	 a	

Literatura	é	esse	espaço	privilegiado	de	conhecimento;	precisa,	pois,	ser	explorada	de	

maneira	interessante	e	adequada.	

Os	livros,	como	factos,	jamais	falam	por	si	mesmos.	Quem	os	faz	falar	são	mecanismos	

de	 interpretação	que	usamos,	e	grande	parte	deles	é	aprendido	na	escola.	Depois,	a	

leitura	 literária	 que	 a	 escola	 objetiva	 processar	 visa	 mais	 que	 simplesmente	 o	

entretenimento	que	a	leitura	de	fruição	proporciona.	No	ambiente	escolar,	a	literatura	

é	um	locus	de	conhecimento	e,	para	que	funcione	como	tal,	convém	ser	explorada	de	

maneira	adequada	(Cosson,	2011,	p.	26-27).	

A	leitura	é	uma	das	atividades	cognitivas	mais	profundas,	aquela	que	mais	se	destaca	

como	um	problema	nas	aulas	de	Português,	uma	vez	que	a	leitura	não	tem	apenas	um	

caminho,	“a	leitura	é	um	ato	complexo,	simultaneamente	linguístico,	cognitivo,	social	e	

afectivo.	 A	 sua	 essência	 reside	 na	 negociação	 do	 significado	 entre	 o	 leitor	 e	 os	

conhecimentos	que	possui	sobre	o	tema	a	ler,	entre	o	texto	e	o	respectivo	autor”	(Sim-

Sim,	2006,	p.	08).	

A	 literatura	 clássica	 está	 cada	 vez	 mais	 perdendo	 lugar	 para	 a	 literatura	 popular	 e	

contemporânea,	 para	 os	 artigos	 que	 trazem	 polêmicas,	 para	 as	 postagens	 que	 são	

inseridas	 diariamente	 em	 blogs,	 redes	 sociais,	 jornais	 online	 e	 livros	 biográficos	 de	

youtubers	famosos.	

A	 leitura	 na	 escola	 não	 pode	 apenas	 se	 tornar	 um	 hábito	 de	 trabalho,	 uma	

obrigatoriedade	sem	fundamento.	No	Ensino	Secundário	há	implicações	externas	com	

que	 o	 professor	 precisa	 lidar,	 pois	 cada	 aluno	 já	 adquiriu	 certos	 estilos	 de	

funcionamento,	 as	 transformações	 de	 desenvolvimento	 as	 quais	 se	 ligam	 às	

aprendizagens	escolares	solidificaram-se	em	diferenças	individuais.		

Toda	proposta	que	a	base	curricular	traz	é	muito	importante	para	o	desenvolvimento	

de	cada	aluno,	mas	cabe	ao	professor	contextualizá-la	e	aplicá-la	de	uma	forma	que	seja	

significativa	e	que	traga	sentido	para	o	estudante.	Para	se	tornar	eficaz	o	processo	de	

leitura,	é	fundamental	alicerçar	suas	aprendizagens	sobre	conhecimentos	linguísticos	e	

psicológicos	focados	na	interpretação	e	construção	de	sentido	do	texto.	
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Dentro	de	todo	este	processo	de	trabalho	com	a	leitura,	é	importante	aplicar	atividades	

que	tentem	recriar	as	condições	de	uma	leitura	seguida	de	comentários,	por	exemplo,	

como	 diz	 Contente	 (1995,	 p.26)	 "conta-se	 o	 que	 leu,	 formula-se	 opiniões,	 faz-se	

apreciações	de	obras”	visto	que,	depois	da	 leitura	do	texto,	é	primordial	 incentivar	o	

aluno	 a	 confrontar	 a	 sua	 realidade	 com	 a	mensagem	do	 texto,	 "encorajar	 o	 leitor	 a	

participar	no	processo	interpretativo,	ao	dar,	por	exemplo,	um	outro	sentido,	ao	referir	

o	efeito	que	a	obra	exerceu	sobre	ele,	ao	formular	sua	opinião"	(Contente,	1995,	p.	26),	

o	aluno	participa	do	processo	e	o	torna	significativo.		

Nesta	perspetiva,	este	 trabalho	de	 investigação-ação	propõe	o	estudo	de	estratégias	

pedagógico-didáticas	para	a	compreensão	de	leitura	como	objetivo	e,	principalmente,	a	

definição	de	quais	foram	as	mais	eficazes	neste	processo	de	ensino	dentro	da	sala	de	

aula	a	partir	dos	resultados	obtidos	com	as	atividades	que	aconteceram	após	a	leitura	

do	texto.		

Afinal,	o	professor	precisa	pensar	numa	melhor	forma	de	abordar	e	aplicar	as	leituras	

que	o	Programa	traz,	a	fim	de	que,	para	o	aluno,	a	leitura	de	um	clássico,	por	exemplo,	

seja	de	alguma	forma	importante	e	que	lhe	traga	momentos	de	reflexão	por	meio	de	

sua	contextualização	e	de	estratégias	que	sejam	significativas	para	sua	vida.		

No	 decorrer	 das	 observações	 das	 aulas,	 podem-se	 verificar	 as	 dificuldades	 e	 os	

problemas	que	os	alunos	enfrentam	durante	o	processo	de	ensino,	especificamente	na	

compreensão	de	textos	literários.	E	partindo	desta	problemática,	foi	possível	traçar	um	

plano	 de	 ação	 que	 resultasse	 num	 conjunto	 de	 atividades	 pedagógico-didáticas	 que	

pudessem	oferecer	ao	aluno	um	resultado	significativo	no	processo	de	leitura	literária.	

A	 leitura	 é	 um	 processo	 de	 interação	 entre	 o	 pensamento	 e	 a	 linguagem,	 que	 gera	

divergentes	 opiniões	 em	 torno	 dos	 aspetos	 teóricos.	 A	 compreensão	 constitui	 um	

processo	muito	mais	completo	que	identificar	palavras	e	significados.	A	compreensão	

leitora	 é	 uma	 habilidade	 básica	 que	 requer	 uma	 série	 de	 capacidades.	 Sendo	 a	

compreensão	 leitora	 um	 domínio	 específico	 de	 ensino	 da	 disciplina	 de	 Português,	 o	

modo	 como	 se	 processa	 em	 contexto	 escolar	 a	 sua	 aprendizagem	 pelos	 alunos	

representa	 o	 objeto	 central	 na	 didática	 da	 língua	 materna.	 Por	 este	 motivo,	 este	
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trabalho,	 que	 tem	 por	 objeto	 de	 estudo	 a	 compreensão	 leitora,	 numa	 perspetiva	

didática,	 é	 fundamentado	 por	 reflexões	 e	 práticas	 resultantes	 de	 diversas	 pesquisas	

metodológicas	e	conceituais	e	está	organizado	em	três	capítulos.	

O	primeiro	capítulo	dispõe	da	contextualização	do	estudo:	a	caracterização	escolar	e	a	

descrição	das	 turmas	envolvidas.	De	algumas	das	dificuldades	observadas	e	descritas	

emergiu	a	definição	da	área	de	 intervenção	prioritária,	bem	como	a	 	delimitação	do	

campo	de	investigação-ação	e	dos	seus	respectivos	objetivos.	

O	segundo	capítulo	apresenta	o	enquadramento	teórico	a	partir	de	estudos	realizados	

em	relação	à	compreensão	na	leitura.	Pretende-se,	neste	capítulo,	exibir	uma	variedade	

de	pesquisas	e	estudos	sobre	o	tema,	a	fim	de	definir	os	conceitos	indispensáveis	que	o	

estruturam:	uma	breve	definição	do	que	é	a	leitura,	a	relação	entre	ler	e	compreender,	

as	estratégias	pedagógico-didáticas	no	ensino	da	compreensão	de	 leitura,	estratégias	

que	podem	ser	realizadas	antes,	durante	e	após	a	leitura	e,	por	fim,	como	delimitado	

neste	trabalho,	a	pós-leitura	e	a	leitura	literária.			

No	último	capítulo,	que	corresponde	à	parte	prática	do	trabalho,	serão	apresentadas	as	

intervenções	que	 foram	aplicadas	dentro	da	 sala	de	aula	e	monitorizadas	através	de	

dados	 recolhidos	 por	meio	 de	 diferentes	 instrumentos.	 De	 seguida,	 	 será	 exposta	 a	

metodologia	 para	 o	 tratamendo	 de	 dados	 para	 o	 procedimento	 de	 análise	 dos	

resultados	obtidos.		Por	fim,	serão	divulgadas	as	conclusões	que	servem	como	sugestões	

pedagógico-didáticas	que	podem	ser	desenvolvidas	durante	o	processo	de	ensino	da	

leitura	e	que	serviram	de	respostas	aos	problemas	observados	no	início	do	estágio.	

Em	 conclusão,	 a	 leitura	 está	 presente	 em	 inúmeros	 momentos.	 Estamos	 sempre	 a	

interpretar	e	a	compreender.	A	escola	é	o	grande	iniciador	à	leitura	e	faz	todo	sentido	

garantir	 que	 as	 estratégias	 sejam	 aplicadas,	 para	 assim	 criar	 uma	 forte	 significação	

pessoal	por	parte	dos	alunos.		

Para	atingir	este	desígnio,	o	professor	não	pode	perder	de	vista	que:	

A	 leitura	não	pode	ser	apresentada	como	uma	atividade	mecânica,	mas	como	

uma	 atividade	 construtiva	 e	 empenhada	 do	 aluno,	 como	 algo	 a	 ser	

compreendido	por	referência	àquilo	que	a	criança	já	sabe	e	àquilo	que	quer	saber	
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para	alcançar	seus	objetivos.	Só	quando	a	criança	conseguir	estabelecer	estes	

vínculos	 e	 perceber	 o	 valor	 e	 utilidade	 instrumental	 da	 leitura	 é	 que	 poderá	

empenhar-se	na	leitura	de	modo	tão	completo	que	assegure	que	o	acto	de	ler	é	

um	verdadeiro	acto	de	aprendizagem	(Gonçalves,	2008,	p.	149).	
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1. Contexto	do	estudo	

A	investigação-ação	é	uma	metodologia	de	investigação	que	nasce	da	ação.	Inicialmente	

foi	preciso	conhecer	a	escola	e	o	seu	funcionamento,	como	também	conhecer	a	prática	

letiva	em	que	os	alunos	participavam.	De	seguida,	iniciar	a	observação	do	desempenho	

dos	estudantes	dentro	da	sala	de	aula	pois,	é	a	partir	do	momento	que	a	observação	se	

dá	que	se	emerge	a	necessidade	de	investir	em	algo.	

Há	muitos	fatores	que	influenciam	diretamente	o	processo	de	aprendizagem:	a	situação	

socioeconómica	e	familiar,	o	acesso	aos	recursos	e	as	experiências	de	aprendizagem	-	

tanto	dentro	como	fora	de	casa,	o	passado	cultural,	a	motivação,	os	interesses,	entre	

outros.	

Portanto,	é	importante	evidenciar	o	contexto	escolar	e	pedagógico	onde	se	desenvolveu	

o	estudo	e,	principalmente	conhecer	de	maneira	mais	aprofundada	possível	os	alunos	e	

a	situação	educativa.	

1.1. Caracterização	escolar	

O	estudo	desenvolvido	neste	 trabalho,	 realizado	na	Escola	Secundária	 Inês	de	Castro	

(doravante,	 ESIC),	 situada	 em	 Vila	 Nova	 de	 Gaia,	 teve	 origem	 no	 estágio	

profissionalizante	 que	 compõe	 o	Mestrado	 em	 Ensino	 de	 Português	 no	 3º	 Ciclo	 do	

Ensino	Básico	e	no	Ensino	Secundário	da	Faculdade	de	Letras	da	Universidade	do	Porto.		

A	ESIC	é	uma	escola	pública	e	apresenta-se	no	website	institucional2		como	uma	escola	

que	foi	recentemente	remodelada,	de	matriz	humanista,	inclusiva	e	multicultural.	Ainda	

com	 o	 Projeto	 Educativo	 em	 elaboração,	 possui	 uma	 grande	 preocupação	 com	 a	

formação	acadêmica	dos	alunos.	

A	Escola	Secundária	de	Canidelo,	como	era	antes	designada,	iniciou	as	suas	atividades	

em	1985	e,	no	ano	letivo	de	1996/97,	elegeu	como	patrono	a	figura	histórica	de	Inês	de	

Castro	pois,	segundo	a	opinião	de	Montalvão	Machado,	D.	Pedro	e	D.	Inês	devem	ter	

vivido	no	Paço	de	Canidelo,	desde	o	início	de	1352	até	ao	fim	de	1353.	

																																																								

2	Site	institucional.	(2019).	Consultado	em	12-10-2019.	Website:	http://esic.pt	
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Em	relação	à	sua	remodelação,	a	 intervenção	na	Escola	Secundária	de	Inês	de	Castro	

baseou-se	na	construção	de	novos	edifícios	onde	funcionam	a	biblioteca,	o	auditório,	as	

zonas	 de	 trabalho	 e	 pausa	 de	 professores,	 a	 zona	 administrativa	 e	 os	 laboratórios,	

garantindo	a	satisfação	das	atuais	exigências	de	conforto,	segurança	e	acessibilidade.		

Da	leitura	do	regulamento	interno	pode-se	entender	toda	a	organização	e	preocupação	

que	a	ESIC	apresenta	em	relação	à	parceria	entre	pais,	escola	e	alunos.	

O	corpo	docente,	enquanto	principal	responsável	pela	condução	do	processo	de	ensino	

e	 aprendizagem,	 deve	 promover	 medidas	 de	 caráter	 pedagógico	 que	 estimulem	 o	

harmonioso	 desenvolvimento	da	 educação,	 em	ambiente	 de	 ordem	e	 disciplina,	 nas	

atividades	na	sala	de	aula	e	nas	demais	atividades	da	escola.	

Alguns	professores	também	possuem	um	cargo	responsável	de	diretor	de	turma,	sendo,	

preferencialmente,	um	docente	profissionalizado,	tendo	em	conta	a	sua	competência	

pedagógica,	capacidade	de	relacionamento	e	de	liderança.	O	diretor	de	turma	enquanto	

coordenador	do	plano	de	trabalho	da	turma	é	particularmente	responsável	pela	adoção	

de	medidas	tendentes	à	melhoria	das	condições	de	aprendizagem	e	à	promoção	de	um	

bom	ambiente	educativo.	

A	 ESIC,	 além	 de	 oferecer	 o	 Ensino	 Secundário	 Regular,	 também	 oferece	 o	 Ensino	

Profissional	com	cursos	técnicos	nas	áreas	de	Multimédia,	Turismo,	Auxiliar	de	Saúde,	

Gestão	 e	 Programação	 de	 Sistemas	 Informáticos,	 Restauração,	 quaisquer	 com	 o	

Português	como	disciplina	obrigatória.	

Quanto	às	atividades	de	enriquecimento	curricular,	a	ESIC	possui	uma	oferta	de	grande	

variedade	 que	 contribui	 para	 um	melhor	 desempenho	 dos	 alunos	 ao	 nível	 cultural,	

social,	científico	e	cívico,	realizada	no	âmbito	de	Clubes,	Projetos	e	Visitas	de	Estudo,	

entre	outras.	

A	escola	tem	a	prática	de	receber	professores	estagiários	de	diversas	disciplinas,	o	que	

tornou	o	trabalho	mais	agradável	durante	todo	o	ano	letivo.	Foram	todos	bem	acolhidos	

por	parte	dos	órgãos	da	gestão	e	bem	envolvidos	pela	generalidade	dos	professores	e	

funcionários.	
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A	ESIC	tem	como	grandes	objetivos	a	formação	académica	dos	alunos	e	a	sua	educação	

e	aposta	na	formação	de	professores.	Possui	um	quadro	de	docentes	qualificados,	em	

sua	grande	maioria,	Doutores	e	também	com	professores-formadores.	Por	este	motivo,	

a	ESIC	permite	e	acredita	no	trabalho	eficiente	que	ter	um	núcleo	de	estágios	possibilita	

aos	novos	professores	o	 início	à	prática	profissional	por	meio	de	experiências	reais	e	

estudos	dirigidos.		

Em	relação	ao	núcleo	de	estágio,	o	trabalho	foi	realizado	com	a	orientação	da	Professora	

Doutora	Maria	Manuela	da	Costa	Santos.	Durante	a	realização	deste	estágio,	foi	possível	

observar	três	turmas,	duas	turmas	de	10.º	ano	e	uma	turma	de	11.º	ano.	A	professora	

possuía	 somente	 turmas	 que	 pertenciam	 ao	 Ensino	 Secundário.	 Por	 isso,	 o	 estudo	

realizado	incide	apenas	sobre	este	nível	de	ensino.	

1.2. Caracterização	das	turmas	

O	 trabalho	de	 investigação-ação	 foi	 realizado,	 como	 referido,	 com	os	 alunos	de	dois	

níveis	de	escolaridade:	10.º	ano	e	11.º	ano.	Relativamente	ao	10.º	ano,	o	trabalho	foi	

desenvolvido	predominantemente	com	a	turma	do	10.º	A.	Em	relação	ao	11.º	ano,	a	

turma	envolvida	foi	o	11.º	H.	

Para	a	obtenção	das	informações	que	descrevem	as	turmas,	foi	realizada,	no	início	do	

ano	 letivo,	 uma	 “ficha	 biográfica"	 (Anexo	 01),	 que	 foi	 elaborada	 e	 aplicada	 pela	

professora	orientadora	de	estágio	de	Português.		

Muitos	 dados	 poderiam	 ter	 sido	 solicitados	 para	 uma	descrição	mais	 aprofundada	 e	

mais	detalhada	em	relação	aos	hábitos	de	leitura,	de	estudo,	preferências	e	habilidades	

que	os	discentes	reconheciam	como	sendo	importantes	para	realização	de	um	trabalho	

diferenciado	do	trabalho	do	professor.	No	entanto,	a	ideia	de	dados	adicionais	a	serem	

recolhidos	surgiu	num	momento	do	ano	letivo	em	que	não	foi	possível	aplicar	um	novo	

inquérito,	devido	a	constrangimentos	de	tempo.	Em	todo	o	caso,	os	dados	inicialmente	

compilados	foram	considerados	suficientes	para	o	objetivo	pretendido	(identificar	uma	

área	 prioritária	 de	 intervenção	 pedagógico-didática).	 Nas	 secções	 seguintes,	 serão	

especificados	esses	dados.	
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Os	dados	obtidos	para	o	planeamento	das	intervenções	são	originários	da	observação	

das	aulas	das	turmas	indicadas,	dos	registos	em	diário	do	investigador	e	de	textos	curtos	

(respostas	a	uma	instrução)	dos	alunos.	A	recolha	de	dados	foi	conseguida	logo	no	início	

do	ano	letivo,	a	partir	do	estudo	dos	primeiros	textos	do	Programa,	estas	dificuldades	

eram	visíveis	nas	respostas	a	questões	de	compreensão	de	texto	propostas	nas	aulas.	

Foram	também	recolhidas	informações	com	recurso	à	observação,	meio	privilegiado	de	

acesso	ao	contexto	de	sala	de	aula	e	à	ação	dos	alunos	enquanto	aprendentes.	Entre	

setembro	e	janeiro	foram	realizadas	em	média	96	observações	de	aulas	lecionadas	pela	

professora	titular.	Essas	observações	tinham	como	foco	conhecer	a	situação	educativa	

em	 que	 os	 alunos	 participavam	 e	 permitir	 o	 registo	 de	 um	 conjunto	 de	 dados	

fundamentais	para	a	definição	de	estratégia	pedagógica	subjacente	às	aulas	a	lecionar.		

Antes,	porém,	de	apresentar	as	características	específicas	de	cada	uma	das	turmas,	é	

relevante	traçar,	de	um	modo	genérico,	a	dinâmica	habitual	da	aula	de	Português,	no	

núcleo	em	que	decorreu	o	estágio	pedagógico.	

As	aulas	de	Português	tinham	uma	organização	típica,	definida	pela	professora	titular	

de	turma	e	orientadora	de	estágio,	de	acordo	com	os	seguintes	princípios:	

-	 aula	 centrada	na	 leitura	 literária	dos	 textos	de	autores	 clássicos	 consignados	no	

programa;	

-	organizada	em	quatro	momentos-chave:	contextualização	do	autor	e	obra,	leitura	

em	voz	alta	do	texto,	questionário	de	análise	literária	(tema,	assunto,	partes	do	texto,	

figuras	de	estilo)	e	escrita	para	casa.	

1.2.1. A	turma	do	10.º	A	

O	10.º	 A	 era	 uma	 turma	 do	 Curso	 Científico-Humanístico	 de	 Ciências	 e	 Tecnologias,	

composta	por	vinte	e	dois	alunos,	doze	do	sexo	feminino	e	dez	do	sexo	masculino,	com	

uma	média	de	idades	de	dezasseis	anos.		

A	partir	da	aplicação	da	ficha	biográfica	referida,	foi	possível	traçar	uma	descrição	geral	

da	 turma,	 tendo	 em	 conta	 os	 seguintes	 traços:	 composição	 do	 agregado	 familiar,	
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situação	socioprofissional	dos	pais/encarregados	de	educação,	atividades	preferenciais	

(passatempos)	e	relação	com	a	leitura.	

Relativamente	ao	primeiro	parâmetro,	apurou-se	que	a	maioria	dos	discentes	vivia	com	

os	pais	e	cinco	viviam	apenas	com	a	mãe.	No	início	do	ano	letivo,	duas	alunas	mudaram	

de	escola	e	a	turma	permaneceu	até	o	fim	com	vinte	alunos.	

Um	número	considerável	de	estudantes,	precisamente	dezasseis	deles,	não	tinha	ainda	

projetos	para	o	futuro	académico.	Dos	seis	que	tinham	expectativas,	indicaram	os	cursos	

de	engenharia	e	medicina.		

No	que	diz	respeito	à	situação	socioeconómica	do	grupo,	este	pertencia	a	um	contexto	

considerado	 médio-baixo	 e	 apenas	 sete	 responsáveis	 (pais	 e/ou	 encarregados	 de	

educação)	 concluíram	 alguma	 licenciatura,	 distribuídas	 em	 diferentes	 áreas	 como:	

Direito,	Administração	e	Ensino.	Na	sua	maioria,	estes	alunos	viviam	em	Vila	Nova	de	

Gaia	e	não	demoravam	para	chegar	à	escola.		

Para	retratar	sobre	o	 interesse	dos	alunos	em	relação	à	 leitura,	 tema	principal	deste	

trabalho,	 recorremos	 a	 uma	 questão	 do	 inquérito,	 “o	 título	 de	 um	 livro	 que	 tivesse	

gostado	de	 ler”,	permitindo	assim	conhecer	que	tipo	de	vínculo	o	grupo	tinha	com	a	

leitura.	O	resultado	deste	item	está	representado	no	gráfico	seguinte.	

Gráfico	1-	Distribuição	das	respostas	à	pergunta	sobre	leitura	–	Turma	10.º	A	

	

Fonte:	Gráfico	construído	através	dos	dados	obtidos	pela	professora	estagiária.	
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Os	 títulos	 registados	 pelos	 alunos	 foram	 os	 seguintes:	Rei	 Leão,	 Fala-me	 de	 um	 dia	

perfeito,	Auto	 da	 Barca	 do	 Inferno,	Harry	 Potter,	 Coleção	 Uma	 aventura,	Os	Maias,	

Agora	e	para	sempre,	O	menino	que	não	gostava	de	ler,	A	guerra	das	fadas,	Meu	pé	de	

laranja	lima,	Civilização,	Uma	aventura	no	Porto,	Fallen,	Rapaz	do	pijama	às	riscas	e	O	

gato	que	ensinava	a	gaivota	a	voar.	

Ao	 longo	do	ano,	na	generalidade,	o	10.º	A	revelou	ser	uma	turma	empenhada	e	de	

comportamento	satisfatório.	Não	foi	presenciado	nenhum	momento	de	indisciplina	em	

sala	de	aula	durante	as	aulas	observadas	ou	lecionadas.	Havia	um	grupo	específico	de	

alunos	que	apresentava	uma	participação	mais	ativa,	outros	precisavam	ser	convidados	

e,	por	vezes,	não	compreendiam	o	que	era	solicitado.		

Em	relação	às	aulas	ministradas	no	estágio	e	 levando	em	conta	que	 foi	a	 turma	que	

obteve	a	maioria	das	 aulas,	 foi	 nítido	o	 interesse	e	motivação	por	parte	dos	 alunos.	

Executaram	 todas	 as	 tarefas	 com	 muito	 empenho,	 de	 forma	 a	 proporcionar	 um	

ambiente	dinâmico	na	sala	de	aula,	visto	que	algumas	atividades	foram	elaboradas	para	

que	todos	os	alunos	fossem	direcionados	a	participar.	

	

1.2.2. A	turma	do	11.º	H	

A	turma	do	11.º	H	era	composta	por	dezanove	alunos,	dez	do	sexo	feminino	e	nove	do	

sexo	masculino	e	as	suas	idades	variavam	entre	os	dezassete	e	os	dezanove	anos,	era	

uma	turma	do	Curso	Científico-Humanístico	de	Línguas	e	Humanidades.	

Provenientes	de	famílias	de	classe	baixa,	a	maior	parte	dos	discentes	desta	turma	vivia	

em	Vila	Nova	de	Gaia	e	utilizava	o	autocarro	como	principal	meio	de	transporte	até	a	

escola.	Quase	todos	viviam	com	os	seus	pais	e	irmãos.	O	nível	académico	dos	pais	era	

relativamente	baixo,	registando-se	apenas	dois	licenciados.		

Apesar	de	os	pais	não	possuírem	licenciatura,	treze	alunos	tinham	como	objetivo	seguir	

para	o	ensino	superior	e	os	cursos	variavam	entre	cursos	de	Ensino,	Direito	e	Psicologia.	

A	turma	era	pouco	participativa.	O	11.º	H	revelou-se	uma	turma	com	aproveitamento	

baixo.	Na	 verdade,	 a	 falta	 de	 hábitos	 e	 de	métodos	 de	 trabalho,	 a	 ausência	 de	 pré-	
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-requisitos,	a	frágil	capacidade	de	concentração	e	sobretudo	a	incapacidade	de	adequar	

o	esforço	a	empreender	ao	resultado	desejado	foram	traços	caracterizadores	de	grande	

parte	dos	elementos	deste	grupo.	A	participação	em	sala	de	aula	surgia,	na	maioria	das	

vezes,	de	um	grupo	de	quatro	alunos,	composto	por	rapazes	e	raparigas,	poucas	vezes	

participaram	espontaneamente,	 isto	é,	quase	sempre	o	professor	 tinha	de	solicitar	a	

participação.	 Em	 relação	 aos	 elementos	 restantes,	 pouco	 ou	 nada	 intervinham,	

argumentando,	por	exemplo,	que	não	sabiam	responder.	

Algumas	 dificuldades	 eram	 evidentes,	 nomeadamente	 na	 compreensão	 de	 textos.	

Durante	as	aulas	observadas,	revelavam,	além	disso,	poucos	conhecimentos	linguísticos	

(sobretudo	vocabulário)	e	alguma	falta	de	autonomia	na	realização	de	tarefas	solicitadas	

pela	professora	titular,	como	por	exemplo,	verificar	a	definição	de	uma	palavra	que	já	

estava	descodificada	no	manual	do	aluno,	falta	de	posicionamento	durante	as	questões	

realizadas,	 entre	 outros.	 De	 um	 modo	 geral,	 mostravam-se	 respeitadores,	

estabelecendo-se	 facilmente	 um	 clima	 de	 cumplicidade	 entre	 alunos	 e	 professores,	

facilitador	do	processo	de	ensino-aprendizagem.	

No	entanto,	as	duas	turmas	se	apresentaram	com	uma	postura	muito	positiva	durante	

as	 aulas	 que	 foram	 lecionadas	 pela	 professora	 estagiária,	 manifestada	 através	 da	

participação	nas	aulas,	do	compromisso	para	com	as	atividades	solicitadas	como	tarefas	

para	casa	e	da	dedicação	na	realização	das	propostas	indicadas.	

Diferentemente	da	rotina	diária,	percebeu-se	um	envolvimento	durante	as	atividades	

aplicadas,	inclusive	pelo	comprometimento	quanto	à	entrega	das	tarefas	para	casa.	Esta	

atitude	foi	apontada	pela	professora	orientadora,	que	afirmava	um	descaso	por	parte	

dos	estudantes	em	realizar	trabalhos	senão	realizados	em	sala	de	aula.	E,	dessa	forma	

foi	 possível	 obter	 uma	 série	 de	 resultados	 para	 serem	 analisados	 neste	 trabalho	 de	

investigação-ação.		

Contudo,	também	é	importante	ressaltar	que,	para	um	resultado	eficaz,	isto	é,	para	que	

sejam	 realizadas	 intervenções	 que	 auxiliem	 na	 melhora	 do	 processo	 de	 ensino-

aprendizagem,	 seria	 necessário	 um	 maior	 acompanhamento	 destes	 estudantes.	
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Trabalhar	de	uma	forma	em	que	se	possa	aplicar	uma	diferenciação	curricular	dentro	do	

mesmo	ambiente,	para	que,	assim,	todos	os	alunos	possam	ser	beneficiados.	

Todos	 sabemos	 que	 os	 alunos	 trazem	 para	 a	 escola	 as	 mais	 diversas	 experiências,	

preferências,	interesses,	estilos	de	aprendizagem	e	necessidades,	para	mencionarmos	

apenas	algumas	características,	fazendo	com	que	alguns	deles	aprendam	com	relativa	

facilidade	e	outros	com	maior	dificuldade.	Assim	sendo,	com	um	número	reduzido	de	

aulas	que	são	destinadas	às	intervenções,	o	professor	não	consegue	certificar-se	de	que	

cada	aluno	teve	a	oportunidade	de	desenvolver	as	suas	capacidades	até	ao	máximo	da	

sua	potencialidade.	

Assim	como	no	10.º	A,	também	recorremos	à	questão	do	inquérito	“o	título	de	um	livro	

que	tivesse	gostado	de	ler”	para	obter	informação	sobre	demonstrar	os	interesses	dos	

alunos	do	11.º	H	em	 relação	à	 leitura.	Os	 resultados	estão	 representados	no	gráfico	

seguinte:	

	

Gráfico	2-	Distribuição	das	respostas	à	pergunta	sobre	leitura	–	Turma	11.º	H	

	

Fonte:	Gráfico	construído	através	dos	dados	obtidos	pela	professora	estagiária.	

Como	resultado	desta	pesquisa,	os	títulos	registados	pelos	alunos	foram:		As	viagens	de	

Gulliver,	O	meu	 sonho,	Coleção	Uma	 aventura,	Diário	 de	 um	Banana,	A	 culpa	 é	 das	

estrelas,	A	minha	 luta,	O	 segundo	 sexo,	Uma	vida	a	 teu	 lado,	Com	amor,	 pai,	Filhos	

brilhantes,	alunos	fascinantes,	After,	Diários	de	vampiros,	Percy	Jackson	e	A	turma.	
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1.3. Definição	da	área	de	intervenção	e	dos	objetivos	do	projeto	

A	 partir	 da	 observação	 das	 aulas	 e	 da	 caracterização	 apresentadas	 anteriormente,	

tornou-se	necessário	definir	uma	estratégia	pedagógica	que	respondesse	positivamente	

às	necessidades	diagnosticadas.	

Nas	várias	aulas	do	início	do	ano	letivo	no	diálogo	oral	entre	o	professor	e	os	alunos	para	

análise	 e	 compreensão	 de	 texto	 literário,	 os	 alunos	 mostraram	 não	 conseguirem	

estabelecer	sínteses	ou	conclusões	globais	ou	ligações	da	obra	literária	em	estudo	com	

a	 contemporaneidade.	 A	 leitura	 não	 se	 mostrava	 significativa	 para	 os	 alunos,	 que	

pareciam	realizar	as	tarefas	de	leitura	literária	como	exercícios	escolares,	sem	contudo,	

se	 apropriarem	 do	 verdadeiro	 alcance	 da	 leitura	 literária	 para	 as	 suas	 vidas.	 A	

constatação	desta	situação	levou	a	uma	reflexão	inicial	sobre	a	relação	dos	alunos	com	

os	textos	lidos:	poderia	a	leitura	literária	levar	os	alunos	a	olhar	para	o	mundo	em	que	

vivem	com	outros	olhos?	Reconheceriam	os	alunos	a	atualidade	dos	autores	clássicos?	

Estas	 questões	 levaram-me	 a	 definir	 como	 área	 para	 uma	 reflexão	 didática	 mais	

aprofundada	à	leitura	literária.	A	questão	de	partida	foi	essencial	para	a	definição	dos	

objetivos	 a	 serem	 alcançados	 com	 o	 presente	 trabalho	 como	 também	 fez	 parte	 da	

construção	de	cada	uma	das	unidades	didáticas:	será	que	as	atividades	de	pós-leitura	

podem	levar	o	aluno	a	ligar	os	autores	clássicos	ao	mundo	contemporâneo?		

Sendo	 assim,	 o	 objeto	 de	 estudo	 foi	 constituído	 de	 textos	 que	 o	 manual	 do	 aluno	

apresenta	de	acordo	com	o	programa	de	ensino,	somados	ao	uso	de	outros	textos	que	

foram	selecionados	pela	professora	estagiária	a	fim	de	complementarem	e	servirem	de	

ferramentas	 para	 a	 construção	 de	 um	percurso	 didático	 eficaz.	 A	 construção	 desses	

percursos	 didáticos	 envolve	 um	 conjunto	 de	 pressupostos	 e	 de	 objetivos	 que	 vários	

autores	têm	assinalado	como,	por	exemplo,	o	da	motivação.	Portanto,	as	dinâmicas	para	

a	 implementação	 das	 atividades	 relacionadas	 à	 estratégia	 de	 pós-leitura	 foram	

elaboradas	com	a	intenção	trazer	o	aluno	para	um	ambiente	diferenciado	e	significativo.	

À	elaboração	das	unidades	didáticas,	esteve	subjacente	a	vontade	de	proporcionar	aos	

estudantes	um	domínio	gradualmente	mais	seguro	ou	consistente	da	língua	e	cultura	

portuguesas,	sem	esquecer	do	prazer	da	leitura.	Tendo	como	ponto	básico	a	conceção	
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de	que	o	aluno	é	o	centro	de	todo	o	processo	de	ensino-aprendizagem,	toda	atuação	

pedagógica	deverá	ir	ao	encontro	dos	seus	interesses.		

É	 de	 suma	 importância	 criar	 em	 sala	 de	 aula	 um	 ambiente	 favorável	 para	 troca	 de	

informações,	 desenvolvimento	 da	 autonomia	 e	mecanismos	 que	 possam	orientar	 os	

alunos	na	produção	de	seus	materiais,	para	que	sozinhos	consigam	desenvolver	esta	

competência	pessoal.	

As	 intervenções	que	foram	realizadas	tiveram	em	conta,	além	da	implementação	das	

estratégias	de	leitura,	aplicar	uma	diferenciação	na	prática	pedagógica	com	o	intuito	de	

direcionar	o	trabalho	do	professor	a	um	resultado	eficiente,	de	acordo	com	o	que	Roldão	

(2009)	defende:	

A	principal	dificuldade	relativamente	ao	aprofundamento	de	conceito	de	ensinar	

resulta	exatamente	da	sua	proximidade	e	centralidade	na	prática	quotidiana	de	

todos	nós	professores.	(...)	Não	é	o	facto	de	fazer	fichas,	ou	ver	testes,	que	define	

o	ato	profissional	de	ensinar,	embora	quem	ensina	tenha	que	saber	realizar	essas	

tarefas	e	seja	também	através	delas	que	se	ensina.	(p.	13-14)	

Deste	modo,	reitera-se	a	importância	e	a	necessidade	de	construção	das	unidades	de	

acordo	com	os	documentos	vigentes	que	são	orientadores	e	reguladores	do	ensino	de	

Português.	São	eles:	Aprendizagens	Essenciais,	Perfil	dos	Alunos	à	Saída	da	Escolaridade	

Obrigatória,	 Programas	e	Metas	Curriculares	de	Português	do	Ensino	 Secundário	e	 a	

planificação	anual	da	escola.		

Com	 a	 responsabilidade	 de	 dar	 continuidade	 ao	 conteúdo	 do	 manual,	 as	 ideias	 e	

objetivos	 foram	adaptados	para	que	a	 intervenção	pedagógica	pudesse	acontecer	de	

forma	eficiente.	Com	a	intervenção	pedagógica	pretendeu-se,	por	um	lado,	desenvolver	

nos	alunos	a	competência	da	compreensão	de	leitura	por	meio	de	diferentes	atividades	

de	pós-leitura,	por	outro,	desenvolver	a	capacidade	não	só	do	conhecimento	literário	

erudito,	como	também	do	pensamento	reflexivo	e	crítico,	assim	como	propõem	Silva,	

Bastos,	Duarte	e	Veloso	(2011):	

A	visão	do	mundo	que	o	texto	 literário	proporciona	é,	ao	nível	do	 imaginário,	

insuperável.	A	imaginação	permite	a	conquista	do	real	e	intervém	em	processos	
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complexos	como	o	da	elaboração	da	linguagem.	Assente	em	múltiplas	atividades	

de	 leitura,	 a	 competência	 literária	 vai-se	 formando	 progressivamente,	

arrastando	consigo	a	capacidade	de	o	leitor	compreender	e	poder	agir	sobre	a	

realidade.	 A	 leitura	 de	 textos	 literários,	 com	 um	 bom	 trabalho	 de	 mediação	

assumido	 pelo	 professor,	 permite	 ao	 jovem	 leitor	 elaborar	 sentidos	 de	

profundidade	 cada	 vez	 mais	 complexa;	 trata-se	 de	 um	 olhar	 novo	 sobre	 a	

realidade,	 decantando-a,	 transformando-a,	 reconfigurando-a	 de	 forma	 a	

descobrir	nela	a	dimensão	humana	que	dá	razão	à	vida.	(Silva,	Bastos,	Duarte	&	

Veloso,	2011,	p.	15)	

Contudo,	os	objetivos	em	relação	à	problemática	apresentada	foram	listados	para	que	

o	trabalho	fosse	realizado	de	forma	a	avaliar	a	eficácia	das	atividades	criadas	para	uma	

melhor	compreensão	de	leitura,	focadas	na	estratégia	de	pós-leitura.	Tendo	em	conta	

orientações	de	diversos	estudos	(Giasson,	2000;	Contente,	1995;	Sim-Sim	&	Manuela	

Micaelo,	2006;	e	Solé,	2000;)	foram	definidos	os	seguintes	objetivos:	

São	eles:	

I.	verificar	se	a	intenção	de	leitura	foi	satisfeita;	

II.	ampliar	o	conhecimento	de	mundo;	

III.	fazer	uma	apreciação	do	texto	lido;	

IV.	elaborar	sínteses	e	resumos;	

V.	contar	o	que	leu;	

VI.	recriar	condições	de	uma	leitura	seguida	de	comentários;	

VII.	formular	opiniões;	

VIII.	criar	e	desenvolver	representações	mentais;	

IX.	identificar	a	ideia	principal	do	texto;	

X.	dialogar	sobre	as	informações	(objetivas	e	subjetivas)	do	texto;	

XI.	organizar	conhecimento.	

Convém	informar	que,	no	capítulo	seguinte,	os	objetivos	listados	estão	fundamentados	

de	acordo	com	o	estudo	teórico	realizado,	base	para	a	criação	desta	intervenção.	Era	

pressuposto	que	as	atividades	realizadas,	além	de	cumprir	com	os	objetivos,	pudessem	
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auxiliar	e	permitir	um	melhor	rendimento	dos	estudantes	perante	os	textos	estudados,	

bem	como	o	aprofundamento	do	conhecimento.		

Desta	 forma,	a	compreensão	da	 leitura	depende	da	existência	destes	conhecimentos	

previamente	adquiridos	e,	por	conseguinte,	tal	como	refere	o	Programa	de	Português	

do	Ensino	Secundário:	

...quanto	 mais	 conhecimentos	 o	 leitor	 tiver	 sobre	 o	 tema	 tratado	 no	 texto,	

quanto	 maior	 for	 a	 sua	 competência	 linguística,	 quanto	 melhor	 dominar	

estratégias	 metacognitivas,	 mais	 informação	 será	 integrada	 na	 sua	

representação	 individual	do	texto	e	mais	competente	é	como	leitor.	Na	posse	

desses	 conhecimentos,	 poderá	proceder	 a	 antecipações	de	 sentido,	 formular,	

confirmar	ou	corrigir	hipóteses,	não	se	limitando	a	uma	descodificação	linear	do	

texto.	(2001/2002,		p.	23)	

Em	 suma,	 após	 a	 realização	 das	 propostas	 de	 intervenção	 das	 unidades	 didáticas,	 a	

hipótese	apresentada	foi	verificada	a	partir	da	análise	dos	documentos	produzidos	por	

alunos,	 que	 partiu	 de	 atividades	 elaboradas	 e	 orientadas	 pela	 professora	 estagiária	

neste	processo	de	investigação-ação.	
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2. Enquadramento	teórico	

"Ler"	vem	do	verbo	latino	legere,	que	significa	“colher”.	No	entanto,	muito	mais	do	que	

colher	 informação	de	 conteúdos	 transmitidos	por	meio	de	um	 texto,	 um	 leitor	deve	

tanto	alcançar	o	sentido	e	a	compreensão	da	mensagem	quanto	atribuir	novos	sentidos	

a	ele.		

A	 leitura	 pode	 transportar	 o	 leitor	 para	 outros	 espaços,	 tempos,	 mundos,	 vidas,	

permitindo	 viver	 experiências	 gratificantes,	 pode	 possibilitar	 uma	 busca	 pessoal	 de	

sentidos	para	o	seu	universo.	A	leitura	desenvolve	a	empatia,	pois	o	leitor	se	coloca	no	

lugar	do	outro	para	viver	os	problemas,	sentimentos,	compreender	melhor	as	dores,	as	

alegrias	de	outros	 (as	personagens),	 tornando-se	mais	 tolerantes.	Para	além	disso,	 a	

leitura	 beneficia	 o	 alargamento	 de	 conhecimentos	 (históricos,	 geográficos,	 sociais,	

linguísticos)	 e,	 por	 fim,	 a	 leitura	 favorece	 o	 desenvolvimento	 das	 competências	 de	

leitura,	pois	quem	lê	muito,	lê	melhor.	(Sousa,	2007,	p.	51)	

A	 aquisição	 da	 compreensão	 leitora	 é	 um	 processo	 fundamental	 que	 deve	 ser	

desenvolvido	de	forma	contínua	a	fim	de	apresentar	aos	alunos	ferramentas	úteis	para	

poderem	se	desenvolver	em	diversos	contextos,	dentro	e	fora	da	sala	de	aula.	Notamos	

que,	 atualmente,	 a	 compreensão	 leitora	 se	 constitui	 como	 uma	 das	 capacidades	 de	

maior	importância	no	processo	de	aprendizagem	dos	alunos,	já	que	essa	habilidade	é	a	

base	para	o	desenvolvimento	de	diversas	áreas	de	conhecimento.	Por	isso,	em	sala	de	

aula,	o	papel	do	professor	é	estimular	não	apenas	que	o	aluno	leia,	mas	também	–	e	

sobretudo	 –	 que	 ele	 seja	 capaz	 de	 extrair	 a	 informação	 contida	 num	 texto	 em	 seus	

diferentes	suportes.	

Os	estudos	sobre	a	leitura	tomaram	grandes	proporções.	Ser	um	bom	leitor	não	significa	

somente	identificar	símbolos	e	seus	respectivos	sons,	somados	às	regras	de	pontuação.	

A	leitura	é	a	principal	fonte	de	enriquecimento	da	linguagem	e	graças	à	compreensão	

leitora	pode-se	compreender	textos	de	diversas	finalidades.	O	alargamento	do	conceito	

de	leitura	é,	sem	dúvida,	"uma	consequência	das	transformações	que	se	registaram	na	

sociedade	 entre	 as	 quais	 o	 rápido	 avanço	 tecnológico	 e	 científico,	 os	 desafios	
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profissionais,	a	actualização	constante	em	áreas,	onde	os	conhecimentos	se	multiplicam	

dia	a	dia	num	mundo	cada	vez	mais	competitivo"	(Pinheiro,	2010,	p.	13).		

Dada	a	evolução	destes	estudos,	os	capítulos	seguintes	servirão	de	material	para	que	se	

entenda	o	quadro	conceptual	subjacente	às	decisões	pedagógico-didáticas	da	prática	

letiva	em	contexto	de	estágio.	

2.1. O	que	é	ler	

A	leitura	do	mundo	precede	a	leitura	da	palavra.	
Paulo	Freire	-	A	Importância	do	Ato	de	Ler	(1989)	

	

Ler	envolve	um	conjunto	de	habilidades.	É	uma	ação	de	passar	os	olhos	por	um	texto	

escrito,	 compreendendo	 seu	 significado.	 A	 leitura	 é	 o	 produto	 da	 interação	 entre	 o	

pensamento	 e	 a	 linguagem.	O	objetivo	 da	 leitura	 é	 entender,	 dar	 sentido,	 captar	 as	

ideias	centrais,	inferir	relações	que	não	estão	explícitas,	em	suma,	compreender	a	ideia	

global	de	um	texto.	

O	ato	de	ler	não	pode	ser	entendido	como	um	processo	simples	de	interpretação,	vai	

além	do	que	está	impresso,	relaciona-se	com	hipóteses	formuladas	pelo	leitor	com	base	

no	seu	conhecimento	prévio,	que	o	direciona	para	o	entendimento	singular	do	texto.	A	

leitura	é	um	 importante	 instrumento	para	a	vida	 social	e	 cognitiva	do	 sujeito,	o	que	

qualifica	sua	inserção	nos	campos	social,	político,	económico	e	cultural.	

Não	é	de	hoje	que	os	estudiosos	procuram	uma	definição	sobre	o	que	é	ler.	Há	tempos	

que	ler	era	somente	descodificar	as	letras	a	fim	de	formar	palavras,	frases	sem	que	para	

isso	houvesse	um	entendimento	global	do	texto.	Hoje,	sabe-se	que	ler	é	muito	mais	que	

descodificar	a	escrita,	que	formar	palavras	ou	reproduzir	na	fala	o	que	está	escrito.	Ler	

é	um	ato	de	compreensão	em	todos	os	sentidos.		

Sousa	(2007)	define:	

Ler	é	construir	sentidos.	Se	o	texto	é	obra	do	autor,	a	leitura	é	uma	atividade	de	

reconstrução	da	significação	por	um	leitor	que	lê	o	texto	à	luz	do	seu	universo	de	

referências.	Ainda	que	o	texto	exista	sem	o	leitor,	a	reconstrução	da	significação	
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é	um	projecto	do	leitor,	este	encontra-se,	assim,	no	centro	desse	processo	de	

construção/reconstrução	da	significação.	(p.	53)	

2.2. Ler	e	compreender	

Ao	centrarmos	a	atenção	na	compreensão	da	leitura	atendemos	a	um	outro	indicativo	

sobre	 o	 ato	 de	 ler:	 não	 basta	 aprender	 a	 ler,	 é	 necessário	 aprender	 como	 se	 lê:	 é	

necessário	 interpretar	 os	 conteúdos	 e	 atribuir-lhes	 significado,	 para	 que	 a	 leitura,	

enquanto	exercício	de	inteligência,	cumpra	o	seu	papel.	Ora,	esta	interpretação	não	é	

um	ato	mecânico	de	juntar	letras	e	formar	palavras,	mas	um	verdadeiro	diálogo	entre	o	

leitor	e	o	autor,	em	que	aquele	co-participa	na	produção	de	sentido	do	texto	(Gonçalves,	

2008).	

O	modelo	mais	 novo	 de	 compreensão	 de	 leitura,	 de	 acordo	 com	 Giasson	 (2000),	 é	

aquele	modelo	mais	global	orientado	para	a	integração	das	habilidades,	em	que	o	leitor	

participa	ativamente.	As	habilidades	que	estão	envolvidas	na	compreensão	estão	em	

constante	 interação,	não	 são	aprendidas	 separadamente,	mas	 sim	simultaneamente,	

“cada	vez	se	põe	mais	em	questão	que	a	leitura	seja	um	mosaico	de	habilidades	isoladas:	

a	compreensão	de	leitura	é,	antes,	encarada	hoje	como	um	processo	holístico,	unitário"	

(Giasson,	2000,	p.	18).	

Para	ler	e	compreender	um	texto	é	necessário	criar	uma	relação	entre	o	leitor	e	o	texto.	

E	 essa	 relação	 tende	 a	 ser	 prazerosa	 se	 estimulada,	 desde	 cedo,	 uma	 interação	

produtiva,	 com	 processos	 lúdicos,	 criativos	 e	 voltados	 para	 o	 mundo	 do	 leitor	 em	

questão.	Madalena	Contente	(1995)	afirma	que	a	compreensão	em	leitura,	sendo	um	

processo	 interativo,	 tem	de	 ter	 em	 conta	o	 leitor.	 Cada	 indivíduo	 tem	a	 sua	própria	

capacidade	mental,	certos	conhecimentos	linguísticos	e	os	seus	próprios	interesses.	

A	 leitura	 implica	 a	 compreensão	 do	 texto,	 o	 que	 permite	 ao	 leitor	 adquirir	 novos	 e	

diversificados	saberes.	No	ato	de	ler,	e	para	o	desenvolvimento	da	compreensão	leitora,	

é	importante	a	interação	das	três	variáveis:	o	leitor,	o	texto	e	o	contexto	(Giasson,	2000).	

Quanto	 mais	 interligadas	 estas	 variáveis	 se	 encontrarem,	 maior	 será	 a	 eficácia	 da	

compreensão	por	parte	do	leitor.	Nesta	relação:	
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1. o	leitor,	variável	mais	complexa	do	modelo	de	compreensão,	compreende	as	

estruturas	do	sujeito	bem	como	os	processos	de	leitura	que	ele	utiliza;	

2. o	texto	constitui	o	material	a	ler	e	pode	ser	considerado	sob	três	aspectos	

principais:	a	intenção	do	autor,	a	estrutura	do	texto	e	do	seu	conteúdo;	

3. o	contexto	compreende	os	elementos	que	não	fazem	parte	do	texto	e	que	

não	dizem	respeito,	de	forma	direta	às	estruturas	ou	processos	de	 leitura.	

Segundo	a	autora,	podemos	distinguir	três	contextos:	o	contexto	psicológico	

(intenção	 de	 leitura,	 interesse	 pelo	 texto...),	 o	 contexto	 social	 (as	

intervenções	dos	professores,	 dos	 colegas...)	 e	 o	 contexto	 físico	 (o	 tempo	

disponível,	o	barulho...).	

A	 leitura	 compreende	 as	 práticas	 de	 linguagem	que	 decorrem	da	 interação	 ativa	 do	

leitor	com	os	textos.	Centra-se	na	atribuição	de	significado	à	mensagem	escrita,	tendo	

em	conta	as	informações	implícitas	e	explícitas	do	texto	e	os	conhecimentos	prévios	que	

o	 leitor	 apresenta	 sobre	determinado	assunto.	De	 acordo	 com	Contente	 (1995),	 “na	

prática	da	leitura	é	importante	que	o	leitor	não	seja	um	receptor	passivo	do	sentido	que	

constantemente	desconhece,	mas,	ao	contrário,	que	coopere	com	o	professor	e	com	os	

outros	alunos	(turma)	para	construir	sentido”	(p.	14).		Sendo	assim,	ao	participar	de	uma	

discussão,	ao	expor	as	suas	ideias,	o	leitor	consegue	estabelecer	melhor	uma	interação	

do	seu	conhecimento	para	o	conhecimento	novo.	O	leitor	compreende	o	que	lê	quando	

consegue	decifrar	os	 significados	que	estão	omitidos	no	 texto,	 sentindo-se	motivado	

para	 continuar	 a	 leitura.	 Quando	 o	 leitor	 sente	 que	 o	 texto	 faz	 sentido	 para	 ele	 de	

alguma	forma,	sua	curiosidade	e	motivação	aumentam.	Como	sublinha	Solé,	“Creo	que	

una	actividad	de	lectura	será	motivadora	para	alguien	si	el	contenido	conecta	con	los	

interesses	de	la	persona	que	tiene	que	ler,	y	desde	luego,	si	la	tarea	en	si	responde	a	un	

objetivo”	 (Solé,	 2000,	 p.	 36).	 Para	 os	 alunos,	 motivação,	 prazer	 e	 necessidade	 são	

essenciais	para	um	maior	sucesso	e	adesão	ao	ensino-aprendizagem.		

Sendo	a	variável	 leitor	 a	mais	 complexa,	é	necessário	compreender	as	 componentes	

desta	variável,	sendo	elas:	o	conjunto	de	estruturas	(cognitivas	e	afetivas)	e	o	conjunto	
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de	processos,	que	se	tipificam	em	microprocessos,	processo	de	elaboração,	processos	

de	integração,	processos	metacognitivos	e	macropocessos	(Giasson,	2000).	

Sim-Sim	&	Macedo	(2006)	afirmam	que	a	leitura	é	simultaneamente	um	ato	individual,	

no	que	isso	encerra	de	processo	pessoal	de	construção	de	significado,	e	um	ato	social,	

no	que	envolve	de	partilha	e	de	desenvolvimento	coletivo	(p.	07).	

Cada	 aluno	 possui	 uma	 característica	 pessoal,	 uma	 experiência	 de	 vida	 única	 que	

independe	das	situações	de	leitura.	Deve-se	considerar	que	cada	aluno	apresenta	uma	

visão	diferente	da	leitura,	nem	todos	sentem	prazer	ao	ler.	As	estruturas	afetivas	são	

tão	 importantes	 quanto	 às	 cognitivas,	 pois	 estão	 diretamente	 ligadas	 aos	 interesses	

pessoais	dos	alunos.	Para	efeito	de	exemplo,	há	alunos	que	gostam	muito	da	natureza,	

de	esportes,	de	política	e	trazer	um	novo	assunto	para	este	aluno	pode	ser	desafiador	a	

ponto	 de	 descobrir	 que,	 não	 tendo	 afinidade	 alguma	 com	 o	 novo,	 ele	 pode	 não	 se	

interessar,	 o	 que	 dificultará	 o	 trabalho	 na	 compreensão	 de	 leitura.	 "Em	 todas	 as	

aprendizagens	há	aquilo	que	o	estudioso	pode	fazer	e	aquilo	que	ele	quer	fazer.	O	que	

o	leitor	quer	fazer	está	ligado	às	suas	atitudes	e	aos	seus	interesses,	por	outras	palavras,	

às	estruturas	afetivas"	(Giasson,	2000,	p.	31).	

As	estruturas	cognitivas,	por	um	lado,	relacionam-se	aos	conhecimentos	linguísticos	-	

fonológicos,	 sintáticos,	 semânticos	 e	 pragmáticos	 –	 adquiridos	 desde	 criança,	

desenvolvidos	no	meio	familiar,	mesmo	antes	de	abordar	a	aprendizagem	da	leitura.	E,	

por	 outro	 lado,	 ao	 conhecimento	 sobre	o	mundo3	 ,	 "quanto	mais	 conhecimentos	 os	

alunos	tiverem	adquirido,	maiores	serão	as	suas	possibilidades	de	sucesso	na	leitura".	

(Giasson,	2000,	p.	28).	

Paulo	 Freire	 (1989)	 ensina	 que	 para	 compreender	 a	 palavra	 é	 necessário	 primeiro	

compreender	o	mundo,	pois	utilizando-se	de	 seus	 conhecimentos	anteriores	o	 leitor	

estabelecerá	 uma	 relação	 integrada	 com	 o	 texto,	 o	 que	 lhe	 permitirá	 atribuir	 seu	

significado.	

																																																								

3	Uma	expressão	equivalente	é	‘conhecimento	prévio’	(Contente,	1995;	Kleiman	1999).	
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As	experiências	e	os	diversos	conhecimentos	que	o	aluno	já	possui	antes	de	iniciar	a	sua	

escolaridade	 através	 das	 interações	 com	 o	meio	 social,	 nem	 sempre	 são	 concisos	 e	

elaborados.	Contudo,	devem	ser	tidos	em	conta,	uma	vez	que	as	ligações	estabelecidas	

com	o	que	já	é	conhecido	e	o	que	já	foi	aprendido	são	fundamentais	para	o	estudante,	

pois	possibilitam-lhe	alargar	e	aprofundar	os	saberes	 já	adquiridos	e	assim	 introduzir	

conhecimentos	novos	e	armazená-los.	

Diversos	 autores	 destacam	 a	 importância,	 na	 leitura,	 das	 experiências,	 dos	

conhecimentos	prévios	do	leitor,	que	lhe	permitem	fazer	previsões	e	inferências	sobre	

o	texto.	O	leitor	constrói,	e	não	apenas	recebe,	um	significado	global	para	o	texto:	ele	

procura	 pistas	 formais,	 formula	 e	 reformula	 hipóteses,	 aceita	 ou	 rejeita	 conclusões,	

utilizando	 estratégias	 baseadas	 no	 seu	 conhecimento	 linguístico	 e	 na	 sua	 vivência	

sociocultural	(conhecimento	sobre	o	mundo).		

Para	 que	 o	 processo	 de	 aprendizagem	 aconteça,	 deve-se	 ter	 em	 conta	 que	 o	 aluno	

possui	uma	série	de	conceitos,	representações	e	conhecimentos,	que	foram	ao	longo	da	

vida	reconstruídos	por	meio	de	experiências	que	vão	ocorrendo,	e	neste	processo	é	de	

suma	importância	aproveitar	esses	recursos	que	o	aluno	adquiriu	para	construir,	assim,	

novas	aprendizagens.	Como	tal,	Coll	et	al.	(2001)	referem	que:	

Nós	aprendemos	quando	somos	capazes	de	elaborar	uma	representação	pessoal	

sobre	 um	 objeto	 da	 realidade	 ou	 sobre	 um	 conteúdo	 que	 pretendemos	

aprender.	Essa	elaboração	implica	uma	aproximação	a	esse	objeto	ou	conteúdo	

com	a	finalidade	de	o	apreender;	não	se	trata	de	uma	aproximação	vazia,	a	partir	

do	nada,	pois	parte-se	de	experiências,	interesses	e	conhecimentos	prévios	que,	

presumivelmente,	possam	resolver	a	nova	situação.	(p.	19)	

Na	atribuição	de	sentido	ao	texto,	por	vezes,	tem	que	se	levar	em	conta	o	diálogo,	as	

relações	 estabelecidas	 entre	 os	 textos,	 ou	 seja,	 a	 intertextualidade.	 De	 acordo	 com	

Kleiman	 e	 Moraes	 (1999),	 (Cit.	 por	 Borges,	 2009),	 os	 textos	 incorporam	 modelos,	

vestígios,	até	estilos	de	outros	textos	produzidos	no	passado	e	apontam	para	outros	a	

serem	produzidos	no	futuro.	Afirmam	os	autores:	
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É	 nessa	 dimensão	 dialógica,	 discursiva,	 intertextual,	 que	 a	 leitura	 deve	 ser	

experienciada,	desde	a	alfabetização,	como	um	ato	social	em	que	autor	e	leitor	

participem	 de	 um	 processo	 interativo	 no	 qual	 o	 primeiro	 escreve	 para	 ser	

entendido	pelo	segundo.	Tal	processo	vai	depender	tanto	da	habilidade	do	autor	

no	registro	de	suas	ideias,	quanto	da	habilidade	do	leitor	na	captação	de	tudo	

aquilo	 que	 o	 autor	 colocou	 e	 insinuou	 no	 texto.	 Portanto	 a	 produção	 de	

significados	 –	 que	 implica	 uma	 relação	 dinâmica	 entre	 aluno/professor	 –	

acontece	 de	 forma	 compartilhada,	 configurando-se	 como	 uma	 prática	 ativa,	

crítica	e	transformadora,	que	deve	abarcar	diferentes	tipos	de	textos	e	gêneros	

textuais.	(p.	02)	

O	conhecimento	sobre	o	mundo	pode	ser	usado	para	facilitar	a	construção	de	sentido,	

com	o	propósito	de	compreender	o	que	está	implícito	nos	textos,	uma	vez	que	estes	não	

expressam	 tudo	o	que	o	 autor	quer	 comunicar.	O	 conhecimento	 sobre	o	mundo,	 as	

experiências,	lembranças	e	a	análise	individual	do	contexto	estão	muito	envolvidos	no	

processo	 de	 identificação	 de	 esquemas	 presentes	 no	 cotidiano,	 muitas	 vezes	 não	

percebidos	pelo	 indivíduo.	Os	pensamentos	 e	 falas	 estão	 condicionados	 a	 esquemas	

mentais	que	orientam	de	maneira	a	se	expressar	e	comunicar	com	os	outros,	permitindo	

melhor	compreensão	do	mundo.	

Giasson	(2000)	apresenta	a	noção	de	‘esquema’	proposta	por	autores	como	Rumelhart	

(1975),	Anderson	(1977)	e	Minsky	(1975).	Os	conhecimentos	são	armazenados	na	mente	

organizados	sob	forma	de	esquemas.	São	recuperados	e	modificados	a	cada	leitura,	a	

cada	resgate:	

Um	leitor	compreende	um	texto	quando	é	capaz	de	ativar	ou	de	construir	um	

esquema	que	explica	bem	os	objetos	e	acontecimentos	descritos	no	texto.	Um	

esquema	é	bom	no	mesmo	sentido	em	que	a	solução	de	um	puzzle	é	satisfatória	

(Wilson	 e	 Anderson,	 1986).	 Se	 todas	 as	 peças	 forem	 utilizadas,	 se	 as	 peças	

encaixarem	bem,	se	não	houver	espaços	vazios	e	se	o	puzzle	 formar	um	todo	

coerente,	é	porque	está	bem	feito.	(Giasson,	2000,	p.	30)	
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Os	esquemas	constituem	a	organização	do	conhecimento	sobre	o	mundo	na	memória,	

pois	são	segmentos	interligados,	não	acontecendo	de	forma	isolada.	Importante	meio	

no	processamento	da	informação	até	transformar-se	em	conhecimento,	os	esquemas	

fazem	 uma	 íntima	 relação	 entre	 conhecimento	 prévio,	 obtido	 em	 experiências	

vivenciadas	e	a	informação	recebida.	Esse	processo	resultará	na	interpretação,	que	varia	

de	pessoa	para	pessoa,	justamente	pelas	diferenças	no	histórico	de	cada	indivíduo.	

A	 compreensão	 de	 um	 texto	 pode	 variar	 muito	 de	 indivíduo	 para	 indivíduo,	 já	 que	

depende	 do	 nível	 de	 conhecimento	 que	 o	 leitor	 tem	 armazenado	 na	 sua	 memória	

(conhecimento	 prévio).	 Um	 conhecimento	 do	 mundo	 alargado	 é	 fundamental	 na	

compreensão	 da	 leitura	 e	 na	 construção	 de	 um	 novo	 conhecimento,	 por	 o	 novo	

conhecimento	 ancorar	 em	 conhecimentos	 prévios	 (Piaget,	 1932),	 citado	 por	 Sousa	

(2007).	

Os	microprocessos	viabilizam	compreender	a	informação	expressa	numa	determinada	

frase,	através	do	reconhecimento	das	palavras	ou	de	grupos	de	palavras.	Os	processos	

de	integração	têm	como	intenção	realizar	ligações	entre	as	proposições	ou	as	frases	de	

forma	a	 estabelecer	uma	 concordância	 entre	 elas.	 Por	meio	deste	processo,	 o	 leitor	

utiliza	 corretamente	 elementos	 de	 ligação	 (como	 os	 conectores),	 consegue	 buscar	

conteúdos	que	possuem	alguma	referência	para	com	o	assunto	e	também	é	no	processo	

de	 integração	 que	 o	 leitor	 consegue	 realizar	 inferências	 baseadas	 nos	 esquemas	 já	

existentes.	A	inferência	está	presente	na	leitura	de	quaisquer	textos,	dos	mais	simples	

aos	mais	complexos,	permite	que	o	leitor	chegue	a	uma	compreensão	mais	aprofundada	

para	além	de	uma	mera	compreensão	literal	do	texto,	como	sublinha	Gonçalves	(2008):	

Compreender	um	texto	implica	inferir	sobre	o	que	se	lê	(título,	tema,	objetivos,	

enquadramento	do	texto...)	a	partir	do	que	se	sabe	(Anderson	e	Pearson,	1985;	

Dole	et	al.,	1991;	Gagné,	1981).	A	inferência	permite	dar	coerência	ao	que	se	lê,	

extrair	informações	a	partir	do	que	está	escrito,	evocar	informações	que	devem	

ser	adicionadas	ao	texto	e	completá-lo	(Van	de	Velve,	1989).	(Cit.	por	Gonçalves,	

2008,	p.	143)	
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Já	os	macroprocessos	dirigem-se	para	a	compreensão	do	texto	no	seu	todo	e	para	as	

conexões	 que	 possibilitam	 a	 coerência.	 Para	 além	 disso,	 compreendem	 também	 a	

identificação	das	 ideias	 principais,	 o	 resumo	e	 a	 utilização	da	 estrutura	do	 texto.	Os	

processos	de	elaboração	possibilitam	ao	 leitor	realizar	 inferências	que	não	efetuadas	

pelo	 autor,	 isto	 é,	 efetuar	 previsões,	 construir	 imagens	 mentais,	 envolver-se	

afetivamente	à	leitura,	estabelecer	uma	ligação	entre	os	conhecimentos	já	existentes	e	

os	novos	conhecimentos	e,	por	fim,	desenvolver	um	raciocínio	sobre	o	que	leu,	ou	seja,	

utilizar	a	sua	inteligência	para	tratar	o	conteúdo	do	texto,	para	o	analisar	ou	para	criticar.	

Estes	 conhecimentos	 são	 filtrados	 pelos	 valores,	 opiniões	 e	 emoções:	 ao	 ler	

podemos	sentir-nos	irritados,	revoltados,	divertidos,	comovidos,	apaziguados,...	

Sabe-se	 que	 os	 bons	 leitores	 avaliam	 e	 respondem	afectivamente	 àquilo	 que	

lêem,	de	um	modo	 tanto	mais	 intenso	quanto	maior	o	 seu	 interesse	 sobre	o	

assunto	lido	(Pressley	et	al.,	1997).	Ou	seja,	fazem	uma	leitura	emocionalmente	

activa	na	qual	não	se	limitam	a	memorizar	automaticamente	a	informação,	mas	

antes	a	interpelam	a	partir	de	uma	posição	crítica.	(Cit.	por	Gonçalves,	2008,	p.	

143)	

Os	processos	metacognitivos	têm	a	ver	com	a	capacidade	do	leitor	de	identificar	a	perda	

de	 compreensão	 do	 texto	 e,	 através	 de	 outras	 estratégias,	 voltar	 à	 aquisição	 de	

conhecimento,	reparar	o	que	ficou	perdido.	

Segundo	Madalena	Contente	 (1995),	 "a	 compreensão	é	o	produto	 final	 de	um	 largo	

conjunto	 de	 atividades	 que	 contribuem	 para	 uma	 representação	 que	 resulta	 da	

interação	 de	 três	 ordens	 de	 fatores:	 os	 conhecimentos	 iniciais	 do	 leitor,	 os	 fins	 que	

prossegue	 em	 relação	 com	 a	 tarefa	 que	 seguiu	 e	 as	 características	 da	 forma	 e	 do	

conteúdo	 do	 texto"	 (p.	 18).	 A	 autora	 fortalece	 a	 concepção	 de	 que	 a	 leitura	 é	 um	

processo	interativo	e	que	para	realizar	uma	interação	entre	leitor,	texto	e	contexto,	o	

aluno	precisa	passar	por	quatro	etapas:	ativar	conhecimentos,	reconhecer	índices,	ler	

com	objetivo	e	reagir	ao	texto	(Contente,	1995,	p.	19).	

Primeiramente,	há	a	necessidade	de	ativar	os	conhecimentos	já	adquiridos	pelo	aluno	

antes	de	iniciar	a	 leitura;	em	seguida,	compreender	a	função	e	o	sentido	do	texto	de	
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maneira	 que	 o	 aluno	 se	 familiarize;	 depois	 fazer	 uma	 leitura	 guiada	 pelo	 professor,	

facilitando	a	compreensão	parcial	(ou	total)	do	texto	e,	por	fim,	favorecer	uma	interação	

entre	as	informações	retiradas	do	texto	e	os	conhecimentos	adquiridos	anteriormente	

pelo	aluno.	Essa	interação	deve	ser	iniciada	e	mediada	pelo	professor,	pois	é	na	sala	de	

aula	que	a	rotina	destas	etapas	e	destes	processos	serão	vivenciados	para	que	o	aluno	

possa	recorrer	a	eles	quando	estiver	sozinho.	

Contente	(1995)	ainda	apresenta,	com	base	num	estudo	realizado	por	Fancine	Cicurel	

(1991),	algumas	orientações	de	leitura	que	devem	ter	como	objetivo	principal	favorecer	

a	compreensão,	são	elas:	

1. Ler	-	o	professor	indica	o	que	é	necessário	ler.	

2. Fazer	-	o	professor	chama	a	atenção	para	um	elemento	do	texto	(sublinhar).	

3. Dizer	-	é	o	momento	em	que	o	professor	confirma	a	compreensão	acontecendo,	

por	meio	de	perguntas	orais	(ou	escritas)	sobre	um	determinado	elemento.	

4. Reconhecer	-	solicitar	ao	aluno	que	faça	alguma	referência	ao	texto	através	de	

conhecimentos	anteriormente	adquiridos.		

5. Antecipar/Formular	hipóteses	-	em	relação	ao	que	já	conhece	e	de	acordo	com	

o	contexto,	o	aluno	 faz	proposições	 sobre	o	 sentido	de	uma	palavra,	 sobre	o	

texto,	e	é	neste	momento	que	se	estimula	a	criatividade	e	a	imaginação.	

6. Localizar/Selecionar	 -	o	aluno	procura	elementos	específicos	e	 lê	o	 texto	com	

mais	atenção.	

7. Hierarquizar/Classificar	-	o	leitor	seleciona	elementos,	agrupa-os	e	classifica-os.	

8. Estabelecer	 relações	 -	 	 o	 texto	 compreende	 necessariamente	 elementos	

repetidos,	o	aluno	pode	encontrar	um	elo	lexical,	lógico,	por	exemplo.	

9. Relacionar/Interpretar	 	 -	 o	 leitor	 apresenta	 sua	 opinião	 sobre	 o	 texto	 para	

atribuir	um	sentido.	
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10. Sintetizar	-	uma	atividade	que	é,	muitas	vezes,	solicitada	ao	aluno,	uma	vez	que	

a	compreensão	passa	necessariamente	pela	síntese.	É	o	momento	de	encontrar	

uma	ideia	principal	e	finalmente	resumir	o	texto.	

11. Observar	 -	 para	 compreender	 não	 é	 apenas	 necessário	 fazer-se	 a	 leitura,	 é	

preciso	fazê-la	com	atenção,	tentar	dar	sentido	a	elementos	paralinguísticos	dos	

quais	numa	primeira	leitura	não	se	apercebe.	O	aluno	deve	assumir	a	posição	de	

observador	do	texto.	

12. Verificar	a	compreensão	-	mentalmente	o	aluno	está	constantemente	a	formular	

hipóteses	sobre	a	compreensão	e	recorre	a	diversas	estratégias	para	verificar	se	

compreendeu	bem,	se	encontrou	coerência	no	texto.	

No	que	concerne	à	variável	texto,	Giasson	(2000)	afirma	que	os	textos	primeiramente	

devem	ser	classificados,	pois	os	leitores	comportam-se	de	maneira	diferente	conforme	

o	tipo	de	texto	que	lhe	é	apresentado.	As	características	do	texto	têm	uma	influência	

decisiva	na	compreensão.	

Ainda	 que	 não	 exista	 uma	 classificação	 perfeita	 de	 tipos	 de	 texto,	 é	 importante	

considerar	três	critérios:	a	intenção	do	autor	e	o	género	textual,	que	são	dois	termos	

diferentes,	por	exemplo,	uma	banda	desenhada	é	um	género	literário,	porém	o	autor	

pode	 utilizá-la	 com	 intenções	 distintas,	 tanto	 para	 divertir,	 como	 para	 informar,	

persuadir.	 A	 forma,	 que	 diz	 respeito	 ao	 modo	 como	 as	 ideais	 são	 organizadas	 e	 o	

conteúdo,	que	está	diretamente	relacionado	às	temáticas.	A	 forma	de	um	texto	está	

diretamente	 relacionada	 ao	 conteúdo	 e	 é	 uma	 escolha	 que	 somente	 o	 autor	 pode	

decidir.	O	autor	saberá	escolher	a	melhor	estrutura	para	desenvolver	uma	temática.	

O	 texto	 não	 é	 um	 apanhado	 de	 frases;	 o	 significado	 das	 suas	 partes	 resulta	 das	

correlações	que	elas	mantêm	entre	si.	Uma	leitura	não	pode	basear-se	em	fragmentos	

isolados	do	texto.	O	texto	tem	coerência	de	sentido	e	o	sentido	de	qualquer	texto	é	dado	

pelo	contexto.	Se	não	levarmos	em	conta	as	relações	entre	as	partes	do	texto,	corremos	

o	risco	de	lhe	atribuir	um	sentido	oposto	àquele	que	efetivamente	tem.	

O	contexto	 tem	a	ver	com	todas	as	condições	nas	quais	se	encontra	o	 leitor	quando	

entra	 em	 contato	 com	o	 texto,	 dentre	 elas	 o	 autor,	 Giasson	 (2000),	 	 apresenta	 três	
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classificações:	contexto	psicológico	(condições	pessoais	como	a	motivação,	interesse	e	

intenção	de	leitura),	contexto	social	(todas	as	formas	de	interação	que	podem	ocorrer	

durante	 a	 leitura)	 e	 contexto	 físico	 (compreende	 todas	 as	 condições	 materiais	 e	

ambientais	do	leitor	como:	o	tempo	disponível,	o	espaço	onde	se	lê,	o	conforto,	o	ruído,	

a	temperatura).	

Resulta	 na	 relação	 entre	 o	 texto	 e	 a	 situação	 em	 que	 este	 ocorre.	 É	 o	 conjunto	 de	

circunstâncias	em	que	se	produz	a	mensagem	-	lugar	e	tempo,	cultura	do	emissor	e	do	

receptor,	 recursos	 económicos,	 classes	 sociais,	 etc.	 -	 e	 que	 permitem	 a	 sua	 correta	

compreensão.	O	contexto	é	definido	pelo	ambiente	imediato	em	que	determinado	texto	

está	a	ser	produzido.		

Estas	etapas	e	processos	de	 interação	entre	 leitor,	 texto	e	contexto	são	 importantes	

para	que	o	aluno	compreenda	a	ideia	global	do	texto	lido.	A	compreensão	de	texto	não	

é	uma	simples	transposição	do	texto	para	a	mente	do	leitor,	mas	uma	construção	de	

sentido	que	ele	próprio	faz	(Giasson,	2000,	p.	35).	

Atualmente,	 há	 uma	 grande	 exigência	 relacionada	 ao	 trabalho	 de	 compreensão	 de	

leitura,	que	vai	além	do	simples	facto	de	realizar	perguntas	e	respostas	sobre	o	texto,	

de	 repetição	 de	 atividades	 de	 leitura,	 de	 correções	 puramente	 técnicas.	 É	 preciso	

desenvolver	no	aluno	um	pensamento	crítico	em	relação	às	suas	respostas,	o	aluno	deve	

saber	 o	 porquê	 daquela	 resposta	 não	 ser	 adequada	 e	 saber	 utilizar	 estratégias	 para	

chegar	às	melhores	respostas.	

O	aluno	precisa	ser	um	agente	ativo,	precisa	ser	também	considerado	um	detentor	de	

conhecimentos	e	não	um	“recipiente	vazio”.	O	professor	deve	ser	um	modelo	e	um	guia	

da	 criança	 na	 sua	 atividade	 intelectual.	 Giasson	 (2000)	 também	 faz	 referência	 à	

abordagem	de	Vygotsky	que	permite	sustentar	que	é	através	da	interação	que	a	criança	

desenvolve	habilidades	com	os	membros	da	comunidade	que	as	possuem.	O	professor	

deve	 ser	 o	 mediador,	 tem	 o	 dever	 de	 direcionar	 o	 aluno	 e	 orientá-lo	 ao	 uso	 de	

estratégias	dentro	do	contexto	escolar	para	que	possam	utilizá-las	de	forma	autónoma.	

Segundo	o	autor,	este	modelo,	denominado	ensino	explícito,	além	de	dar	importância	à	
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autonomia	 do	 leitor,	 tem	 a	 finalidade	 de	 tornar	 visíveis	 os	 processos	 cognitivos	 que	

acontecem	na	atividade	de	leitura.		

O	 ensino	 explícito	 visa	 dar	 prioridade	 ao	 papel	 do	 professor,	 pois	 é	 ele	 quem	 deve	

identificar	quando	um	aluno	precisa	de	outros	recursos	para	clarificar	um	conceito	ou	

para	relacionar	uma	ideia	à	outra	já	existente.	O	aluno	deve	sempre	ser	colocado	numa	

situação	significativa	de	leitura	e,	à	medida	que	o	aluno	progride,	o	professor	diminui	

seu	apoio	para	que	o	aluno	realize	integralmente	o	processo.		

A	compreensão	de	 leitura	passou	a	ser	considerada	a	partir	de	uma	concepção	mais	

global,	virada	para	a	integração	dos	vários	níveis	de	compreensão,	para	a	interação	de	

modelos	 ou	 processos,	 para	 a	 inclusão	 das	 várias	 estruturas,	 das	 habilidades	 ou	

estratégias,	é	considerada	a	conjunção	entre	 texto	–	 leitor	–	contexto.	Como	nos	diz	

Giasson	(2000):	

Em	resumo,	cada	vez	se	põe	mais	em	questão	que	a	leitura	seja	um	mosaico	de	

habilidades	isoladas;	a	compreensão	na	leitura	é,	antes,	encarada	hoje	como	um	

processo	holístico	ou	unitário.	As	habilidades	de	leitura	ensinadas	antes	não	são	

necessariamente	desprezadas	(algumas	são	com	certeza	válidas),	mas	é	cada	vez	

mais	 evidente	 que	 uma	 habilidade	 aprendida	 isoladamente	 não	 contribuirá	́

automaticamente	para	uma	atividade	real	de	leitura	(p.	18).	

Giasson	(2000)	apresenta	a	utilização	de	estratégias	de	leitura	como	sendo	um	objetivo	

do	 ensino	 explícito,	 ainda	 que	 outros	 autores	 retratem	 propostas	 com	 algumas	

variações,	certas	etapas	são	comuns	a	todos	esses	modelos.		

As	 atividades	 desenvolvidas	 neste	 trabalho	 de	 investigação-ação	 em	 relação	 às	

estratégias	 de	 compreensão	 de	 leitura	 foram	 pensadas	 a	 fim	 de	 potencializar	 a	

participação	ativa	do	aluno	e	promover	o	ensino	explícito.	Isso	implica	proporcionar,	em	

cada	um	deles,	uma	atitude	para	resolver	por	si	mesmo	os	questionamentos	e,	por	parte	

do	professor,	 ter	a	preocupação	em	sugerir	diferentes	estratégias	e	dominar	os	seus	

objetivos	no	momento	da	aplicação.		
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2.3. Estratégias	da	compreensão	leitora	

É	 através	 da	 leitura	 que	 se	 tem	 acesso	 aos	 significados	 da	 cultura	 em	 que	 se	 vive,	

estabelecendo	relações	entre	as	 informações	e	construindo	sentidos	para	si	e	para	o	

mundo.	A	escola,	um	dos	lugares	de	construção	dos	saberes	sociais,	precisa	considerar	

a	diversidade	de	 significados	 sociais	 e	 culturais	que	os	estudantes	partilham.	Precisa	

também	 ensinar	 a	 compreender	 um	 texto,	 e	 isto	 implica	 ensinar	 estratégias	 que	

auxiliem	a	compreensão.		

Para	 auxiliar	 o	 trabalho	 em	 sala	 de	 aula	 e	 potencializar	 as	 aprendizagens	 de	 modo	

contextualizado	e	significativo	para	os	estudantes,	alguns	autores	defendem	a	prática	

de	estratégias	de	 compreensão	de	 leitura,	 organizadas	 em	pré-leitura,	 leitura	 e	pós-	

-leitura4.	Considera-se	que	este	modelo	de	ensino	proporciona	uma	(re)orientação	das	

práticas	e	competências	leitoras	já	presentes	no	leitor/aluno.	

Depois	 de	 ter	 colocado	os	 alunos	 em	 condições	 favoráveis	 à	 compreensão,	 o	

professor	 intervém,	primeiro,	antes	da	 leitura,	estimulando	os	conhecimentos	

deles,	pedindo-lhes	que	façam	previsões	sobre	o	conteúdo,	levando-os	a	precisar	

a	sua	intenção	de	leitura.	Durante	a	leitura,	o	professor	pode	incitar	os	alunos	a	

verificarem	 as	 suas	 previsões	 iniciais	 e	 formularem	 outras,	 a	 relacionarem	 o	

conteúdo	do	texto	com	os	seus	conhecimentos.	Depois	da	leitura,	o	professor	

pode	pedir	aos	alunos	que	resumam	o	texto,	que	verifiquem	se	a	sua	intenção	

de	leitura	foi	satisfeita,	que	façam	uma	apreciação	sobre	o	texto...	(cf.	Giasson,	

Schmitt	e	Baumann,	1986)	

O	 leitor	 é	um	agente	ativo,	 capaz	de	 construir	 e	 reconstruir	o	 significado	do	 texto	à	

medida	que	o	lê,	através	da	integração	das	novas	informações	com	os	conhecimentos	

prévios	 a	 elas	 relacionados,	 do	ajustamento	das	 suas	expectativas	 e	da	 aplicação	de	

estratégias	 flexíveis	 que	 regulam	 a	 compreensão	 do	 texto	 através	 de	 um	 controle	

consciente	do	ato	de	leitura.	Estas	estratégias	são	o	segundo	grande	fator	que	diferencia	

																																																								

4	 Giasson	 (2000)	 denomina	 estratégias	 como	modelo	 de	 ensino	 do	 tipo	 "intervenção	 antes-durante-
depois”	da	atividade	de	leitura	e	Madalena	Contente	(1995),	“itinerários	de	leitura:	etapas".	
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os	bons	dos	maus	 leitores.	 Sabe-se	que	os	bons	 leitores	usam	estratégias	diferentes	

quando	leem,	por	exemplo:	clarificam	o	significado	das	palavras	e	das	frases,	antecipam	

informação,	colocam	questões	ao	texto,	separam	a	informação	relevante	da	irrelevante.	

Segundo	Sousa	(2007),	num	estudo	sobre	o	modo	como	adolescentes	processam	um	

texto,	a	proficiência	da	leitura	tem	a	ver	com	o	fato	de	os	bons	leitores	se	envolverem	

mais	 com	 os	 textos,	 questionando	 mais,	 clarificando,	 fazendo	 mais	 comentários	

avaliativos	e	metacognitivos.	

Quanto	melhores	forem	as	capacidades	metacognitivas,	melhor	será	a	capacidade	do	

aluno	 para	 avaliar	 as	 suas	 produções,	 identificar	 estratégias	 de	 leitura	 úteis	 e	 saber	

quando	 deixam	 de	 o	 ser.	 O	 professor	 pode	 informar	 o	 aluno	 sobre	 como	 e	 quando	

utilizar	estas	estratégias,	 viabilizando	a	 sua	 transferência	a	 situações	novas.	O	 treino	

metacognitivo	poderá	ajudar	o	aluno	a	examinar	os	processos	internos	de	compreensão	

de	leitura.	

A	autora	Sim-Sim	(2007)	defende	que:	

A	compreensão	da	leitura	é	um	processo	complexo	que	envolve	o	que	o	leitor	

conhece	sobre	a	sua	própria	língua,	sobre	a	vida,	sobre	a	natureza	dos	textos	a	

ler	e	sobre	os	processos	e	estratégias	específicas	para	obtenção	do	significado	

da	informação	registada	através	da	escrita.	O	ensino	da	compreensão	da	leitura	

tem	 de	 incluir,	 portanto,	 estratégias	 pedagógicas	 direcionadas	 para	 o	

desenvolvimento	do		conhecimento	linguístico	das	crianças,	para	o	alargamento	

das	 vivências	 e	 	 conhecimento	 que	 possuem	 sobre	 o	 mundo	 e	 para	 o	

desenvolvimento	de	competências	específicas	de	leitura.	(p.	09)	

É	 importante	 compreender	 que	 para	 atingir	 um	 nível	 de	 compreensão	 leitora	

satisfatório	é	necessária	a	combinação	de	quatro	vetores:	a	eficácia	da	identificação	de	

palavras;	 o	 conhecimento	 da	 língua,	 especialmente	 o	 domínio	 do	 seu	 léxico;	 a	

experiência	individual	de	leitura	e	os	conhecimentos	do	mundo.	Da	mesma	forma,	as	

estratégias	de	compreensão	devem	visar	estes	quatro	pilares	(Sim-Sim,	2007):	
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Figura	1-	Determinantes	da	fluência	na	compreensão	de	textos	

	

Fonte:	 Sim-Sim,	 Inês.	PNEP	 –	 O	 ensino	 da	 leitura:	 compreensão	 de	 textos.	 Direção-Geral	 de	

Inovação	e	Desenvolvimento	Curricular.	Lisboa:	Ministério	da	Educação,	2007,	p.	10.	

O	 ensino	 de	 estratégias	 de	 compreensão	 leitora	 deve	 fazer	 parte	 do	 processo,	

simultaneamente	 com	 a	 introdução	 dos	 outros	 conhecimentos.	 Por	 exemplo,	

interpretar	 um	 cartaz,	 antecipar	 o	 conteúdo	 de	 um	 comunicado	 ou	 de	 uma	 carta,	

imaginar	o	interior	de	um	conto	com	imagens,	são	atividades	de	compreensão	leitora	

que	 necessitam	de	 estratégias	 bem	delineadas	 e	 que,	 ao	mesmo	 tempo,	 servem	de	

introdução	 ao	 código	 que	 responde	 ao	 interesse	 de	 promover	 uma	 aprendizagem	

significativa	da	leitura.	Para	aprender	essas	estratégias,	os	alunos	têm	que	participar	nas	

atividades	e	ver	a	utilização	e	a	ajuda	que	elas	lhes	dão.	

As	estratégias	de	leitura	são	adaptáveis	e	intencionais,	e	podem	ser	aperfeiçoadas	em	

função	do	leitor,	dos	textos	e	dos	contextos.	Devem	ser	implementadas	para	facilitar	a	

compreensão	 da	 leitura;	 antes	 de	 começar	 a	 ler	 é	 importante	 a	 ativação	 dos	

conhecimentos	prévios	e	a	antecipação	dos	sentidos;	durante	a	leitura	é	indispensável	

confirmar	 as	 antecipações,	 estabelecer	novas	 relações	e	 ligar	o	 conteúdo	do	 texto	a	
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representações	prévias.	Depois	da	leitura	deve-se	confirmar	as	antecipações,	identificar	

as	principais	ideias	do	texto	e	estabelecer	uma	relação	entre	os	acontecimentos	do	texto	

com	a	vida	quotidiana.	

O	não	domínio	destas	estratégias	poderá	ser	inferido	no	bom	desempenho	dos	alunos	

desta	 investigação.	Segundo	Solé	 (1998),	a	 consciência	das	dificuldades	é	um	grande	

passo	para	a	superação.	Contudo,	os	alunos,	apesar	de	conseguirem	reconhecer	as	áreas	

que	 lhes	 são	 mais	 difíceis,	 parecem	 não	 reconhecer	 ainda	 os	 entraves	 com	 que	 se	

defrontam	quando	estão	a	ler	um	texto,	e	muito	menos	parecem	saber	a	que	estratégias	

devem	recorrer	para	compreender	um	texto.	A	escola	parece	ainda	não	ter	dado	conta	

de	que	é	necessário	continuar	a	ensinar	a	ler	ao	longo	de	toda	escolaridade	e	ensinar	a	

ler	os	textos	das	diferentes	disciplinas.	

Assim,	 além	da	 aprendizagem	de	 estratégias	 adequadas	 para	 resolver	 problemas	 de	

leitura,	é	importante	que	o	aluno	as	possa	mobilizar	em	atividade	de	leitura	significativa,	

implicando	uma	finalidade	e	objetivos	claros.	"A	leitura	eficaz	mobiliza	um	conjunto	de	

estratégias,	articuladas	em	situações	de	aprendizagem	da	 leitura,	que	assegurem	aos	

alunos	uma	aprendizagem	significativa"	(cf.	Gonçalves	&	Sousa,	2010);	Solé,	2000).		

2.3.1. Antes	da	leitura	(pré-leitura):	para	compreender	

A	leitura	é	um	processo	interativo	entre	o	leitor,	o	texto	e	o	contexto,	e	para	tornar	essa	

interação	 produtiva,	 de	 acordo	 com	 Solé	 (1998,	 p.114),	 pode-se	 ensinar	 aos	 alunos	

estratégias	a	serem	utilizadas	antes	da	leitura,	denominadas	estratégias	de	pré-leitura.	

Essas	atividades	têm	a	finalidade	de	auxiliar	o	leitor	na	compreensão	do	texto	que	será	

lido	e	trabalhado	em	seguida.	

Já	 sabemos	 que	 a	 compreensão	 de	 leitura	 é	 um	 processo	 que	 se	 caracteriza	 pela	

utilização	de	conhecimento	prévio,	pois	o	leitor	utiliza	o	que	ele	já	sabe,	por	meio	do	

conhecimento	 adquirido	 ao	 longo	 de	 sua	 vida	 e,	 mediante	 a	 interação	 de	 diversos	

conhecimentos,	 como	 o	 textual,	 linguístico	 e	 de	 mundo,	 é	 que	 o	 leitor	 consegue	

construir	o	sentido	do	texto.	Tudo	o	que	se	aprende,	aprende-se	em	função	do	que	já	

se	conhece.	
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A	 pré-leitura	 pressupõe:	 a	 observação	 global	 do	 texto	 e	 a	 criação	 de	 condições	

favoráveis	à	sua	compreensão,	mobilizando	conhecimentos	ou	vivências	que	se	possam	

relacionar	 com	 o	 texto,	 adquirindo	 novos	 conhecimentos	 imprescindíveis	 à	 sua	

interpretação;	 observação/reconhecimento/interpretação	 de	 índices	 de	 modo	 a	

familiarizar	o	leitor	com	o	texto	e	a	antecipar	o	seu	sentido	e	função.	

A	 estratégia	 de	 pré-leitura	 deve	 ser	 um	 momento	 de	 estímulo	 para	 que	 os	 alunos	

acessem	 seus	 conhecimentos	 prévios	 sobre	 o	 assunto/tema	 que	 será	 lido.	 Tais	

atividades	 "preparam	 os	 alunos	 para	 o	 conteúdo	 do	 texto,	 direcionam	 seus	

pensamentos,	criam	expectativas	para	a	leitura,	estimulam	seu	interesse,	aguçam	a	sua	

curiosidade	e,	acima	de	tudo,	proporcionam	uma	atividade	intelectual	desde	o	início	do	

processo	(de	leitura)”	(Taglieber	&	Pereira,	1997,	p.75).	

O	professor	é	peça	fundamental	em	todo	o	processo	de	leitura	e	para	aplicar	a	estratégia	

de	 pré-leitura,	 o	 professor	 precisa	 conhecer	 uma	 variedade	 de	 obras,	 de	

acontecimentos,	que	possa	referenciar	antes	da	leitura	para,	assim,	encaixar	o	leitor	no	

melhor	ambiente	para	a	leitura	seguinte.	O	aluno,	por	sua	vez,	tem	de	partir	do	que	já	

sabe	 para	 procurar	 compreender	 a	 informação	 desconhecida.	 Com	 as	 informações	

prévias	que	o	professor	introduziu	o	aluno	conseguirá	organizar	os	seus	conhecimentos	

para	que	novo	conhecimento	ganhe	sentido.		

A	 pré-leitura	 consiste	 em	 construir	 um	 ambiente	 favorável	 para	 a	 leitura.	 Criar	 uma	

ambientação	que	remeta	ao	suspense,	que	crie	expectativas.	De	seguida,	é	importante	

estimular	a	interação	do	aluno	com	o	livro,	solicitando	que	observe	a	capa,	folheie	as	

páginas	antes	de	iniciar	a	história	e	que	leia	os	elementos	que	compõem	o	livro,	como	

quarta	capa	e	orelha.	É	nesse	momento	que	se	deve	explorar	com	a	turma	quem	é	o	

autor,	o	que	faz	o	ilustrador,	como	e	quem	produz	o	livro	e	as	informações	da	quarta	

capa.	 Também	 é	 hora	 de	 verificar	 a	 expectativa	 do	 aluno	 em	 relação	 ao	 livro,	

perguntando	o	que	cada	um	acha	que	trata	a	história	que	será	lida,	ao	que	eles	remetem	

ao	ler	o	título	do	livro,	ver	as	imagens,	sempre	abrindo	espaço	para	a	discussão.	Somente	

após	a	explanação	delas	sobre	o	que	pensam,	o	professor	deve	ler	a	resenha	do	livro.	

Desse	modo	ele	garante	que	as	ideias	dos	estudantes	não	serão	afetadas	de	antemão.	
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Uma	 outra	 forma	 de	 desenvolver	 o	 conhecimento	 prévio	 antes	 da	 leitura	 é	 discutir	

outras	leituras	que	já	foram	realizadas	e	que	podem	se	relacionar	de	alguma	forma	com	

o	novo	texto/livro.	

Segunda	a	autora	Madalena	Contente	(1995),	a	pré-leitura	é	uma	etapa	de	observação	

global	do	texto,	de	antecipação	que	será	a	preparação	à	leitura,	onde	se	criam	condições	

favoráveis	 à	 recepção	 do	 texto,	 informações	 do	 tipo	 linguístico	 e	 significado	 de	

determinadas	palavras-chave.	

Exploração	 da	 situação	 inicial,	 durante	 a	 qual	 é	 determinada	 a	 narrativa,	 de	

maneira	que	permita	 formular	hipóteses	e	criar	no	 leitor	um	desejo	de	 ler.	O	

aluno	poderá	reler	a	situação	inicial	e	extrair	o	máximo	de	informações,	não	só	

explícitas,	mas	também	implícitas.	Estimulando	uma	leitura	inicial	de	uma	obra,	

o	aluno	procura	seguir	com	mais	atenção	e	prazer	a	narrativa	e	a	sua	construção.	

(Contente,	1995,	p.	26)	

Sousa	(2007)	afirma	que	“ler	é	antecipar	sentidos",	e	que	o	conhecimento	prévio	ajuda	

os	 alunos	 a	 perspectivarem	 o	 conteúdo	 do	 texto,	 estimula	 o	 interesse,	 favorece	 a	

atenção	e	facilita	a	seleção	da	informação.	É	importante	ensinar	aos	alunos	a	estimular	

a	autoavaliação	de	“o	que	é	que	eu	sei?"	ao	se	depararem	com	uma	nova	leitura.	

Muitas	 vezes,	 a	 estratégia	 de	 pré-leitura	 não	 é	 bem	 trabalhada,	 pois	 os	 professores	

focam	somente	nas	atividades	que	estão	no	manual	didático,	e	que	muitas	das	vezes	

não	correspondem	ao	contexto	dos	alunos.	

Para	orientar	a	prática	da	estratégia	de	pré-leitura,	são	apresentadas	a	seguir	algumas	

ideias	de	atividades	que	podem	ser	realizadas	pelo	professor.	As	sugestões	podem	ser	

adaptadas	entre	textos	e	livros.	

 Provocar	os	alunos	quanto	ao	tema	do	próximo	texto/livro.	

 Mostrar	a	capa	e	solicitar	por	temas	que	acham	que	pode	trazer	o	livro.	

 Ler	o	título	e	ouvir	as	hipóteses	do	assunto	que	será	iniciado.	

 Perguntar	o	que	os	alunos	acham,	do	que	pode	se	tratar	o	texto/livro.	

 Relembrar	um	livro	específico	que	já	foi	lido	ou	trabalhado	e	fazer	referências.	
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Anunciar	o	autor	e	trazer	informações	importantes	sobre	ele	(lugar	onde	nasceu,	quando	
escreveu,	quais	outros	livros	escreveu,	entre	outros).	

 Apresentar	imagens	que	compõem	o	livro	(se	houver).	

 Ler	a	orelha	do	livro.	

 Ler	a	resenha	do	livro.	

 Ler	a	resenha	do	livro	e	pedir	para	que	sugiram	um	outro	título.	

 Anunciar	personagens	que	estarão	presentes	no	livro.	

 
Caracterizar	as	personagens	“esta	personagem	não	parece,	mas	é	muito	esperta”,	“esta	
personagem	é	muito	ambiciosa”	...			

 
Ler	um	trecho	(escolher	o	trecho	mais	emocionante,	que	cause	curiosidade)	aos	alunos,	
para	que	eles	tenham	vontade	de	saber	o	que	aconteceu	ou	o	que	acontecerá.	

 Ler	um	trecho	e	perguntar	que	tipo	de	história/assunto	o	texto/livro	traz.	

 Perguntar	aos	alunos:	“O	que	acham?	De	que	trata	o	texto?”	(Sousa,	2007)	

 
Apresentar	onde	se	passa	o	acontecimento/história:	numa	casa	bem	antiga,	em	França,	
numa	barca...	

 Apresentar	o	género	textual	(relembrar	sua	estrutura).	

 Anunciar	o	ano	em	que	se	passa	o	acontecimento	e	fazer	uma	contextualização	histórica.	

 Estabelecer	expectativas	em	relação	ao	texto	que	vai	ler.	

 Ativar	conhecimentos	prévios	(relembrar	aulas	que	já	aconteceram).	

 

São	inúmeras	as	possibilidades	de	atividades	de	pré-leitura.	Cabe	ao	professor	criar	e	

incentivar	 o	 aluno	no	momento	desta	 estratégia.	Quanto	mais	 o	 aluno	 aguçar	 a	 sua	

curiosidade,	mais	prazer	terá	em	ler	o	texto/livro	que	será	trabalhado.	

2.3.2. Durante	a	leitura	(leitura):	construindo	a	compreensão	

É	 chegada	 a	melhor	 hora,	 da	 leitura	 do	 livro.	 A	 leitura	 pressupõe	 a	 construção	 dos	

sentidos	do	texto,	feita	através	de	estratégias	adequadas.	Mas	antes	o	professor	deve	

estabelecer	algumas	regras	de	como	os	estudantes	deverão	se	portar	durante	a	leitura	

do	texto,	se	haverá	pausa	protocolar	pelo	professor	ou	não,	entre	outras	estratégias.	Os	

professores	devem	direcionar	o	aluno	a	construírem	sentido	durante	a	 leitura	de	um	

texto.	 Se	 o	 professor	 conseguir	 criar	 em	 sua	 aula	 uma	 rotina	 e	 trabalhar	 com	 as	
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estratégias	de	leitura,	o	aluno,	por	meio	do	exemplo	do	professor,	pode	desenvolver	a	

prática	e	utilizá-la	de	forma	autónoma.	

Sousa	 (2007)	 sugere	 que	 o	 professor,	 ao	 ler	 o	 texto	 em	 voz	 alta,	 faça	 referência	 às	

estratégias	 de	 compreensão	 de	 leitura	 apresentando-as	 aos	 alunos,	 pode	 ativar	

conhecimentos	relevantes	e	filtrar	conhecimentos	irrelevantes,	pode	usar	o	texto	para	

criar	 relações	 significativas	 (outros	 textos	 já	 estudados,	 acontecimentos	 atuais),	

promovendo	assim	a	expansão	destes	 conhecimentos	base.	A	este	 respeito,	 Souza	e	

Girotto	(2011)	recomendam	que	o	professor	leia	os	textos	em	voz	alta,	mostrando	aos	

alunos	como	a	construção	do	conhecimento	acontece,	o	professor	deve	oralizar	o	que	

pensa	durante	a	leitura	para	que	o	aluno	perceba	o	processo	e	o	repita.	Este	diálogo	

interno	do	leitor	que	se	pede	ao	professor	para	partilhar	em	voz	alta	com	os	alunos	é	

explicado	também	por	Harvey	e	Goudvis	(2007)5,	citados	por	Souza	e	Girotto	(2011):	

Ler	em	voz	alta	e	mostrar	como	leitores	pensam	enquanto	leem	é	o	ponto	central	

para	 a	 instrução	 que	 partilhamos	 (...)	 Quando	 nós	 lemos,	 pensamentos	

preenchem	nossa	mente.	Nós	podemos	 fazer	conexões	com	nossas	vidas.	 (...)	

Nós	podemos	fazer	uma	pergunta	ou	uma	inferência.	Todavia,	não	é	suficiente	

ter	esses	pensamentos.	Leitores	estratégicos	utilizam	seus	pensamentos	em	uma	

conversa	interior	que	os	ajudam	a	criar	sentido	para	o	que	leem.	Eles	procuram	

respostas	para	as	suas	perguntas.	Tentam	entender	melhor	o	texto,	por	meio	de	

suas	conexões	com	os	personagens,	situações	e	problemas.	(...).	Leitores	tomam	

a	 palavra	 escrita	 e	 constroem	 significados	 baseados	 em	 seus	 próprios	

pensamentos,	 conhecimentos	 e	 experiências.	 O	 leitor	 é	 em	 parte	 escritor.	

(Harvey;	Goudvis,	2007,	p.	12-13)	

Ao	vivenciar	este	processo	junto	ao	professor,	o	aluno	poderá	proceder	da	mesma	forma	

em	 casa,	 ao	 estudar,	 por	 exemplo,	 e	 cada	 vez	 mais	 estará	 ampliando	 o	 seu	

conhecimento	de	mundo	para	futuras	leituras.		

																																																								

5	HARVEY,	Stephani,		GOUDVIS,	Anne.	Strategies	that	work.	Teaching	comprehension	for	undderstanding	
and	engagement.	USA:	Stenhouse	Publishers	&	Pembroke	Publishers,	2007.	ISBN	978-1571104816	
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Esta	 estratégia	 deve	 ser	 preparada	 previamente,	 atentando-se	 para	 a	 entonação,	 a	

expressividade	e	a	melodia	do	texto.	Uma	boa	leitura	prende	a	atenção	dos	alunos	e	

garante	o	envolvimento	deles	com	a	obra.	Além	disso,	colabora	com	a	fluência,	uma	vez	

que	 ajuda	 a	 compreender	 a	 função	 da	 pontuação,	 de	 que	 modo	 cada	 palavra	 é	

pronunciada,	etc.	Interromper	a	leitura	em	alguns	momentos	é	importante	para	permitir	

que	 os	 alunos	 elaborem	 suas	 próprias	 inferências	 e	 constatem	 a	 veracidade	 das	

hipóteses	levantadas	na	pré-leitura,	revendo-as,	se	necessário.	

Em	 seguida	 a	 essa	 primeira	 leitura	 do	 professor,	 deve-se	 estimular	 que	 os	 próprios	

alunos	leiam	em	voz	alta.	Pode-se	fazer	um	combinado	de	quem	vai	representar	cada	

personagem	ou	estipular	outra	dinâmica	mais	apropriada	para	a	turma.	A	seguir,	é	hora	

de	compreender	de	que	se	trata	o	texto	 lido.	Após	decifrada	a	última	palavra	de	um	

texto,	 deve-se	 verificar	 o	 que	 foi	 compreendido	 e	 dar	 sentido	 a	 isso.	Os	 estudantes	

precisam	que	o	professor	ofereça	estratégias	e	procedimentos	a	fim	de	que,	ao	ser	lido,	

o	 texto	 possa	 fazer	 sentido.	 Será	 durante	 a	 leitura	 propriamente	 dita	 que	 o	 leitor	

procederá	à	construção	dos	sentidos	do	texto.		

Também	devem	distinguir	"o	essencial	do	acessório";	diferenciar	o	que	se	mostra	claro	

daquilo	que	se	revela	indeterminado;	poder,	em	alguns	casos,	apreender	as	analogias	

relevantes	no	contexto,	etc.	Decorrente	dos	seus	objetivos,	o	leitor	pode	proceder	ao	

levantamento	de	notas,	procurar,	de	forma	seletiva.		

Nessa	perspectiva,	a	ativação	dos	conhecimentos	prévios	do	aluno/leitor,	contemplada	

durante	 a	 fase	 inicial	 do	 processo	 –	 pré-leitura	 –	 torna-se	 imprescindível	 que	 as	

inferências,	 antecipações,	 levantamento	 de	 hipóteses	 e	 outras	 estratégias	 cognitivas	

que	auxiliem	nos	percursos	do	processo	sejam	realizados,	de	forma	reflexiva,	levando	à	

autonomia	do	 leitor,	 a	 fim	de	que	 se	possa	obter	 sentido(s)	 durante	 a	 leitura	 e	 não	

desanimar	frente	a	textos	que	tragam	maior	complexidade.	

A	leitura-descoberta,	terminologia	utilizada	por	Contente	(1995)	para	se	referir	à	leitura,	

se	 organiza	 à	 volta	 de	 tentar	 identificar	 elementos	 do	 texto	 como:	 fatos,	 opiniões,	

personagens,	tempo,	espaço,	léxico,	etc.	Refere	a	autora:	
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O	texto	é	 lido	 integralmente	ou	por	sequências	narrativas.	Pode-se	 fazer	uma	

exploração	 textual	 através	 da	 entrada	 e	 saída	 de	 personagens	 e	 o	 tipo	 de	

relações	 entre	 elas.	 Incidindo	 sobre	 uma	 personagem	 específica,	 podemos	

evidenciar	os	dados	base:	nome,	idade,	sexo,	profissão,	estatuto	social,	etc.;	as	

relações	que	mantém	com	as	outras	personagens,	se	é	principal	ou	secundária	

(...).	Em	relação	à	compreensão	narrativa,	por	exemplo,	é	necessário	aprender	

as	etapas	da	narrativa.	O	fio	condutor	pode	ser	feito	através	da	situação	inicial	e	

o	final	da	narrativa.	Construir	elos	que	são	os	elementos	fundamentais	para	a	

compreensão	da	narração.	(Contente,	1995,	p.	26)	

O	professor,	durante	a	leitura,	deve	organizar	atividades	acerca	da	estrutura	do	texto.	

Um	leitor,	ao	ler,	deve	recorrer	a	uma	variedade	de	estratégias	para	interagir	e	construir	

significados	a	partir	de	um	texto,	embora	alguns	o	façam	de	forma	inconsciente.		

Considera-se,	então,	como	exemplos	de	estratégias	que	 intervêm	durante	a	 leitura	e	

pressupõem	a	construção	dos	sentidos	do	texto,	as	seguintes	atividades	dadas	como	

sugestão:	

 Descodificar	as	palavras.	

 Discriminar	imagens	visuais.	

 Discriminar	diferentes	entonações.		

 Descobrir	novos	vacábulos	a	partir	do	contexto.	

 Pesquisar	elementos	do	texto.	

 
Analisar	personagens	(relações	entre	as	personagens,	características,	importância	de	cada	
uma	no	texto).	

 Construir	predições	e	visualizações.	

 Organizar	um	brainstorming	para	registar	as	ideias	que	os	alunos	relacionam.	

 Categorizar	as	informações	em	temas,	assuntos	e	relações.	

 Memorizar	detalhes.	

 Esclarecer	dúvidas	quando	alguma	passagem	do	texto	não	faz	sentido.	

 Localizar	informações	explícitas	em	textos.	
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 Identificar	o	efeito	de	sentido	produzido	pelo	uso	de	recursos	expressivos	gráfico-visuais.	

 Fazer	inferências.	

 Reconhecer	o	objetivo	e	a	função	do	texto.	

 Compreender	as	relações	de	coerência.	

 Localizar	informações-chave.	

 Fazer	previsões.	

 Extrair	conclusões.	

 

O	leitor	deve	se	envolver	ativamente	no	trabalho	de	pesquisa	durante	a	 leitura,	para	

que	assim,	reflita	acerca	das	ideias	encontradas	no	texto	e	da	sua	importância	relativa.	

Segundo	 Gonçalves	 (2008)	 esta	 pesquisa	 faz	 com	 que	 a	 leitura	 seja	 uma	 atividade	

seletiva.	Estes	 leitores	não	se	restringem	a	seguir	o	percurso	 linear	do	texto.	Leem	e	

releem	 algumas	 passagens,	 dão	 saltos	 para	 trás,	 a	 fim	 de	 comparar	 passagens	 com	

outras	 já	 lidas	 anteriormente	 e	 de	 clarificar	 ideias.	 Certos	 excertos,	 considerados	

importantes,	 contraditórios	 ou	pouco	 claros	 são	mantidos	presentes	na	memória	 de	

trabalho6	,	de	modo	a	clarificá-los	à	medida	que	novas	passagens,	com	eles	relacionados,	

vão	sendo	lidas.	

2.3.3. Depois	a	leitura	(pós-leitura):	seguir	compreendendo	e	aprendendo	

No	momento	depois	da	leitura,	podem	ser	realizadas	atividades	com	o	objetivo	de	rever,	

verificar	 e	 aprofundar	 a	 compreensão	 do	 texto,	 desenvolver	 criticamente	 ou	

criativamente	 uma	 proposta	 (oral	 ou	 escrita)	 a	 partir	 do	 texto	 e	 aprofundar	 o	

desenvolvimento	 linguístico	 (o	que	é	possível	 fazer	 a	partir	 do	 trabalho	de	 análise	 e	

desconstrução	do	texto).	

																																																								

6	A	autora	Madalena	Contente	(1995)	faz	referêcia	a	Meyer	(1975)	e	Frederiksen	(1975),	que	propõem	
modelos	para	a	atividade	do	leitor	que	consiste	em	construir	representações	mentais	do	sentido	do	texto,	
a	representação,	neste	caso,	é	entendida	no	sentido	literal:	o	produto	mental	é	uma	imagem	do	sentido	
"absoluto"	do	texto.	É	importante	realçar	que	será	necessário	ter	presente	os	dois	tipos	de	memória:	a	
memória	de	trabalho,	que	armazena	os	elementos	por	um	tempo	limitado	e	que	pode	tratar	pequenos	
elementos	de	cada	vez	e	a	memória	a	longo	prazo,	onde	são	armazenados	os	conhecimentos	destinados	
a	serem	conservados.	Esta	memória	é	ilimitada.	
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A	pós-leitura	pressupõe	atividades	de	reação/reflexão	que	visam	integrar	e	sistematizar	

os	 novos	 conhecimentos	 e	 competências.	 Tenta	 recriar	 as	 condições	 de	 uma	 leitura	

seguida	de	comentários	(conta-se	o	que	se	leu,	formula-se	opiniões,	faz-se	a	apreciação	

da	obra).	

Madalena	Contente	(1995),	como	estratégia,	defende	que:	

depois	da	leitura	de	um	texto,	é	indispensável	encorajar	o	aluno/leitor	a	fazer	

uma	distanciação	da	narrativa	e	confrontá-la	com	o	seu	próprio	sistema	de	valor.	

Procurar-se-á	 favorecer	 a	 interacção	 texto/leitor,	 encorajando	 o	 leitor	 a	

participar	no	processo	interpretativo,	ao	dar,	por	exemplo,	um	outro	sentido,	ao	

referir	o	efeito	que	a	obra	exerceu	sobre	ele,	ao	formular	sua	opinião,	e	referir	

se	o	texto	se	desenrolou	da	maneira	que	ele	previa.	(p.	26).	

A	capacidade	de	separar	as	informações	essenciais	dos	detalhes	é	um	dos	fatores	que	

diferenciam	a	eficácia	dos	leitores,	está	diretamente	associado	à	compreensão	de	texto	

e	 o	 que	 se	 recorda	 após	 a	 leitura.	 As	 informações	 que	 o	 leitor	 considera	 mais	

importantes	serão	mais	facilmente	memorizadas,	os	elementos	mais	importantes	ficam	

menos	sujeitos	ao	esquecimento.		

Segundo	Gonçalves	(2008),	os	bons	leitores	procuram	avaliar	o	texto	a	partir	de	várias	

aspetos,	incluindo	o	seu	conhecimento	sobre	o	autor	(tendências,	intenções,	objetivos)	

e	 usam	 o	 seu	 conhecimento	 da	 estrutura	 do	 texto	 para	 identificar	 e	 organizar	 a	

informação.	 Após	 a	 leitura,	 os	 bons	 leitores	 têm	 em	 conta	 o	 que	 conseguiram	

compreender	do	texto,	podem	organizar	as	relações,	identificar	as	ideias	principais	e,	

caso	reste	alguma	lacuna,	realizam	autonomamente	uma	nova	leitura	para	verificar	o	

que	não	foi	compreendido.		

Sousa	(2007)	afirma	que	ao	 ler	é	 fundamental	que	os	alunos	vão	fixando	 informação	

essencial	 e	 uma	das	 principais	 atividades	 de	 pós-leitura	 é	 a	 produção	de	 síntese.	 As	

sínteses	auxiliam	na	compreensão	do	que	se	leu	e,	também,	a	ter	expectativas	do	que	

se	segue.		

Por	exemplo,	quando	[o	professor]	sintetiza	com	os	alunos	está	a	ensinar-lhes	a	

identificar	informação	relevante	e	a	afastar	informação	irrelevante.	Esta	é	uma	
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competência	fundamental.	No	mundo	actual,	as	pessoas	são	confrontadas	com	

tanta	informação	que	se	torna	difícil	escolher	entre	o	que	é	essencial	e	o	que	é	

trivial.	Ensinar	o	que	é	essencial	é	importantíssimo	para	a	escola,	mas	também	

para	a	vida	(p.	49)	

Um	exemplo	dentre	outros	que	serão	listados	abaixo,	acontece	após	a	leitura	de	cada	

parágrafo.	Por	exemplo,	é	importante	construir	um	processo	junto	aos	alunos,	solicitar	

que	 expliquem	 o	 parágrafo	 com	 as	 próprias	 palavras,	 escolher	 duas	 palavras	 para	

representar	o	parágrafo	lido.	São	atividades	que	podem	ser	utilizadas	pouco	a	pouco	até	

que	os	alunos	adquiram	autonomia.	

Relativamente	a	estas	atividades,	poderemos	salientar,	como	exemplos	ilustrativos,	as	

estratégias	que	consistem	em:	

 Gerar	questões	sobre	o	texto.	

 Trabalhar	os	parágrafos	como	unidade	de	informação.	

 Explicar	por	palavras	próprias	o	que	o	parágrafo/texto	diz.	

 Resumir	um	texto.	

 Sumariar	informações.	

 Recontar	oralmente	textos	lidos.	

 Produzir	síntese.	

 Criar	esquemas.	

 Desenvolver	pensamento	crítico.	

 Pensar	acerca	do	que	é	sabido	sobre	o	assunto.	

 Identificar	ideias	principais.	

 Procurar	inferir	detalhes	não	explicitados.	

 Criar	imagens	mentais.	

 Reler	(mesmo	quando	faz	sentido	a	primeira	leitura).	

 Brainstorming	(pensamento	crítico).	
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 Separar	factos	de	opiniões	(se	o	género	permitir).	

 Debater	ideias	entre	os	alunos.	

 Exposição	oral.	

 Aprofundar	o	desenvolvimento	linguístico.	

 Separar	informações	essenciais	dos	detalhes.	

 

Em	 suma,	 é	 na	pós-leitura	 que	os	 leitores	 são	mais	 capazes	 de	determinar	 as	 ideias	

importantes	do	texto,	não	apenas	em	função	das	intenções	do	autor,	mas	igualmente	

em	função	dos	seus	próprios	objetivos	de	leitura,	tendo	o	discernimento	para	perceber	

quais	as	partes	do	texto	que	se	relacionam	com	esses	objetivos.	

2.4. O	objetivo	da	leitura	literária	e	a	estratégia	da	pós-leitura	

Os	alunos	têm	contacto	com	a	leitura	antes	mesmo	de	iniciarem	o	processo	formal	de	

aprendizagem,	ou	seja,	antes	de	aprenderem	a	ler	e	a	escrever.	A	escola	é	um	dos	locais	

privilegiados	 para	 a	 promoção	 da	 leitura.	 Sendo	 assim,	 as	 práticas	 pedagógicas	

implementadas	 pelos	 docentes	 são	 fundamentais	 para	 incentivar	 os	 alunos	 a	

desenvolverem	o	gosto	pela	leitura,	pelos	livros	e	partilharem	experiências	de	leitura.	

A	 leitura	 literária	 é	 considerada	 uma	 base	 para	 a	 aprendizagem	 dos	 alunos,	 sendo	

indispensável	reconhecer	a	sua	importância,	por	um	lado	para	o	desenvolvimento	dos	

alunos	 sobre	 a	 literatura,	 por	 outro	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 competências	 de	

compreensão	 leitora.	 Segundo	Veloso	 (2006),	 a	 leitura	 literária	 é	 "o	 abracadabra	 do	

sucesso	escolar	(...)	algo	que	é	indispensável”	(p.	06)	e	os	seus	objetivos	centram-se	na	

capacidade	de	apreciar	criticamente	e	esteticamente	um	texto,	ser	capaz	de	fruir	o	texto	

literário,	definir	uma	cultura	literária,	dar	sentido	e	significado	ao	texto,	contextualizar	

a	 linguagem	 literária,	 conhecer	 autores	 de	 literatura	 universal	 e	 adquirir	 um	 maior	

conhecimento	sobre	o	mundo	através	das	leituras	realizadas	(Silva,	Bastos,	Duarte,	&	

Veloso,	(2011).	

Para	dar	expressão	a	este	conjunto	de	ideias,	compreende-se	que,	ao	ler,	é	fundamental	

estabelecer	uma	relação	entre	o	leitor	e	o	texto,	sendo	crucial	a	capacidade	de	refletir	
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e	 pensar.	 A	 leitura	 é	 um	 instrumento	 indispensável	 ao	 indivíduo	 que	 se	 quer	 ativo,	

participante	e	útil	à	sociedade,	é	um	meio	privilegiado	de	se	ter	acesso	ao	saber,	teórico	

e	prático	e	de	se	conquistar	autonomia	na	aprendizagem.	De	acordo	com	Ceia	(2009):		

A	maior	vantagem	da	leitura	literária	(de	clássicos	ou	de	modernos,	de	autores	

“maiores”	ou	“menores”)	é	esta:	é	a	única	forma	de	leitura	que	podemos	nunca	

esquecer.	 Não	 nos	 recordamos	 das	 cartas,	 relatórios,	 receitas	 (médicas,	 de	

farmácia,	de	cozinha;	ou	outras),	instruções	de	máquinas,	de	electrodomésticos,	

de	 uso;	 impressos	 variados	 (actualizados),	 actas,	 etc.	 (...)	 	Mas	 recordar-nos-	

-emos	enquanto	vivermos	de	pelo	menos	um	livro	de	ficção	que	nos	tocou	e	nos	

mudou	 o	 olhar	 sobre	 o	mundo,	 como	 não	 esquecemos	 o	 poema	 que	 soube	

encontrar	as	palavras	que	nunca	saberemos	dizer.	O	texto	não	literário,	por	sua	

vez,	é	aquele	texto	de	que	ninguém	se	vai	lembrar	no	dia	seguinte	e	que	nunca	

pertencerá	à	memória	dos	textos	que	se	guardam	como	um	tesouro.	(p.	06)	

É	 importante	 salientar	 que	 o	 professor	 deve	 ter	 em	 conta	 o	 processo	 pelo	 qual	 os	

estudantes	passam	pelo	trabalho	com	a	leitura	durante	sua	vida	e	diante	dessa	realidade	

adaptar	 a	 sua	 prática	 pedagógica	 para	 que	 possibilite	 ao	 aluno	 a	 continuação	 deste	

processo	com	o	intuito	de	chegar	a	uma	etapa	que	o	aluno,	pela	própria	experiência,	

conseguirá	construir	conhecimento	autonomamente.		

Aprender	a	ler	não	é	um	processo	simples,	é	um	produto	variável.	Sousa	(2007)	e	Sim-	

-Sim	&	Macedo	(2006)	afirmam	que	a	compreensão	de	leitura	não	é	construída	por	duas	

realidades:	 compreende	 ou	 não	 compreende,	 mas	 um	 processo	 qualitativamente	

diferente	 à	medida	 que	 o	 leitor	 se	 torna	mais	 capaz	 e	 proficiente,	 que	 depende	 da	

experiência	do	leitor,	do	conhecimento	que	possui	sobre	o	assunto	que	está	a	ler.	

As	autoras	apresentam	fases/níveis	de	leitura	que	têm	por	base	a	categorização	de	Chall	

(1996):	
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	 Primeira	fase:	fase	zero7		–	é	a	fase	da	pré-leitura,	que	decorre	até	o	início	do	

ensino	 formal,	 a	 criança	 desenvolve	 competências	 linguísticas	 orais	 e	 adquire	

conhecimentos	sobre	o	material	impresso	que	irá	alicerçar	a	aprendizagem	da	leitura.		

	 Fases	um	e	dois:	caracterizam-se	pelo	“aprender	a	ler”,	ou	seja,	a	criança	é	capaz	

de	ler	textos	simples	e	adquire	o	princípio	alfabético.	A	criança	é	capaz	de	descodificar	

palavras	que	fazem	parte	da	sua	experiência	e	capacidade	(primeiro	ao	terceiro	ano).	

	 Fase	três:	é	o	tempo	de	desenvolvimento	da	proficiência	da	leitura	com	textos	e	

tipologias	 variadas	 e	 em	 que	 os	 leitores	 são	 confrontados	 com	 as	 exigências	 deles	

decorrentes,	ao	mesmo	tempo	que	 incrementam	a	ampliação	do	novo	vocabulário	e	

promovem	o	desenvolvimento	de	estratégias	de	compreensão.		

	 Fases	três	a	cinco:	caracterizam-se	pelo	“ler	para	aprender”,	isto	é,	quando	os	

textos	 se	 tornam	 mais	 variados,	 complexos	 e	 desafiantes	 tanto	 linguística	 como	

cognitivamente.	A	partir	da	fase	três	(do	quarto	ao	oitavo	ano)	as	crianças	usam	a	leitura	

como	uma	ferramenta	para	aprender,	começando	com	os	textos	a	conter	palavras	novas	

e	ideias,	distanciando-se	do	registo	cotidiano	da	própria	criança	e	do	seu	conhecimento	

de	mundo.	Nesta	fase	(três)	da	aprendizagem	da	leitura	ganham	importância	atividades	

que	 visem	 o	 conhecimento	 do	 léxico,	 a	 mobilização	 de	 conhecimentos	 prévios	

(nomeadamente	 conhecimento	 de	 tipos	 de	 texto)	 e	 estratégias	 metacognitivas	 que	

facilitem	o	processamento	de	informação.	Caracterizam-se	também	pela	capacidade	de	

o	 leitor	 compreender	múltiplos	 pontos	de	 vista	 e	 construir	 conhecimento	 altamente	

abstrato.	

	 Fase	 seis:	 o	 leitor	 é	 capaz	 de	 sintetizar	 criticamente	 o	 trabalho	 de	 outros	 e	

construir	 conhecimento	 a	 partir	 daí.	 Normalmente	 coincidente	 com	 o	 Ensino	

																																																								

7	Conforme	Sousa	 (2007),	 em	nota	de	 rodapé,	Chauveau	&	Rogovas-Chauveau	 (1994)	distinguem	 três	
fases	dentro	deste	processo	de	apropriação	pela	criança	das	finalidades	e	usos	da	leitura.	A	primeira	fase	
–	pragmática	–	em	que	a	criança	é	um	consumidor	feliz	que	gosta	que	lhe	leiam	histórias,	gosta	de	ver	e	
comentar	um	livro	com	um	adulto	que	lê	para	ela.	A	segunda	–	fase	compreensiva	–	em	que	a	criança	se	
torna	um	observador	curioso	de	quem	lê	e	de	quem	escreve.	Interessando-se	pelas	práticas	de	escrita,	
coloca	questões	do	tipo:	"O	que	estás	a	fazer?”,	"O	que	estás	a	ler?”,	“O	que	está	escrito?".	A	terceira	fase	
–	fase	projectiva	–	em	que	a	criança	constrói	um	projeto	pessoal	de	leitor:	a	criança	projeta-se	no	futuro	
e	no	saber	 -	 "Poderei	 ler	histórias	ao	meu	 irmão...",	 “Posso	aprender...”.	De	acordo	com	os	autores	a	
entrada	nesta	fase	é	prenúncio	de	sucesso	da	aprendizagem	na	leitura	no	primeiro	Ciclo	do	Ensino	Básico.	
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Secundário,	as	exigências	cognitivas	e	 linguísticas	aumentam,	sendo	esperado	que	os	

alunos	 assumam	 posicionamentos	 críticos	 sobre	 os	 textos	 lidos	 e	 compreendam	 os	

diversos	pontos	de	vista	decorrentes	da	leitura.	Para	o	autor,	só	na	última	fase	a	leitura	

é	considerada	verdadeiramente	construtiva,	conseguindo	o	leitor	construir	e	utilizar	o	

seu	próprio	conhecimento.	

Ao	 considerar	 a	 aprendizagem	 da	 leitura	 como	 um	 processo	 constituído	 por	 fases	

qualitativamente	 diferenciadas	 deve	 pôr	 em	 evidência	 as	 práticas	 pedagógicas	

realizadas	pelos	professores	em	sala	de	aula.	As	práticas	pedagógicas	que	dizem	respeito	

à	leitura	literária	são,	muitas	vezes,	esquecidas	pelos	professores,	como	refere	Veloso:		

A	leitura	literária	é	ignorada	com	preocupante	frequência	pelos	professores;	os	

questionários	 que	 se	 trabalham	 a	 propósito	 dos	 textos	 geram	 muitas	 vezes	

paráfrases	 como	 resposta,	 devido	 ao	monopólio	 de	 perguntas	 convergentes,	

sendo	raras	as	que	apelam	ao	pensamento	divergente.	(Veloso,	2006,	p.	04)	

Na	 abordagem	 da	 leitura,	 deve-se,	 então,	 implementar	 estratégias	 que	 facilitem	 a	

compreensão.	 Assim,	 antes	 de	 iniciar	 uma	 leitura,	 é	 importante	 que	 o	 professor	

verifique	as	 fases	dos	alunos	que	compõem	sua	 turma,	a	 fim	de	oferecer	aos	alunos	

estratégias	específicas	e	direcionadas	ao	processo.	

Cada	leitor	tem	o	seu	ritmo	de	leitura,	o	que	se	deve	ter	em	atenção	para	o	percurso	do	

texto.	Madalena	Contente	(1995)	refere	a	leitura	literária	como	uma	"experiência",	uma	

vez	 que	 ela	 chama	 a	 atenção	 para	 um	 tipo	 de	 reação	 (afetiva,	 intelectual)	 cujos	

processos	 cognitivos	 são	 diferentes	 daqueles	 que	 se	 utilizam	na	 leitura	 de	 um	 texto	

informativo:		

A	leitura	é	um	domínio	individual,	uma	relação	com	o	livro,	mas	também	uma	

relação	consigo	próprio	através	do	livro.	A	obra	literária	constrói	um	mundo	que	

interage	com	o	mundo	do	leitor,	pois	o	texto	literário	é	um	texto	que	permite	

uma	interpretação,	e	é	nesse	sentido	que	se	pode	falar	de	interação	entre	o	texto	

e	o	leitor	(Contente,	1995,	p.	24).	

A	 contar	 com	uma	metodologia	 interativa,	 a	 autora	apresenta	 três	possibilidades	de	

interação	entre	texto	e	leitor.	A	primeira	corresponde	à	interação	no	sentido	do	leitor-
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texto,	deve-se	considerar	que	o	texto	tem	um	sentido	a	construir,	sendo	assim,	pede-se	

que	o	aluno	crie	hipóteses	sobre	a	situação,	o	que	irá	acontecer;	a	segunda	refere-se	à	

interação	no	 sentindo	 texto-leitor,	 o	 texto	 tem	um	efeito	 sobre	o	 leitor	e	este	pode	

manifestar	a	sua	reação	perante	o	texto,	como	por	exemplo,	o	leitor	pode	identificar-se	

com	uma	personagem	ou	referir	o	que	o	texto	significa	para	ele;	e	por	fim,	a	interação	

entre	 os	membros	 da	 turma	 que	 comparam	 as	 diferentes	 hipóteses,	 o	 trabalho	 em	

grupo	é	privilegiado	com	cada	grupo	através	da	distribuição	de	 tarefas	diferenciadas	

(ação,	personagens,	narrador,	espaço,	etc.)	o	que	favorece	uma	troca	de	dados	entre	os	

diferentes	grupos.	

Ainda	sobre	a	leitura	literária	como	sendo	"experiência",	Sousa	(2007)	defende	que,	se	

aceitarmos	que	a	experiência	afetiva	e	emocional	é	fundamental	no	ato	de	ler	e	que	o	

leitor	é	o	centro	do	processo	de	construção	e	reconstrução	da	significação	de	um	texto,	

devemos	ter	em	consideração	estes	aspectos	quando	abordamos	uma	obra	em	contexto	

escolar.		

Segundo	o	autor,	no	último	século,	existiram	três	paradigmas	sobre	o	texto	literário:	

 

 

1. Os sentidos do texto explicavam-se pela biografia do autor. Eram estudados todos 

os detalhes sobre a vida do autor e o leitor deveria compreender o sentido que o autor 

teria querido construir. 

 

 

 

 

2. Após o afastamento do autor, com o estruturalismo, o texto passou a ser o centro das 

atenções, como sendo a única fonte de informações. O texto continha todos os sentidos 

e seus próprios princípios explicativos. O leitor deveria analisar sua estrutura, 

personagens e eventos a fim de descobrir o sentido que o texto cumpre. 
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3. Hoje, a percepção é outra. A recepção do texto pelo leitor ganha a devida 

importância. A significação não acontece por si, mas apenas ganha existência quando 

reconstruída pelo leitor. O leitor deixa o papel passivo de espectador ou receptor e passa 

a ter um papel ativo na interpretação do texto ao trazer a sua experiência pessoal, seus 

sentimentos que permitem formatar o texto, enquanto este proporciona ao leitor novas 

experiências. O leitor tem a tarefa de re(construir) o sentido do texto pela interpretação 

das suas vivências enquanto lê. 

 

 

O	texto	literário	não	deve	ser	somente	um	meio	para	ensinar	gramática,	norma	ou	teoria	

literária,	devem	ser	criadas	condições	para	que	o	leitor	atinja	um	nível	que	lhe	permita	

apreciar	o	texto	e	ir	de	acordo	com	suas	experiências,	os	seus	quadros	referenciais	e	os	

conhecimentos	de	que	é	portador	(Sousa,	2007,	p.	54).	

A	escola,	enquanto	contexto	social	e	pedagógico,	assume	um	estatuto	central	no	que	

diz	 respeito	 ao	 trabalho	 da	 formação	 literária	 dos	 alunos.	 Para	 formar	 leitores	

competentes	do	ponto	de	vista	literário,	a	escola	precisa	possibilitar	uma	aproximação	

com	os	livros,	promover	a	leitura	e	despertar	a	imaginação	e	a	criatividade	dos	alunos.	

É	fundamental	que	as	escolas	promovam	diferentes	atividades	de	leitura	com	o	intuito	

de	 proporcionarem	 aos	 alunos	 o	 contacto	 com	 textos	 literários	 diversificados	 e	 de	

qualidade.	 Se	 a	 leitura	 for	 um	 hábito	 na	 rotina	 dos	 alunos,	 estes	 terão	 mais	

oportunidades	de	enriquecer	o	seu	vocabulário	e	o	seu	conhecimento	cultural.	

Em	contexto	escolar,	o	Programa	e	Metas	Curriculares	de	Português	do	Ensino	Básico	

(2015)		apresenta-se	como	documento	de	referência	para	o	ensino	e	aprendizagem	dos	

alunos.	Nele,	o	domínio	da	Educação	Literária	evidencia	a	importância	da	formação	de	

leitores,	da	aquisição	de	princípios	e	valores	e	da	 literatura	para	a	aprendizagem	dos	

alunos.	Segundo	o	Ministério	da	Educação	(2015):	
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no	domínio	da	Educação	Literária	prevalece	o	princípio	da	representatividade,	

invariavelmente	 mobilizador	 de	 outros	 critérios	 centrais	 em	 qualquer	 dos	

géneros	 literários	 previstos.	 São	 eles	 o	 valor	 histórico-cultural	 e	 o	 valor	

patrimonial	associados	ao	estudo	do	Português,	nas	suas	dimensões	diacrónica	

e	 sincrónica.	 Outrossim	 se	 sublinha	 o	 pressuposto	 do	 diálogo	 entre	 culturas,	

objetivo	primordial	do	Projeto	de	Leitura,	que	acrescenta	às	aprendizagens	do	

domínio	da	Educação	Literária	o	contacto	direto	com	outros	textos	em	português	

(de	 língua	 portuguesa	 e	 em	 tradução	 portuguesa).	 (...)A	 questão	 releva,	

portanto,	 de	 um	 quadro	 mais	 abrangente	 de	 articulação	 entre	 domínios,	

incluindo	o	da	Gramática,	onde	se	espera	que	o	desenvolvimento	da	consciência	

linguística	 e	 metalinguística	 corresponda	 a	 uma	 efetiva	 melhoria	 dos	

desempenhos	no	uso	da	língua.	É,	nesse	sentido,	de	destacar	a	exploração	de	um	

mesmo	 género	 de	 texto	 em	 diferentes	 domínios,	 em	 nome	 de	 um	

desenvolvimento	articulado	e	progressivo	das	capacidades	de	interpretar,	expor	

e	argumentar,	decisivas	neste	nível	de	ensino.	

É	preciso	ter	em	conta	que	os	alunos	relacionam	a	leitura	orientada	a	algo	cansativo,	

visto	que	muitos	professores	ainda	resistem	em	aplicar	uma	prática	que	terminará	com	

a	realização	de	uma	ficha	de	leitura,	uma	avaliação,	não	havendo	assim	espaço	para	a	

leitura	prazerosa,	em	que	é	permitido	ao	aluno	exprimir	a	sua	opinião	acerca	do	que	leu.	

E	este	facto	limita	diretamente	a	interação	leitor-texto,	tendo	em	conta	que	os	alunos	

não	 apreciam	 outros	 elementos	 como	 (capa,	 contracapa,	 páginas,	 prefácio).	 É	 na	

sequência	de	um	trabalho	limitado	que	está	envolvida	a	leitura	literária	–	fazer	fichas	e	

responder	a	perguntas	–	não	possibilitando	ao	aluno	a	oportunidade	de	explorar	ou	

fazer	inferências	sobre	a	obra	ou	texto.	

Por	vezes,	o	próprio	material	didático	condiciona	as	práticas	pedagógicas	centradas	em	

questionários	 com	 diversas	 perguntas	 para	 os	 alunos	 responderem,	 ou	 ainda	 por	

atividades	bastante	limitadas,	havendo	na	maioria	um	guião	de	leitura	a	ser	seguido.	

Diante	disso,	o	sistema	educativo,	a	equipe	pedagógica	e	os	professores	devem	atentar-

-se	nas	estratégias	de	compreensão	de	leitura	e	proporcionar	aos	alunos	uma	interação	

com	o	livro	e	com	textos	literários	através	de	atividades	diversificadas	e	bem	articuladas,	
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que	 dizem	 respeito	 ao	 desenvolvimento	 de	 competências	 relacionadas	 com	 a	

compreensão,	interpretação,	reação	e	apreciação	de	uma	obra	literária.	

Durante	o	processo	de	aprendizagem	da	 leitura,	o	professor	deve	possibilitar	que	os	

alunos	 tenham	 contacto	 com	 estratégias	 diversificadas,	 que	 incentivem	 a	 partilha,	

interação	e	diálogo.	Sendo	assim,	a	 implementação	de	um	conjunto	de	atividades	de	

pré-leitura,	 da	 leitura	 e	 de	 pós-leitura	 pode	 ser	 uma	 forma	 eficaz	 de	 promover	 o	

desenvolvimento	da	competência	literária,	sendo	que	possibilita	ao	leitor	interagir	com	

o	 texto	 literário,	 compreendendo	 o	 seu	 significado	 e	 estabelecendo	 as	 inferências	

necessárias	à	sua	interpretação.	

Em	suma,	o	texto	literário	tem	como	objetivo	principal	a	formação	de	leitores,	sendo	

fundamental	o	contacto	regular	com	obras	de	qualidade	e	com	autores	de	referência	

que	 despertem	 o	 interesse	 e	 o	 gosto	 pela	 leitura,	 provocando	 a	 compreensão,	 a	

interpretação	 e	 a	 apreciação	 crítica	 e	 estética	 de	 textos,	 reforçando	 a	 identidade	

histórico-nacional,	 dando	 consistência	 ao	 ensino	 da	 língua	 e	 desenvolvendo	 o	

pensamento	crítico	e	a	capacidade	de	reflexão.	

Veloso	 (2006)	 faz	 também	referência	a	um	grande	psicolinguista	de	 reconhecimento	

internacional,	José	Morais,	que	afirma	que:	

ler	é	alimentar-se,	respirar.	É	também	voar.	Ensinar	a	leitura	é	ao	mesmo	tempo	

formar	 a	 criança	 na	 técnica	 do	 voo,	 revelar-lhe	 este	 prazer	 e	 permitir	 que	 o	

mantenha.	Se	as	aves	não	gostassem	de	voar,	teriam	deixado	pender	as	asas	e	

passariam	a	andar	a	pé.	Mas,	tanto	nas	aves	como	nos	humanos,	o	prazer	dos	

actos	 naturais	 está	 nos	 genes.	 Em	 contrapartida,	 o	 prazer	 da	 leitura	 é	 uma	

criação	nossa.	 Este	prazer	é,	portanto,	da	nossa	 responsabilidade,	 tal	 como	a	

leitura	em	si8.	(p.	07)	

Acerca	deste	excerto,	é	importante	salientar	que	o	professor	deve	conhecer	muito	bem	

o	seu	papel	dentro	da	sala	de	aula	e	para	com	os	seus	alunos.	O	texto	e	o	aluno	estão	

disponíveis,	 e	 o	 que	 resta	 é	 a	 preocupação	 de	 possibilitar	 uma	 experiência	 de	

																																																								

8	Morais	J.	(1997).	A	Arte	de	Ler	–	Psicologia	cognitiva	da	leitura.	Lisboa:	Cosmos,	p.	272.	
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compreensão	de	leitura	prazerosa	e	significativa	para,	assim,	fazer	deste	processo	algo	

inesquecível.	

É	através	da	leitura	literária	que	o	aluno	pode	compreender	melhor	o	mundo	e	aprender	

a	 lidar	 com	 ele	 e	 atuar	 sobre	 ele,	 fortalecendo	 assim,	 o	 seu	 gosto	 pela	 literatura.	

Portanto,	a	 leitura	 literária	é	um	processo	em	que	o	professor	deve	conduzir	os	seus	

alunos	atendendo	a	múltiplos	fatores	de	desenvolvimento	e	de	motivação.	É,	por	isso,	

essencial	planificar	com	consistência	e	coerência	todo	o	percurso,	desde	a	pré-leitura	

até	a	pós-leitura.	Tratando-se	de	obras	literárias,	espera-se	que	os	alunos	possam,	ao	

sair	da	escola,	levar	a	recordação	"de	pelo	menos	um	livro	de	ficção	que	que	os	tocou	e	

lhes	mudou	o	olhar	sobre	o	mundo”.	Essa	vinculação	à	obra	literária	é,	muitas	vezes,	

promovida	pela	atividade	de	pós-leitura,	que	tem	por	objetivo	formar	um	leitor	crítico	

e	esclarecido,	que	possa	participar	ativamente	no	exercício	da	cidadania.	

De	seguida,	serão	apresentadas	atividades	que	podem	ser	aplicadas	como	estratégias	

de	 pós-leitura	 que,	 além	 de	 promoverem	 a	 aquisição	 de	 competências,	 podem	 ser	

implementadas	na	sala	de	aula	com	o	objetivo	de	propiciar	um	melhor	desempenho	aos	

alunos	em	relação	à	compreensão	de	leitura.	Apesar	de	se	indicar	uma	lista	de	atividades	

que	podem	ser	utilizadas	no	momento	da	pós-leitura,	é	importante	chamar	atenção	de	

que	algumas	dessas	atividades	poderão	ser	utilizadas	em	outros	momentos,	como	pré-

-leitura	e	leitura,	ao	serviço	das	finalidades	educativas	desses	momentos.	O	professor	é	

responsável	por	criar	e	adaptar	as	ideias	com	o	propósito	de	alcançar	os	objetivos	da	

pós-leitura.	

As	atividades	não	seguem	uma	ordem	e	não	precisam	ser	aplicadas	respeitando	uma	

sequência.	Faz	parte	do	trabalho	do	professor,	além	de	conhecê-las,	selecionar	uma	ou	

mais	 que	 podem	 ser	 trabalhadas	 com	 seus	 alunos	 respeitando	 o	 nível,	 a	 idade,	 o	

conhecimento	de	mundo,	o	repertório,	entre	outras	habilidades	que	já	foram	descritas	

ao	longo	deste	trabalho,	para	que	o	objetivo	de	tornar	o	aluno	autónomo	na	sua	busca	

de	sentido,	seja	alcançado.		
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Gerar	questões	sobre	o	texto	

Segundo	Isabel	Solé	(1998),	esta	estratégia	configura-se	de	dois	modos	possíveis:	por	

um	lado,	associa-se	às	questões	formuladas	pelo	professor	que	devem	conduzir	o	aluno	

mais	além	da	mera	reprodução	dos	elementos	do	texto,	isto	é,	a	respostas	que	exijam	a	

realização	de	 inferências	e	a	emissão	de	uma	opinião;	por	outro,	 relaciona-se	com	o	

autoquestionamento	 a	 que	o	 aluno-leitor	 se	 submete,	 de	modo	 a	 prestar	 atenção	 a	

aspetos	críticos	da	compreensão.	É	desta	última	que	se	trata	esta	atividade.	

Esta	atividade	consiste	num	processo	que	está	relacionado	também	com	a	inferência	e	

que	pode	distinguir	os	leitores	mais	e	menos	proficientes.	Ao	elaborar	questões	sobre	o	

conteúdo	 do	 texto,	 os	 alunos	 conseguem	 aprofundar	 a	 compreensão.	 Permite-lhes	

compreenderem	informações	sobre	histórias	a	serem	apresentadas	posteriormente,	já	

sem	necessidade	de	recorrerem	a	questões	auxiliares	como	as	que	foram	realizadas	pelo	

professor	num	treino	inicial.	

O	papel	 do	professor,	 neste	procedimento,	 é	 ajudar	os	 alunos	 a	produzirem	as	 suas	

próprias	 questões,	 treinar	 esta	 habilidade	 para	 que	 no	 futuro,	 façam-na	 livremente.	

Orientar	os	alunos	a	produzirem	questões	mais	complexas,	com	um	nível	mais	elevado.	

As	questões	devem	melhorar	a	memorização	do	que	foi	lido,	facilitar	a	identificação	da	

informação	e	levar	a	um	processamento	mais	profundo	desta.	

	

Trabalhar	os	parágrafos	como	unidade	de	informação	

O	parágrafo	é	uma	unidade	de	composição	constituída	por	um	ou	mais	de	um	período,	

em	que	se	desenvolve	determinada	ideia	central,	ou	nuclear,	a	que	se	agregam	outras,	

secundárias,	intimamente	relacionadas	pelo	sentido	e	logicamente	decorrentes	dela.	É	

uma	unidade	redacional	que	serve	para	dividir	o	texto	(um	todo)	em	partes	menores,	

tendo	em	vista	os	diversos	enfoques.	É	necessário	compreender	que	quando	se	muda	

de	parágrafo	não	se	muda	de	assunto.	O	assunto	deve	ser	o	mesmo,	do	princípio	ao	fim	

do	texto.	Entretanto,	a	abordagem	pode	mudar.	Assim,	a	cada	novo	enfoque,	a	cada	

nova	abordagem,	haverá	novo	parágrafo.	
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Ao	identificar	a	unidade	de	informação	que	o	parágrafo	traz,	o	aluno	poderá,	através	

desse	treino,	construir	a	ideia	principal	do	texto.	Os	parágrafos	podem	trazer	detalhes,	

exemplos,	razões,	confronto	de	ideias,	análises,	entre	outras	informações	e	o	professor,	

neste	caso,	deve	orientar	os	alunos	quanto	a	essas	distinções.	

	

Explicar	por	palavras	próprias	o	que	o	parágrafo/texto	diz	

Para	 explicar	 com	 palavras	 próprias	 é	 necessário	 entender	 o	 trecho	 que	 se	 quer	

parafrasear.	O	professor	deve	orientar	o	aluno	a	 ler	uma,	duas,	quantas	vezes	forem	

necessárias	o	texto	para	que	este	entenda	as	ideias	da	fonte	e	consiga	traduzir	tudo	com	

suas	próprias	palavras.	É	necessário	que	se	pesquise	as	palavras	não	conhecidas,	que	se	

faça	anotações	das	informações	que	não	podem	ser	esquecidas.	

O	bom	resultado	dessa	estratégia	dá-se	também	pelo	bom	trabalho	realizado	por	meio	

das	atividades	de	pré-leitura	e	leitura.	Se	o	aluno	compreender	bem	todo	o	vocabulário,	

conseguir	realizar	um	estudo	do	texto,	poderá	com	mais	facilidade	explicar	o	que	leu	

com	suas	próprias	palavras.	

	

Resumir	um	texto	

Resumir	é	produzir	outro	texto	relacionado	com	o	texto	original,	é	condensá-lo	em	um	

menor,	mantendo-se	as	ideias	principais,	de	maneira	objetiva,	precisa	e	direta.	Tratar	a	

informação	 contida	 no	 texto	 de	 uma	 forma	 em	 que	 se	 possa	 omitir	 o	 que	 é	 pouco	

importante	ou	redundante	e	que	conceitos	e	proposições	possam	ser	substituídos	por	

outros	 que	 os	 englobem	 ou	 integrem,	 preservando	 o	 sentido	 genuíno	 do	 texto.	 O	

resumo	exige	a	identificação	das	ideias	principais	e	das	relações	que	o	leitor	estabelece	

entre	elas,	de	acordo	com	seus	objetivos	de	leitura	e	conhecimentos	prévios.	

	A	opinião	pessoal	de	quem	elabora	o	 resumo	não	pode	aparecer,	mas	 sim	as	 ideias	

essenciais	do	assunto	em	estudo,	não	cabendo,	portanto,	repetições	de	frases	ou	partes	

do	texto	original.	
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Segundo	Cunha	(1997)9,	o	processo	deve	seguir	uma	ordem	e	o	professor	deve	realizá-	

-lo	no	primeiro	momento	(pode	utilizar	um	outro	texto)	para	que	os	alunos	reproduzam	

da	mesma	forma:	

1º	–	Ler	integralmente	o	texto	para	descobrir	a	temática	principal;	

2º	–	Realizar	uma	segunda	 leitura,	a	 fim	de	que	haja	uma	compreensão	mais	

detalhada	do	texto;	

3º	 –	 A	 partir	 de	 uma	 terceira	 leitura	 é	 que	 se	 começa	 então,	 o	 trabalho	 de	

redação	do	resumo:	

-	 segmentar	 o	 texto	 em	partes:	 por	 parágrafos	 (textos	pequenos),	 por	

capítulos	 (textos	 de	 livros	 teóricos,	 literários	 ou	 didáticos)	 ou	 por	

oposição	 de	 ideias,	 de	 tempo,	 de	 lugar,	 de	 comportamento	 das	

personagens;	

	 -	destacar	a(s)	ideia(s)	principal(is)	de	cada	parte	segmentadas;	

-	 reunir	 todos	 os	 procedimentos	 anteriores	 num	 texto	 reduzido,	

mantendo	 o	 estilo	 do	 autor,	 a	 coesão	 e	 a	 coerência,	 de	 forma	 a	

estabelecer	relações	entre	as	ideias	destacadas	no	texto	original.	

4º	–	Escrever	a	redação	final.	

	

Sumariar	informações	

Corresponde	 a	 uma	 atividade	 mais	 geral.	 Sumariar	 demanda	 que	 o	 aluno	 sintetize	

grandes	unidades	de	texto,	condensando	as	ideias	principais	e	criando	um	novo	texto	

coeso	e	coerente	com	o	original.	A	função	desta	estratégia	é	clarificar	as	ideias	principais	

do	texto	e	as	suas	interações.	

A	sumariação	envolve	uma	série	e	operações	cognitivas.	Para	sumariar	um	texto	o	aluno	

precisa	 dominar	 alguns	 procedimentos	 como:	 selecionar	 umas	 informações	 e	 anular	

																																																								

9	Cunha,	Sérgio	Fraga.	-	Tecendo	textos.	2ª	ed.	Canoas:	Editora	Ulbra,	1997.	ISBN	978-8585692438		
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outras,	 condensar	 algumas	 informações	 e	 substituí-las	 por	 conceitos	 mais	 gerais	 e	

inclusivos,	 integrar	 as	 informações	 selecionadas	 numa	 representação	 coerente,	

compreensível	e	resumida	do	texto	original.	

A	sumariação	relaciona	também	a	estrutura	do	texto	com	o	conhecimento	prévio:	os	

textos	 bem	 estruturados	 e	 que	 descrevem	 acontecimentos	 familiares	 ao	 leitor	 têm	

maiores	probabilidades	de	serem	compreendidos,	sintetizados	e	memorizados.	

O	 treino	 da	 sumariação	 é	 uma	 atividade	 eficaz,	 pois	 permite	 ao	 aluno	 reconhecer	 a	

estrutura	do	texto,	favorecendo	a	memorização	de	passagens	importantes,	uma	melhor	

compreensão	de	relações	subordinadas	entre	ideias	e	melhor	capacidade	de	detectar	as	

palavras-chave	do	texto.	

Para	conseguir	 sumariar	um	texto,	o	aluno	deve	 ser	 capaz	de	extrair	e	 condensar	as	

ideias	centrais.	Embora	se	trate	de	um	processo	bastante	complexo,	o	professor	pode	

ensinar	 como	 se	 sumaria	 de	 forma	 explícita.	 Ao	 mostrar	 e	 praticar	 as	 técnicas	 que	

conduzem	 ao	 sumário	 de	 um	 texto,	 o	 professor	 providencia	 ao	 aluno	 um	 precioso	

conjunto	de	ferramentas	para	a	sua	interação	com	futuros	textos.	

	

Recontar	oralmente	textos	lidos	

O	 reconto	 representa	 a	 versão	 pessoal	 de	 um	 texto	 fonte.	 Não	 se	 trata	 da	 simples	

repetição	ou	memorização.	Ao	realizar	o	reconto	é	perceptivo	o	desenvolvimento	da	

oralidade,	da	interpretação,	do	raciocínio	de	cada	aluno	em	relação	ao	texto.	

Giasson	 (2000)	confirma	o	reconto	como	sendo	uma	estratégia	de	ensino,	dentro	da	

pós-leitura,	contudo,	uma	tarefa	árdua:	

Se	a	técnica	do	reconto	é	relativamente	pouco	utilizada	na	escola,	é	em	parte	

porque	os	professores	 acham	que	os	 alunos	 têm	dificuldade	em	 realizar	 essa	

atividade.	Com	efeito,	trata-se	de	uma	atividade	complexa.	Os	professores	que	

fizeram	a	experiência	de	pedir	aos	alunos	que	contassem	as	suas	férias	ou	o	seu	

fim	de	semana	obtiveram	muitas	vezes	os	recontos	confusos	ou	intermináveis.	

(p.	151)	
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Os	professores	devem	orientar	os	alunos	nas	suas	primeiras	experiências	de	reconto.	

Novamente	 enaltece-se	 a	 necessidade	 de	 o	 professor	 demonstrar	 e	 realizar	 com	 os	

alunos,	de	maneira	explícita,	exemplificando,	uma	atividade	para	que	consigam	realizá-

la	seguindo	o	mesmo	modelo,	autonomamente.	

O	 autor	 refere	 como	 estratégia	 uma	 sequência	 de	 Koskinen	 (1988),	 que	 pode	 ser	

utilizada	para	iniciar	os	alunos	no	reconto:	

1º)	Explicar	a	estratégia:	Informar	aos	alunos	que	irão	trabalhar	com	o	reconto	

da	história	e	explicitar	as	habilidades	que	serão	desenvolvidas.	Dizer	os	objetivos	

que	devem	ser	alcançados	com	essa	atividade.	Este	exercício	ajudará	a	verificar	

as	histórias	que	leem.	

2º)	Ilustrar	a	estratégia:	Realizar	a	atividade	a	partir	de	um	exemplo.	O	professor	

lê	um	pequeno	texto	e	depois	reconta	com	suas	palavras	o	mesmo	texto.	Neste	

momento	é	importante	que	o	professor	conheça	bem	a	história	para	fornecer	

um	bom	modelo	de	reconto	aos	alunos.	

3º)	Orientar	 os	 alunos:	 Os	 alunos	 devem	 ler	 o	 texto	 silenciosamente,	 depois	

podem	 treinar	 o	 reconto	 num	 grupo,	 ainda	 com	 apoio,	 por	 exemplo,	 tópicos	

como:	do	que	se	trata	a	história,	em	que	momento	se	passa	a	história,	onde	se	

passa	a	história,	entre	outros	elementos	que	o	professor	possa	sugerir.	

4º)	 Favorecer	 a	 utilização	 da	 estratégia:	 um	 reconto	 individual	 exige	 muito	

tempo,	por	isso	uma	forma	de	otimizar	a	estratégia	em	sala	de	aula	é	realizá-la	

em	 grupo.	 Se	 iniciar	 a	 estratégia	 com	 textos	 curtos	 os	 alunos	 irão	 adquirir	

experiência	 para	 que,	 progressivamente,	 aumente	 o	 grau	 de	 dificuldade	 e	 os	

alunos	se	sintam	mais	confiantes	em	utilizá-la.	

5º)	Aplicação:	Ao	tornar	a	atividade	comum	dentro	da	rotina	escolar,	os	alunos	

irão	dominá-la,	sentir-se-ão	sensibilizados	para	o	facto	do	reconto	ser	útil	para	

melhor	compreender	e	reter	um	texto.	
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Produzir	síntese10	

A	prática	da	síntese	é	essencial	para	que	o	aluno	consiga,	após	um	treino,	internalizar	o	

processo	 para	 que	 consiga	 realizá-lo	 automaticamente	 em	 leituras	 futuras.	 Pode-se	

começar	realizando	perguntas,	parágrafo	por	parágrafo,	como:	“Dizer	com	suas	próprias	

palavras	o	que	acabou	de	ler”,	"qual	informação	parece	mais	importante?”,	“Se	tivesse	

que	escolher	duas	palavras	para	representar	o	parágrafo,	quais	seriam	elas?”	e	“Esta	

informação	é	conhecida?	Se	sim,	porquê?”.	

	

Criar	esquemas	(mapas	conceptuais)	

Os	 esquemas	 são	 blocos	 de	 conhecimentos	 armazenados	 na	 memória.	 Esses	

conhecimentos	 podem	 envolver	 informações	 sobre	 eventos,	 pessoas,	 objetos,	

elementos	 linguísticos,	dentre	outros,	ou	seja,	um	esquema	pode	conter	aspectos	da	

natureza	 concreta	 ou	 abstrata.	 Os	 esquemas	 podem	 ajudar	 a	 memorizar	 conteúdo,	

organizar	informações	e	até	mesmo	tomar	decisões	importantes.	

Factos,	objetos,	situações	sociais	não	são	memorizadas,	isoladamente,	mas	em	blocos	

(esquemas),	 cujo	 critério	 de	 categorização	 é	 semântico.	 Os	 conceitos	 contidos	 num	

esquema,	contudo,	não	estão	presos,	eles	podem	circular	entre	os	blocos.		

Segundo	Flôres	e	Gabriel11	(2017):	

no	 esquema	 circo	 estão	 inter-relacionados	 os	 conceitos	 de	 música,	 animais	

selvagens,	 palhaços,	 crianças,	 etc.,	 porém,	 no	 esquema	 festa	 de	 aniversário	

infantil,	estão	inter-relacionados	apenas	os	conceitos	de	música,	crianças;	pode	

haver	palhaço,	mas	não	há	animais	selvagens.	No	esquema	escola	se	encontra	

criança,	mas	não	 se	encontra	palhaço	nem	animais	 selvagens.	 Como	 se	pode	

																																																								

10	Diferença	entre	síntese	e	resumo	 -	Numa	síntese	realiza-se	a	operação	pela	qual	nos	elevamos	dos	
pormenores	ao	conjunto,	enquanto	num	resumo	se	faz	uma	exposição	rápida,	um	apanhado.	Na	síntese	
recompõe-se	 um	 todo	 a	 partir	 dos	 seus	 elementos,	 reúnem-se	 as	 partes	 divididas	 ou	 separadas.	 (in	
Ciberdúvidas	 da	 Língua	 Portuguesa,	 https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/sintese-e-
resumo/22026),	consultado	em	20-05-2020.	
11	FLÔRES,	Onici	Claro;	GABRIEL	Rosângela.	-	O	que	precisamos	saber	sobre	a	aprendizagem	da	leitura:	
contribuições	interdisciplinares.	Santa	Maria:	Editora	UFSM,	2007.	ISBN	978-8573912845	
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perceber	a	variável	criança	circula	pelos	três	blocos:	circo,	festa	de	aniversário	

infantil	e	escola.	

Uma	excelente	forma	de	trabalhar	os	esquemas	é	implementar	a	criação	e	o	uso	dos	

mapas	conceptuais.	Para	Novak	J.	D.	&	Gowin	D.	B.	(1984),	os	mapas	conceptuais	têm	

por	 objetivo	 representar	 relações	 significativas	 entre	 conceitos	 na	 forma	 de	

proposições.		

Uma	 proposição	 consiste	 em	 dois	 ou	 mais	 termos	 conceptuais	 ligados	 por	

palavras	de	modo	a	formar	uma	unidade	semântica.	(...)	Um	mapa	conceptual	é	

um	 recurso	 esquemático	 para	 representar	 um	 conjunto	 de	 significados	

conceptuais	incluídos	numa	estrutura	de	proposições.	(...)	Os	mapas	conceptuais	

servem	para	 tornar	 claro,	 tanto	aos	professores	 como	aos	alunos,	o	pequeno	

número	 de	 ideias	 chave	 em	 que	 eles	 se	 devem	 focar	 para	 uma	 tarefa	 de	

aprendizagem	específica.	(p.	31)	

No	processo	de	compreensão,	o	mapa	conceptual	atua	na	construção	da	interpretação	

de	um	evento,	objeto	ou	contexto	situacional.	Essa	interpretação	é	pessoal,	por	isso	o	

esquema	é	particular.		

Entretanto,	 o	 professor	 pode	 facilitar	 a	 aquisição	 de	 novos	 mapas	 pelos	 leitores,	

fornecendo	a	informação,	criando	esquemas	em	conjunto	para	que	o	aluno	compreenda	

o	 processo	 e	 possa	 praticá-lo	 ao	 se	 deparar	 com	 a	 situação	 da	 leitura,	 tendo	 mais	

recursos	para	processar	o	texto.		

Um	mapa	conceptual	pode	ser	criado	ou	alterado	em	qualquer	momento,	após	a	leitura	

de	um	texto	ou	livro,	o	aluno	pode	criar	o	seu	próprio	mapa	conceptual	para	organizar	

as	 informações	 adquiridas	ou	para	 aprofundar	 informações	 já	 existentes.	 "Os	mapas	

conceptuais	podem	fomentar	a	cooperação	entre	o	estudante	e	o	professor	(ou	entre	a	

criança	e	a	escola),	num	combate	em	que	o	“monstro”	a	ser	conquistado	é	o	caráter	

pouco	significativo	da	informação	e	a	vitória	consiste	no	compartilhar	de	significados"	

(Novak	J.	D.	&	Gowin	D.	B.,	1984,	p.	39).	
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Desenvolver	pensamento	crítico	

É	importante,	neste	momento	de	pós-leitura,	o	professor	ajudar	o	aluno	a	adotar	uma	

atitude	crítica	frente	ao	texto,	mostrando-lhe	de	que	forma	a	língua	pode	ser	utilizada	

para	 transmitir	 um	 ponto	 de	 vista.	 Para	 explorar	 a	 adoção	 de	 atividades	 críticas,	 o	

professor	pode	recorrer	a	atividades	colaborativas,	que	envolvem	muita	interação	sobre	

e	à	volta	do	texto.	

Algumas	tarefas	são	associadas	à	tomada	de	atitude	crítica,	são	elas:	

	 -	perceber	a	finalidade	do	texto;	

	 -	identificar	o	destinatário	do	texto;	

	 -	identificar	a	perspectiva	que	é	representada	no	texto;	

	 -	descobrir	o	que	não	se	fala	no	texto;	

	 -	pensar	sobre	outras	maneiras	de	falar	sobre	o	assunto	do	texto.	

	

No	 decorrer	 deste	 processo	 o	 professor	 pode	 trabalhar	 com	 os	 alunos	 diversas	

atividades	direcionadas	como:	escrita	de	um	texto	de	opinião,	debate	sobre	o	assunto	

de	 forma	 a	 conhecer	 os	 diferentes	 pontos	 de	 vista,	 produção	 de	 propostas	 de	

intervenção	 (quando	 identificado	 um	 problema),	 entre	 outas	 atividades	 que	

favorecerão	a	atitude	crítica.	

	

Pensar	acerca	do	que	é	sabido	sobre	o	assunto	

	 A	 compreensão,	muitas	 vezes,	 não	 se	 dá	 de	 forma	 instantânea.	 Para	muitos	

alunos	é	preciso	tempo,	é	preciso	um	distanciamento	entre	leitor	e	texto	para	que	se	

perceba	o	assunto.	Pensar	após	a	leitura	é	um	exercício	importante	para	aqueles	que	

possuem	um	conhecimento	de	mundo	amplo	e	que	necessitam	relacionar	mais	ideias	

com	o	texto	para	criar	um	novo	significado.	
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	 O	professor	pode	planejar	uma	 rotina	que	permita	esse	momento,	 como	por	

exemplo,	ler	o	texto	em	sala	de	aula	e	retomá-lo	apenas	no	dia	seguinte	(pode	solicitar	

uma	releitura	em	casa	para	a	produção	de	uma	ficha	de	dúvidas	e	apontamentos).	

	

Identificar	ideias	principais	

O	ensino	de	 identificação	da	 ideia	principal	 consiste	 em	proceder	de	 acordo	 com	as	

etapas	do	ensino	explícito	(pré-leitura,	leitura	e	pós-leitura),	isto	é,	explicar	aos	alunos	

o	porquê	desta	estratégia,	neste	momento,	a	fim	de	tornar	o	processo	transparente.	

O	professor,	mais	uma	vez,	deve	ilustrar	a	atividade,	deve	realizá-la,	por	meio	de	um	

exemplo	para	que,	em	seguida,	os	alunos	possam	reproduzi-la	da	mesma	forma.	

Concretamente,	para	a	ilustração	da	estratégia,	escolhe-se	um	texto	com	a	ideia	

principal	explícita,	por	exemplo,	um	texto	sobre	os	diferentes	serviços	que	os	

animais	prestam.	Relativamente	a	cada	frase,	que	não	contém	a	ideia	principal	

do	parágrafo,	é	preciso	explicar	aos	alunos	por	que	é	o	conteúdo	do	parágrafo	

não	é	a	ideia	principal	do	parágrafo.	Assim,	o	professor	pode	dizer,	por	exemplo,	

aos	alunos	–	a	frase	2	não	pode	resumir	a	ideia	principal	do	parágrafo	porque	só	

menciona	um	dos	serviços	que	os	animais	nos	prestam,	ou	seja,	que	os	animais	

nos	prestam	diversos	serviços”	(Giasson,	2000,	p.113).	

Segundo	Gonçalves	(2008),	este	procedimento	é	também	influenciado	por	elementos	

do	próprio	texto	como:	o	tipo	de	vocabulário	que	eu	o	autor	utilizou	e	a	quantidade	de	

detalhes	 que	 apoiaram	 a	 ideia	 principal.	 O	 texto	 deve	 ser	 analisado	 parágrafo	 por	

parágrafo	e	diante	disso	o	aluno	deve	criar	uma	síntese	de	cada	um	deles,	com	suas	

próprias	palavras	(como	se	estivesse	explicando	aquele	parágrafo	a	alguém).	Depois	de	

feito	este	exercício,	as	sínteses	devem	ser	lidas	em	conjunto	e	dessa	vez	os	detalhes	que	

parecem	mais	importantes	devem	ser	levados	em	conta.	

Para	que	o	aluno	identifique	as	ideias	principais	com	facilidade,	o	professor	deve	ensinar	

também	técnicas	de	apoio	à	leitura,	como:	sublinhados,	tomar	notas,	fazer	esquemas	e	
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sumários,	 organizar	mapas	de	 conceitos	ou	 relacionar	 as	 ideias	do	 texto	 com	outras	

ideias	já	conhecidas.	

	

Procurar	inferir	detalhes	não	explicitados	

	 Conforme	 Giasson	 (2000),	 na	 maior	 parte	 dos	 casos,	 encontrar	 detalhes	

implícitos	num	texto	não	é	uma	tarefa	fácil,	porém	apresenta	certos	mecanismos	que	

mostram	ser	possível	ensinar	os	alunos	a	identificarem	esses	detalhes	implícitos.	O	autor	

apresenta	a	existência	de	inferências	lógicas	(ligadas	ao	texto)	e	inferências	ligadas	aos	

conhecimentos	dos	leitores.	De	acordo	com	Johnson	e	Johnson	(1986)	para	responder	

às	necessidades	das	inferências	é	importante	ter	em	conta	perguntas	que	abordem	no	

texto:	 lugar,	 agente,	 tempo,	 ação,	 instrumento,	 categoria,	 objeto,	 causa-efeito,	

problema-solução	e	sentimento-atitude.		

	

Criar	imagens	mentais	

Imagem	 mental	 são	 todas	 as	 imagens	 que	 a	 mente	 produz.	 Se	 imagina	 uma	 coisa	

qualquer	está	a	produzir	uma	imagem	mental.	Essa	imagem	pode	ter	som,	movimento,	

cores,	 temperatura,	 ou	 seja,	 ela	 pode	 ter	 todas	 as	 características	 que	 a	 realidade	

material	tem.	

A	mente	organiza	as	imagens	mentais	colocando-as	dentro	de	uma	história	ou	de	um	

contexto,	isto	quer	dizer	que	nossa	mente	é	composta	por	milhares	de	histórias	que	são	

criadas,	recriadas,	relembradas,	esquecidas,	de	acordo	com	o	momento	que	a	pessoa	

está	a	viver.	

A	capacidade	de	criar	imagens	mentais	varia	muito	de	um	indivíduo	para	outro,	porque	

“os	 leitores	 mais	 aptos	 para	 criarem	 espontaneamente	 imagens,	 utilizam	mais	 este	

processo	de	leitura	do	que	os	indivíduos	que	não	"veem	nada"	na	sua	mente".	(Giasson,	

2000,	p.187)	

O	autor	refere,	segundo	Long	et.	Al	(1989)	que	as	imagens	mentais	interveriam	de	várias	

maneiras	 na	 leitura:	 aumentariam	 a	 capacidade	 da	memória	 de	 trabalho	 durante	 a	
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leitura,	 agrupando	 pormenores	 em	 grandes	 conjuntos;	 facilitariam	 a	 criação	 de	

analogias	ou	comparações;	serviriam	como	instrumento	para	estruturar	e	conservar	em	

memória	a	informação	tirada	da	leitura;	aumentariam	o	grau	de	envolvimento	com	o	

texto	assim	como	o	interesse	e	o	prazer	de	ler.	(Cit.	por	Giasson,	2000,	p.	187)	

	

Reler	(mesmo	quando	faz	sentido	a	primeira	leitura)	

No	fim	de	cada	primeira	leitura,	depois	de	identificar	as	informações	mais	importantes,	

as	ideias	principais,	o	leitor	obtém	um	quadro	de	representações.	Compreende	ou	não	

o	texto	na	sua	totalidade,	 identifica	ou	não	as	 ideias	mais	 importantes,	sendo	assim,	

caso	ainda	existam	 lacunas,	dúvidas,	o	 leitor	deve	realizar	uma	nova	 leitura	do	texto	

para	clarificar	o	seu	significado.	

Ler	pela	segunda	vez	um	texto	é	tarefa	primordial	para	esclarecer	questões	que	ficaram	

perdidas	na	primeira	leitura.	A	releitura	fará	com	que	o	aluno	se	sinta	familiarizado	com	

o	tema	e	com	as	palavras	que	não	conhecia	o	significado	na	primeira	leitura.	

	

Brainstorming	(pensamento	crítico)	

Brainstorming	 é	 o	 nome	 dado	 à	 técnica	 de	 conseguir	 rapidamente	 obter	 ideias	 em	

resposta	 a	 uma	 pergunta	 –	 ou	 até	 mesmo	 um	 texto.	 O	 aluno	 pode	 até	 usá-lo	

individualmente,	entretanto,	as	vantagens	reais	da	técnica	surgem	quando	o	professor	

utiliza	em	grupo,	pois	as	ideias	de	outras	pessoas	podem	desencadear	outras	entre	os	

membros	do	grupo.	

Após	a	leitura	de	um	texto,	o	professor	pode	conduzir	os	alunos	a	explicitarem	ideias	ou	

informações	que	consideraram	importantes.	Por	meio	de	palavras	(conceitos)	ou	frases	

conseguidas	 coletivamente	 pode-se	 obter	 resultados	 que,	 individualmente	 poderiam	

não	aparecer.	
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Segundo	Martin	Cohen12	(2017)	há	diversas	formas	de	aplicar	esta	estratégia,	entretanto	

destaca	duas,	ambas	lideradas	pelo	professor13:		

-	escriba:	o	professor	não	escreve	prolixamente	(o	que	pode	ser	um	processo	

moroso	e	ineficaz)	mas	sim	"captura"	no	quadro	todas	as	ideias	levantadas	pelos	

alunos.	 Eles	 tentam	 resumir	 a	 ideia	 de	 uma	 forma	 adequada,	

independentemente	 de	 seus	 próprios	 sentimentos	 sobre	 os	 méritos	 ou	

desméritos	dela.	

-	todo	mundo:	durante	a	realização	do	brainstorming,	os	alunos	podem	escrever	

suas	 ideias	 no	 quadro	 do	 jeito	 que	 eles	 vêm,	 ou	 talvez	 compartilhando-as	

verbalmente	com	o	grupo.	Os	post-its,	neste	caso,	são	bem-vindos,	pois	os	alunos	

podem	anotar	ideias	neles	e,	depois,	fixá-los	no	quadro.	

	

Separar	factos	de	opiniões	(se	o	género	permitir)	

Distinguir	 factos	 de	 opiniões	 é	 uma	 habilidade	 indispensável	 ao	 leitor	 confrontado	

constantemente	 com	 textos	 escritos,	 que	 tem	 em	 vista	 persuadi-lo,	 convencê-lo...	

(Giasson,	2000,	p.	191)	

O	facto	é	algo	que	é	de	conhecimento	de	todos.	Sendo	um	facto,	ele	pode	ser	provado	

através	 de	 documentos,	 ou	 de	 outras	 formas	 de	 registros,	 já	 a	 opinião	 é	 a	maneira	

particular	 de	 olhar	 um	 fato.	 A	 opinião	 vai	 divergir	 de	 acordo	 com	 inúmeros	 fatores	

socioculturais.	

	

Debater	ideias	entre	os	alunos	

O	debate	é	um	modelo	de	contestação	baseado	na	argumentação	onde	duas,	ou	mais,	

ideias	conflitantes	são	defendidas	ou	criticadas	com	base	em	argumentos.	É	um	método	

																																																								

12	Cohen,	Martin.	-	Habilidades	de	Pensamento	Crítico	para	Leigos.	1ª	ed.	Rio	de	Janeiro:	Alta	Books,	2017.	
ISBN	978-8550800455	
13	Atividade	adaptada	para	o	ambiente	escolar.	
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de	apresentar	formalmente	argumentos	de	uma	forma	disciplinada.	Consistência	lógica,	

exatidão	factual	e	a	qualidade	oratória	são	elementos	do	debate.	

Conforme	Netto14	(2017)	:		

Debater	 é	 construir,	 pela	 linguagem,	 intervenções	que	 ganham	o	estatuto	de	

argumentos	 de	 vários	 tipos,	 por	 meio	 de	 comparações,	 por	 concessão,	 por	

recurso	 à	 autoridade,	 por	 exemplificação,	 por	 justificativa,	 por	 recorrer	 a	

diversas	formas	de	refutação,	por	analogias,	descrições,	relatos,	negociação	de	

conflitos,	formas	especiais	de	transmissão	das	palavras	alheias,	etc.	(Cristóvão;	

Durão;	Nascimento,	2003,	p.	2)	

O	professor	deve	se	preocupar	com	a	sensibilização	dos	alunos	perante	o	assunto	do	

debate.	 Deverá	 mediar	 e	 orientar	 as	 ideais,	 demonstrar	 diversas	 possibilidades	 de	

pensamentos	 e,	 ainda,	 instrumentalizar	 os	 alunos	 com	 as	 ferramentas	 linguísticas	

necessárias	para	a	compreensão	e	discussão	do	tema.	

Diante	disso,	o	 importante	é	 considerar	que	o	debate	nos	permite	expor	 livremente	

ideias,	 como	 também	 exige	 respeito	 às	 opiniões	 alheias.	 Essa	 experiência	 é	

extremamente	enriquecedora,	pois	debater	significa	modificar	as	pessoas.	É,	antes	de	

tudo,	um	exercício	de	cidadania.	

	

Exposição	oral		

A	exposição	oral	aparece	como	um	género	textual	utilizado	com	bastante	frequência	na	

escola	 em	 diferentes	 níveis	 de	 ensino.	 Suas	 características	 possibilitam	 ao	 aluno	 o	

desenvolvimento	 de	 diversas	 habilidades	 linguísticas.	 A	 exposição	 oral,	 quando	 bem	

trabalhada	pelo	professor,	serve	não	somente	para	veicular	informação,	mas	também	

para	exercitar	o	raciocínio.		

																																																								

14	Netto,	Daniela	Favero	-	Produção	Textual:	Formulando	e	Reformulando	Práticas	de	Sala	de	Aula.	São	
Paulo:	Paço	Editorial,	2017.	ISBN	978-8546210046	
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Segundo	 Bordenave	 (1973)15,	 ao	 preparar	 uma	 exposição	 oral,	 os	 alunos	 precisam,	

anteriormente,	serem	instruídos	a	desenvolverem	uma	lista	de	“capacidades”	para	que	

as	etapas	da	exposição	oral	possam	ser	realizadas,	são	elas:	capacidade	de	observar,	

capacidade	de	analisar,	capacidade	de	teorizar,	capacidade	de	sintetizar	e	capacidade	

de	aplicar	e	transferir	o	aprendido.		

É	 importante	 que	 o	 professor	 elabore	 atividades	 que	 ensinem	essas	 capacidades	 ao	

aluno.	Muitas	vezes	a	exposição	oral	é	solicitada	ao	aluno	sem	que	ele	tenha	instruções	

de	como	fazê-la.	O	bom	professor	é	aquele	que	sabe	combinar	os	mais	variados	métodos	

para	 manter	 o	 interesse	 do	 aluno	 e	 atingir	 os	 variados	 objetivos	 do	 ensino.	 É	 uma	

atividade	que	pode	ser	elaborada	depois	da	leitura,	pois	envolve	uma	série	de	funções	

fundamentais	para	o	desenvolvimento	de	outras	atividades.		

	

Aprofundar	o	desenvolvimento	linguístico	

O	 reconhecimento	 de	 uma	 palavra	 está	 ligado	 à	 componente	 do	 léxico,	 a	 palavra	 é	

identificada	desde	que	o	sujeito	tenha	bastantes	informações	para	poder	distinguir	de	

outras.		

Segundo	 Duarte	 (2011),	 as	 palavras	 são	 instrumentos	 extremamente	 poderosos:	

permitem-nos	aceder	às	nossas	bases	de	dados	de	 conhecimentos,	 exprimir	 ideias	e	

conceitos,	aprender	novos	conceitos.	Com	efeito,	quanto	menor	é	o	capital	 lexical	de	

um	 falante,	 tanto	 mais	 penoso	 é	 o	 processo	 de	 leitura	 e	 tanto	 menor	 é	 o	 seu	

desempenho	na	compreensão	da	leitura.	(p.	09)	

Após	a	leitura	de	um	texto,	o	professor	pode	trabalhar	a	aquisição	do	léxico,	levantar	

hipóteses	de	compreensão	de	algumas	palavras	que	já	foram	referenciadas	no	banco	de	

palavras,	 ou	 que	 despertaram	 dúvidas	 durante	 a	 leitura.	 Não	 é	 produtivo,	 nem	

interessante	 decifrar	 as	 palavras	 para	 os	 alunos.	 Em	 instantes	 seu	 significado	 será	

esquecido,	pois	este	procedimento	não	passou	pela	representação	mental.	

																																																								

15	Bordenave,	Juan	Díaz	-	Metodologia	de	ensino-aprendizagem.	Costa	Rica:	IICA-CIDIA,	1973.	Trabalho	de	
Investigação.	
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Madalena	 Contente	 (1995)	 discorre	 que	 um	 “léxico	 interno”	 é	 um	 conjunto	 de	

representações	correspondentes	às	unidades	significantes	da	língua.	Da	qual	faz	parte	a	

representação	mental	das	significações	(semântica	psicológica)	e	a	sua	organização	em	

memória	(memória	semântica).	

A	autora	menciona	que	é	através	dos	contextos	que	devemos	reconhecer	o	significado	

da	palavra,	isto	é,	combinar	a	palavra	com	outras	palavras	para	formar	enunciados:	"O	

conteúdo	linguístico	é	definido	com	o	envolvimento	de	uma	palavra,	ou	seja,	a	relação	

com	outros	elementos"	(p.	62).	

Por	 essa	 razão,	 o	 professor	 deverá	 levar	 o	 aluno	 a	 encontrar	 as	 palavras	 mais	

significativas	que	 aparecem	no	 texto	e	 levar	o	 aluno	à	descoberta	dessa	palavra	 em	

diferentes	contextos.	

Ao	retirar	esses	diferentes	contextos	o	aluno	a	pouco	e	pouco	apropria-se	da	

totalidade	da	significação	da	palavra	e	assim	o	seu	léxico	será	enriquecido.	Por	

outro	 lado,	 quando	 tiver	 necessidade	 de	 a	 aplicar,	 saberá	 em	 que	 contexto	

deverá	fazer.	O	levantamento	desses	contextos	não	só	leva	o	aluno	a	assimilar	a	

significação	da	palavra	como	à	sua	própria	utilização.	(Contente,	1995,	p.	62)	

O	 aprofundamento	 linguístico	 dá-se	 na	 continuidade	 deste	 processo,	 quanto	 mais	

palavras	o	aluno	compreender	mais	repertório	ele	alcançará.	O	professor	deve	mediar	

para	que	o	aluno,	individualmente,	possa	aplicá-lo	na	prática	da	leitura.	

	

Separar	informações	essenciais	dos	detalhes	

Esta	 habilidade	 pode	 diferenciar	 os	 tipos	 de	 leitores,	 pois	 está	 muito	 associado	 à	

compreensão	do	texto	e	à	sua	recordação	posterior.	O	leitor	facilmente	memorizará	o	

que	 para	 ele	 é	mais	 importante	 por	 já	 ter	muitos	 conhecimentos	 internalizados.	 De	

acordo	 com	 Gonçalves	 (2008),	 os	 leitores	 mais	 eficazes	 têm	 maior	 capacidade	 de	

destrinçar	 e	 selecionar	 os	 elementos	 importantes	 do	 texto	 e	 por	 isso	 aquilo	 que	

guardam	na	memória	resulta	de	um	trabalho	seletivo	em	que	o	“trigo”	já	está	separado	

do	 “joio”.	 Por	 isso,	 os	 elementos	 mais	 importantes	 ficam	 menos	 sujeitos	 ao	
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esquecimento.	O	bom	leitor	considera	outros	conhecimentos	no	momento	da	leitura	e	

da	separação	das	informações	essenciais,	tem	em	conta	a	vida	do	autor,	o	contexto	ao	

qual	se	refere	a	história,	as	intenções	do	autor,	e	além	de	identificar,	consegue	organizar	

estes	elementos.	

Para	terminar,	após	a	apresentação	da	fundamentação	teórica	e	das	práticas	que	podem	

ser	utilizadas	como	atividades	de	pós-leitura,	no	capítulo	seguinte,	o	plano	de	ação	está	

minuciosamente	descrito	a	 fim	de	possibilitar	uma	visão	 integral	das	 intervenções.	O	

uso	das	diversas	atividades	e	a	participação	dos	alunos	nas	aulas	lecionadas	apresentam	

resultados	sobre	o	tema	investigado	que	estão	expostos	na	fase	final	deste	trabalho.	
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3. Estudo	empírico	

O	 terceiro	 capítulo	 apresenta	o	desenho	metodológico	da	 investigação	 (objetivos	da	

pesquisa,	metodologia,	ferramentas	de	recolha	de	dados,	técnicas	de	análise	dos	dados,	

ciclos	 de	 investigação-ação/plano	 de	 ação),	 bem	 como	 os	 resultados	 obtidos.	 As	

unidades	didáticas	descrevem	as	intervenções	educativas	que	foram	planificadas	para	

ultrapassar	as	dificuldades	observadas	nas	turmas	do	10º.A	e	do	11º.H.	Possibilitaram	

intervir	e	o	mesmo	tempo	recolher,	analisar	e	interpretar	dados	que,	por	fim,	fizeram	

parte	 dos	 resultados	 desta	 investigação-ação,	 a	 fim	 de	 permitir	 ao	 professor	 refletir	

sobre	o	modo	como	diferentes	atividades	de	pós-leitura	podem	enriquecer	e	aprofundar	

a	compreensão	da	obra	e	texto	lidos.	

As	atividades	foram	elaboradas	com	a	intuito	de	conduzir	a	uma	mudança,	acrescentar	

ou	alterar	profundamente	a	abordagem	e	entendimento	dos	textos	literários	que	fazem	

parte	do	programa	de	ensino.	

Para	a	formulação	de	objetivos	a	atingir	e	de	ações	a	serem	adotadas,	foram	tidos	em	

conta,	em	todas	as	unidades	didáticas,	os	documentos	orientadores	e	reguladores	do	

ensino	de	Português,	a	 saber:	Aprendizagens	Essenciais,	Perfil	dos	Alunos	à	Saída	da	

Escolaridade	 Obrigatória,	 Programas	 e	 Metas	 Curriculares	 de	 Português	 do	 Ensino	

Secundário	(10.º	Ano	e	11.º	Ano),	a	planificação	anual	da	escola	e	o	perfil	das	turmas	

que	ficou	delineado	no	capítulo	1.		

	

3.1. Metodologia	científica	

A	investigação-ação	define-se	como	uma	metodologia	que	relaciona	de	forma	articulada	

a	reflexão,	a	investigação	e	a	prática	letiva.		

A	 recolha	 de	 dados,	 indispensável	 para	 a	 reflexão	 sobre	 eficácia	 da	 intervenção,	 foi	

conseguida,	além	da	observação	das	atividades	realizadas	nas	aulas,	através	de	outros	

instrumentos	como:	grelhas	de	participação,	gravação	de	áudio,	análise	documental	e	

relatos	da	professora	titular.		
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Os	procedimentos	investigativos	estão	descritos	adiante,	em	conformidade	com	o	que	

Tuckman	sugere:	“toda	a	seção	metodológica	deverá	ser	escrita	de	modo	a	permitir	que	

outro	investigador	tenha	a	possibilidade	de	replicar	a	metodologia”	(2012,	p.	584).	De	

modo	a	complementar	a	exposição,	as	atividades	e	exercícios	estarão	nos	anexos	deste	

trabalho,	para	assim	possibilitar	uma	melhor	compreensão	das	intervenções.	

A	prática	letiva	permitiu	realizar	uma	série	de	atividades	que	fazem	parte	deste	estudo.	

Os	dados	resultantes	dessa	operacionalização	poderão	comprovar	que	a	estratégia	de	

pós-leitura	é	essencial	para	uma	compreensão	leitora.	Este	processo	de	monitorização	

da	prática	letiva	também	permitiu	que	os	resultados	fossem	analisados	de	uma	maneira	

mais	real,	podendo	ser	comparados	e	 justificados	pela	 fundamentação	 já	referida	no	

capítulo	2.	

Tuckman	defende	que	a	investigação	é	por	si	própria	uma	tarefa	empírica	e	afirma	que:				

A	 recolha	 de	 dados	 permite	 identificar	 a	 investigação	 como	 um	 processo	

empírico.	 Para	 determinar	 até	 que	ponto	 as	 conclusões	 empíricas	 podem	 ser	

generalizadas	 para	 além	da	 situação	 imediata	 da	 investigação,	 o	 investigador	

deve	avaliar	os	dados	do	processo	de	investigação	em	termos	da	sua	validade	

externa.	Qualquer	outro	processo,	cujo	objetivo	seja	a	compreensão	do	mundo	

ou	a	tomada	de	decisões	nesse	sentido,	pode	equiparar-se	à	dimensão	lógica	do	

processo	de	 investigação,	mas	não	pode	comparar-se	com	as	suas	qualidades	

empíricas	(2012,	p.	64).	

	

3.2. Ferramentas	para	recolha	de	dados	

Ao	longo	do	processo,	constituído	por	seis	ciclos	de	investigação-ação,	foram	adotados	

diversos	 instrumentos	 que	 possibilitaram	 a	 recolha	 de	 dados	 para	 compreender	 o	

impacto	da	estratégia	pedagógica	adotada	para	melhorar	a	capacidade	de	compreensão	

de	textos	literários	de	autores	clássicos	por	parte	dos	alunos.	A	tabela	seguinte	contém	

informação	específica	sobre	esses	 instrumentos	de	recolha	de	 informação	 indicando:	

fonte,	sequência	didática	correspondente,	objetivo,	número	de	documentos	obtidos	e	

técnica	de	análise.	
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Tabela	1	–	Descrição	das	fontes	para	recolha	de	dados	

Fontes	de	
informação	 Objetivos	da	investigação	 Nº	de	

docs.	

Técnicas	de	
análise	/	

tratamento	de	
dados	

D
O
C	
01

	
AN

EX
O
	0
3	

Ciclo	1	
Unidade		
Didática	1	
Texto	de	
opinião	

Apresentar	 um	 ponto	 de	 vista	 em	 relação	 ao	
sentimento	de	saudade,	traçando	um	paralelo	entre	
um	texto	do	século	XII	e	uma	música	do	século	XXI,	
comprovando	 a	 compreensão	 do	 texto	 através	 do	
texto	de	opinião.	

20	
Análise	
documental	de	
conteúdo.	

D
O
C	
02

	e
	D
O
C	
03

	
AN

EX
O
	0
4	

Ciclo	2	
Unidade		
Didática	2	

Parágrafo	de	
opinião	
	(Síntese)	
Peça	

publicitária	

Objeto	1:	Elaborar	um	pequeno	parágrafo/síntese	da	
mensagem	 que	 o	 vídeo	 transmite	 em	 relação	 aos	
padrões	 de	 beleza,	 reforçando	 a	 ideia	 principal	 do	
texto.	
Objeto	2:	Criar	uma	peça	publicitária	que	apresente	
uma	mensagem	 impactante	 sobre	 a	 desconstrução	
do	padrão	de	beleza	imposto	pela	sociedade	ou	pela	
mídia,	 a	 fim	 de	 provocar	 uma	 reflexão	 sobre	 o	
assunto.	

Objeto		
1:	
20	

Objeto	
	2:	
16	

Análise	
documental	de	
conteúdo.	

D
O
C	
04

	e
	D
O
C	
05

	
AN

EX
O
S	
08

	e
	0
9	 Ciclo	3	

Unidade		
Didática	3	
Mapa	

Conceptual	
Síntese	

Objeto	1:	Analisar	as	características	da	narrativa	da	
Crónica	 de	 D.	 João	 I	 e	 registar	 os	 resultados	 num	
mapa	 conceptual	 com	 o	 objetivo	 de	 organizar	 os	
conhecimentos	adquiridos.	
Objeto	2:	Individualmente,	escrever	uma	síntese	do	
excerto	da	crónica	separada	por	fragmentos,	com	a	
finalidade	de	destacar	os	principais	acontecimentos.	

Objeto	
1:	
20	

Objeto	
2:	
5	

Análise	auditiva	
da	discussão	do	
grupo	para	
obtenção	de	
respostas	e	
análise	
documental.	

D
O
C	
06

	
AN

EX
O
	1
1	

Ciclo	4	
Unidade	
Didática	4	
Texto	de	
opinião	

A	partir	do	estudo	sobre	o	género	textual:	discurso	
político	 (persuasão),	 escrever	 um	 texto	 de	 opinião	
dentre	 os	 dois	 temas	 propostos,	 ambos	 de	 caráter	
ético-social,	 com	 o	 intuito	 de	 desenvolver	 um	
pensamento	crítico	sobre	o	assunto	escolhido.	

12	
Análise	
documental	de	
conteúdo.	

D
O
C	
07

	
AN

EX
O
	1
3	

Ciclo	5	
Unidade	
Didática	5	
Guião	de	
Audição	
Debate	

Compreender	e	responder	às	questões	de	um	guião	
após	 a	 audição	 de	 um	 documentário	 (input	
linguístico)16	 sobre	 o	 contexto	 histórico-social	 do	
autor	 estudado:	 Gil	 Vicente.17	 Debater	 sobre	 o	
humor,	assunto	presente	na	farsa	e	confrontado	com	
um	 texto	 contemporâneo,	 com	 o	 propósito	 de	
conhecer	diferentes	pontos	de	vista.	

20	

Análise	
documental	e	
de	observação	
de	conteúdo.	

D
O
C	
08

	
AN

EX
O
	2
0	 Ciclo	6	

Unidade	
Didática	6	
Síntese		

Reordenar	os	acontecimentos	do	Ato	I18	da	obra	Frei	
Luís	de	Sousa,	de	Almeida	Garrett,	formando	uma	
síntese	que	tem	por	finalidade	facilitar	a	
internalização	dos	principais	momentos	da	história.	

19	
Análise	
documental	de	
conteúdo.	

																																																								

16 Exemplifica-se	o	 input	 linguístico	no	Guião	de	 Implementação	de	Programa	De	Português	do	Ensino	
Básico	como	sendo	o	contacto	dos	alunos	com	vários	gêneros	discursivos:	reportagens,	documentários,	
recontos,	anúncios	publicitários,	exposições	orais,	declarações,	instruções,	discursos,	teatro,	comentários	
desportivos,	relatos,	notícias,	debates	e	discussões	públicas,	entrevistas,	etc.	
17	Guião	de	Audição	realizado	como	atividade	de	pré-leitura,	utilizado	como	instrumento	para	construção	
de	argumentos	realizados	durante	o	debate.	
18	A	atividade	de	pós-leitura,	reordenar	os	acontecimentos	a	fim	de	formar	uma	síntese,	proporcionaria	
melhores	resultados	se	aplicada	ao	fim	da	leitura	da	obra	completa,	entretanto,	como	não	foi	possível,	



83	

Durante	a	investigação,	as	atividades	aplicadas	foram	analisadas	para	que	fosse	possível	

a	 criação	 de	 resultados	 por	meio	 de	 dados	 estatísticos	 que	 estão	 demonstrados	 no	

capítulo	3.4.2.	

3.3. Ciclos	de	investigação-ação	

O	 processo	 de	 investigação-ação	 foi	 constituído	 por	 seis	 ciclos	 de	 planificação-

implementação-reflexão,	equivalentes	ao	estágio	pedagógico.	A	cada	um	desses	ciclos	

de	 investigação-ação	corresponde	a	planificação	de	uma	unidade	didática	e	a	prática	

letiva	supervisionada:	três	delas	avaliadas	pelo	supervisor	de	estágio	e	pela	professora	

orientadora,	outras	três	apenas	por	esta	última.	A	tabela	seguinte	contém	informação	

específica	sobre	estes	ciclos.	

Tabela	2	–	Descrição	do	cronograma	dos	ciclos	de	investigação	

Unidades	 Turma	 Data	/	Tempo	 Temática	 Atividade	de	pós-leitura	

1a	 10.o	A	
2019-10-11	
(45’+45’)	
2019-10-15	(45’)	

Cantigas	de	amigo,		
“Ondas	do	mar	de	
Vigo”	

Produção	de	texto	de	
opinião	

2a		 10.o	A	
2019-11-06	
(45’+45’)	

Cantigas	de	escárnio,		
“Ai	dona	fea”	

Produção	de	parágrafo	de	
opinião	e	peça	publicitária	

3a		 10.o	A	
2019-11-29	 (45’	 +	
45’)	
2019-12-03	(45’)	

"Crónica	 de	 D.	 João	
I",	de	Fernão	Lopes	

Produção	de	um	mapa	
conceptual	e	síntese	

4a		 11.o	H	
2019-11-20	(45’)	
2019-11-21	(45’)	
2019-11-22	(45’)	

Estudo	 de	 género	
textual,	 	 discurso	
político	

Produção	de	texto	de	
opinião	

5a	 10.o	A	

2020-01-10	 (45’	 +	
45’)	
2020-01-14	(45’)	
2020-01-15	(45’)	

Farsa	de	Inês	Pereira,	
de	Gil	Vicente	

Produção	de	síntese	
Debate	

6a		 11.o	H	
2020-01-24	
(45’+45’)	

Frei	Luís	de	Sousa,	de	
Almeida	Garrett	

Síntese	por	meio	da	
reordenação	de	
acontecimentos	

																																																								

devido	ao	número	de	aulas	disponibilizadas	à	professora	estagiária,	optou-se	por	realizar	ao	fim	do	Ato	I	
da	obra	referida.	
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3.3.1. Unidade	Didática	01	

A	primeira	unidade	didática	desta	investigação-ação	foi	constituída	por	três	aulas,	que	

aconteceram	entre	11	e	15	de	outubro	de	2019,	e	foram	lecionadas	aos	alunos	do	10.º	

A.	Cada	aula	teve	a	duração	de	45	minutos.	Esta	unidade	didática	foi	considerada	uma	

oportunidade	para	a	professora	se	familiarizar	com	os	alunos,	antes	de	lecionar	aulas	

que	fossem	avaliadas	pelo	supervisor	de	estágio.	

Em	 sua	 elaboração,	 foram	 considerados	 os	 objetivos	 e	 conteúdos	 programáticos	

especificados	 para	 o	 10.º	 ano,	 descritos	 no	 dossiê	 do	 professor19	 e	 documentos	

orientadores	referidos	no	início	do	capítulo	3,	a	saber:	

No	domínio	da	Leitura:	

-	Ler	e	interpretar	textos	de	diferentes	graus	de	complexidade.	

-	Explicitar	a	estrutura	do	texto:	organização	interna.	

-	Exprimir	pontos	de	vista	suscitados	por	leituras	diversas,	fundamentando.	

-	Analisar	a	função	de	diversos	suportes	em	contextos	específicos	da	leitura.	

	

No	domínio	da	Educação	Literária:	

-	Ler	e	interpretar	textos	literários.	

-	Ler	textos	literários	portugueses	dos	séculos	XII	a	XVI,	de	diferentes	géneros.	

-	Identificar	temas,	ideias	principais,	pontos	de	vista	e	universos	de	referências.	

-	Identificar	e	explicitar	o	valor	dos	recursos	expressivos.	

-	Reconhecer	a	contextualização	histórico-literária.	

	

Os	 domínios	 da	 Educação	 Literária	 e	 da	 Leitura	 têm	 uma	 importância	 extrema	 no	

processo	de	aprendizagem	e	na	aquisição	de	conhecimento	sobre	a	língua	materna	e	

constitui	 um	 dos	 principais	 objetivos	 descritos	 no	 documento	 das	 Aprendizagens	

Essenciais	 do	 10.º	 Ano:	 "Educação	 Literária	 não	 só	 para	 conhecimento,	 leitura	 e	

																																																								

19	O	dossiê	do	professor	é	parte	integrante	do	manual	didático	do	10.º	Ano,	Palavras	10.	
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apreciação	estética	de	obras	portuguesas	que	constituíram	um	marco	do	pensamento	e	

da	literatura	portugueses	entre	os	séculos	XII	e	XVI,	mas	também	para	desenvolvimento	

de	 hábitos	 de	 leitura	 e	 competência	 da	 escrita	 que	 inclua	 obrigatoriamente	 saber	

escrever	sínteses,	exposições	sobre	um	tema	e	apreciações	críticas"	(p.	03).	

Uma	vez	que	a	turma	estava	a	trabalhar	com	a	professora	titular	a	lírica	trovadoresca,	

percebeu-se,	 através	 da	 observação	 das	 aulas,	 que	 as	 primeiras	 cantigas	 estudadas,	

neste	caso,	as	cantigas	de	amor,	não	foram	bem	compreendidas	e	não	permitiram	aos	

alunos	 a	 participação	 ativa	 dentro	 do	 contexto.	 Então,	 foi	 sugerida	 pela	 professora	

estagiária	uma	intervenção	a	partir	de	uma	proposta	diferenciada,	descrita	adiante,	para	

a	compreensão	das	cantigas	de	amigo,	conteúdo	subsequente.		

Em	 conformidade	 com	 as	 orientações	 as	 aulas	 sempre	 foram	 iniciadas	 através	 da	

divulgação	de	um	sumário,	que	tem	por	objetivo	fornecer	detalhes	e	informações	sobre	

o	 que	 aconteceria	 no	 tempo	de	 aula,	 os	 alunos	 tomavam	notas	 para	 que	pudessem	

recorrer	a	este	registo	posteriormente.	

Num	primeiro	momento,	foi	feito	o	resgate	da	aula	anterior	relembrando	as	principais	

características	da	lírica	trovadoresca	e,	em	particular,	das	cantigas	de	amor	por	meio	da	

questionação,	visto	que	era	um	direcionamento	da	professora	orientadora	utilizar	tal	

técnica	para	as	aulas.		

No	 segundo	momento,	 foi	pedido	aos	alunos	que	 fizessem	uma	 leitura	 silenciosa	do	

poema	de	Martin	Codax	"Ondas	do	Mar	de	Vigo",	para	que	eles	pudessem,	em	seguida,	

acompanhar	o	áudio	que	seria	reproduzido.	

Após	 a	 audição	 da	 cantiga	 de	 amigo,	 os	 estudantes	 responderam	 aos	 aspetos	

questionados	e	mediados	pela	professora	quanto	à	construção	de	sentido	do	texto.	Foi	

feita	uma	série	de	questões,	com	o	objetivo	de	criar	uma	interação	oral	com	os	alunos	

acerca	do	tema	que	ia	ser	tratado	na	aula.	Essa	interação	oral,	para	além	disso,	deu-lhes	

oportunidade	de	expressarem	suas	dúvidas.	

Pareceu	 interessante	 e	 pertinente	 projetar	 no	 quadro	 a	 cantiga	 para	 que	 os	 alunos	

pudessem	realizar	a	análise	formal	do	poema	em	estudo	(Anexo	02).	Para	além	disso,	a	

utilização	 de	 recursos	 digitais	 possibilita	 um	 reconhecimento	 também	 visual.	 As	
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vantagens	de	se	utilizar	audiovisuais	como	fonte	de	motivação	são	ainda	sublinhadas	

por	Dionísio	 (2014),	 que	esclarece	 a	 "importância	 no	enriquecimento	da	 experiência	

sensorial	e,	por	conseguinte,	na	facilitação	da	aquisição	da	aprendizagem"	(p.	17).	Por	

este	motivo,	toda	a	unidade	didática	encontrou-se	alicerçada	em	recursos	audiovisuais,	

usados	quer	pelo	professor,	quer	pelos	alunos.	

A	 realização	 da	 análise	 formal	 foi	 feita	 diretamente	 no	 quadro,	 com	 o	 intuito	 da	

participação	oral	por	parte	dos	alunos	e	do	registo	escrito	pela	professora	estagiária,	

para	que	 todos	pudessem	tomar	notas.	Sendo	assim,	 já	pôde	ser	 corrigido	de	 forma	

simples	um	problema	que	foi	observado	durante	as	aulas	quanto	ao	registo	dos	alunos:	

notou-se	que,	se	o	professor	realiza	a	análise	formal	oralmente,	os	alunos	não	tomam	

as	devidas	notas.		

Depois	do	trabalho	com	a	leitura	e	compreensão	da	cantiga	de	amigo	"Ondas	do	mar	de	

Vigo",	 os	 alunos	 receberam	 uma	 folha	 de	 atividade	 (Anexo	 03)	 com	 a	 proposta	 de	

relacionar	a	cantiga	de	amigo,	escrita	no	século	XII,	com	uma	música	selecionada	pela	

professora	estagiária,	que	foi	escrita	no	século	XXI,	“Fico	assim	sem	você”,	de	Adriana	

Calcanhoto.	

Esta	atividade	tinha	como	objetivo	mostrar	aos	alunos	que	textos	escritos	há	séculos	

podem	construir	e	representar	os	mesmos	sentidos	que	uma	música	do	século	XXI.	Os	

textos	literários,	os	clássicos,	são	intemporais.	Também	foi	intenção	desta	atividade	de	

pós-leitura,	os	alunos	perceberem	que	tipo	de	mudanças	aconteceram	no	mundo,	isto	

é,	na	cantiga	“Ondas	do	mar	de	Vigo”,	o	eu-lírico	feminino	evidenciava	o	sentimento	da	

saudade,	clamava	por	um	amor,	e	ao	compararmos	a	música	atual,	foi	percebido	que	o	

mesmo	 sentimento	 foi	 referido,	 a	 voz	 feminina	 também	escrevia	e	 cantava	para	um	

amor.	

A	 análise	 formal	 dos	 dois	 textos	 também	 foi	 comparada,	 pois,	 coincidentemente,	 a	

música	 trazia	 o	 mesmo	 esquema	 rimático	 da	 cantiga	 de	 amigo	 estudada.	

Intencionalmente,	esta	atividade	pôde	gerar	nos	alunos	uma	certeza	de	que	um	texto	

literário	apresenta	uma	mensagem	tão	atual,	assim	como	se	tivesse	sido	escrito	nos	dias	
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de	hoje.	A	sustentar	esta	convicção	está	a	análise	que	os	alunos	fizeram	em	resposta	a	

uma	tarefa	de	leitura	comparativa	dos	dois	textos,	exemplificadas	nas	figuras	2,	3	e	4.	

Figura	2	-	Registo	do	aluno	A	

 

Figura	3-	Registo	do	aluno	B	
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Figura	4-	Registo	do	aluno	C	

 
	

Para	 além	 disso,	 foi	 proposto	 também	 que	 os	 alunos	 percebessem	 a	 linguagem,	 a	

melodia,	a	 intenção,	entre	outras	características.	Com	a	 turma	motivada	a	encontrar	

semelhanças	 e	 diferenças	 entre	 os	 dois	 textos,	 houve	 um	momento	 em	 que	 fez-se	

referência	à	evolução.	Os	alunos,	durante	a	exposição	de	suas	ideias,	concluíram	que	a	

evolução,	 principalmente	 tecnológica,	 foi	 uma	 importante	mudança	 que,	 na	 música	

atual,	era	retratada	e,	na	cantiga	do	século	XII,	era	 impossível	de	ocorrer,	como,	por	

exemplo,	"avião”,	“carro”,	"futebol”,	referências	que	não	existiam	na	época.		

Foi	nítida	a	participação	de	grande	parte	da	turma	durante	a	realização	desta	conversa,	

pois,	ao	apresentar	um	texto	que	aborda	um	enquadramento	mais	próximo	dos	alunos,	

todos	acabam	por	se	sentir	mais	motivados	e	mais	seguros	em	expor	suas	opiniões	sobre	

o	assunto.		

No	final	desta	aula,	numa	fase	de	pós-leitura,	realizou-se	uma	atividade	de	escrita,	um	

texto	 de	 opinião.	 A	 professora	 estagiária	 leu,	 orientou	 os	 alunos	 na	 planificação	 e	

realizou	um	brainstorming20	oral	de	quais	assuntos	poderiam	ser	abordados	neste	texto	

de	opinião.	O	tema	proposto	foi	"como	a	saudade	é	exteriorizada	nos	dias	de	hoje,	de	

																																																								

20 Brainstorm	 (n.)	also	brain-storm,	 ‘brilliant	 idea,	mental	excitement,	 fit	of	mental	application,’	1849,	
from	brain	 (n.)	+	 figurative	use	of	storm	(n.).	Verbal	meaning	 ‘make	a	concerted	attack	on	a	problem,	
involving	spontaneous	ideas,’	is	by	1947,	in	https://www.imindq.com/uses/brainstorming,	consultado	em	
08-02-2020. 
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que	forma,	na	atualidade,	se	presentifica	as	inexistências	que	nos	fazem	sofrer".	Neste	

caso,	os	alunos	tiveram	oportunidade	de	falar	sobre	o	sentimento,	expuseram	que	há	

“tipos”	de	saudades,	e	que	hoje	é	mais	fácil	de	lidar	com	alguns	destes	“tipos”	do	que	

com	outros.	O	brainstorming	foi	desenhado	no	quadro	e	os	alunos	manifestaram	ideias	

que	poderiam	ser	utilizadas	como	argumentos	no	texto	de	opinião.	A	Figura	5	apresenta,	

de	forma	ilustrativa	e	digital,	as	principais	ideias	que	foram	levantadas	por	eles.	

	

Figura	5-	Registo	obtido	através	da	participação	oral	dos	alunos	-	Brainstorming	

	
	

Após	a	planificação	e	registo	de	ideias,	os	alunos	foram	direcionados	a	escrever	o	texto	

de	opinião	em	casa	e	entregar	na	aula	seguinte.	Estes	textos	foram	analisados	tendo	em	

conta	 os	 objetivos	 de	 aprendizagem	 pretendidos.	 Os	 resultados	 desta	 análise	 são	

apresentados	no	capítulo	3.4.2.	

A	recolha	dos	dados	necessários	à	reflexão	ocorreu	durante	as	aulas	de	implementação	

das	três	regências	desta	unidade	didática.	Os	instrumentos	selecionados	para	a	recolha	

de	dados	foram	o	brainstorming	oral,	a	análise	dos	esquemas	rimáticos	da	cantiga	de	
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amigo	"Ondas	do	mar	de	Vigo”	e	da	música	“Fico	assim	sem	você",	os	textos	de	opinião	

escritos	pelos	alunos	e	a	observação	direta	realizada	pela	professora21.	

De	referir	que	todas	as	atividades	acima	descritas	permitiram	pôr	em	acompanhamento	

importantes	momentos	de	leitura,	dentre	eles	a	estratégia	de	pós-leitura,	objeto	deste	

trabalho,	que	permitiu	ampliar	a	compreensão	e	o	estudo	dos	textos	e	relacioná-los	com	

os	pontos	de	vista	e	conhecimentos	do	tema,	assim	como	já	fundamentado	no	capítulo	

2.	

No	decorrer	das	aulas,	a	professora	estagiária	explicitava	os	objetivos	e	processos	das	

atividades	para	que	os	alunos	se	tornassem	cada	vez	mais	conscientes	da	sua	utilização	

e	da	utilidade	que	 as	mesmas	poderão	 ter	 durante	 as	 suas	 leituras	 e	 compreensões	

futuras.	

3.3.2. Unidade	Didática	02	

Foram	duas	aulas	que	integraram	a	segunda	unidade	didática	deste	trabalho,	com	o	10.º	

A,	no	dia	06	de	novembro	de	2019.	Cada	aula	com	45	minutos.		

O	 estudo	 das	 cantigas	 de	 escárnio	 foi	 o	 objetivo	 principal	 destas	 aulas.	 Este	 tema	

permitiu	aos	alunos	uma	interação	ativa	a	ponto	de	participarem	de	uma	forma	mais	

envolvente	após	as	opiniões	que	serão	aqui	mencionadas.	

No	que	se	refere	aos	domínios	apresentados	no	dossiê	do	professor,	os	objetivos	que	

devem	ser	alcançados	na	abordagem	das	cantigas	de	escárnio	são:		

Domínio	da	Leitura:	

-	Ler	e	apreciar	criticamente	textos	variados.	

-	Exprimir	pontos	de	vista	suscitados	por	leituras	diversas,	fundamentando.	

-	Analisar	a	função	de	diferentes	suportes	em	contextos	específicos	de	leitura.	

	

Domínio	da	Educação	Literária:	

-	Ler	e	interpretar	textos	literários.	

-	Ler	textos	literários	portugueses	dos	séculos	XII	a	XVI,	de	diferentes	géneros.	

																																																								

21 Os	 resultados	 relacionados	 aos	 objetivos	 da	 aula	 estão	 apresentados	 detalhadamente	 no	
ponto	3.4.2	deste	capítulo. 
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-	 Identificar	 temas,	 ideias	principais,	 pontos	de	 vista	e	universos	de	 referência,	

justificando.	

-	Fazer	inferências,	fundamentando.	

-	Comparar	diferentes	textos	no	que	diz	respeito	a	temas	ideias	e	valores.	

	

Domínio	da	Escrita	

-	Escrever	textos	de	diferentes	géneros	e	finalidades.	

-	Escrever	textos	variados,	respeitando	as	marcas	do	género.	

-	Pesquisar	informação	pertinente.	

	

É	de	suma	importância	também	referir	que,	nesta	unidade	didática,	a	componente	

de	formação	de	Cidadania	e	Desenvolvimento	é	desenvolvida	transversalmente,	assim	

como	sugere	o	documento	das	Aprendizagens	Essenciais	-	Cidadania:	"A	Educação	para	

a	Cidadania	consubstancia-se	na	componente	de	currículo	CeD	que	integra	as	matrizes	

curriculares-base	 de	 todos	 os	 anos	 de	 escolaridade,	 do	 ensino	 básico	 e	 do	 ensino	

secundário"	(p.	04).	Dentro	dos	grupos	organizados,	destacam-se	duas	temáticas	que	

são	trabalhadas	nas	aulas	que	serão	descritas:	Saúde	e	Media.	

A	 presença	 mais	 acentuada	 da	 cidadania	 na	 educação	 configura,	 assim,	 a	

intenção	 de	 assegurar	 «um	 conjunto	 de	 direitos	 e	 deveres	 que	 devem	 ser	

veiculados	 na	 formação	 das	 crianças	 e	 jovens	 portugueses	 de	 modo	 que	 no	

futuro	sejam	adultos	e	adultas	com	uma	conduta	cívica	que	privilegie	a	igualdade	

nas	relações	interpessoais,	a	integração	da	diferença,	o	respeito	pelos	Direitos	

Humanos	e	a	valorização	de	valores	e	conceitos	de	cidadania	nacional.	(p.	06)	

A	unidade	didática	2	deu-se	após	o	resgate	das	principais	características	das	cantigas	de	

amor	e	amigo,	estudadas	nas	aulas	anteriores	como	continuidade	da	poesia	lírica	com	

as	cantigas	de	escárnio.	A	cantiga	trazida	pelo	manual	Palavras	10	e	selecionada	pela	

professora	titular	foi	“Ai,	dona	fea,	fostes-vos	queixar”,	de	João	Garcia	Guilhade.		

Para	 iniciar,	 os	 alunos	 fizeram	 uma	 leitura	 silenciosa	 da	 cantiga	 e,	 de	 seguida,	

acompanharam	 uma	 segunda	 leitura,	 em	 simultâneo	 com	 o	 áudio	 reproduzido.	 No	

segundo	momento,	após	a	audição	da	cantiga	de	escárnio,	os	alunos	participaram	de	
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um	momento	de	reflexão,	por	meio	de	questões	elaboradas	pela	professora	estagiária,	

a	 fim	 de	 que	 pudessem	 compreender	 a	 mensagem,	 bem	 como	 relacionar	 as	

características	mais	relevantes	das	cantigas	de	escárnio.	

Neste	momento,	foram	levantados	vários	aspetos	que	foram	importantíssimos	para	a	

sequência	 da	 aula,	 pois,	 neste	 planeamento,	 a	 professora	 elaborou	 dois	 caminhos	

diferentes	que	poderiam	ser	 trabalhados,	consoante	o	direcionamento	dos	alunos.	A	

primeira	hipótese	era	relacionar	as	cantigas	de	escárnio	com	os	limites	do	humor,	tendo	

em	conta	que	as	cantigas	tinham	a	 intenção	de	entreter	e	satirizar	uma	donzela,	e	a	

segunda	hipótese	seria	trazer	para	os	dias	de	hoje	a	atitude	de	julgar	uma	pessoa	pela	

sua	 aparência	 física,	 trazendo	 para	 discussão	 os	 padrões	 de	 beleza	 impostos	 pela	

sociedade.	

Ambos	caminhos	poderiam	ter	sido	trabalhados,	mas,	por	conta	do	tempo,	apenas	um	

deles	 teve	 continuidade,	 sendo	 que	 a	 segunda	 hipótese	 foi	 a	 mais	 marcante	 no	

momento	das	questões.	

Duas	perguntas	importantes	direcionaram	a	segunda	aula,	foram	elas:	“O	que	distingue	

a	atitude	do	1.o	 trovador,	das	cantigas	de	amor,	 	deste	2.o	 trovador,	das	cantigas	de	

escárnio?"	 e	 “Qual	 é	 a	 crítica	 que	 se	 faz	 à	 mulher	 e	 qual	 a	 sua	 intenção?".	 Neste	

momento,	os	alunos	responderam,	respetivamente,	com	opiniões	do	género:	“um	sofre	

por	amor,	 enquanto	o	outro	 ridiculariza	a	mulher",	 “ele	maltrata	a	mulher	e	ofende	

dizendo	que	ela	não	é	bonita”,	 “ela	não	era	bonita,	de	acordo	com	os	padrões	dele,	

então	ele	ofende	a	mulher".	Em	consequência	destas	colocações,	a	professora	continua	

as	questões	e	direciona	a	aula	para	a	segunda	hipótese.	

Antes	 de	 dar	 continuidade,	 a	 cantiga	 foi	 projetada	 no	 quadro	 para	 que	 todos	

identificassem	características	da	estrutura	interna	e	externa	do	poema,	indicando,	por	

exemplo,	os	tipos	de	rima,	os	recursos	expressivos,	que	complementam	a	intervenção	

que	se	faz	durante	a	leitura.	

Após	a	 realização	desta	 intervenção,	a	última	atividade	desta	unidade	centrou-se	no	

objeto	de	estudo	deste	trabalho:	a	pós-leitura.	Esta	atividade	foi	aplicada	de	forma	a	

desenvolver	o	pensamento	crítico	e	analítico	dos	alunos,	"pensar	de	modo	abrangente	

e	em	profundidade,	de	forma	lógica,	observando,	analisando	informação,	experiências	
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ou	 ideias,	argumentando	com	recurso	a	critérios	 implícitos	ou	explícitos,	com	vista	à	

tomada	de	posição	fundamentada"	(Perfil	dos	Alunos,	2017,	p.	24)	e	decorreu	de	uma	

reflexão	 sobre	 como	 as	 características	 consideradas	 negativas	 de	 uma	 pessoa	 eram	

tratadas	no	século	XI	e	como	são	tratadas	nos	dias	de	hoje.	

No	século	XI,	século	em	que	foi	escrita	a	poesia	aludida,	as	características	negativas	da	

mulher	 foram	exaltadas	 e	 expostas	 e	 os	 alunos	 criticaram	diretamente	 esta	 atitude,	

alegaram	 que	 atitudes	 assim	 poderiam	 ser	 consideradas,	 nos	 dias	 de	 hoje,	bullying,	

discriminação,	ofensas	que	trazem	problemas	psicológicos,	entre	outros.	

Ao	serem	questionados	sobre	“o	que	distingue,	então,	uma	pessoa	feia	de	uma	pessoa	

bonita?”,	 rapidamente	 obteve-se	 a	 resposta:	 “o	 padrão	 de	 beleza	 imposto	 pela	

sociedade,	pela	TV,	 internet,	etc.”,	e	ainda	complementaram	que	a	busca	 incessante	

para	 nos	 encaixarmos	 num	 padrão	 de	 beleza	 pode	 provocar	 distúrbios	 alimentares,	

problemas	 com	 a	 autoestima,	 insegurança,	 isolamento,	 obsessão	 pela	 forma	 física,	

entre	outros.	

Para	continuar	a	reflexão,	assistiram	a	um	vídeo22	sobre	uma	campanha23	do	sabonete	

Dove	 realizada	 nas	 cidades	 de	 São	 Francisco,	 Xangai,	 Deli,	 Londres	 e	 São	 Paulo	 cujo	

objetivo	era	provar	que	“ser	bonito”	é	uma	escolha.		

À	escolha	de	utilizar	um	vídeo	neste	momento,	acresce	o	facto	de	que	o	estudante	tem	

também	a	oportunidade	de	observar	os	comportamentos	e	de	contactar	com	o	mundo	

exterior.	Como	afirma	Tomalin	(1986):	

[video]	brings	the	outside	world	into	the	classroom	and	the	teacher	can	use	the	

flexibility	of	video	to	encourage	the	learners	to	interact	in	response	to	what	they	

see	 on	 the	 screen.	 Video	 becomes	 the	 focus	 of	 interaction	 and	 an	 excellent	

																																																								

22	Escolha	bonita.	(2015).	Consultado	em	15-10-2019.	YouTube:	
https://www.youtube.com/watch?v=8pcdnqLBRmQ	
23	A	 campanha	 teve	 como	objetivo	visitar	 as	maiores	 cidades	do	mundo	para	 saber	 como	as	
mulheres	se	sentem	em	relação	à	sua	aparência.	A	dinâmica	mostra	duas	portas,	lado	a	lado,	
uma	delas,	identificada	com	a	título	“comum”	e	a	segunda	“bonita”.	Portanto,	para	entrar	no	
local,	as	mulheres	deveriam	passar	por	uma	das	portas,	consequentemente,	deveriam	escolher	
a	 que	 mais	 se	 adequava.	 É	 neste	 momento	 que	 se	 observam	muitas	 mulheres	 escolherem	
"comum”,	alegando	que	não	se	consideravam	bonitas.	O	vídeo	traz	entrevistas	simultâneas	que	
justificam	 o	 porquê	 das	mulheres	 não	 se	 acharem	 bonitas.	 Traz	 a	mensagem	 que,	 sentir-se	
bonita	é	uma	decisão	que	cada	mulher	deve	fazer	por	si,	todos	os	dias.	
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stimulus	for	communicative	activities	in	the	classroom	(p.	09)	

Portanto,	o	vídeo	traz	à	sala	de	aula	o	mundo	exterior	e	se	torna	um	estímulo	quanto	às	

trocas	comunicacionais.		

Antes	de	assistirem	ao	vídeo,	os	alunos	receberam	uma	folha	de	atividade	com	duas	

propostas	 (Anexo	 04).	 	 A	 primeira	 proposta	 consistia	 num	 guião	 de	 audição.	 Foi	

solicitado	que	os	alunos	lessem	as	nove	questões	para	que	pudessem	focar	a	atenção	

no	 que	 estava	 sendo	 indagado.	 As	 sete	 primeiras	 questões	 eram	 relacionadas	 à	

compreensão	da	 campanha,	 entretanto,	 a	 oitava	 questão	demandava	um	nível	mais	

crítico:	pretendeu-se	que	os	alunos	 refletissem	e	dialogassem	sobre	a	mensagem	da	

campanha,	 relacionando	 o	 vídeo	 com	 os	 seus	 pontos	 de	 vista	 e	 conhecimento	 de	

mundo.	Para	além	disso,	foi	possível	a	integração	de	outras	polêmicas,	utilizando	o	vídeo	

como	 um	 salto	 para	 desenvolver	 outras	 atividades,	 neste	 caso,	 como	 forma	 de	

desenvolver	a	expressão	oral.		

A	nona	questão,	que	encerrava	a	primeira	parte	da	atividade,	exigia	uma	autoavaliação.	

Portanto,	 primeiro	 os	 alunos	 compreenderam	 a	 campanha	 do	 vídeo,	 depois	

comentaram	 sobre	 a	 mensagem	 que	 esta	 campanha	 queria	 transmitir	 e,	 por	 fim,	

deveriam	sentir-se	parte	da	campanha	e	colocar-se	no	 lugar	das	pessoas	para	seguir	

também	um	caminho:	“Assim,	como	no	vídeo,	faça	sua	escolha.	Indique	o	caminho	que	

você	escolheria.	Comente	a	sua	escolha".	

Foi	importante	esclarecer	que	temos	uma	intencionalidade	diferente	quando	falamos	

sobre	a	cantiga	de	escárnio,	uma	vez	que	ela	tinha	a	função	de	entreter	e	divertir	as	

pessoas;	e	tinha	como	objetivo	ridicularizar	a	mulher.	Todavia,	foi	importante	trazer	esta	

reflexão	 para	 pensarmos	 também	 que,	 pelo	 processo	 de	 evolução	 que	 passamos	 e	

continuamos	 a	 passar,	 essas	 ações	 já	 não	 são	 aceitas	 e	 devem	 ser	 vistas	 com	 um	

pensamento	mais	crítico.		

Após	todo	o	trabalho	de	discussão	e	registo	dos	pontos	de	vista,	a	professora	estagiária	

explica	a	segunda	proposta	da	atividade	(Anexo	04)	 	que	serviria	como	trabalho	para	

casa.	 Com	 o	 objetivo	 de	 consolidar	 o	 conteúdo,	 e	 apresentar	 uma	 proposta	 de	

intervenção	ao	problema	 levantado	pelos	alunos,	 foi	orientado	e	solicitado	que	cada	

aluno	 criasse	 uma	 peça	 publicitária	 que	 transmitisse	 aos	 leitores	 a	 mensagem	 de	
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desconstrução	dos	padrões	de	beleza	impostos	pela	sociedade	e	media.	

Giasson	(2000)	afirma	que	"A	utilização	de	uma	estratégia	de	sensibilização	à	estrutura	

do	 tipo	 problema-solução	 (...)	 é	 uma	 técnica	 que	 se	 inspira	 no	 modelo	 de	 ensino	

explícito"	e	explica	que,	dentro	de	uma	estrutura	problema-ação-resultado,	o	leitor	é	

capaz	 de	 estruturar	 a	 sua	 compreensão	 seguindo	 um	 modelo.	 A	 figura	 seguinte	

representa	figurativamente	o	modelo	em	causa.	

	

Figura	6-	Quadro	ilustrativo	da	estrutura	do	texto	do	problema-solução	

	

Fonte:	(Giasson,	2000,	p.	177)	

	

A	autora	propõe	o	trabalho	com	esta	estrutura	a	alunos	do	quinto	ano	como	estratégia	

para	 compreensão	 do	 texto;	 porém,	 a	 mesma	 estratégia	 pode	 ser	 trabalhada	 com	

alunos	do	décimo	ano	de	uma	maneira	mais	complexa,	seguindo	embora	a	mesma	base:	
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Figura	7-	Quadro	ilustrativo	da	estrutura	do	texto	do	problema-solução	após	atividade	

	

Neste	 caso,	 os	 alunos	 deveriam	 criar	 uma	 proposta	 de	 intervenção	 –	AÇÃO	 –	 para	

resolver	 o	 PROBLEMA,	 que	 resultaria	 (RESULTADO)	 na	 conscientização	 do	 outro	 na	

desconstrução	do	padrão	de	beleza.	

A	proposta	de	criação	de	uma	peça	publicitária	foi	realizada	com	o	intuito	de	trabalhar	

com	outro	género	textual	por	meio	de	recursos	digitais	que	podem	motivar	o	aluno	na	

produção.	A	professora	estagiária	disponibilizou	um	modelo	pronto	para	que	os	alunos	

pudessem	se	orientar	e,	para	além	disso,	explicou	sobre	a	estrutura	da	peça	publicitária	

(verbos	 no	 imperativo,	 imagens,	 discurso	 apelativo,	 perguntas	 retóricas,	 etc.).	 A	

aplicação	escolhida,	Canva24,	também	foi	demonstrada	para	que	os	alunos	entendessem	

os	principais	 comandos	de	uso.	O	 recurso	poderia	 ser	 instalado	no	 telemóvel	ou	 ser	

usado	diretamente	no	browser	do	computador,	o	que	facilitava	para	todos	a	tarefa	de	

criar	a	peça.	Os	trabalhos	foram	direcionados	ao	e-mail	da	professora	estagiária.	

Percebe-se	que,	nesta	tarefa,	os	alunos	sentiram-se	motivados	e	ansiosos,	pois	não	se	

utilizaram	do	prazo	máximo	de	entrega,	enviando	no	dia	seguinte	a	peça	publicitária.	

Nas	figuras	abaixo,	pode-se	perceber	o	uso	da	criatividade,	cumprimento	das	instruções	

e,	 principalmente,	 elementos	 que	 passariam	 a	 mensagem,	 objetivo	 deste	 trabalho:		

conscientizar	o	outro	à	desconstrução	do	padrão	de	beleza.	As	figuras	08,	09,	10	e	11	

trazem	alguns	exemplos	e	feedbacks:	

	

																																																								

24	O	Canva	é	um	serviço	online	que	tem	como	objetivo	ser	uma	ferramenta	descomplicada	para	
criação	de	peças	de	design	e	edição	de	imagem	(https://www.canva.com).	
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Figura	8-	Peça	publicitária	produzida	pelo	aluno	A	

 

A	mensagem	 transmite	 que,	 independente	 de	 seu	

aspeto	físico,	não	se	deve	ter	medo	de	ser	quem	é.	

Sentir-se	sem	medo	trará	a	felicidade	e	a	liberdade.		

A	imagem	utilizada	é	de	uma	instagram	influencer,	

conhecida	por	desconstruir	 estereótipos	da	mulher	

obesa,	 ideia	 muito	 importante,	 transmite	 uma	

mensagem	pré-	contruída	e	reforça-a.	

Figura	9-	Peça	publicitária	produzida	pelo	aluno	B	

 

A	 imagem	 selecionada	 apresenta	 mulheres	 com	

diferentes	corpos,	cabelos,	e	solicita	ao	leitor	que	o	

que	 é	 considerado	 "natural”,	 o	 padrão,	 seja	

"quebrado".	Também	emite	a	mensagem	de	que	o	

padrão	não	é	aquele	 imposto	pelos	media	e	 sim	o	

que	te	faz	sentires-te	bem	por	dentro	e	por	fora.	

Figura	10-	Peça	publicitária	produzida	pelo	aluno	C	

 

A	 imagem	 mostra	 uma	 mulher	 que	 coloca	 à	 sua	

frente	um	rosto	muito	conhecido,	o	rosto	da	boneca	

Barbie,	 que	 sempre	 foi	 considerado	 um	 rosto	 belo	

(fino,	 pele	 branca,	 olhos	 claros,	 maquilhado	 e	

proporcional).	A	mensagem	solicita	ao	leitor	definir,	

criar	o	próprio	padrão	e	ser	ele	mesmo.	
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Figura	11-	Peça	publicitária	produzida	pelo	aluno	D	

 

Mais	 uma	 imagem	 selecionada	 que	 demonstra	

diferentes	aspetos	 físicos	das	mulheres	em	relação	

ao	peso,	cor	de	pele,	tamanho,	cabelos,	etc.,	e	que	

pede	 ao	 leitor	 que	 ele	 acredite	 nele	 mesmo,	

independente	 de	 como	 é	 fisicamente.	 Além	 disso,	

propõe	 que	 não	 se	 deve	 acreditar	 na	 opinião	 dos	

outros.	

O	desenvolvimento	desta	segunda	proposta	tentou	recriar	as	condições	de	uma	leitura	

seguida	 de	 comentários	 e	 formulação	 de	 opiniões,	 circunstâncias	 que	 podem	 ser	

relacionadas	 à	 definição	 de	 pós-leitura	 que	Madalena	 Contente	 (1995)	 indica	 como	

estratégia:	

depois	da	leitura	de	um	texto,	é	indispensável	encorajar	o	aluno/leitor	a	fazer	

uma	distanciação	da	narrativa	e	confrontá-la	com	o	seu	próprio	sistema	de	valor.	

Procurar-se-á	 favorecer	 a	 interacção	 texto/leitor,	 encorajando	 o	 leitor	 a	

participar	no	processo	interpretativo,	ao	dar,	por	exemplo,	um	outro	sentido,	ao	

referir	o	efeito	que	a	obra	exerceu	sobre	ele,	ao	formular	sua	opinião	(...)		(p.	26).	

O	tempo	disponibilizado	para	esta	regência	foi	pequeno	e	as	atividades	foram	poucas,	

comparado	à	dimensão	que	este	trabalho	poderia	ter	seguido,	pois	foi	confirmado	que	

a	temática	despertava	muito	interesse	na	turma,	inclusive	despertava	a	participação	de	

alunos	que	não	costumavam	envolver-se	nas	propostas.			

	

3.3.3. Unidade	Didática	03	

A	 unidade	 didática	 3	 correspondeu	 a	 três	 aulas	 que	 tiveram	 lugar	 nos	 dias	 29	 de	

novembro	e	03	de	dezembro	de	2019,	com	a	turma	do	10.º	Ano	A.	Cada	aula	teve	45	

minutos	 de	 duração.	 Depois	 de	 identificar	 algumas	 dificuldades	 em	 relação	 à	

compreensão	da	leitura	nas	unidades	didáticas	1	e	2,	as	próximas	unidades	letivas	foram	
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dedicadas	à	realização	de	atividades	que	aprofundaram	o	trabalho	de	compreensão	de	

leitura	por	meio	da	estratégia	de	pós-leitura.	

De	modo	a	cumprir	os	objetivos	específicos	do	programa,	as	aulas	 foram,	da	mesma	

forma,	elaboradas	com	os	objetivos	a	seguir	indicados.	

	

No	Domínio	da	Oralidade:	

-	Participar	oportuna	e	construtivamente	em	situações	de	interação	oral.	

-	Produzir	textos	seguindo	tópicos	elaborados	autonomamente.	

-	Produzir	os	seguintes	géneros	de	texto:	síntese	e	apreciação	crítica.	

	

Domínio	da	Leitura:	

-	Utilizar	procedimentos	adequados	ao	registo	e	ao	tratamento	da	informação.	

-	Identificar	o	tema	dominante.	

-	Ler	e	interpretar	textos	de	diferentes	graus	de	complexidade.	

	

Domínio	da	Escrita:	

-	Planificar	a	escrita	de	textos.		

-	Escrever	textos	variados,	respeitando	as	marcas	do	género:	síntese,	exposição	

sobre	um	tema	e	apreciação	crítica.		

-	Mobilizar	informação	adequada	ao	tema.	

	

Domínio	da	Educação	Literária:	

Ler	e	interpretar	textos	literários.		

-	Ler	textos	literários	portugueses	de	diferentes	géneros,	pertencentes	aos	séculos	

XII	a	XVI.	

-	Explicitar	a	estrutura	do	texto:	estrutura	interna.	

-	Identificar	o	valor	dos	recursos	expressivos.	

-	Analisar	as	categorias	da	narrativa:	pontos	de	vista	das	diferentes	personagens.	

-	Valorizar	a	obra	enquanto	objeto	simbólico,	no	plano	do	imaginário	individual	e	

coletivo.	
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Em	geral,	os	objetivos	em	relação	às	aulas	propostas	nesta	unidade	didática	estavam	

centrados	no	estudo	da	"Crónica	de	D.	João	I",	escrita	por	Fernão	Lopes,	com	diversas	

atividades	 baseadas	 nos	 modelos	 e	 estratégias	 de	 Jocelyne	 Giasson	 e	 Madalena	

Contente,	 já	 explicitadas	 anteriormente,	 para	 uma	 melhor	 compreensão	 do	 texto,	

consolidação	e	 construção	do	conhecimento	e	 também	para	o	alcance	dos	objetivos	

propostos	no	documento	orientadores.	

Os	 planos	 deram	 sequência	 a	 duas	 aulas	 de	 introdução,	 de	 45	 minutos	 cada	 uma	

(lecionadas	 pela	 orientadora	 e	 observadas	 pelas	 professoras	 estagiárias),	 que,	

motivadas	por	um	vídeo	do	historiador	José	Hermano	Saraiva25,	se	centraram	não	só	no	

contexto	 histórico	 que	 justificou	 a	 criação	 dos	 textos	 em	 estudo,	 mas	 também	 no	

conhecimento	de	dados	biográficos	do	cronista.	

Quanto	 aos	 excertos	 a	 lecionar,	 dependeram	menos	 da	 escolha	 pessoal	 do	 que	 da	

circunstância	pragmática	de	se	encontrarem	no	manual	adotado	–	Palavras	1026.		

Na	primeira	aula,	após	o	resgate	do	contexto	histórico,	como	atividade	de	pré-leitura,	

foi	proposta	a	leitura	do	Excerto	I	da	"Crónica	de	D.	João	I"	(Capítulo	XI),	por	meio	da	

audição	 de	 um	 vídeo27	 selecionado	 na	 plataforma	 YouTube,	 lido	 de	 maneira	 a	

interpretar	o	conteúdo	da	crónica	apresentado.	Por	se	tratar	de	um	texto	escrito	em	

português	do	século	XV,	tornou-se	necessária	uma	nova	leitura	parcelar	com	as	palavras	

descodificadas	para	o	português	atual.		

O	texto	foi	dividido	em	cinco	fragmentos	(Anexo	05)	e,	destes	fragmentos,	foram	feitas	

perguntas	orais	para	a	compreensão	da	crónica.	Este	processo	realizou-se	por	meio	da	

questionação,	uma	vez	que	“fazer	perguntas	aos	alunos	sempre	fez	parte	das	estratégias	

de	intervenção	pelos	professores	na	aula"	(Giasson,	2000,	p.	285).	

As	 perguntas,	 realizadas	 de	 forma	 encadeada,	 somadas	 ao	 uso	 do	 PowerPoint,	 que	

																																																								

25	 A	 Alma	 e	 a	 Gente	 -	 II	 #34	 -	 Almeida	 Garrett	 e	 o	 Romantismo.	 (2015).	 Consultado	 em	 02-11-2019.	
YouTube:	https://www.youtube.com/watch?v=bSHX70M9B5k	
26	PEREIRA,	Maria	João	(et	al)	 -	Palavras	10	-	10.º	Ano	–	Manual	Didático.	1ª	ed.	Porto:	Areal	
Editora,	2015.	ISBN	978-989-647-932-9	
27	DoAlvoroçoQueFoiNaCidade	-	Crónica	de	D.	João	I	de	Fernão	Lopes.	(2015).	Consultado	em	02-11-2019.	
YouTube:	https://www.youtube.com/watch?v=gpWSF8ZMK_0			
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possibilita	um	reconhecimento	também	visual,	direcionam	o	aluno	a	uma	compreensão	

eficaz.	Dionísio	(2014),	ao	defender	o	uso	de	recursos	digitais,	afirma	que	"os	recursos	

audiovisuais	têm	muitas	vantagens,	como	o	facto	de	serem	recursos	comuns	na	vida	do	

estudante,	fáceis	de	entender	devido	às	 imagens;	obrigam	a	uma	maior	atenção,	são	

motivadores,	 fomentam	 a	 interação	 entre	 os	 alunos,	 permitem	 também	 ao	 aluno	

identificar-se	com	os	estudantes"	(p.	69).	

A	 segunda	 aula	 iniciou-se	 com	 a	 formação	 de	 cinco	 grupos,	 e	 cada	 um	 teve	 como	

propósito	a	análise	de	um	aspeto	referente	à	crónica:	narrador,	personagens,	espaço,	

recursos	de	linguagem	e	recursos	estilísticos	(Anexo	06).	A	professora	estagiária,	como	

mediadora,	esteve	presente	para	esclarecer	possíveis	dúvidas	durante	a	realização	dos	

exercícios	e	também	contou	com	uma	grelha	de	observação	e	avaliação	(Anexo	07),	que	

serviu	para	recolha	de	dados	para	este	trabalho	de	investigação-ação.	

As	 atividades	 em	 grupo,	 além	 de	 serem	 efetivamente	 uma	 importante	 estratégia	

didática,	desenvolvem	no	aluno	a	autonomia.	Segundo	Madalena	Contente	(1995),		

colocar	 o	 aluno	 em	 situação	 de	 autonomia,	 contribui	 para	 que	 o	 papel	 do	

professor	 seja	 permanente	 e	 mais	 diversificado,	 (...)	 podendo	 amenizar	

pequenos	conflitos	que	possam	surgir	entre	os	alunos,	evitando	que	ele	próprio	

(o	 professor)	 seja	 o	 centro	 do	 ensino	 e	 permitindo	 assim	 uma	 repartição	

equitativa	das	tarefas	e	intervindo	para	evitar	um	maior	insucesso	escolar	(p.	76).	

Previamente,	os	alunos	foram	convidados	a	fazer	uma	captura	do	áudio,	por	meio	da	

gravação	de	voz	do	processo	pelos	quais	chegariam	às	respostas.	Pretendia-se	analisar	

também	a	participação	e	a	colaboração	de	cada	um,	visto	que,	num	trabalho	em	grupo,	

esta	 verificação	 fica	 impossibilitada.	 A	 maneira	 como	 recordaram	 os	 conceitos	 foi	

benéfica	 para	 assim,	 posteriormente,	 lidar	 com	 possíveis	 lacunas	 em	 relação	 ao	

conteúdo.	Esta	dinâmica	tinha	como	finalidade	motivar	todos	os	alunos	a	participarem,	

mostrando-lhes	 que	 a	 colaboração	 e	 troca	 de	 ideias	 é	 de	 extrema	 importância	 num	

trabalho	em	grupo.	Mais	adiante	serão	apresentados	e	discutidos	os	resultados.	

Esta	 atividade	 tinha	 por	 objetivo	 levar	 os	 alunos	 a	 uma	 análise	 das	 categorias	 da	

narrativa	 e	 dos	 recursos	 estilísticos	 da	 obra	 estudada	 baseada	 na	 cooperação	 entre	

colegas,	já	que	foi	realizada	em	grupo.	Ao	terminarem,	apresentaram	à	turma	oralmente	
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e,	simultaneamente,	um	outro	componente	registava	o	conteúdo	no	mapa	conceptual.	

Os	 alunos	 ouvintes	 podiam	 questionar	 os	 colegas,	 caso	 necessitassem	 de	

esclarecimentos.	A	professora	chamava	a	atenção	para	os	aspetos	não	conseguidos	ou	

mediava	alterações	importantes	para	que	o	conteúdo	fosse	bem	colocado.	

De	 seguida,	 os	 resultados	 das	 análises	 dos	 grupos	 foram	 registados	 num	 mapa	

conceptual	(Anexo	08).	Os	mapas	conceptuais,	por	serem	uma	estratégia	da	"teoria	de	

aprendizagem	 significativa",	 permitem	uma	organização	 efetiva	 do	 que	 foi	 recolhido	

nesta	atividade.	

Os	 mapas	 conceptuais,	 tanto	 globais	 como	 específicos,	 construídos	 para	 as	

leituras,	podem	ajudar	o	estudante	a	abordar	toda	a	matéria	do	seu	curso	de	um	

modo	mais	significativo.	(...)	Os	mapas	conceptuais	podem	ser	úteis	não	só	para	

compreender	 os	 livros	 de	 textos	 escolares	 típicos	 mas	 também	 para	

compreender	melhor	obras	literárias	tais	como	romances.	(p.	61-62)	

O	mapa	conceptual	apresenta	apenas	as	informações	principais,	de	forma	a	sintetizar	o	

conteúdo	 e	 organizá-lo	 em	 forma	 de	 organograma.	 É	 comum	 não	 haver	 mapas	

conceptuais	 iguais,	 pois	 cada	 aluno	 possui	 uma	 forma	 diferente	 de	 organização,	

entretanto,	neste	caso,	a	professora	estagiária	apresentou	um	modelo	para	que	todos	

também	pudessem	entender	a	estratégia.	

Em	1977,	uma	autora	chamada	Marli	Moreira	cria	um	dos	primeiros	mapas	conceptuais	

como	 ponto	 de	 referência	 para	 organizar	 o	 ensino	 da	 literatura,	 naquele	momento,	

ainda	não	se	rotulavam	as	 linhas	que	uniam	os	conceitos	(Apêndice	01).	Foi	decidido	

então,	a	partir	deste	modelo,	criar	um	que	 fosse	ponto	de	referência	para	os	alunos	

completarem,	neste	enquadramento,	apenas	as	categorias	da	narrativa.	
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Figura	12-	Exemplo	de	um	mapa	conceptual	registado	pelos	alunos	

	
	

Este	exercício	tinha	como	propósito	unir	e	organizar	os	resultados	de	cada	grupo,	para	

que	todos	os	alunos	fossem	capazes	de	tomar	conhecimento	da	análise	completa	do	

excerto	estudado.	Foram	convidados	a	apresentar	oralmente	à	turma	e	a	preencher	no	

quadro	 o	 mapa	 projetado.	 Após	 cada	 grupo	 completar	 a	 sua	 parte,	 os	 alunos,	

individualmente,	registaram	cada	qual	o	seu	mapa	conceptual.	

A	intenção	era	sistematizar	o	trabalho	realizado	e	tentar	perceber	se	existia	algum	ponto	

que	devesse	ser	esclarecido	e	retomado.	Ao	mesmo	tempo,	pretendia	medir	o	grau	de	

compreensão	em	relação	à	leitura	realizada,	dado	que,	ao	desmembrar	as	categorias	da	

narrativa,	um	grupo	deveria	apresentar-se	ao	outro	o	conteúdo	obtido,	e,	neste	sentido,	

através	desta	troca	conseguiriam	perceber	o	que	tinham	compreendido.	

No	 final	da	aula,	a	professora	estagiária	 registou	o	 trabalho	para	casa.	Tratava-se	da	

elaboração	de	uma	síntese	do	texto	de	acordo	com	os	fragmentos	estudados	(Anexo	

09).	A	síntese,	realizada	pelos	alunos,	tem	um	papel	importante	para	a	compreensão	do	

texto,	e	também	ajuda	na	melhor	fixação	do	tema	proposto,	além	de	ser	considerada	
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uma	 estratégia	 eficiente	 de	 pós-leitura,	 ou	 como	 Isabel	 Solé	 (2000)	 denomina	

estrategias	para	después	de	la	lectura.	

Seguramente,	Isabel	Solé	considera	a	proposta	de	escrita	de	uma	síntese/resumo	pouco	

habitual	em	sala	de	aula,	mas	é	frequente	que	se	peça	aos	alunos	que	encontrem	a	ideia	

principal	do	texto,	em	contrapartida	defende	que	o	resumo	é	um	processo	pelo	qual	o	

aluno	deve	passar,	no	momento	de	compreender	o	texto,	para	que	ele	possa	identificar	

a	ideia	principal.	É	um	processo	obrigatório,	como	refere	a	autora:	

Probablemente	considere	usted	que	casi	tiene	el	resumen,	pero	no	lo	tiene	del	

todo;	 o	 dicho	 de	 otro	 modo,	 que	 la	 indentificación	 del	 tema	 y	 de	 la	 ideas	

fundamentales	 contenidas	 en	 un	 texto	 le	 dan	 una	 base	 importante	 para	

resumirlo,	pero	éste	–	el	resumen	–	requiere	de	una	concreción,	de	una	forma	

escrita	 y	 de	 un	 sistema	 de	 relaciones	 que	 en	 general	 no	 se	 desprende	

directamente	de	a	 identificación	o	construcción	de	las	 ideas	principales.	(Solé,	

2000,	p.	126)	

Fez-se	uma	breve	explicação	de	como	elaborar	a	síntese	de	cada	fragmento,	visto	que	

os	 alunos	 já	 tinham	 trabalhado	 dentro	 dos	 programas	 anteriores,	 técnicas	 de	 como	

escrevê-la.	 A	 apresentação	 das	 sínteses	 foi	 realizada	 na	 última	 aula	 desta	 unidade	

didática,	 e,	 coletivamente	 foi	 montada	 uma	 síntese	 para	 consolidação	 do	 excerto	

estudado.	

Alguns	pontos	foram	destacados,	principalmente	em	relação	à	repetição	de	ideias,	pois,	

alguns	 alunos,	 mesmo	 com	 os	 fragmentos	 já	 expostos,	 repetiram	 informações.	

Observou-se	que	ainda	 faltou	uma	 leitura	global	ao	 finalizarem	a	síntese,	 como	uma	

revisão	para	corrigir	pequenos	equívocos.	

Também	se	observa	o	não	cumprimento	da	instrução	que	solicita	a	escrita	entre	80	e	

100	palavras.		A	figura	13	traz	nitidamente	esta	falha,	enquanto	a	figura	14	apresenta	

uma	síntese	mais	eficiente	e	clara.		
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Figura	13-	Exemplo	de	síntese	escrita	pelo	aluno	A		

 
 

Após	a	realização	da	síntese	global,	os	alunos	perceberam	como	escrever	de	maneira	

mais	eficaz,	sem	colocar	tantos	detalhes,	apenas	restringindo	as	principais	informações,	

para	que	assim	a	ideia	central	seja	mais	clara	e	objetiva.	
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Figura	14-	Exemplo	de	síntese	escrita	pelo	aluno	B	

	

3.3.4. Unidade	Didática	04	

Nos	dias	20,	21	e	22	de	novembro	de	2019,	a	turma	do	11º.		H,	pela	primeira	vez,	fez	

parte	deste	trabalho	de	investigação-ação.	Os	três	blocos	de	quarenta	e	cinco	minutos	

foram	dedicados	ao	estudo	sobre	o	discurso	político.	

O	discurso	político	era	parte	integrante	do	manual	do	aluno	Palavras	11	e	trazia	como	

texto	principal	o	discurso	de	abertura	da	Feira	do	Livro	de	Frankfurt,	de	Luíz	Ruffato,	um	

escritor	 brasileiro.	 A	 professora	 orientadora	 achou	 interessante	 que	 esta	 unidade	

didática	 fosse	 preparada	 e	 lecionada	 pela	 professora	 estagiária,	 cuja	 nacionalidade	

também	é	brasileira.	Sendo	assim,	as	referências	do	texto	poderiam	ser	explicadas	de	

maneira	mais	adequada.	
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Relativamente	 ao	 discurso	 político,	 o	 programa	 preconiza	 o	 desenvolvimento	 da	

capacidade	de	expor	e	argumentar,	com	eloquência	e	respeitando	a	dimensão	ética	e	

social	 do	 género.	 Sublinha	 que	 o	 seu	 caráter	 persuasivo	 depende	 da	 validade	 e	 da	

coerência	 da	 argumentação,	 bem	 como	 dos	 recursos	 verbais	 e	 não	 verbais	 como	 a	

dicção,	a	postura,	o	tom	de	voz,	entre	outros.		

Escolheu-se	 iniciar	 a	 leitura	 do	 texto	 juntamente	 ao	 vídeo	do	discurso28.	O	 vídeo	 foi	

editado,	 assim	 como	 o	 texto	 que	 o	 manual	 dos	 alunos	 trazia,	 para	 que	 o	

acompanhamento	fiel	da	leitura	fosse	possível.	O	tema	do	discurso	político	motivou	a	

implementação	de	atividades	durante	e	após	a	sua	leitura.	

Durante	a	leitura	e	o	visionamento,	os	alunos	foram	convidados	a	questionar	palavras	

que	 não	 conheciam	 e,	 neste	 momento,	 até	 mesmo	 a	 professora	 orientadora	

surpreendeu-se	com	algumas	definições	dadas,	pois	mesmo	se	tratando	de	um	texto	de	

língua	 portuguesa,	 algumas	 palavras	 possuem	 significados	 variados,	 principalmente,	

quando	 são	usadas	 para	 referirem-se	 a	 contexto	histórico,	 cultural,	 socioeconómico,	

etc.	

Para	exemplificar,	um	aluno	questionou	a	palavra	“periferia”.	A	definição	dicionarizada29	

explica:	1.	Contorno	de	uma	figura	curvilínea;	2.	Circunferência,	círculo;	3.	Superfície	de	

um	sólido;	4.	Contorno	de	um	corpo	ou	de	uma	superfície;	5.	Zona	próxima	ou	vizinha.	

Neste	momento,	 um	outro	 aluno	 interferiu	 e	 explicou:	 "é	 como	na	matemática,	 nas	

extremidades,	longe	do	centro".	Apesar	das	explicações	estarem	corretas,	a	professora	

estagiária	 explicou	 que,	 como	 se	 tratava	 de	 uma	 palavra	 utilizada	 para	 explicar	 um	

contexto	brasileiro,	a	palavra	“periferia”	apresentava	um	significado	diferente:	é	o	local	

onde	moram	as	pessoas	mais	pobres,	são	os	lugares	mais	conhecidos	mundialmente	por	

favelas	ou	comunidades.	E,	por	curiosidade,	elas	não	são	afastadas	do	centro,	muitas	

vezes	 são	no	próprio	 centro	da	 cidade.	Hoje	a	proposta	defendida	é	a	de	 "não	mais	

continuar	concebendo	periferia(s)	como	um	lugar	longe,	distante	fisicamente	de	algum	

ponto	central,	uma	vez	que	não	mais	o	distanciamento	“geométrico”	é	o	determinante	

																																																								

28		Discurso	de	Luiz	Ruffato	na	Feira	do	Livro	de	Frankfurt	2013	(adaptado).	(2014).	Consultado	em	10-11-
2019.	YouTube:	https://www.youtube.com/watch?v=tsqcziX5_6E			
29	 "periferia",	 in	 Dicionário	 Priberam	 da	 Língua	 Portuguesa	 [em	 linha],	 2008-2020,	
https://dicionario.priberam.org/periferia,	consultado	em	09-04-2020. 
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das	relações	socioespacias	nos	espaços	urbanos".	(Ritter,	C.	&	Firkowski,	O.L.C.F.,	2009,	

p.01)	

Com	 a	 utilização	 de	 uma	 apresentação	 criada	 no	 PowerPoint	 (Anexo	 10),	 exibiu-se	

imagens	que	também	explicavam	muitas	das	referências	que	o	discurso	trazia.	Imagens	

que	 foram	 cruciais	 para	 o	 entendimento	 do	 texto.	 Os	 alunos	 puderam	 participar	

oralmente	sobre	o	conceito	das	palavras,	visto	que	a	professora	estagiária	optou	por	

utilizar	 uma	 estratégia	 que	 compõe	 o	 Plano	 Nacional	 de	 Leitura,	 estratégias	 de	

descoberta	do	significado,	e	somente	desvendou	a	definição	de	palavras	que	precisavam	

de	um	conhecimento	de	mundo	específico.	

De	modo	a	registar	a	estratégia	adotada,	a	figura	15	apresenta	o	procedimento	que	o	

professor	deve	adotar	em	suas	aulas	para	que	os	alunos,	automaticamente,	realizem	

durante	a	leitura	de	um	texto.	

Figura	15-	Estratégia	de	descoberta	do	significado	
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Fonte:	(Cf.	Lubliner	&	Smetana,	2005)	30	

De	seguida,	após	conhecerem	as	palavras	do	texto	e	discutirem	sobre	a	mensagem	que	

o	texto	quer	apresentar,	os	alunos	foram	postos	a	realizar	uma	atividade,	pertencente	

ao	manual	do	aluno,	sobre	a	estrutura	interna	do	texto,	onde	teriam	de	relacionar	uma	

informação	selecionada	a	uma	frase	exemplificativa.	Para	uma	dinamização	e	integração	

da	 atividade,	 a	 professora	 estagiária	 preparou	 fichas	 para	 que	 os	 pares	 pudessem	

espalhá-las	à	mesa	e	relacioná-las.	O	objetivo	foi	o	mesmo	proposto	pelo	manual,	porém	

esta	prática	motivou-os	para	a	realização,	visto	que	recebiam	estas	fichas	embaralhadas	

e	juntos	deveriam	colocá-las	em	ordem.	No	tempo	estipulado	pela	professora,	os	alunos	

fizeram	a	correção	e,	oralmente,	explicaram	o	porquê	de	cada	relação.	

Figura	16-	Atividade	remodelada	sobre	a	estrutura	interna	do	texto.	

a)	interrogação	sobre	o	
que	significa	ser	escritor	
no	Brasil.	

8.	"O	que	significa	ser	um	escritor	num	país	situado	na	periferia	do	mundo,	um	
lugar	onde	o	termo	capitalismo	selvagem	definitivamente	não	é	uma	metáfora?"	

b)	Cruzamento	do	olhar	
exterior	com	o	de	quem	
olha	o	Brasil	de	dentro.	

6."Ora	o	Brasil	surge	como	uma	região	exótica,	de	praias	paradisíacas,	florestas	
edênicas,	carnaval,	capoeira	e	futebol:	ora	como	um	lugar	execrável,	de	violência	
urbana,	exploração	da	prostituição	infantil,	desrespeitos	aos	direitos	humanos	e	
desdém	pela	natureza".	

c)	Confirmação	da	
dicotomia	entre	economia	
e	sociedade.	

4.	"Agora,	somos	a	sétima	economia	do	planeta.	E	permanecemos	em	terceiro	
lugar	entre	os	mais	desiguais	entre	todos...”	

d)	Constatação	do	
domínio	da	violência	e	
indiferença	do	Brasil.	

5.	“um	lugar	execrável	de	violência	urbana,	exploração	da	prostituição	infantil,	
desrespeito	aos	direitos	humanos	e	desdém	pela	natureza".	

e)	Denúncia	do	
analfabetismo	da	
população	brasileira.	

2.	"o	que	significa	habitar	essa	região	situada	na	periferia	do	mundo,	escrever	em	
português	para	leitores	quase	inexistentes,	lutar,	enfim,	todos	os	dias,	para	
construir,	em	meio	a	adversidades,	um	sentido	para	a	vida”.	

f)	Afirmação	da	cultura	
literária.	 1.	“tive	um	destino	modificado	pelo	contacto,	embora,	fortuito,	com	os	livros”.		

g)	Retoma	da	interrogação	
inicial.	

7.	“Volto,	então,	à	pergunta	inicial:	o	que	significa	habitar	essa	região	situada	na	
periferia	do	mundo,	escrever	em	português	para	leitores	quase	inexistentes,	
lutar,	enfim,	todos	os	dias,	para	construir,	em	meio	a	adversidades,	um	sentido	
para	a	vida?”	

																																																								

30	DUARTE,	Inês.	PNEP	-	O	conhecimento	da	língua:	desenvolver	a	consciência	lexical.	1ª	ed.	Direção-Geral	
de	Inovação	e	Desenvolvimento	Curricular.	Lisboa:	Ministério	da	Educação,	2011.	ISBN	978-972-742-338-
5.	p.	27.	
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h)	Afirmação	do	papel	
transformador	da	
literatura.	

9.	“Para	me	contrapor	a	tudo	isso	escrevo:	quero	afetar	o	leitor,	modificá-lo,	para	
transformar	o	mundo".	

Fonte:	PEREIRA,	Maria	João	(et	al).	Palavras	11	-	11.º	Ano	–	Manual	Didático.	1ª	ed.	Porto:	Areal	

Editora,	2015.	ISBN	978-989-767-128-9	

	

Figura	17-	Registro	fotográfico	da	aplicação	da	atividade.	

	 	
Fotografia:	Cintia	Maria	Negrini	

	

Um	segundo	discurso	político31	foi	inserido	na	sequência	e,	a	partir	da	abordagem	deste	

discurso,	os	alunos	puderam	comparar	as	características	orais	e	visuais	do	gênero.	Para	

além	disso,	foi	elaborado	um	guião	de	audição	que	demandava	atenção	quanto	ao	que	

era	dito	em	cada	discurso	e	outras	características	também	visuais.	

A	grelha	a	ser	preenchida,	conforme	modelo	abaixo,	era	comum	para	os	dois	discursos.	

																																																								

31	"Sim,	nós	conseguimos":	o	último	discurso	do	Presidente	Obama.	(2017).	Consultado	em	10-11-2019.	
Publico:	https://www.publico.pt/2017/01/11/mundo/video/sim-nos-conseguimos-o-ultimo-discurso-do-
presidente-obama-20170111-151156	
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Figura	18-	Grelha	de	orientação	para	o	guião	de	audição.	

	
Os	vídeos	foram	mais	uma	vez	reproduzidos	aos	pares	para	que	pudessem	registar	as	

observações	 pertinentes.	 No	 momento	 da	 atividade,	 não	 apresentaram	 grandes	

dúvidas,	porém,	confundiram-se	no	 item	6,	pois	não	sabiam	o	que	era	“recursos	não	

verbais”	 e,	 como	 era	 uma	 dúvida	 majoritária,	 a	 professora	 estagiária	 explicou	 a	

diferença	entre	linguagem	verbal	e	não	verbal,	expondo	exemplos,	e	assim,	os	alunos	

deram	 continuidade	 ao	 exercício.	 O	 item	 4	 foi	 inutilizado,	 uma	 vez	 que	 já	 tomaram	

conhecimento	das	palavras	na	primeira	parte	da	aula.	

Figura	19-	Grelha	de	audição	do	vídeo	do	discurso	de	Luíz	Ruffato	
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Figura	20-	Grelha	de	audição	do	vídeo	do	discurso	Barack	Obama	

	
	

Com	 esta	 atividade,	 pretendia-se	 que	 os	 alunos	 ativassem	 os	 seus	 conhecimentos	

prévios,	para	que	lhes	fosse	mais	fácil	aceder	ao	conteúdo	e	estrutura	do	texto.	Uma	

síntese	coletiva	foi	escrita	no	quadro	para	facilitar	e	consolidar	o	que	se	entendeu	por	

discurso	político	como	género	textual.		

Por	fim,	a	estratégia	de	pós-leitura	foi	aplicada	através	de	uma	proposta	de	escrita	de	

um	 texto	 de	 opinião	 (Anexo	 11).	 Dois	 temas	 foram	 sugeridos	 e	 a	 partir	 da	 reflexão	

realizada	em	aula	através	dos	textos	apresentados,	os	estudantes	foram	provocados	a	

relacionar	o	que	leram	com	as	suas	opiniões	e	saberes,	e	também	utilizar	 inferências	

para	apresentar	um	ponto	de	vista,	"esta	classe	de	inferencias	extralinguales	se	pueden	

extender	a	procesos	posteriores	(postlectura)	de	recuperación	de	la	información	con	el	

fin	de	enriquecer	la	representación	del	texto".	(Acquaroni,	2004,	p.	13)	

O	texto	de	opinião	é	considerado	uma	importante	atividade	de	pós-leitura,	dado	que	

nela	os	alunos	foram	provocados	a	avaliar	o	que	leram,	emitindo	considerações	sobre	a	

sua	estrutura,	o	seu	conteúdo,	concordando	ou	discordando	das	opiniões	do	autor	e	

fundamentando	os	argumentos.	Na	realidade,	a	leitura	crítica	tem	um	caráter	avaliador	

e	nela	prepondera	a	formação	do	leitor,	suas	ideias	e	o	conhecimento	do	que	foi	lido.	

A	 proposta	 apresentada	 aqui	 neste	 subcapítulo	 consiste	 em	 escrever	 sobre	 "a	

importância	do	respeito	pelos	direitos	humanos	na	construção	de	sociedade	mais	dignas	

e	 solidárias".	 Receberam	 orientações	 para	 que	 realizassem	 o	 processo	 de	 escrita	
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seguindo	 a	 teoria	 de	 Hayes	 e	 Flower,	 foram	 orientados	 a	 respeitar	 as	 três	 fases	 do	

processo	 de	 escrita:	 a	 planificação,	 a	 textualização	 e	 a	 revisão.	 A	 planificação,	 que	

aborda	todo	o	trabalho	prévio	de	documentação,	permite	estruturar	melhor	o	texto.	A	

textualização	 "capacidade	 de	 dar	 instruções	 textuais	 explícitas	 que	 possam	 guiar	 o	

receptor	 na	 (re)construção	 da	 textualidade"	 e	 a	 revisão	 permitir-lhes-á	 fazer	 “uma	

leitura	crítica	para	detectar	incorreções”,	“um	aperfeiçoamento	do	texto,	que	se	traduz	

na	correção	das	falhas	e	numa	nova	textualização.”32	

	

Figura	21-	Exemplo	de	texto	de	opinião	obtido	através	do	registo	do	aluno	A	

	
	

																																																								

32 FONSECA,	Fernanda	Irene	Araújo	Barros.	Pedagogia	da	escrita:	perspectivas.	Ed.	Lit.	Porto:	Porto	
Editora,	1994.	ISBN	9720401141.	p.	117. 
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Figura	22-	Exemplo	de	texto	de	opinião	obtido	através	do	registo	do	aluno	B	

	
	

Nas	figuras	21	e	22,	os	estudantes	apresentaram	diferentes	pontos	de	vista	baseados	

nos	textos	lidos	em	sala	de	aula	e	de	acordo	com	o	conhecimento	de	mundo	pessoal.		

Para	que	esta	 atividade	 tivesse	alcançado	uma	maior	 complexidade	de	pensamento,	

para	 que	 saísse	 do	 senso	 comum,	 deveria	 ter	 acontecido	 um	 debate	 sobre	 a	

problemática,	 a	 fim	 de	 trabalhar	 com	 o	 posicionamento	 de	 ideias,	 já	 que	 o	 debate	

desempenha	 um	 papel	 fundamental	 na	 capacidade	 de	 argumentar	 ou	 contra-	

-argumentar.	 Entretanto,	 a	 proposta	 não	 foi	 autorizada	 pela	 professora	 orientadora,	

pois	entre	a	preparação	e	concretização	do	debate	os	alunos	poderiam	se	atrasar	na	

continuidade	do	programa.	

Em	suma,	com	a	escrita	do	texto	de	opinião,	foi	possível	avaliar	se	os	alunos	adquiriram	

os	 conhecimentos	 previstos	 e	 se	 as	 estratégias	 e	 as	 atividades	 propostas	 foram	
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adequadas	aos	objetivos	pretendidos.	Os	estudantes	apresentaram	inferências	no	texto,	

que	 trouxeram	da	sua	própria	 formação	e	por	 fim	argumentaram	de	 forma	eficaz	as	

opiniões	referentes	à	temática.	Os	detalhes	estão	expostos	no	gráfico	06	do	subcapítulo	

3.4.2.	

	

3.3.5. Unidade	Didática	05	

Esta	unidade	didática	teve	início	no	dia	10	de	janeiro	de	2020,	na	turma	do	10.o	Ano	A	e	

foi	constituída	por	três	aulas	de	45	minutos.	Dando	continuidade	ao	presente	trabalho	

de	 investigação-ação,	 as	 aulas	 a	 seguir	 apresentadas	 foram	 implementadas	 com	 o	

objetivo	de	trabalhar	com	estratégias	de	compreensão	de	leitura,	precisamente,	a	pós-

-leitura.		

Mais	uma	vez	reitera-se	a	necessidade	de	esclarecer	que	a	estratégia	tem	se	mostrado	

primordial	para	que	os	alunos	alcancem	níveis	melhores	na	compreensão	da	leitura.	No	

capítulo	 2	 deste	 trabalho,	 percebemos	 a	 importância	 que	 tem	 este	 processo,	 assim	

como	afirma	a	investigadora	Díaz	Cercado	(2017),		

es	 un	 proceso	 complejo	 y	 exigente,	 y	 supone	 siempre	 comprender	 el	 texto.	

Comprender	un	texto	significa	captar	y	generar	significados	para	lo	leído,	usando	

determinados	 procesos	 cognitivos	 y	 meta	 cognitivos	 que	 ayudan	 a	 leer	

pensando.	Estos	son	procesos	claves	para	poder	aprender	contenidos	a	partir	de	

lo	que	se	lee	y	de	manera	independiente	(p.	19).	

A	 unidade	 didática	 foi	 planeada	 em	 conformidade	 com	 os	 objetivos	 específicos	 do	

programa	a	seguir	apresentados.	

Domínio	da	Leitura:	

-	Ler	e	interpretar	textos	de	diferentes	géneros	e	graus	de	complexidade.	

-	Utilizar	procedimentos	adequados	ao	registo	e	ao	tratamento	da	informação.	

-	Ler	para	apreciar	criticamente	textos	variados.	

	

Domínio	da	Escrita	

-	Escrever	textos	de	diferentes	géneros	e	finalidades.	

-	Registar	a	compreensão	do	texto.	
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Domínio	da	Educação	Literária:	

-	Ler	e	interpretar	textos	literários.	

-	Apreciar	textos	literários.	

-	Conhecer	o	autor	Gil	Vicente	e	sua	obra	"Farsa	de	Inês	Pereira".	

	

As	 aulas	 deram	 início	 à	 "sequência	 três"	 do	 manual	 adotado	 Palavras	 10.	 É	

imprescindível	lembrar	que	o	conteúdo	relativo	ao	século	XV	havia	sido	finalizado	e	que,	

sendo	o	programa	elaborado	de	forma	diacrónica,	os	alunos	iniciaram,	nesta	unidade	

didática,	o	estudo	do	século	XVI.	Gil	Vicente	foi,	assim,	a	figura	central	desta	sequência,	

cujo	tema	foi	o	"Estudo	do	teatro	vicentino	e	a	obra	‘Farsa	de	Inês	Pereira'".		

A	primeira	aula	foi	iniciada	de	maneira	expositiva.	Com	a	utilização	do	software	digital,	

o	PowerPoint	(Anexo	12),	a	professora	estagiária	direcionou	os	alunos	para	a	descoberta	

do	autor	a	ser	estudado.	Tratava-se	de	Gil	Vicente,	autor	que	está	presente	no	Programa	

e	Metas	Curriculares	de	Português	do	Ensino	Básico	do	9.o.	Ano.	Assim,	provocando	os	

alunos	com	algumas	características	da	figura	em	questão,	ele	foi	descoberto.		

Recordaram-se	do	que	já	foi	aprendido	sobre	o	autor,	em	anos	anteriores,	e	fez-se,	no	

quadro,	um	registo	das	características	recolhidas	a	fim	de	criar	uma	pequena	síntese.	

Neste	 exercício,	 a	 síntese	 foi	 realizada	 de	 forma	 dedutiva	 e	 teve	 como	 objetivo	

sistematizar	os	 conceitos	que	os	alunos	adquiriram	ao	 longo	do	processo	de	ensino-	

-aprendizagem.	 É	 importante	 organizar	 o	 uso	 destas	 estratégias	 para	 efetivar	 o	 seu	

principal	objetivo.	

A	organização	e	classificação	de	estratégias	de	ensino	pode	 também	ser	 feita	

tendo	em	atenção	modelos	de	ensino	e	aprendizagem	(...).	A.	Ribeiro	e	L.	Ribeiro	

(1989)	 consideram	 que	 há	 duas	 estratégias	 que	 sobressaem:	 a	 indutiva	 e	 a	

dedutiva:	A	indutiva	caracteriza-se	pelo	facto	de	o	professor	solicitar	aos	alunos	

que	observem	e	analisem	dados	ou	exemplos,	para	 concluírem	enunciando	o	

conceito	ou	 generalização.	 Por	 seu	 turno,	 na	 estratégia	dedutiva,	 o	professor	

apresenta	 o	 conceito	 ou	 generalização	 e,	 normalmente,	 solicita	 aos	 alunos	 a	

clarificação	 dos	 termos	 utilizados	 para	 definir	 o	 conceito	 ou	 descrever	 a	

generalização;	depois	apresenta	um	exemplo	e	solicita	ao	aluno	a	organização	
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de	outros	exemplos.	(Roldão,	2009,	p.	71)	

De	seguida,	os	alunos	foram	orientados	para	preencherem	um	guião	de	audição	(Anexo	

13),	após	o	visionamento	de	um	documentário	intitulado	“Gil	Vicente	–	Vida	e	Obra”,	da	

emissora	RTP33,	que	se	encontra	na	plataforma	YouTube.	O	vídeo	possui	o	 tempo	de	

aproximadamente	nove	minutos	e	apresenta	uma	série	de	informações	acerca	do	tema.	

A	 saber:	 contexto	 histórico,	 vida	 social	 e	 pessoal	 de	 Gil	 Vicente,	 detalhes	 sobre	 sua	

última	obra	e	obras	desaparecidas.	

Uma	primeira	leitura	do	guião	foi	realizada	pela	professora	estagiária	antes	da	primeira	

reprodução.	Dessa	 forma,	 os	 alunos	 ficariam	mais	 atentos	 ao	 conteúdo	que	o	 vídeo	

apresenta,	pois	 teriam	de	 responder	a	uma	série	de	questões	que	compõem	o	 teste	

referido,	"si	los	estudiantes	conocen	por	adelantado	que	tienen	que	producir	cierto	tipo	

de	 respuesta,	 inmediatamente	 tendrán	un	propósito	cuando	escuchen,	y	 sabrán	qué	

tipo	de	información	deben	esperar	y	cómo	reaccionar	a	la	misma".	(Cubillo,	P.C.	et	al.,	

2005,	p.	14).	Desse	modo,	 fez-se	o	preenchimento	parcial	do	guião,	visto	que	houve	

necessidade	de	uma	segunda	audição	para	que	a	grelha	fosse	integralmente	preenchida.	

A	compreensão	auditiva	possui	uma	série	de	aspetos	que	vão	desde	o	mais	 simples,	

fonema,	 ao	 mais	 complexo,	 significado,	 além	 de	 trabalhar	 com	 a	 entonação	 e	 a	

velocidade	de	como	a	mensagem	é	transmitida.	Por	este	motivo	a	atividade	deve	ser	

bem	explicada	 e	 orientada;	 sendo	 assim,	 os	 estudantes	 não	 se	 perdem	ao	 longo	 do	

conteúdo.	Ao	término	da	atividade,	os	alunos,	oralmente,	realizaram	uma	síntese	das	

principais	características	de	Gil	Vicente	e	de	suas	obras,	formando	opiniões	acerca	dos	

assuntos	tratados	por	ele	em	suas	obras,	entre	outros.	Esta	síntese	foi	escrita	no	quadro	

pela	professora	estagiária.	

Reitera-se	a	importância	da	sequência	de	estratégias:	a	pré-leitura,	realizada	por	meio	

da	provocação	quanto	ao	conteúdo	que	seria	abordado;	a	leitura	em	si,	que	foi,	neste	

caso,	 trabalhada	 com	 o	 guião	 de	 audição	 e	 comparada	 com	 o	 texto	 sugerido	 pelo	

manual;	a	pós-leitura,	que	permitiu	a	elaboração	de	uma	síntese	referente	ao	texto	e	

vídeo	apresentados.	

																																																								

33	 Gil	 Vicente	 -	 Vida	 e	 Obra.	 (2014).	 Consultado	 em	 13-12-2019.	 YouTube:	
https://www.youtube.com/watch?v=xI5keH8rLkQ	
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Esta	 síntese	 (figura	23)	 foi	 escrita	diretamente	no	quadro	 com	sugestões	ditas	pelos	

alunos,	 e	 a	professora	estagiária	 trabalhou	a	 coesão	e	 coerência	destas	 informações	

para	que	se	formasse	um	só	texto.	

	

Figura	23-	Exemplo	de	síntese	coletiva	elaborada	pelos	alunos			

	
	

O	guião	foi	projetado	no	quadro	com	as	soluções	dos	alunos.	A	professora	estagiária	

propôs-se	 enviar	 o	 link	 do	 vídeo,	 o	 guião	 completo	 e	 a	 síntese	 para	 os	 e-mails	

particulares,	para	tomarem	notas	no	momento	de	estudo	individual.	
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Figura	24-	Exemplo	de	registos	dos	alunos	-	Guião	de	Audição			

	

	

Para	continuidade	das	aulas,	foi	introduzido	o	estudo	da	obra	“Farsa	de	Inês	Pereira”,	

de	 Gil	 Vicente.	 Como	 atividade	 de	 pré-leitura,	 algumas	 características	 foram	

apresentadas,	como:	local	da	representação,	ano,	curiosidades,	entre	outros	aspetos.	

Estas	 referências	 antes	 da	 leitura	 “preparam	 os	 alunos	 para	 o	 conteúdo	 do	 texto,	

direcionam	 seus	 pensamentos,	 criam	 expectativas	 para	 a	 leitura,	 estimulam	 seu	

interesse,	 aguçam	 a	 sua	 curiosidade	 e,	 acima	 de	 tudo,	 proporcionam	uma	 atividade	

intelectual	desde	o	início	do	processo	[de	leitura].”	(Taglieber	&	Pereira,	1997,	p.75).	

A	obra	"Farsa	de	Inês	Pereira"	está	dividida,	no	manual	didático	Palavras	10,	em	quatro	

partes:	1.	Um	sonho	de	futuro;	2.	Um	sonho	adiado;	3.	E	o	sonho	torna-se	pesadelo	e	4.	



120	

De	volta	ao	sonho.		

Para	 dar	 início	 à	 primeira	 parte,	 os	 alunos	 acompanharam	 o	 texto	 no	 manual,	

juntamente	 com	 o	 áudio	 reproduzido	 no	 YouTube.	 Sendo	 uma	 leitura	 dramatizada,	

conseguiram	 compreender	 melhor,	 visto	 que	 o	 português	 apresenta	 uma	 versão	

diferente	da	atual.	Portanto,	a	entoação	e	os	efeitos	sonoros	 foram	primordiais	para	

uma	melhor	compreensão.	

A	questionação	fez	parte	do	estudo	do	texto	e,	como	recurso	essencial,	o	PowerPoint	

(Anexo	 14)	 possibilitou	 o	 acompanhamento	 também	 visual	 das	 questões	 e	 da	

identificação	dos	resultados.	

É	essencial	que	o	professor	saiba	elaborar	corretamente	as	questões	que	servirão	de	

base	para	 a	 compreensão	de	 texto.	 Como	afirma	Roldão	 (2009),	 "existe	um	número	

considerável	de	trabalhos	sobre	as	perguntas	que	os	professores	fazem	nas	aulas,	donde	

se	conclui	que	apenas	20	por	cento	requerem	que	os	alunos	elaborem	um	pouco	mais	

o	 pensamento"	 (p.	 72).	 Dessa	 forma,	 todas	 as	 questões	 elaboradas	 nesta	 segunda	

unidade	 didática	 foram	 criadas	 partindo	 dessa	 premissa,	 permitindo	 que	 o	 aluno	

também	trabalhe	o	pensamento	complexo	e	reflexivo.	

Em	seguida,	resgatou-se	o	excerto	da	farsa	por	meio	de	uma	síntese	realizada	oralmente	

pelos	 alunos	 e	 escrita	 pela	 professora	 (Anexo	 15).	 Deu-se,	 então,	 continuidade	 à	

questionação	para	que	fosse	finalizada	a	 interpretação	da	primeira	parte	da	obra.	As	

questões,	nessa	altura,	permitiram	que	o	aluno	pudesse	caracterizar	as	personagens	que	

estão	 envolvidas,	 reconhecer	 o	 espaço	 onde	 aconteceu	 a	 cena,	 identificar	 recursos	

expressivos	presentes	no	texto,	bem	como	decifrar	expressões	da	época.	

Para	dar	continuidade	ao	estudo	da	segunda	parte	da	"Farsa	de	Inês	Pereira",	os	alunos	

foram	conduzidos	à	formação	de	grupos	para	que	pudessem	realizar	uma	nova	atividade	

para	compreensão	do	 texto.	Após	a	audição,	 fizeram	a	 segunda	 leitura	e,	em	grupo,	

atentaram	na	caracterização	das	personagens	que	já	apareceram	em	cena	(Anexo	16).	

Este	 momento	 de	 conversa	 e	 trabalho	 em	 grupo	 é	 considerado,	 por	 Diane	 Heacox	

(2006),	 uma	 estratégia	 particularmente	 importante	 para	 o	 processo	 de	 ensino-	

-aprendizagem.	

Devemos	ter	em	mente,	porém,	que	mesmo	numa	turma	de	alunos	agrupados	
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segundo	o	critério	de	aptidão	ou	desempenho,	o	professor	pode	ainda	assim	usar	

técnicas	de	formação	de	grupos	flexíveis	que	tragam	vantagens	para	seus	alunos.	

Neste	 caso,	 o	 professor	 terá	 um	 leque	 de	 capacidades	 e	 de	 diferenças	 de	

aprendizagens	mais	estreito	do	que	o	existente	em	uma	turma	heterogénea,	mas	

ainda	 detectará	 variações	 no	 ritmo	 de	 aprendizagem,	 nas	 preferências	 e	 nos	

interesses,	com	os	quais	se	lidará	de	forma	mais	eficiente	com	o	uso	de	grupos	

flexíveis.	(p.	91)	34		

De	seguida,	mais	uma	atividade	de	compreensão	de	texto	foi	proposta,	dessa	vez	para	

que	os	alunos	 realizassem	mais	uma	 leitura	da	parte	dois	da	 farsa,	 com	o	 intuito	de	

compreenderem	uma	de	suas	principais	características:	o	humor.	Com	a	proposta	de	

encontrar	 os	 elementos	 cômicos,	 os	 alunos	 identificaram	 os	 trechos	 que	 fazem	 da	

personagem	Pero	Marques	uma	personagem	peculiar	na	obra.	

Após	 a	 resolução	 de	 algumas	 questões	 sobre	 o	 excerto,	 passaram	 para	 um	 texto35,	

contemporâneo,	que	abordava	o	humor	nos	dias	de	hoje.	A	escolha	deste	novo	texto	

deve-se	ao	facto	de	se	pretender	manter	uma	linha	comparatista	entre	textos	literários	

(Anexo	17)	e	desenvolver	o	pensamento	crítico	dos	estudantes	tendo	como	temática	os	

assuntos	 trazidos	 pela	 literatura;	 para	 além	 disso,	 dar	 continuidade	 no	 trabalho	

investigativo	da	pós-leitura	como	estratégia	de	compreensão	de	leitura.	

Ao	 elaborar	 uma	 defesa	 sobre	 a	 importância	 das	 informações	 textuais,	 Madalena	

Contente	(1995)	menciona	que	o	texto	didático	é	concebido	como	uma	materialização	

de	uma	 representação	cognitiva,	mas	que	não	deve	parar	neste	primeiro	objetivo.	É	

importante	que	o	aluno	possa	vivenciar	outras	formas	de	compreender	a	mensagem	do	

texto.	

O	texto	didáctico	compõe-se	de	várias	sequências	temáticas,	e	o	sujeito/aluno	

																																																								

34 "Muitos	 professores	 podem,	 provavelmente,	 ter	 alunos	 a	 trabalhar	 em	 grupo.	 (...)	 Dependendo	 da	
tarefa	a	executar,	o	professor	pode	construir	os	grupos	ou	deixar	que	sejam	os	alunos	a	formá-los.	Os	
grupos	podem,	por	vezes,	ser	muito	heterogéneos	e,	outras	vezes,	formado	de	acordo	com	aptidões	ou	
capacidades	dos	alunos.	Os	grupos	flexíveis	de	instrução	têm,	porém,	a	intenção	específica	de	oferecer	
uma	melhor	adequação	 instrucional	entre	os	alunos	e	 suas	necessidades	de	aprendizagem.	Quando	a	
professora	faz	grupos	de	forma	flexível	cria	grupos	de	instrução	e	prescreve	atividades	específicas	que	
respondem	às	necessidades	de	aprendizagem	dos	seus	alunos".	(Heacox,	D.,	2006,	p.	90-91)	
35	Nuno	Artur	Silva,	introdução	de	Antologia	do	Humor	Português,	Texto	Editores,	Lisboa,	2008.	
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deve	 identificar	 as	 transições	 entre	 temas	 que	 podem	 ser	 explícitas,	 isto	 é,	

macro-relações	 (Meyer,	 1985),	 mas	 também	 deve	 identificar	 a	 natureza	 das	

relações	 intertemáticas.	 (...)	 O	 sistema	 de	 comunicação	 apresenta-se,	 então,	

como	um	sistema	de	transformação	da	informação.	(p.	55-56)		

E,	dessa	forma,	a	comparação	entre	o	texto	literário	e	o	texto	contemporâneo	serviu	

mais	uma	vez	para	alcançar	o	objetivo	de	trabalhar	o	nível	crítico,	uma	estratégia	de	

pós-leitura	 e,	 ao	mesmo	 tempo,	 permitiu	 ampliar	 o	 estudo	 da	 temática	 presente:	 o	

humor.	

Esta	 etapa	 teve	 como	 atividade	 principal	 a	 realização	 de	 um	 debate,	 que	 foi	

desenvolvido	a	partir	de	questões	apresentadas	pela	professora	estagiária	como:	“onde	

vocês	costumam	acessar	conteúdos	humorísticos?”,	“qual	a	diferença	entre	o	humor	

presente	 na	 farsa	 e	 o	 humor	 nos	 dias	 de	 hoje?”,	 entre	 outras	 questões	 que	 foram	

elaboradas	de	acordo	com	as	opiniões	dos	estudantes.	

Num	primeiro	momento,	 os	 estudantes	 ficaram	um	pouco	 envergonhados,	 pois	 não	

costumavam	realizar	este	tipo	de	atividade,	adiante,	já	se	mostraram	mais	seguros	ao	

expor	pensamentos	e	ideias.	Por	se	tratar	de	uma	turma	interessada	e	que	apresenta	

um	bom	rendimento,	muitas	proposições	foram	manifestadas,	questões	que	renderiam	

excelentes	trabalhos	que	poderiam	ser	realizados	em	sala	de	aula.	

Com	o	debate,	pretendeu-se	que	os	alunos	refletissem	e	dialogassem	sobre	o	tipo	de	

humor	que	cada	um	dos	textos	trouxe,	relacionando	assim	os	conteúdos	com	os	seus	

pontos	 de	 vista	 e	 conhecimento	 de	 mundo.	 Muitas	 ideias	 foram	 defendidas	 ou	

criticadas.		

Uma	situação	importante	e	gratificante	para	a	professora	estagiária	deu-se	no	momento	

que	 os	 estudantes	 relembraram	 a	 segunda	 unidade	 didática	 aplicada,	 pois,	 nela,	

também	foi	colocado	em	questão	o	tema	“humor”.	Resgataram	alguns	exemplos	e	mais	

uma	vez	compararam	com	os	textos	da	aula	atual.	

Na	tabela	03,	pode-se	perceber	algumas	das	colocações	dos	alunos,	neste	momento	não	

identificados,	 tendo	 em	 conta	 anotações	 pessoais	 da	 professora	 estagiária.	 Foram	

selecionados	dez	posicionamentos	para	representar	o	debate:	
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Tabela	3	–	Resultados	obtidos	através	da	observação	do	debate.	

(1)	 "Hoje	há	mais	humor	na	internet,	às	vezes	na	televisão".	

(2)	
"Atualmente	utilizam	o	humor	para	provocar	o	pensamento	crítico,	na	política,	por	
exemplo".	

(3)	
"O	humor	sempre	esteve	presente.	Desde	século	XI	até	hoje,	o	que	muda	é	como	
ele	está	sendo	apresentado".	

(4)	
"Há	vários	tipos	de	humor,	o	que	ridiculariza,	como	aquele	que	já	abordamos	numa	
outra	aula,	quando	falamos	do	limite	do	humor".	

(5)	
"Este	texto	atual	não	é	tão	atual,	pois	há	mais	humor	na	internet	que	na	televisão,	
é	de	2008,	já	passou".	

(6)	 "É	uma	seca	ler	livros	de	humor,	pois	tem	de	perceber	o	texto	e	nos	vídeos	não”.	

(7)	 "O	humor	precisa	ter	um	limite,	muitas	pessoas	se	ofendem	em	algumas	ocasiões”.	

(8)	
"Há	muitas	pessoas	que	trabalham	com	stand	up	comedy	hoje	e,	a	maioria	é	jovem,	
pois	é	algo	novo".	

(9)	
"Realmente	não	há	 livros	com	muito	humor,	eu	não	conheço	e	prefiro	assistir	a		
vídeos	e	filmes”.	

(10)	 "Pode	ser	que	a	comédia	apareça	em	peças	teatrais,	mas	não	temos	o	costume".	

	

Como	última	parte	da	unidade	didática	e,	para	finalizar	a	compreensão	das	três	partes	

da	peça,	uma	síntese	incompleta	foi	projetada	no	quadro	para	que	os	alunos	pudessem	

preenchê-la,	 utilizando	 palavras	 que	 dessem	 sentido	 ao	 texto	 (Anexo	 18).	 Foi	

interessante	que	este	exercício,	até	por	não	ter	um	grau	de	complexidade	elevado,	foi	

direcionado	a	estudantes	que	não	participavam	ativamente	em	sala	de	aula.	De	forma	

a	integrá-los,	a	professora	estagiária	pôde	solicitar	que	estes	discentes	se	dirigissem	ao	

quadro	para	completar	as	lacunas,	criando,	assim,	um	ambiente	mais	seguro	para	quem	

revela	algumas	fragilidades.	
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3.3.6. Unidade	Didática	06	

A	última	unidade	didática	aconteceu	no	dia	24	de	janeiro	para	a	turma	do	11.º	ano	H	

com	 a	 abordagem	 de	 Frei	 Luís	 de	 Sousa,	 de	 Almeida	 Garrett,	 em	 duas	 aulas	 de	 45	

minutos	cada.	Com	o	objetivo	de	retomar	o	ato	I,	lecionado	pela	professora	orientadora	

e	iniciar	a	cena	I	do	ato	II,	as	aulas	foram	planejadas	seguindo	os	parâmetros	presentes	

nos	documentos	orientadores	e	os	objetivos	específicos	do	manual,	a	saber:		

	

No	domínio	da	Oralidade	

-	Participar	oportuna	e	construtivamente	em	situações	de	interação	oral.	

-	Retomar,	precisar	ou	resumir	ideias,	para	facilitar	a	interação.	

	

No	domínio	da	Leitura	

-	Apreciar	textos	literários.	

-	Identificar	universos	de	referência	ativados	pelo	texto.	

	

No	domínio	da	Educação	Literária	

-	Ler	e	interpretar	textos	literários.	

-	Ler	textos	literários	portugueses	de	diferentes	géneros,	pertencentes	aos	séculos	

XVII	a	XIX.	

-	A	dimensão	trágica:	peripécia	e	reconhecimento.	

-	Estabelecer	relações	de	sentido:		

	 	 a)	entre	as	diversas	partes	constitutivas	de	um	texto;		

b)	entre	situações	ou	episódios;		

c)	entre	características	e	pontos	de	vista	das	personagens.	

	

A	organização	desta	última	unidade	teve	como	objetivo	possibilitar	aos	alunos	o	estudo	

de	conteúdos	relacionados	com	uma	temática,	neste	caso,	focada	na	compreensão	da	

leitura	de	textos	literários,	através	da	participação	ativa	do	aluno	no	processo	de	ensino-

-aprendizagem.	Assim,	como	refere	Maria	do	Céu	Roldão	(2009),	ensinar	consiste	em	

"acionar	e	organizar	um	conjunto	variado	de	dispositivos	que	promovem	activamente	a	
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aprendizagem	do	outro"	(p.	15).	

No	caso	particular	desta	 turma,	décimo	primeiro	“H",	 tendo	como	escolha	a	área	de	

Línguas	e	Humanidades,	verifica-se	que	se	trata	de	um	grupo	pouco	participativo	e	que	

necessita	de	atividades	que	desenvolvam	a	autonomia	e	uma	performance	mais	ativa.	

Esta	 aula	 deu	 continuidade	 à	 "sequência	 dois"	 do	 manual	 adotado,	 Palavras	 11.	 É	

fundamental	 lembrar	 que	 esta	 sequência	 teve	 início	 no	 dia	 oito	 de	 janeiro.	 Foram	

preparadas	dez	aulas,	que	deram	início	ao	estudo	do	Romantismo	e	compreenderam	o	

contexto	histórico	do	autor	e	da	obra	em	evidência,	neste	caso	Frei	Luís	de	Sousa,	de	

Almeida	Garrett.		

Com	a	utilização	do	software	digital,	o	PowerPoint	(Anexo	19),	a	professora	estagiária	

fez	 o	 resgate	 dos	 conteúdos	 abordados,	 tendo	 em	 consideração	 a	 necessidade	 de	

relembrar	algumas	características	já	estudadas	da	obra.	

Esta	 aula	 foi	 iniciada	 por	 uma	 atividade	 que	 aconteceu	 em	 pares.	 Com	 o	 intuito	 de	

resgatar	o	conteúdo	do	Ato	I,	da	obra	Frei	Luís	de	Sousa,	os	alunos	tiveram	de	organizar	

sequencialmente	os	 trechos	de	uma	 síntese.	Os	excertos	e	 imagens	não	estavam	de	

acordo	com	a	ordem	dos	acontecimentos,	portanto,	os	alunos	deveriam	ler	e	colocar	

em	ordem.	(Anexo	20).	

Em	relação	à	metodologia	de	ensino	aplicada,	Vanessa	Loureiro	Correa	(2001)	afirma	

que	uma	atividade	que	possibilita	 ao	 aluno	o	 contacto	 com	a	 estratégia	 de	 “colocar	

ordem	 na	 desordem”	 favorece	 uma	melhor	 estruturação	 do	 seu	 próprio	 discurso	 e	

permite	que	se	dê	conta	da	organização	textual	no	momento	em	que	está	falando	ou	

escrevendo,	 assim,	 “entregar	 ao	 aluno	 parágrafos	 de	 um	 texto	 recortados	 e	 fora	 de	

ordem	e,	em	seguida,	pedir	para	montar	a	história	unindo	os	parágrafos	soltos”	(p.184)	

apoia	o	trabalho	com	a	articulação	das	palavras	e	exercita,	principalmente,	a	coerência	

e	 a	 coesão	 textuais.	 Além	 disso,	 “poderão	 adquirir	 prazer	 no	 hábito	 da	 leitura	 e	

elaboração	de	textos,	pois	sentir-se-ão	integrados	com	os	textos	trabalhados	em	sala	de	

aula”	(p.185).	

Embora	a	atividade	seja	simples,	o	uso	das	imagens,	o	diálogo	e	os	parágrafos	da	síntese	

trazem	um	método	que	tem	por	objetivo	a	aproximação	de	realidades	autor/leitor	e,	

como	 estratégia,	 a	 sedução,	 “tudo	 faz	 parte	 da	 proposta	 de	 aproximação.	 Com	 a	
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utilização	de	todos	os	recursos	possíveis,	a	sedução	vai	trilhando	seu	caminho	como	uma	

estratégia	de	jogo"	(p.	210).	Entretanto,	os	alunos	tiveram	dificuldade	em	ordenar	os	

acontecimentos,	alegavam	não	lembrar	o	que	aconteceu	na	história.	

O	ato	I	da	obra	foi	dividido	em	sete	partes.	As	imagens	foram	retiradas	do	filme	e	as	

legendas	foram	retiradas	do	material	de	suporte	para	o	professor	do	manual	adotado.	

Cada	 uma	 das	 partes	 foi	 trabalhada	minuciosamente	 para	 que	 os	 alunos	 pudessem	

relacionar	aspetos	da	contextualização	histórico-literária,	da	dimensão	patriótica	e	a	sua	

expressão	simbólica	e	do	sebastianismo	que	fizeram	parte	deste	ato.	

Para	exemplificar,	na	imagem	25,	num	dos	quadros	aparece	uma	bandeira	com	a	cruz	

de	Malta	e,	um	dos	alunos	questiona	o	porquê	de	ser	tão	importante	o	momento	que	

ela	é	 incendiada.	Nenhum	deles	respondeu	ao	questionamento,	visto	que	professora	

orientadora	teve	de	intervir	para	dizer	que	eles	sabiam	que	o	D.	João	era	cavaleiro	da	

ordem	de	Malta	que	estava	relacionado	à	batalha	de	Alcácer	Quibir.	

Figura	25-	Exemplo	de	síntese	reordenada	pelos	alunos			
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As	 imagens	 capturadas	 eram	 propositalmente	 imagens	 que	 remetiam	 a	 um	

acontecimento	importante	dentro	do	texto,	não	eram	imagens	aleatórias.	Dessa	forma,	

os	estudantes	puderam	compreender	a	síntese	do	Ato	I	após	a	sua	reorganização.	

Para	dar	início	ao	estudo	do	segundo	ato	da	peça,	os	alunos	acompanharam	o	texto	no	

manual,	 juntamente	com	o	 filme	Quem	és	 tu?,	de	 João	Botelho,	que	 foi	 reproduzido	

parcialmente	no	YouTube36.	

Após	a	audição	e	a	questionação,	que	direcionava	os	alunos	a	passagens	importantes	do	

texto	(Anexo	21),	a	aula	foi	finalizada	após	a	provocação	sobre	a	fala	da	personagem	

Maria,	que	cita	o	início	do	livro	Menina	e	Moça,	de	Bernardim	Ribeiro,	deixando	assim,	

os	alunos	com	uma	suspeita	sobre	o	que	virá	a	seguir	neste	texto	trágico,	escrito	por	

Almeida	Garrett.	

	

3.4. Apresentação	e	interpretação	dos	resultados	

Tendo	em	conta	a	metodologia	de	investigação-ação,	os	presentes	resultados	centram-

se	 nas	 atividades	 descritas	 nas	 seis	 unidades	 didáticas	 lecionadas	 no	 ano	 letivo	

2019/2020,	considerando-as	como	a	operacionalização	de	um	plano	de	intervenção	com	

uma	 estratégia	 orientada	 para	 um	 melhor	 rendimento	 dos	 alunos	 em	 relação	 à	

compreensão	de	leitura.		Explicitamente,	as	amostras	foram	analisadas	em	função	das	

atividades	 de	 pós-leitura	 aplicadas	 aos	 estudantes	 e	 que	 estão	 de	 acordo	 com	 os	

objetivos	dos	documentos	orientadores	e	dos	objetivos	específicos	do	programa.	

Pode-se	dizer,	então,	que	ao	deparar-se	com	os	resultados	obtidos,	a	estratégia	é	eficaz	

e	desenvolve	especialmente	o	pensamento	crítico,	a	argumentação,	a	troca	de	opiniões,	

entre	outras	habilidades	que	são	essenciais	no	processo	de	ensino-aprendizagem.	

3.4.1. Descrição	dos	métodos	de	tratamento	de	dados	

Em	 função	 da	 metodologia	 traçada	 e	 de	 acordo	 com	 os	 critérios	 estabelecidos	 e	

anteriormente	descritos,	 optou-se	por	 conceber	e	desenvolver	uma	análise	em	duas	

categorias,	 isto	 é,	 expor	 os	 resultados	 recorrendo	 a	 uma	 avaliação	 qualitativa	 e	

																																																								

36	 Quem	 És	 Tu	 -	 Frei	 Luis	 De	 Sousa.	 (2015).	 Consultado	 em	 10-01-2019.	 YouTube:	
https://www.youtube.com/watch?v=s5GzxKwJjT8	
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quantitativa,	pois	dessa	 forma	os	 resultados	podem	ser	apresentados	de	uma	 forma	

mais	aprofundada.	Segundo	Quivy	&	Campenhoudt	(2005):	

Apresentar	os	mesmos	dados	sob	diversas	formas	favorece	incontestavelmente	

a	 qualidade	 das	 interpretações.	 Neste	 sentido,	 a	 estatística	 descritiva	 e	 a	

expressão	 gráfica	 dos	 dados	 são	 muito	 mais	 do	 que	 simples	 métodos	 de	

exposição	dos	 resultados.	Mas	esta	apresentação	diversificada	dos	dados	não	

pode	substituir	a	reflexão	teórica	prévia,	a	única	a	fornecer	critérios	explícitos	e	

estáveis	para	a	recolha,	a	organização	e,	sobretudo,	a	interpretação	dos	dados,	

assegurando,	assim,	a	coerência	e	o	sentido	do	conjunto	do	trabalho.	(p.	222)	

Serão	 apresentados	 os	 dados	 estatísticos	 seguidos	 de	 uma	 análise	 descritiva	 das	

observações	diretas	realizadas	pela	professora.	Optou-se	por	manter	o	essencial	para	

cada	 atividade	 proposta,	 de	 acordo	 com	 os	 conteúdos	 específicos	 de	 cada	 unidade	

didática,	privilegiando	os	resultados	obtidos	nas	atividades	de	pós-leitura,	foco	principal	

deste	trabalho.	

3.4.2. Apresentação	e	interpretação	dos	dados	

No	decorrer	das	atividades	relacionadas	a	este	trabalho	de	investigação-ação,	também	

foram	 observados	 aspetos	 relacionados	 às	 atitudes,	 dúvidas	 e	 facilidades	 que	 os	

estudantes	apresentavam.		

Para	expor	de	uma	forma	mais	clara	os	resultados	obtidos	durante	a	prática	profissional,	

os	 dados	 serão	 apresentados	 dentro	 de	 suas	 unidades	 didáticas,	 em	 gráficos,	 que	

permitem	uma	visualização	quantitativa	e,	na	sequência,	os	resultados	descritos,	que	

provam	a	qualidade	ou	não	das	intervenções	adotadas.	

	

Unidade	Didática	1	

A	 primeira	 unidade	 didática,	 realizada	 pela	 turma	 do	 10.o	 A,	 apresentou	 resultados	

satisfatórios	na	realização	das	atividades	que	aconteceram	durante	a	aula,	incluindo	a	

atividade	de	pós-leitura:	a	escrita	de	um	texto	de	opinião.			

Diferentes	pontos	de	vista	foram	apresentados	nos	textos	entregues,	entretanto,	para	

confirmar	o	sucesso	da	atividade,	serão	comentados	apenas	três	excertos.	
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Na	Figura	26,	o	aluno	apresenta	a	fragilidade	do	sentimento	-	saudade	-	devido	ao	facto	

de	possuirmos	recursos	tecnológicos,	como	telemóvel	e	computadores,	dispositivos	que	

podem	ser	utilizados	para	conversarmos,	escrevermos	ou	até	estarmos	diretamente	em	

contacto	se,	porventura,	não	podermos	estar	próximos	e	conclui	que	a	saudade	era	mais	

forte	em	épocas	passadas.	

Figura	26-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

	
Já	na	Figura	27,	a	aluna	faz	referência	a	um	outro	“tipo”	de	saudade	ao	concluir	o	seu	

texto:	a	saudade	de	uma	pessoa	que	já	não	está	presente,	que	veio	a	falecer.	Saudade	

esta	que	não	pode	ser	“resolvida”	com	a	criação	de	novas	tecnologias.	

Figura	27-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

	
Na	 Figura	 28,	 a	 aluna	 menciona	 os	 dois	 “tipos”	 de	 saudade:	 “pela	 ausência	 ou	

incompletude,	desaparecimento	ou	distância"	e	soluciona	com	a	tecnologia	uma	delas,	

enquanto	que	a	outra	forma	de	sentir	saudade	será	"eterna”,	tendo	em	vista	que	não	

há	como	resolver	quer	nos	dias	atuais	ou	nos	tempos	passados.	
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Figura	28-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

	
Todos	 os	 alunos	 da	 turma	 realizaram	 a	 escrita	 do	 texto	 e	 recordaram	 conceitos	

anteriormente	referenciados	em	sala	de	aula,	apresentadas	no	brainstorming.	Apenas	

dois	alunos	não	apresentaram	exemplos	pessoais	e	não	traçaram	uma	relação	entre	os	

dois	textos	estudados.		

Gráfico	3-	Resultados	obtidos	através	da	atividade	de	pós-leitura	

	
	

Unidade	Didática	2	

No	que	diz	respeito	à	segunda	unidade	didática,	também	lecionada	na	turma	do	10.o	A,	

duas	 atividades	 de	 pós-leitura	 tiveram	 seus	 dados	 considerados,	 sendo	 elas:	 um	

parágrafo	de	opinião	e	uma	peça	publicitária.		

A	seguir,	nas	figuras	29,	30,	31	e	32,	pode-se	tomar	conhecimento	das	respostas	dadas	
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dos	alunos	e	conhecer	as	perceções	por	eles	apresentadas	em	relação	a	mensagem	que	

o	vídeo	traz.	

	

Figura	29-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

 

Figura	30-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

 

Figura	31-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

 

Figura	32-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

 
Dos	20	parágrafos	examinados,	verifica-se	que	todos	os	alunos	responderam	de	modo	

a	compreender	a	mensagem	que	o	autor	do	vídeo	quis	transmitir.	

As	figuras	33,	34,	35	e	36	trazem	nas	respostas,	exemplos	críticos	e	que	demonstram	

respostas	pessoais,	expõem	o	que	pensam	os	alunos	em	relação	à	temática	trabalhada.	

Figura	33-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	
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Figura	34-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

 

Figura	35-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

 

Figura	36-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

 
	

Apenas	16	peças	publicitárias	foram	criadas,	entretanto,	convém	lembrar	que	os	quatro	

alunos	 que	 não	 entregaram	 a	 atividade	 afirmaram	 ter	 “esquecido”	 de	 fazer,	 pois	

estavam	 em	 época	 de	 testes.	 As	 orientações	 relativamente	 à	 mensagem,	 uso	 de	

imagens,	 adequação	das	palavras	 foram	apresentadas	em	 todas	as	peças.	Para	além	

disso,	 a	 proposta	 de	 criar	 uma	 intervenção	 para	 resolver	 o	 problema	 também	 foi	

cumprida,	como	revela	o	gráfico	seguinte	
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Gráfico	4-	Resultados	obtidos	através	da	atividade	de	pós-leitura	

	

	

Unidade	Didática	3	

Duas	atividades	de	pós-leitura	foram	aplicadas	durante	a	unidade	didática	3,	um	mapa	

conceptual	e	a	produção	de	uma	síntese.	

O	mapa	conceptual	foi	elaborado	coletivamente,	portanto,	todos	participaram	de	sua	

escrita.	De	modo	a	contribuir	para	esta	análise	de	dados,	esta	aula	foi	acompanhada	de	

uma	 grelha	 de	 observação	 da	 professora	 estagiária	 que	 pôde	 registar	 algumas	

colocações	 importantes	 que	 já	 foram	 descritas	 no	 capítulo	 3.3.3,	 a	 complementar,	

portanto,	as	figuras	e	as	tabelas	a	seguir	que	apresentam	os	dados	obtidos	na	realização	

da	atividade	estão,	para	melhor	visualização,	separadas	por	grupos	e	registadas	abaixo.	

Dos	 áudios	 recolhidos,	 foi	 feita	 a	 transcrição37	 de	 trechos	 essenciais	 e	 que	 possuem	

algum	significado	para	este	trabalho,	obedecendo	a	critérios	pré-estabelecidos38.	

 

1. Grupo	01	–	Categorias	da	Narrativa	–	Narrador	

Tabela	4	–	Transcrição	de	áudio	dos	alunos	do	grupo	01	

LINHAS	 ALUNOS	 DIÁLOGO	
01	 G2A1	 Então	agora	já	sabemos	todos	os	tipos	de	personagens.	
02	 G2A2	 Isso	tudo	é	derivado	de	aulas	que	estudamos,	anteriores.	

																																																								

37	"Na	transcrição,	o	enfoque	será	naquilo	que	foi	falado,	pois	é	isso	que	é	feito	numa	transcrição.	Ou	seja,	
ao	transcrever,	o	pesquisador	 irá	escutar,	várias	vezes,	as	verbalizações	gravadas.	Será	necessário,	por	
diversas	 vezes,	 retroceder	 a	 fita	magnética	 para	 escutar	 e	 reescutar	 pequenos	 trechos	 gravados	 para	
poder	transcrever,	fielmente,	o	que	foi	dito."	(Manzini,	E.	J.,	2013,	p.	02)	
38	Legenda:	(		)	–	dúvidas	ou	sobreposições	|	MAIÚSCULA	–	ênfase	|	(...)	-	Indicação	de	transição	parcial	
ou	de	eliminação. 
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03	 G2A3	 Então	vamos.	Justifica	sobre	o	não	participante,	participante.	(...)	
04	 G2A2	 Se	tiver	que	relatar	a	história,	tem	de	registar	aqui.	(...)	
05	 G2A3	 Acho	que	aqui	o	narrador	é	omnisciente	
06	 G2A4	 O	que	é	narrador	omnisciente,	mesmo?	
07	 G2A1	 Aquele	que	não	está	presente,	mas	está.	
08	 G2A4	 Não	percebi.	
09	 G2A3	 (...)	Então,	não	sei.	
10	 G2A2	 É	como	se	ele	fizesse	parte	da	história.	(...)	
11	 G2A3	 Tem	muito	narrador,	fico	confuso.	
12	 G2A1	 É	não	participante,	pois	não	se	encontra	marca	de	primeira	

pessoa.		
13	 G2A2	 Estou	confusa,	Procura	no	Google.	(...)	
14	 G2A3	 Eu	preciso	escrever	aqui,	já	estamos	a	acabar.	
15	 G2A3	 Só	lembro	de	objetivo	e	subjetivo.	(...)	
16	 G2A4	 Mete	alguma	cena.	Se	tivermos	mal,	temos	nota.		
17	 G2A3	 "Nah”,	eu	preciso	deixar	correto	isso,	não	vou	meter	qualquer	

coisa.	
18	 G2A2	 Vá,	temos	2	minutos.	Termina.	
19	 G2A3	 Pode	transcrever	o	que	está	no	texto,	assim	não	precisa	escrever	

com	suas	palavras.	
20	 G2A3	 Eu	sei	que	agora	está	tudo	correto.	Fizemos	bem	as	coisas.	(...)	

	

No	momento	da	formação	de	grupos,	uma	grande	preocupação	ocorreu	na	formação	

do	grupo	01,	pois	havia	apenas	um	componente	–	G1A1	–	que	participava	ativamente	

(em	relação	às	aulas	observadas).	Porém,	como	a	atividade	em	grupo	possibilita	uma	

conversa	 mais	 reservada,	 os	 demais	 alunos	 participaram	 efetivamente,	 assim	 como	

pode-se	conferir	na	tabela	04.	

A	 análise	 solicitava	 que	 os	 alunos	 relembrassem	 um	 conteúdo	 já	 estudado	 em	

programas	 anteriores,	 entretanto,	 apresentaram	 muitas	 dúvidas,	 porém	 com	 a	

discussão	 e	 com	 as	 hipóteses	 levantadas	 pelo	 grupo,	 todos	 chegaram	 às	 conclusões	

esperadas	sem	a	intervenção	da	professora.	

Um	ponto	interessante	deste	diálogo	–	l.11	–	foi	perceber	que	eles	confundiam	os	tipos	

de	 narradores	 presentes	 no	 texto,	 porém,	 no	 momento	 do	 registo	 da	 justificação,	

conseguiam	por	meio	da	discussão,	distinguir	cada	um	e	definir	o	tipo	correto.		

Na	l.16,	o	aluno	G1A4	sugere	escrever	“alguma	cena”	para	terminar	logo	a	atividade,	

sugerindo	que	a	atividade	seria	corrigida	antes	de	passarem	para	o	quadro;	apesar	disso,	

o	 aluno	 G1A1	 repreende	 esta	 fala	 e	 continua	 a	 levantar	 hipóteses	 com	 os	 outros	
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integrantes.	

Para	 resolver	 tais	 questões,	 os	 alunos	 recorriam	 ao	 texto	 estudado	 para	 conferir	 e	

provar	 que	 a	 resposta	 estava	 correta,	 como	 na	 l.19	 que	 confere	 o	 momento	 de	

confirmação	perante	o	texto.	

A	resposta	registada	na	figura	abaixo	mostra	que	os	alunos	concluíram	a	classificação	do	

narrador	da	crónica.	

Figura	37-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

	

	
	

2. Grupo	02	–	Categorias	da	Narrativa	–	Personagens	e	Ação	

Tabela	5	–	Transcrição	de	áudio	dos	alunos	do	grupo	02	

	

LINHAS	 ALUNOS	 DIÁLOGO	
01	 G2A1	 Que	é	que	diz	aí	(...)	Personagens	individuais	
02	 G2A2	 Os	individuais	presentes,	são	os	que	participam	da	história.	(...)	
03	 G2A1	 Os	ausentes,	são	citados.	(...)	
04	 G2A2	 A	rainha	é	citada,	o	conde	andeiro	é	citado,	o	mestre	de	Avis	acho	

que	não	aparece.	
05	 G2A3	 Aparece	sim.	
06	 G2A1	 Aparece.	
07	 G2A2	 E	personagem	coletivo?		
08	 G2A3	 Personagem	coletivo,	personagem	coletivo	eu	não	lembro	como	é.	
09	 G2A2	 (...)	é	o	povo,	quando	há	mais	deles	juntos.	
10	 G2A1	 Povo	nos	coletivos,	não	é?	
11	 G2A2	 Olha	aí,	pá!	
12	 G2A3	 "Existem"	tantas	passagens	que	coisa	o	povo.	
13	 G2A2	 Podemos	dizer	quando	eles	estavam	zangados.	
	 	 Os	alunos	iniciam	a	leitura	de	alguns	trechos	do	texto	para	

retirarem	a	exemplificação	ações	das	personagens.	
14	 G2A2	 Estava	a	porta	(...)	Tu	não	podes	coisar	esta	parte.		
15	 G2A1	 Esse	é	para	o	coisinho,	o	Álvaro	Pais.		
16	 G2A2	 Depois	coloque	esse	aqui	à	frente	e	mostra	os	dois	juntos.	(...)	
17	 G2A3	 Esse	espacinho	é	muito	pequenininho	para	escrever	isso	tudo.	
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18	 G2A2	 São	só	três	personagens	presentes:	é	só	o	Álvaro	Pais,	o	pajem	e	o	
rei.	

19	 G2A2	 Eu	faço	milagres,	eu	faço	letra	bem	pequeno.	
20	 G2A1	 E	os	ausentes	a	rainha	e	o	conde	de	Avis.	
21	 G2A2	 Conde	de	Avis?(			)	
22	 G2A3	 O	conde	andeiro,	eu	misturei	o	mestre	de	avis	com	o	conde,	eu	sei	

quem	é.	(...)	
23	 G2A2	 Já	encontramos	todos,	agora	temos	que	escrever	as	passagens.		
24	 G2A1	 Escrevo	o	trecho	todo,	escreve	até	aqui.	É	muito.	
25	 G2A2	 Podes	colocar,	é	um	extra.	
26	 G2A1	 Tu	és	nossa	escritora,	és	nosso	Fernão	Lopes.	
27	 G2A2	 É	pajem,	não	é	pajé,	deixa	a	tar	agora,	e	é	com	J	não	com	G.	
28	 G2A1	 Mas	estava	aqui	com	G.	
29	 G2A2	 Mas	é	do	outro	português.	
30	 G2A3	 (...)	
31	 G2A1	 Colocas	a	fala	para	ficar	melhor,	não	podes	coloca,	senão	vai	ficar	

"Hã".	(...)	
32	 G2A2	 Eu	nunca	consegui	terminar	uma	atividade	tão	rápido,	ainda	

temos	3	minutos.	
33	 G2A3	 Nem	nós,	e	acho	que	desta	maneira	está	tudo	certo.	Que	bom.	

(Risos)	

	

O	 grupo	 02	 poderia	 ser	 considerado	 um	 grupo	 mais	 fraco,	 se	 fosse	 levada	 em	

consideração	somente	a	observação	das	aulas.	Eram	alunos	a	quem	sempre	a	atenção	

era	 chamada	pela	professora	 titular	e	que	não	 se	 concentravam	nas	perguntas	orais	

realizadas,	 assim,	 respondendo	 de	 forma	 equivocada.	 Por	 esta	 razão,	 a	 realização	

completa	do	exercício	surpreendeu	tanto	as	professoras	quanto	os	outros	grupos.	Os	

alunos	deram	resposta	ao	que	foi	solicitado	e,	além	disso,	apresentaram	oralmente	suas	

respostas,	justificando.		

Pode-se	confirmar	esta	participação	satisfatória	tal	como	lê-se	na	transcrição	de	áudio	

presente	na	 tabela	05.	É	 importante	 levar	em	consideração	que	o	grupo	02	 recebeu	

como	 tarefa	 uma	 categoria	 julgada	 ser	 mais	 fácil,	 porém,	 é	 também	 crucial,	 neste	

momento,	valorizar	a	participação	destes	alunos	que	se	mantinham	invisíveis	dentro	da	

sala	de	aula.		

Na	leitura	do	trecho	l.32	a	l.33,	percebe-se	que	o	grupo	está	em	harmonia	e	motivado	a	

responder	as	perguntas,	pois	riem-se	da	rapidez	com	que	chegaram	a	uma	conclusão.			

Por	fim,	finalizaram,	após	algumas	discussões	e	dúvidas,	o	quadro	sobre	as	personagens	
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e	suas	ações	no	texto:	

Figura	38-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

	
	

3. Grupo	03	–	Categorias	da	Narrativa	–	Espaço	

Tabela	6	–	Transcrição	de	áudio	dos	alunos	do	grupo	03	

LINHAS	 ALUNOS	 DIÁLOGO	
01	 G3A1	 Só	falta	mais	um	espaço,	já	colocamos	três.	
02	 G3A2	 Não	sei	podemos	colocar	a	janela,	a	janela	que	o	mestre	

apareceu.	
03	 G3A3	 Podemos,	é	um	espaço	da	história,	e	é	importante	pois	nele	

aconteceu	uma	cena.	O	espaço	é	por	onde	as	personagens	
circulam.	

	

A	continuar	a	sequência	dos	grupos,	o	grupo	03	apresentou-se	com	muita	propriedade	

em	relação	à	identificação	dos	espaços	da	crónica.	Rapidamente	lembraram	os	trechos	

que	 indicavam	estes	espaços.	Convém	mencionar	que	apenas	uma	dúvida	 surgiu,	de	

acordo	com	a	 l.03,	e	 foi	 logo	esclarecida	pelo	aluno	G3A3	com	conceito	e	ainda	com	

exemplificação.		

Neste	caso,	por	se	tratar	de	uma	categoria	mais	explícita	no	texto	e	de	um	grupo	com	

um	bom	rendimento,	o	tempo	foi	o	vilão,	pois	não	havia	a	possibilidade	de	avançarem	

para	outra	atividade,	visto	que	todos	precisariam	terminar	para	que	isso	fosse	possível.	

O	 grupo,	 por	 doze	 minutos	 ficou	 ocioso,	 mesmo	 quando	 a	 professora	 estagiária	

percebeu	o	entrave	e	solicitou	que	o	grupo	reescrevesse	um	parecer	sobre	este	tipo	de	

atividade.	 Escreveram	 um	 parágrafo	 rapidamente,	 sendo	 assim	 o	 improviso	 não	 foi	

suficiente	para	o	tempo	que	restava.		
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Figura	39-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

	
	

4. Grupo	04	–	Categorias	da	Narrativa	–	Recursos	de	Linguagem	

Tabela	7	–	Transcrição	de	áudio	dos	alunos	do	grupo	04	

LINHAS	 ALUNOS	 DIÁLOGO	
01	 G4A1	 Como	é	melhor	dividir	os	sentidos,	emoções	do	texto?	Com	os	

verbos,	tem	de	ser?	
02	 G4A2	 Pode	ser	verbos	auditivos,	pois	relacionam-se	aos	sons	da	cena.	
03	 G4A3	 E	também	pode	dividir	em	visuais.	(...)	
04	 G4A4	 Podes	colocar	“alvoroçaram”	e	“arroído	tan	grande”,	mostra	que	

a	movimentação	era	maior	do	que	imaginam.	(...)	
05	 	 (...)	
06	 G4A3	 Visuais,	mete	aí:	"moveram”com	dois	ós,	"veerem"com	dois	és	e	

mete	"atravessavam".	
07	 	 (...)	
08	 G4A2	 Há	muitos	destes	no	texto,	mas	a	stora	disse	que	gostava	de	uns	4	

ou	5.	
09	 	 (...)	
10	 G4A4	 Agora	mais	auditivos...	
11	 G4A1	 Achei	mais	aqui:	“bradando,	"soaram”.	

	

Esta	categoria	apresenta-se	de	uma	forma	muito	 importante	para	a	compreensão	do	

texto.	A	partir	do	momento	que	os	alunos	trabalharam	com	as	palavras	que	expressam	

sensações	dentro	dele,	conseguiram	perceber	melhor	as	cenas	e	a	emoção	por	quais	

passavam	as	personagens.	

A	 título	de	exemplo,	os	alunos	simularam,	 recorrendo	às	expressões	encontradas,	as	

emoções	que	o	texto	transmitia.	Perceberam,	principalmente,	que	foi	um	momento	de	

muita	 rebelião	 e	 manifestação,	 dado	 que	 as	 expressões	 que	 verbalizam	 sensações	

auditivas	sempre	remetiam	às	cenas	com	muito	barulho.	Na	 l.02	e	 l.04,	observam-se	



139	

ligações	 feitas	 com	 as	 expressões	 que	 verbalizam	 sensações	 auditivas	 e	 visuais,	

“alvoroçaram”,	 “arroído	 tan	 grande”.	 Aliás,	 um	 dos	 alunos,	 durante	 a	 realização,	

comentou	que,	ao	analisar	os	verbos	e	as	sensações	que	eles	representam,	sentia	que	

compreendia	melhor	a	movimentação	e	os	acontecimentos,	dizendo:	“Stora,	gostei	de	

perceber	o	texto	pelos	verbos,	é	mais	fácil	imaginar	as	cenas	do	texto”.	

Os	estudantes,	como	desejavam	visualizar	o	recurso,	mostraram-se	bastante	motivados	

para	encontrar	as	expressões	e	quais	eram	suas	 sensações.	 Foram	 registadas	muitas	

expressões	 –	 l.06,	 l.11	 –	 porém,	 nota-se	 que	 a	 composição	 da	 ficha	 foi	 curta,	 pois	

registaram	apenas	os	sentidos	mais	presentes	no	texto.	

Figura	40-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	

	
	

5. Grupo	05	–	Categorias	da	Narrativa	–	Recursos	Estilísticos	

Tabela	8	–	Transcrição	de	áudio	dos	alunos	do	grupo	05	

LINHAS	 ALUNOS	 DIÁLOGO	
01	 G5A1	 (...)	Nós	temos	o	mais	difícil.	
02	 G5A2	 E	não	é,	pá.	
03	 G5A3	 Não	vai	dar	tempo	de	procurar	nem	na	primeira	parte	do	texto.	
04	 	 (...)	
05	 G5A1	 Então,	melhor	assim,	já	estão	identificados	(...)	só	classificar	e	

justificar.	
06	 	 (...)	
07	 G5A3	 Ihhh,	este	eu	não	sei,	eu	lembro-me	como	é		mas	não	lembro-me	o	

nome.	
08	 G5A2	 "Assah”	num	lembro.	
09	 G5A1	 Pois,	lembra	do	contrário,	da	ideia	contrária,	a	stora	disse	num	

dia.	
10	 	 (...)	
11	 G5A1	 É	antítese,	que	é	o	contrário.	
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No	 momento	 em	 que	 receberam	 a	 categoria	 de	 recursos	 estilísticos,	 o	 grupo	 05	

apresentou-se	preocupado,	pois	imaginava	ter	de	ler	novamente	a	crónica	e	identificar	

um	a	um.	Porém,	como	o	tempo	não	seria	suficiente,	o	exercício	já	fora	elaborado	com	

os	 recursos	 identificados,	 portanto,	 os	 alunos	 do	 grupo	 necessitavam	 apenas	 de	

classificá-los	e	justificá-los.	

O	grupo	não	apresentou	qualquer	dificuldade,	conseguiram	classificar	os	recursos	de	

forma	 colaborativa,	 pois,	 quando	 um	 componente	 não	 lembrava	 a	 qual	 recurso	 a	

expressão	se	referia,	o	outro	componente	indicava,	ou	algumas	vezes,	dava	pistas	para	

ajudar	o	amigo	–	l.07	a	l.11.	

Apenas	um	ponto	neste	exercício	de	identificação	deve	ser	considerado,	pois	o	grupo	

apresentou	uma	dúvida	 importante:	 não	 sabiam	 se	 uma	expressão	poderia	 ter	 duas	

classificações.	 Neste	 momento,	 a	 professora	 orientadora	 realizou	 uma	 intervenção	

dizendo	que	os	alunos	“já	sabiam	sobre	isso”.	Portanto,	os	alunos	realizaram	a	atividade	

sem	esta	orientação.	

Foi	o	último	grupo	a	terminar	a	atividade,	visto	que	era	um	exercício	que	exigia	uma	

leitura	 mais	 detalhada	 e	 a	 compreensão	 das	 expressões	 no	 texto	 apresentadas.	

Entretanto,	terminaram	a	tempo	de	realizar	as	apresentações	e	o	registo.			

	Figura	41-	Resultados	obtidos	através	dos	registos	dos	alunos	
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Embora	 nos	 trabalhos	 de	 grupo	 corresse	 o	 risco	 de	 alguns	 alunos	 não	 conseguirem	

participar	ativamente	de	todo	o	processo,	durante	a	observação	da	professora	estagiária	

e	de	acordo	com	os	dados	recolhidos	nos	áudios,	disponibilizados	pela	 transcrição,	a	

maioria	dos	alunos	participou	durante	toda	a	atividade	e	conseguiu	chegar	às	respostas	

corretas	sem	intervenção.			

A	escrita	da	síntese	 indicou	uma	grande	preocupação,	pois	a	maioria	dos	alunos	não	

cumpriu	 com	 a	 quantidade	 de	 palavras	 que	 a	 instrução	 continha.	 Na	 busca	 de	 uma	

resposta	para	este	episódio,	a	professora	perguntou	o	porquê	de	muitos	alunos	não	

terem	se	guiado	pela	quantidade	sugerida,	e	muitos	deles	disseram	não	saber	escrever	

pouco,	não	sabiam	fazer	um	texto	"pequeno,	curto".	

Como	 se	 pode	 ver	 pelo	 gráfico	 seguinte,	 apenas	 cinco	 alunos	 cumpriram	 com	 a	

atividade,	tendo	o	restante	alegado	não	saber	realizar	uma	síntese.	

Gráfico	5-	Resultados	obtidos	através	da	atividade	de	pós-leitura	

	

	

Unidade	Didática	4	

Nesta	quarta	unidade	didática,	aplicada	no	11º.	H,	não	se	esperava	uma	participação	tão	

efetiva.	Por	se	tratar	de	uma	turma	menos	participativa	e	com	um	histórico	de	falhas	na	

entrega	de	tarefas	de	casa,	a	recolha	de	dados,	neste	caso,	um	texto	de	opinião,	não	era	

tão	esperada.	

A	contrariar	essa	estimativa,	dos	19	alunos	presentes	na	turma,	12	entregaram	o	texto.	

O	texto	foi	solicitado	a	partir	do	estudo	sobre	o	género	textual:	discurso	político	e	os	

estudantes	 poderiam	 escolher	 um,	 dentre	 dois	 temas	 apresentados:	 "O	 poder	

transformador	 da	 leitura"	 ou	 "A	 importância	 do	 respeito	 pelos	 direitos	 humanos	 na	
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construção	de	sociedades	mais	dignas	e	solidárias".	Ambos	de	caráter	ético-social,	foi	

unânime	 a	 escolha	 do	 segundo	 tema,	 detalhe	 que	 a	 professora	 estagiária	 apenas	

observou	no	momento	de	correção.	

Ao	questionar	na	turma	o	porquê	de	terem	escolhido	o	segundo	tema,	alguns	alunos	se	

pronunciaram	afirmando	que	era	um	tema	mais	"fácil"	e	que	havia	"mais	argumentos",	

diferentemente	do	primeiro,	que	era	um	tema	mais	distante,	de	um	assunto	que	não	

era	muito	"atual”.	

O	gráfico	a	seguir	apresenta	resultados	importantes	para	que	se	faça	uma	análise	global	

da	turma:	

Gráfico	6-	Resultados	obtidos	através	da	atividade	de	pós-leitura	

	
	

Unidade	Didática	5	

A	turma	do	10.o	A	mostrou-se	bastante	motivada	em	participar	desta	unidade	didática.	

Desde	o	início	observou-se	que	os	alunos	desta	turma,	aula	após	aula,	ficaram	mais	à	

vontade	 com	 a	 professora	 estagiária.	 Expunham	 opiniões,	 ideias	 e	 comentavam	 as	

atividades,	 foi	um	processo	 importante	que	 foi	 levado	em	conta,	pois	mostravam-se	

motivados	a	ter	mais	aulas	“diferentes”	(comentário	de	um	dos	alunos	da	turma).	

Porém,	foi	o	momento	de	trabalhar	pontos	 importantes	em	relação	à	síntese.	Por	se	

tratar	de	um	conteúdo	que	despertou	dúvidas	anteriormente,	nesta	aula,	a	síntese	foi	

retomada	 com	 a	 proposta	 de	 uma	 escrita	 coletiva,	 para	 que	 assim,	 os	 estudantes	

pudessem	perceber	um	pouco	mais	sobre	sua	estrutura	e	sua	função.	A	participação	foi	

avaliada	por	meio	de	notas	tomadas	pela	professora	após	o	término	da	escrita.	Apenas	

dois	 alunos	 não	participaram	da	 escrita	 pois	 alegavam	não	 saber	 como	 contribuir,	 a	

professora	estagiária	tentou	encorajá-los,	sem	sucesso.		
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A	 segunda	 atividade	 de	 pós-leitura	 tratava-se	 de	 um	 debate,	 um	 trabalho	 de	

comparação	entre	o	texto	do	manual	e	um	texto	contemporâneo.	Durante	o	debate,	foi	

curioso	observar	que	os	alunos	que	revelavam	menor	participação,	mostraram	interesse	

na	hora	de	opinar	sobre	o	assunto,	a	destacar	os	dois	alunos	que	não	participaram	da	

construção	da	síntese,	no	debate,	argumentaram	de	maneira	bem	coerente.	A	turma	

mostrou-se	 bastante	 entusiasmada,	 e	 até	 houve	 um	 momento	 que	 a	 professora	

estagiária	 teve	que	 voltar	 ao	 assunto	principal,	 pois	 as	 colocações	 tomaram	grandes	

proporções.	

	

Unidade	Didática	6	

Por	fim,	a	última	unidade	didática,	realizada	na	turma	do	11.º	ano	H,	trouxe	resultados	

concedidos	pela	estratégia	de	pós-leitura,	síntese.	Entretanto,	a	síntese	foi	aplicada	de	

acordo	com	uma	dinâmica	que	tinha	por	objetivo	ordenar	os	trechos	da	obra	estudada.	

É	importante	salientar	que,	nesta	unidade	didática,	o	supervisor	do	estágio	alertou	que	

a	atividade	sugerida	era	destinada	a	alunos	mais	novos,	como	turmas	de	7.o	ano,	por	

exemplo.	Porém,	os	alunos	do	11.º	ano	se	mostraram	bem	interessados	durante	sua	

realização,	tendo	em	conta	que,	se	a	atividade	fosse	fácil,	os	alunos	não	confundiriam	

ou	trocariam	a	ordem	das	cenas.	A	complexidade,	neste	caso,	ficou	a	cargo	do	conteúdo	

e	 não	 da	 dinâmica.	 A	 atividade	 foi	 realizada	 num	 espaço	 curto	 de	 tempo,	mas	 deu	

margem	às	dúvidas	em	relação	ao	contexto	histórico	da	obra.		

Os	textos	literários	apresentam	um	grau	elevado	de	dificuldade	para	a	compreensão,	

quer	 pela	 linguagem,	 quer	 pela	 temática	 e	 durante	 a	 organização,	 os	 alunos	

questionavam	sobre	a	ordem	dos	acontecimentos,	porém,	por	se	tratar	de	trechos	com	

imagens,	 logo	 percebiam	 que	 visualmente	 conseguiam	 decifrar	 e	 relacionar	 os	

contextos	históricos	presentes	no	texto.	

Todos	os	alunos	realizaram	a	atividade.	Não	apresentaram	dúvidas	para	a	realização	da	

dinâmica,	entretanto,	percebeu-se	que,	a	leitura,	trabalhada	sem	nenhuma	estratégia	

de	 pós-leitura,	 não	 foi	 eficaz	 e	 exigia	 um	 exercício	 para	 consolidação	 e	 retoma	 de	

conteúdo.		
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Considerações	Finais	

O	presente	trabalho	foi	realizado	num	espaço	curto	de	tempo	e	adquirir	os	dados	para	

uma	 apresentação	 concreta	 foi	 uma	 tarefa	 desafiadora.	 Entretanto,	 tendo	 em	 conta	

esse	 cenário,	 os	 dados	 obtidos	 e	 retratados	 podem	proporcionar	 uma	 interpretação	

final	e	conclusiva.	

Inserir	na	rotina	do	aluno	a	estratégia	de	pós-leitura	para	melhorar	a	compreensão	de	

um	 texto	 pode	 e	 deve	 acontecer	 em	 sala	 de	 aula,	 pode	 ser	 aplicada	 por	 meio	 de	

atividades	diversificadas	que	motivam	os	alunos	e	trazem	um	resultado	significativo.	

Assim	 sendo,	 recorda-se	 que,	 em	 relação	 ao	 problema	 apontado	 no	 início	 da	

investigação,	as	intervenções	realizadas	foram	positivas,	porém	não	atingiram	a	máxima	

eficácia.	Afirma-se	isso,	pois	as	estratégias	devem	idealmente	acontecer	todos	os	dias	e	

fazer	 parte	 da	 dinâmica	 do	 professor.	 De	 maneira	 oposta,	 foram	 aplicadas	

exclusivamente	para	terem	efeito	no	estágio	escolar	e	em	conteúdos	pontuais.	

Os	estudos	apresentados	por	Giasson	(2000)	defendem	a	importância	do	conjunto	das	

estratégias	 de	 intervenção	 na	 leitura:	 “antes-durante-depois”	 para	 uma	 melhor	

compreensão	 de	 texto,	 todavia	 é	 importante	 lembrar	 que	 o	 principal	 objetivo	 desta	

investigação	foi	focar	somente	na	estratégia	de	pós-leitura,	descrita	e	analisada	ao	longo	

deste	trabalho.	

As	atividades	foram	elaboradas	de	acordo	com	as	necessidades	dos	alunos,	que	foram	

apresentadas	no	início	do	trabalho	e	que	guiaram	as	intervenções.	Num	curto	espaço	

de	 tempo,	 destinado	 ao	 estágio,	 os	 estudantes	 cumpriram	 as	 propostas	 sugeridas	 e	

conseguiram	 oferecer	 resultados	 que	 pudessem	 ser	 contabilizados	 para	 servirem	 de	

amostra	nesta	investigação-ação.	Recorde-se	que,	no	início	do	ano	letivo,	nas	atividades	

de	análise	e	compreensão	de	texto	literário,	os	alunos	mostraram	não	conseguir	fazer	

sínteses	 ou	 relacionar	 os	 temas	 dos	 textos	 em	 análise	 com	 a	 contemporaneidade.	

Encaravam	as	obras	literárias	sobretudo	como	uma	tarefa	escolar,	o	que	deixava	de	lado	

o	seu	carater	intemporal	e	interativo	com	a	vida.	

As	 questões	 que	 orientaram	 toda	 a	 estratégia	 pedagógico-didática	 delineada,	

concretizada	em	cada	uma	das	 aulas	 lecionadas,	 foram	as	 seguintes:	 como	é	que	as	

atividades	 de	 pós-leitura	 podem	 possibilitar	 extrair	 de	 conclusões,	 a	 elaboração	 de	
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sínteses	e	de	visões	críticas	dos	textos	e	das	obras	analisadas	e	como	as	atividades	de	

pós-leitura	podem	levar	o	aluno	a	ligar	os	autores	clássicos	ao	mundo	contemporâneo?	

Os	resultados	sugerem	um	elevado	grau	motivacional	quanto	a	atividades	convergentes	

para	 uma	 educação	 literária	 construída	 com	 clássicos	 da	 literatura,	 contrariando	 o	

discurso	comum	de	que	os	alunos	têm	dificuldades	em	gostar	de	trabalhos	relacionados	

com	estes	autores.	Sugerem	ainda	que	aprendizagens	específicas	do	domínio	curricular	

Educação	Literária	-	“identificar	e	explicitar	o	sentido	de	recursos	estilísticos”,	“analisar	

uma	narrativa	do	ponto	de	vista	das	categorias	da	narrativa”,	“definir	a	estrutura	formal	

de	um	poema”,	 “estabelecer	 ligações	 temáticas	entre	clássicos	da	 literatura	e	 textos	

poéticos	 contemporâneos”,	 “sintetizar	 o	 conteúdo	 de	 obras	 literárias”,	 “analisar	 a	

estrutura	interna	de	textos	 literários”,	“analisar	processos	estéticos	como	o	humor”	-		

estão	ao	alcance	de	todos	os	alunos,	mesmo	aqueles	que,	à	partida,	seriam	considerados	

leitores	mais	 vulneráveis.	 Sugerem	ainda	como	produtivas,	para	o	momento	de	pós-

leitura,	as	atividades	seguintes:	

‒ a	escrita	de	um	texto	de	opinião	que	parta	do	conteúdo	do	texto	literário	

para	uma	reflexão	sobre	a	atualidade,	de	acordo	com	os	procedimentos	

descritos	na	unidade	didática	1;	

‒ a	elaboração	e	escrita	de	um	parágrafo	de	opinião	com	base	na	reflexão	

que	a	comparação	entre	o	 texto	 literário	e	uma	campanha	publicitária	

permitiu	durante	a	aula,	seguida	de	um	debate	sobre	diferentes	pontos	

de	vista,	retratados	na	unidade	didática	2;	

‒ a	 escrita	 de	 síntese	 do	 excerto,	 apresentado	 na	 unidade	 didática	 3,	

somada	à	organização	de	um	mapa	conceptual,	que	teve	como	objetivo	

organizar	 as	 informações	do	 texto	e	estabelecer	 relações	 significativas	

entre	conceitos;		

‒ 	a	produção	de	um	texto	de	opinião,	baseado	nos	temas	sugeridos	pela	

professora	 estagiária,	 após	 o	 estudo	 de	 dois	 textos	 (género	 textual:	

discurso	político),	a	fim	de	trabalhar	o	pensamento	crítico	do	aluno,	assim	

como	mostra	a	unidade	didática	4;	

‒ a	 escrita	 de	 uma	 síntese,	 fundada	nos	 resultados	 obtidos	 no	 guião	 de	
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audição	(aplicado	como	atividade	de	pré-leitura),	sobre	a	vida	e	obra	de	

Gil	Vicente,	seguida	de	um	debate	sobre	o	tema	‘humor',	mediado	pela	

professora	estagiária,	como	referidos	na	unidade	didática	5;	

‒ a	formação	de	uma	síntese,	por	meio	da	reordenação	de	acontecimentos,	

do	ato	I,	da	obra	Frei	Luís	de	Sousa,	solicitada	na	sexta	e	última	unidade	

didática.	

Em	suma,	ao	 longo	das	unidades	didáticas,	as	atividades	e	exercícios	aplicados	como	

estratégia	de	pós-leitura	cumpriram	com	a	finalidade	de	obter	resultados	positivos	ou	

não.	Além	disso,	possibilitaram	comparar,	analisar,	investigar	um	problema	e	como	ele	

poderia	ser	solucionado,	ou	pelo	menos,	melhor	trabalhado.		

Nem	todo	o	procedimento	foi	eficaz,	no	entanto,	criaram-se	evidências	de	que	há	um	

caminho	 que	 deve	 ser	 percorrido	 pelo	 aluno	 e	 pela	 professora	 a	 fim	 de	melhorar	 a	

compreensão	 de	 leitura	 e	 consequentemente	 garantir	 um	 melhor	 desempenho	 no	

processo	de	ensino-aprendizagem.	
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Apêndice	1	

Um	dos	primeiros	mapas	conceptuais	elaborado	por	Marli	Moreira	(1977)	como	ponto	

de	referência	para	organizar	o	ensino	da	literatura.	Ainda	não	se	rotulavam	as	linhas	que	

uniam	os	conceitos.		

 
Fonte:	NOVAK,	Joseph	D.	Aprender	a	aprender.	2ª	ed.	Lisboa:	Plátano	Edições	Técnicas,	

1984.	ISBN:	972-707-1370-6,	p.198.	

	

	

	

	

	

	


