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RESUMO 

 

Esta proposta de Projeto de Intervenção apresentada ao Mestrado Profissional em Educação, 
promovido pela Universidade Federal da Bahia, teve como objetivo principal investigar a 
compreensão leitora dos estudantes do Ensino Médio Integrado em Agropecuária, do Campus 

Petrolina Zona Rural, do IF Sertão-PE, bem como as estratégias didáticas utilizadas pelos 
professores na formação desses leitores, a fim de elaborar uma Proposta Interventiva com 
orientações didático-estratégicas relativas à compreensão leitora. A motivação para este estudo 
surgiu ao acompanhar estudantes expondo suas dificuldades ao depararem-se com um texto, 
bem como as constantes ponderações dos colegas professores das diversas disciplinas, ao 
exporem suas angústias em relação à frágil habilidade de compreensão leitora dos discentes. 
Esta pesquisa surgiu também como implicação da vivência com o fazer docente, pois muitos 
professores não sabem como trabalhar a compreensão leitora na formação de leitores 
competentes, isto porque em sua formação não foram preparados para este trabalho. Diante do 
exposto, fortaleceu-se a necessidade de investigação deste tema, no âmbito do referido Curso, 
por entendermos que esta questão perpassa todas as disciplinas e que a problemática desta 
delicada habilidade de muitos estudantes tem inquietado a todos nós docentes, como descrito 
ao longo desta pesquisa. Para realização desta pesquisa adotamos a abordagem qualitativa-
quantitativa, visto que os dados quantificáveis foram analisados numa dimensão qualitativa, e 
que ambas as perspectivas estão intimamente relacionadas (ANDRÉ, 1995). Esta é uma 
pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, envolvendo o método de pesquisa-ação, também 
chamada de pesquisa- intervenção (ANDRÉ, 1995). Esta pesquisa foi inspirada nas etapas da 
pesquisa-ação, delineadas por Thiollent (2005): fase exploratória, coleta de dados, análise e 
interpretação de dados e elaboração do plano de ação. A sistematização desta proposta se deu 
tendo em conta os teóricos abaixo mencionados, os dados coletados e as proposições oriundas 
do trabalho de campo sugeridas pelos partícipes em cada etapa ao longo deste estudo. Está 
fundamentada teoricamente em diversos estudiosos, a exemplo de Fulgêncio; Liberato (2000, 
2002), kato (2007), Kleiman (2004, 2009), Koch; Elias (2011), Smith (1989), Solé (2003) e 
Vaz (2008), que nos ajudaram a aprofundar sobre a leitura, sua respectiva compreensão e 
estratégias leitoras. E os estudos de Bonilla; Oliveira (2011), Fernández (2012), Morin (1997), 
Lévy (1998) e Primo (2008) serviram para a reflexão e o aprofundamento do uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação na educação. A partir do exposto, consideramos 
que esta proposta tem acentuada relevância social, pois, além de colaborar de forma efetiva para 
a formação dos sujeitos, em suas atividades acadêmicas, pessoais e profissionais, proporciona 
condição de maior engajamento no exercício de sua cidadania, no posicionamento crítico e 
realização de todas as suas atividades como cidadão, com ampliação da compreensão e visão 
de mundo, firmando, desta forma, sua inserção social. Esta pesquisa favorece também a 
ampliação da literatura científica, contribuindo para maior visibilidade da realidade existente 
quanto à (in) compreensão leitora, além de fomentar discussões em torno do papel do professor, 
em relação à problemática apresentada.  
 

Palavras chave: Compreensão leitora. Estratégias didáticas. Formação do leitor. Formação 
docente. Tecnologia digital.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This proposal of Intervention Project presented to the Professional Master in Education, 
promoted by the Federal University of Bahia, had as main objective to investigate the reading 
comprehension of the students of Integrated High School in Agropecuária, Campus Petrolina 
Zona Rural, IF Sertão-PE, and such as the didactic strategies used by the teachers in the 
formation of these readers, in order to elaborate an Interventive Proposal with didactic-strategic 
guidelines regarding the reading comprehension. The motivation for this study emerged by 
accompanying students by exposing their difficulties when confronted with a text, as well as 
the constant ponderings of fellow teachers , from the other subjects, in sharing their anxieties 
in relation to the poor student’s reading comprehension. This research also arose due to teaching 
practice, since many teachers do not know how to teach the reading comprehension skills, in 
the training of competent readers, because in their training they were not prepared for this work.  
Based on the above considerations, the need for research on this topic  
strengthening the need to research this theme, within the scope of this Course, since we 
understand that this issue pervades all disciplines and that the problem of this delicate ability 
of many students has disturbed all of us teachers, as described throughout this research. To 
carry out this research, we adopted the qualitative-quantitative approach, since the quantifiable 
data were analyzed in a qualitative dimension, and both perspectives are closely related 
(ANDRÉ, 1995). This is an applied, exploratory and descriptive research, involving the action 
research methodology, also called intervention research (ANDRÉ, 1995). This proposal is 
inspired by the steps of action research, outlined by Thiollent (2005), exploratory phase, data 
collection, analysis and interpretation of data and elaboration of the action plan - intervening 
proposal. The systematization of this Proposal is made taking into account the theorists 
mentioned below, the data collected and the propositions from the field work, suggested by the 
participants, at each stage, throughout this study. It is theoretically based on several scholars, 
like Fulgencio; Liberato (2000, 2002), kato (2007), Kleiman (2004, 2009), Koch; Elias (2011), 
Smith (1989), Solé (2003) and Vaz (2008), which will help us deepen about reading, their 
respective understanding, and reading strategies. Moreover, Bonilla's studies; Oliveira (2011), 
Fernández (2012), Morin (1997), Lévy (1998) and Primo (2008) for further reflection on the 
use of Information and Communication Technologies in education. From all that has been said, 
it is considered that this proposal has a strong social relevance, as well as collaborating 
effectively for the training of the subjects, in their academic, personal and professional 
activities; provides a condition of greater engagement in the exercise of their citizenship, in the 
critical positioning and fulfillment of all their activities as a citizen, with a broader 
understanding and vision of the world, thus establishing their social insertion. This research 
also promotes the scientific literature, contributing to a greater visibility of the existing reality 
regarding the understanding and lack of understanding reading comprehension. In addition, to 
instigate discussions about the teacher's role, in relation to the problematic presented.  
 
 
Keywords: Reading comprehension. Didactic strategies. Reader qualification. Teacher training. 
Digital technology. 
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INTRODUÇÃO  

 

Esta Proposta de Projeto de Intervenção apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

do Mestrado Profissional em Educação: currículo, linguagens e inovações pedagógicas – 

MPED, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na linha de Pesquisa Educação e 

linguagens, tem como objeto de estudo a compreensão leitora dos estudantes do Curso Técnico 

de Educação Profissional de Nível Médio em Agropecuária1 (EMI), do Campus Petrolina Zona 

Rural (CPZR), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

(IF Sertão-PE), bem como as estratégias didáticas utilizadas na/para formação destes leitores.  

Assim, esta pesquisa tem como objetivo principal investigar a compreensão leitora dos 

estudantes do referido curso2, bem como as estratégias didáticas utilizadas pelos professores na 

formação destes leitores, a fim de elaborar uma Proposta Interventiva com orientações didático-

estratégicas relativas à compreensão leitora. 

São objetivos específicos deste estudo:  (a) Aprofundar os estudos teóricos acerca da 

compreensão leitora, bem como investigar as estratégias didáticas que   contribuem para a 

formação do leitor proficiente; (b) delinear os caminhos metodológicos a fim de possibilitar 

efetivação, organização, clareza e confiabilidade  na realização de cada etapa da pesquisa; (c) 

apresentar e analisar os dados coletados durante o processo desta pesquisa e d) Elaborar um 

plano de ação com proposições de orientações didático-estratégicas relativas à compreensão 

leitora, aliando a este a criação de um blog, para um trabalho docente mais interativo.  

Com o intuito de impulsionar a qualidade e a interatividade do ensino e o 

desenvolvimento da compreensão leitora, objeto de estudo desta pesquisa, a opção de utilização 

do blog no trabalho docente, deu-se em decorrência da facilidade de uso, das diversas 

possibilidades que oferece e por sua apresentação atrativa e motivadora, através das atividades 

diversificadas, interativas e lúdicas. O espaço do blog possibilita utilizar estratégias de 

aprendizagens que ressignifiquem a compreensão da leitura e do conhecimento.   

                                                           
1
 O Projeto Pedagógico do Curso foi aprovado pela Resolução nº 51/2011 e reformulado pela Resolução n° 52/2015 

do Conselho Superior, e está de acordo com a Resolução que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nº 06/2012, bem como, com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9394/96 e demais documentos legais. Disponível em: <http://www.ifsertao-
pe.edu.br/images/Cursos/Documentos/PPC/Novos/Reformulacao do PPC e Resolução n_ 52 Curso Técnico de 
nível Médio Integrado em Agropecuária 05.08.15.pdf>. Acesso em: 12 set. 2017.  
Observação: Será utilizada a sigla EMI (Ensino Médio Integrado em Agropecuária) para o referido Curso. 
2 Este curso tem a duração de quatro anos, com uma carga horária de 3.600 horas, com funcionamento nos dois 
turnos – manhã e tarde, ou seja, normalmente há uma carga horária diária de oito horas/aula. Disponível em: < 
http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/medio-integrado?id=877>. Acesso em: 07 set. 2017.  
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Os principais sujeitos desta pesquisa são os estudantes das turmas dos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos 

do Ensino Médio Integrado em Agropecuária3 do referido Campus e os professores destas 

turmas. 

A motivação para este estudo se dá em decorrência da nossa percepção, ao acompanhar 

estudantes verbalizando sobre suas dificuldades ao deparar-se com um texto, bem como as 

constantes ponderações dos colegas professores ao exporem suas angústias em relação à frágil 

habilidade de compreensão leitora dos discentes. 

Assim, na nossa prática educativa em sala de aula, no processo de observação e na 

vivência cotidiana, temos nos deparado com várias questões que nos inquietam, especialmente 

no que diz respeito ao problema relacionado às dificuldades dos estudantes quanto à 

compreensão leitora, ou seja, a incompreensão das informações lidas e a consequente 

impossibilidade de construção do conhecimento, já que muitos estudantes não entendem o que 

leem, mesmo em se tratando de texto em Língua Portuguesa.  

Também são frequentes as considerações dos colegas professores ao relatarem que 

alguns estudantes não conseguem resolver as questões na avaliação porque não entendem o 

enunciado. Para eles, a leitura é deficiente, precária, apresentando, assim, um conhecimento 

insatisfatório e resultados negativos.  

Tendo em conta tal percepção e os relatos dos colegas, eu, professora do referido 

Campus,  docente de Língua Espanhola do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT)4, 

juntamente com outros docentes, temos diversas inquietações em relação à nossa área de 

atuação, mas neste momento focamos em trabalhar com o tema da compreensão leitora por 

entender a sua dimensão, uma vez que esta habilidade é uma importante porta de entrada do 

conhecimento e de acesso a uma formação dos sujeitos a torná-los cidadãos capazes e 

participativos. Também por entender que este tema perpassa toda as disciplinas e que esta 

problemática da delicada habilidade de compreensão leitora de muitos estudantes do Curso tem 

inquietado a todos nós docentes, como descrito ao longo desta pesquisa.   

A compreensão leitora é uma habilidade que o sujeito, ao desenvolvê-la em 

determinada área, a transpõe para os demais campos do conhecimento, isto porque quando 

desenvolvemos esta habilidade em determinado componente curricular (por exemplo, em 

                                                           
3
 De acordo com as informações fornecidas pela servidora membro da Comissão responsável pela implantação do 

Ensino Médio Integrado em Agropecuária, não foi realizado estudo de viabilidade para a implantação do curso, 
nem consulta à comunidade. Este curso foi reativado em 2011 e se conservou a opção anteriormente existente 
devido à localização do Campus. Relato oral prestado em 23 fev. 2018. 
4 Os docentes da Educação Profissional Tecnológica (EPT) ingressam nos IFs para atuarem nos dois níveis de 
ensino: Educação Básica (Ensino Médio e Técnico) e Superior (Tecnológica). 
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Língua Portuguesa ou Língua Estrangeira), desenvolvemos uma capacidade para atuar na 

compreensão de conhecimentos de forma abrangente; o que explica por que professores de 

Matemática, Física, Geografia etc., solicitam aos professores de linguagens que trabalhem o 

desenvolvimento desta habilidade. Esta solicitação se dá em decorrência da necessidade dos 

estudantes compreenderem o conhecimento que está sendo trabalhado, como também por falta 

de ciência de que o trabalho de desenvolvimento da compreensão leitora é de responsabilidade 

de todos os professores, segundo vários estudiosos, a exemplo de Kleiman (2009), Colomer 

(1997, 2006) e Fulgêncio; Liberato (2000).  

Embora este tema seja o ponto vital e a espinha dorsal de acesso ao conhecimento no 

mundo acadêmico e seja praticamente consenso que enfrentamos dificuldades de aprendizagem 

dos estudantes em decorrência da frágil habilidade de compressão leitora, falta no cotidiano do 

fazer pedagógico uma metodologia de trabalho mais eficaz e direcionada para o ensino da 

leitura.   

O fato é que os professores, muitas vezes, estão convencidos de que trabalham esta 

habilidade pelo simples fato de dar-lhes textos com questões para interpretação, isto é, o 

professor entrega ao estudante a atividade/texto, verifica as respostas, observa se houve o 

“entendimento” e espera que o estudante desenvolva esta habilidade sem ajudá-lo de forma 

efetiva a  tornar-se um leitor competente. Assim, espera-se que o discente, após dominar a 

mecânica da leitura5, desenvolva esta habilidade num percurso solitário e moroso, sem a 

interferência do professor, ficando quase a cargo exclusivo do estudante o desenvolvimento da 

compreensão textual, sem um trabalho gradativo, direto e explícito de acompanhamento e de 

desenvolvimento desta habilidade, como expõem diversos pesquisadores.   

Dessa forma, esta proposta de trabalho se deu em decorrência da percepção das 

dificuldades de aprendizagem dos estudantes, a exemplo do desempenho destes na prova do 

ENEM/20166, onde o Campus Petrolina Zona Rural ocupou a última posição, considerando um 

total de 14 Escolas Federais no Estado de Pernambuco; bem como a última posição, observando 

os sete Campi que compõem o IF Sertão-PE, ou seja, a posição 8.959º, bem distante do Campus 

Petrolina que ocupou a posição de número 2.206, demonstrando mais uma vez o baixo 

desempenho da aprendizagem.  

                                                           
5 Diz respeito ao aprendizado das letras e a capacidade de realização da leitura, mas de forma mecânica, ou seja, a 
decifração de palavras sem a compreensão ou reflexão do texto lido. 
6 Para verificar resultados das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio - Ano 2016, ver informações 
disponíveis em: https://www.resultadosenem.com.br/app/>. Acesso em 26 fev. 2018. 
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Os docentes apontam também que devido às dificuldades de aprendizagem 

relacionadas à leitura e à sua compreensão, os estudantes acabam desistindo dos estudos, por 

entrarem em um universo de incompreensões e, consequentemente, de reprovação em muitos 

componentes curriculares. Este resultado negativo produz no estudante, além de notas baixas, 

insatisfação e descrença em seu potencial, ocasionando um sentimento de incapacidade, 

desmotivação que os leva, muitas vezes, a abandonarem seus estudos. Daí a importância de se 

debruçar sobre o tema proposto.  

Neste sentido, surgiram alguns questionamentos: como professores e estudantes lidam 

com a dificuldade da compreensão leitora e quais ações podem ser implementadas neste 

trabalho? Em que momento os professores foram preparados para atuar junto a este tema? 

Diante do exposto e da necessidade de nos debruçarmos acerca deste tema da 

compreensão leitora, embasaremos teoricamente nossos estudos em diversos estudiosos, a 

exemplo de Coscarelli (2002, 2009),  Freire (2000), Fulgêncio e Liberato (2000, 2002), kato 

(2007), Kleiman (2004, 2009), Koch; Elias (2011), Lima (2011),  Muñoz (2005),  Smith (1989), 

Solé (2003), Vaz (2008)7 e Vergnano-Junger (2015) para tratar da leitura, seu respectivo 

processo de compreensão e estratégias didáticas. E os estudos de Bonilla; Oliveira (2011), 

Fernández (2012), Castells (2003), Ferreira (1998)8, Morin (1997), Lévy (1998), Primo (2008), 

Marcuschi e Xavier (2004) servirão para a reflexão e o aprofundamento do uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação na educação.  

Tendo em conta os mencionados pesquisadores, dentre outros, aprofundaremos os 

nossos conhecimentos relativos ao tema da compreensão leitora, bem como a investigação de 

estratégias que podem ser adotadas, na busca de contribuir com a formação do estudante como 

leitor competente e como cidadão crítico e atuante.  

A partir do exposto, consideramos que esta proposta tem acentuada relevância social, 

pois além de colaborar de forma efetiva para a formação dos sujeitos, em suas atividades 

acadêmicas, pessoais e profissionais, proporciona condição de maior engajamento no exercício 

de sua cidadania, no posicionamento crítico e realização de todas as suas atividades como 

cidadão, com ampliação da compreensão e visão de mundo, firmando, desta forma, sua inserção 

social.   

                                                           
7 Para ler sobre “O ensino da compreensão para uma leitura mais eficaz”, acessar material disponível em: 
<http://www.exedrajournal.com/docs/02/15-JoaoVaz.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2017.  
8 Para ler sobre “As tecnologias interativa no ensino”, acessar material disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40421998000600019&lang=pt>. Acesso em: 02 
mar. 2017. 
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Esta pesquisa favorece também a ampliação da literatura científica, contribuindo para 

maior visibilidade da realidade existente quanto à (in) compreensão leitora, além de fomentar 

discussões em torno do papel do professor em relação à problemática apresentada. Colaborará, 

ainda, para o nosso crescimento pessoal e profissional enquanto servidores do IF Sertão-PE.   

Ressaltamos, porém, que o trabalho interventivo proposto não tem a pretensão de 

estabelecer-se como uma receita ou regras fixas, rígidas e infalíveis, mas pretende estabelecer-

se como uma proposta que visa discutir e contribuir com o processo da compreensão leitora, de 

forma a facilitar a apreensão desta habilidade na formação de leitores proficientes. 

Para  a realização desta pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa-quantitativa, visto 

que os dados quantificáveis serão analisados numa dimensão qualitativa, e que ambas as 

perspectivas estão intimamente relacionadas (ANDRÉ, 1995). Esta é uma pesquisa aplicada, 

exploratória e descritiva, envolvendo o método de pesquisa-ação9, também chamada de 

pesquisa intervenção por Marli André (1995).   

Para o desenvolvimento desta investigação, inspiramo-nos nas etapas da pesquisa-ação 

delineadas por Thiollent (2005), as quais serão detalhadas no capítulo que trata da Metodologia, 

onde será apontado o delineamento metodológico na realização de cada etapa deste trabalho.   

Esta pesquisa está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata da leitura 

e do ensino-aprendizagem da compreensão leitora, bem como das estratégias didáticas que 

contribuem para a formação do leitor competente. No segundo capítulo, apresentamos as 

concepções e escolhas metodológicas, com o delineamento prático e a seleção dos métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados, de acordo com o objetivo desta pesquisa. O terceiro capítulo 

traz a apresentação e a análise dos dados coletados. E, no quarto e último capítulo, está 

sistematizada a Proposta Interventiva, cujo foco principal das ações propositivas é o professor, 

onde estão direcionadas orientações relativas ao trabalho didático-estratégico da compreensão 

leitora, aliando a este a criação de um blog para um trabalho mais interativo. 

O conteúdo desta pesquisa nos remete a reflexões, a partir das valiosas contribuições 

de grandes pesquisadores, possibilitando maior compreensão, direcionamento e familiaridade 

com trabalho a ser realizado com os estudantes sobre a compreensão e estratégias leitoras, 

visando a torná-los leitores proficientes.  

                                                           
9
 “A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” 
(THIOLLENT 2005, p.16). 
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Os caminhos aqui propostos expressam um convite a mergulhar neste tema e primam 

por colaborar com todos aqueles interessados neste conteúdo e com aqueles profissionais da 

educação que buscam formas de fortalecer e direcionar o ensino-aprendizagem da leitura dos 

seus estudantes.  
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1 LEITURA, COMPREENSÃO E ESTRATÉGIAS LEITORAS E TECNOLOGIA    

DIGITAL NO PROCESO EDUCATIVO   

 

Neste capítulo, apresentaremos reflexões acerca da leitura e das expectativas que 

guiam o leitor e regem seu comportamento. Lançaremos um olhar sobre o trabalho docente 

frente à tarefa de leitura e compreensão leitora dos estudantes e sobre a construção da 

compreensão e estratégias leitoras na formação de leitores fluentes. Exporemos ainda 

considerações sobre o uso da tecnologia digital na sociedade contemporânea e no processo 

educativo, onde veremos o blog como suporte de interação e suas vantagens na construção do 

conhecimento.    

 

1.1 LEITURA 

 

Nesta seção apresentaremos acepções de leitura, trazidas por diversos autores, com o 

entendimento deste termo de forma mais ampla e dos aspectos que a envolve. 

Compreenderemos como os sistemas de conhecimento se relacionam no ato da leitura e o 

envolvimento dos aspectos e elementos que tecem entre si composições, proporcionando 

apreensão e compreensão da mensagem. Veremos também o nível desejável de leitura e a 

importância de se estabelecer objetivos e expectativas em relação a esta. E como não 

poderíamos deixar de apresentar, lançaremos um olhar sobre o ensino da leitura e sua respectiva 

compreensão no Brasil e observaremos como muitos professores percebem a atividade leitora, 

através da reflexão de alguns estudiosos.  

 

1.1.1 Concepções de leitura 

 

Algumas acepções trazidas pelo dicionário da Língua Portuguesa Michaelis10, 

expressam que leitura é um “[...] 2 Processo de construção de sentido por meio da interação 

dinâmica entre o conhecimento do leitor, a informação sugerida pelo texto e o contexto em que 

se dá a leitura. 3 Processo cognitivo de compreender uma mensagem linguística escrita. [...]”, 

o que implica perceber que a leitura tem um caráter complexo e vários fatores interagem no 

alcance de sua compreensão.  

                                                           
10 Para outras acepções sobre leitura, consultar informações disponíveis em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/leitura/. Acesso em 24 fev. 2018. 
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A leitura tem sido alvo de preocupação de muitos professores e pesquisadores, em 

decorrência de sua importância e do desempenho apresentado por muitos estudantes frente a 

esta atividade. Estando em evidência, há um volume considerável de produções científicas que 

tratam do assunto; mas, embora já tenhamos muito material, Fulgêncio e Liberato (2002, p. 8) 

dizem que “A leitura é, sem dúvida, um campo de pesquisa que tem ainda muito a ser 

explorado”.   

A leitura é um dos principais meios de acesso ao conhecimento, conforme afirmam 

Goodman (1996), Cassany, Luna e Sanz (2003), e se constitui como uma ferramenta 

imprescindível para o desenvolvimento da vida acadêmica (MUÑOZ, 2005). Com isto, 

observamos que a leitura, principalmente no mundo acadêmico, tem um papel fundamental na 

apreensão do conhecimento, pois os sujeitos recebem as informações e estas são transformadas 

em conhecimento a partir do momento que ele as aprofunda e amadurece dentro si mesmo 

através da prática leitora. 

Em realidade, a leitura é uma atividade social, pois faz parte ativa de nossa vida, da 

nossa sociedade letrada. Nesse sentido, ela é uma atividade desenvolvida socialmente, 

aprendida na comunidade, geralmente via escola, de caráter complexo e interativo, é 

influenciada por aspectos sociais, contextuais e cognitivos (VERGNANO-JUNGER, 2015).  

A leitura é também “[...] um ato social, entre dois sujeitos - leitor e autor - que 

interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades socialmente determinados” 

(KLEIMAN, 2009, p. 10), isto é, através da interação entre a mensagem escrita, o que o autor 

objetivou expressar e o conhecimento do leitor, dentro de um contexto social, é produzida a 

compreensão e o alcance do objetivo estabelecido.    

Segundo Muñoz (2005) e Solé (1998), a leitura constitui uma das modalidades mais 

complexas e essenciais da atividade linguística, na qual participam muitas variáveis cognitivas, 

linguísticas, textuais, socioculturais, biológicas, etc. 

O ensino da leitura no nosso atual sistema educativo costuma ser considerado próprio 

do ciclo inicial escolar, entretanto Solé (1998, p. 18) defende “[...] que o trabalho de leitura 

deve ser estendido ao longo de toda a escolaridade, pois existem motivos para isto”.  

Em consonância com este entendimento, Colomer (1997, 2006) afirma que não 

podemos entender a leitura como uma aprendizagem restrita aos níveis iniciais de escolaridade, 

nem centrada, simplesmente, na habilidade de decodificação. A leitura é um processo contínuo 

que inicia antes da escola, com a presença social da escrita na sociedade letrada, que faz com 

que as crianças cheguem com muitos conhecimentos sobre este tema. Neste sentido, o processo 
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de aprendizagem leitora deve estar presente durante toda a escolaridade dos estudantes, 

principalmente se a entendemos como uma habilidade interpretativa. 

Vale esclarecer aqui que na decodificação é estabelecida a acepção das palavras, mas 

sem a construção do sentido do texto e a compreensão global da mensagem, ou seja, 

entendamos a decodificação como “[...] conhecimento da correspondência entre o som e a letra 

[...]” (KLEIMAN, 2009, p. 37) que consiste no mero reconhecimento visual das palavras e sua 

correspondente atribuição de significado (MUÑOZ, 2005). 

Silva (2000) expõe que a leitura não pode ser confundida com decodificação de sinais, 

com reprodução mecânica de informações, para que o leitor não seja transformado num 

consumidor passivo de mensagens não-significativas e irrelevantes. Sendo assim, Fulgêncio e 

Liberato (2000, p. 13) propõe a leitura funcional, aquela em que “[...] o leitor procura construir 

um sentido para o texto".  

Para Freire (2000), a leitura deve envolver o leitor na compreensão crítica do ato de 

ler. Ela vai muito além da decodificação das palavras.  Sua compreensão só se dá dentro de um 

contexto e de uma visão ampla. Assim, Freire (2000, p. 11) expõe que a leitura envolve 

 

[...] uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura 
da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 
inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele.  

 

É perceptível a sensibilidade de Freire em suas sábias palavras, pois, a partir de sua 

própria vivência e experiências, alcançou a leitura atrelada dinamicamente a sua realidade e nos 

transmite um ensinamento, também reconhecido por diversos estudiosos, o de que a 

compreensão do texto só é possível tendo em conta seu contexto e do leitor; uma vez que, do 

contrário, o sentido da mensagem não se estabelece.  

Abordando as atuais experiências sociais vivenciadas e a realidade digital, através de 

novas formas de leitura e de comunicação, aliás, nem tão novas assim, nos deparamos com    o 

hipertexto. Segundo Coscarelli (2009, p. 554), uma definição possível para hipertextos é a de 

que “[...] são textos não lineares que oferecem links ou elos de ligação para outros textos, que 

podem ser imagens, gráficos, vídeos, animações, sons”.  

Com esta definição, a autora explica que hipertexto não se refere somente a textos em 

ambiente digital, mas também a textos impressos, ou seja, de ambiente não digital, já que estes 

podem também ser marcados pela não linearidade, trazendo elementos como títulos, subtítulos, 

índices, rodapé, cadeias referenciais, citações, referências a outros etc. O citado entendimento 
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reforça a tese da pesquisadora “[...] de que todo texto é um hipertexto e toda leitura é um 

processo hipertextual” (COSCARELLI, 2009, p. 554). 

No entanto, não há um consenso quanto a este entendimento, pois há autores que 

compreendem o texto contínuo e hipertexto como leituras essencialmente diferentes, onde o 

hipertexto é visto  

 
[...] como um texto não-linear que não tem eixo organizacional, nem centro. Além 
disso, esses autores argumentam que hipertextos requerem um leitor mais ativo, que 
deve ser um construtor de significado autônomo e independente. O leitor será também 
um co-autor, uma vez que pode adicionar informações ao texto (COSCARELLI, 
2009, p. 551). 

 
Com relação ao ambiente digital, há muita informação disponibilizada através da 

Internet, novos gêneros textuais surgem, novas formas de ler, escrever e se comunicar são 

desenvolvidas. Os leitores contam com novas experiências de comunicação e de leitura, mas 

independente do suporte para o texto, as habilidades leitoras são essenciais para a compreensão 

textual e todo leitor necessita desenvolvê-las. Estas habilidades podem variar tendo em conta o 

gênero, mas não há habilidades leitoras que sejam específicas para o ambiente impresso e outras 

que sirvam somente para o ambiente digital. Não há uma exclusividade para um determinado 

suporte, o que ocorre é a ampliação das habilidades, tendo em conta as novas formas que se 

instalam na sociedade (COSCARELLI, 2009). 

 

1.1.2 O ato de ler 

 

“Quanto mais informações não-visuais um leitor possui, menos informação visual 

necessita” (SMITH, 1989, p. 86). A leitura é o resultado da interação entre o que o leitor já sabe 

e o que ele retira do texto, ou seja, é o produto da interação entre informação visual – entendida 

como aquela que pode ser visualizada, como letras, figuras, gráficos etc., e informação não-

visual - compreendida como o conhecimento da língua, do assunto do texto, e todo o 

conhecimento do leitor, que compõe a sua teoria de mundo. Assim, quanto mais informação 

não visual dispuser o leitor, menos informação visual ele necessitará retirar do texto. A leitura 

envolve, então, uma combinação de informações visual e não-visual (SMITH, 1989; 

FULGÊNCIO; LIBERATO, 2000). 

O leitor não lê letra por letra, nem palavra por palavra, também não realiza a leitura 

decodificando de maneira atomizada e linear cada símbolo presente; ele opera em larga escala 

utilizando a informação não-visual, ou seja, o conhecimento prévio, o que faz com que obtenha 

o significado da palavra através da previsão - dedução, prescindindo da decodificação de cada 
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elemento individual do texto. O leitor não necessita de todos os estímulos visuais, já que as 

informações podem ser antecipadas a partir do seu conhecimento prévio. E neste processo 

também se pode afirmar que os olhos captam a informação visual, mas é o cérebro que vê 

(SMITH, 1989; FULGÊNCIO; LIBERATO, 2002). 

Smith (1989) diz que algumas características do funcionamento olhos-cérebro exercem 

uma importância crítica para leitura, considerando, mais especificamente, três aspectos do 

sistema visual: “1. o cérebro não vê tudo que está na frente dos olhos; 2. o cérebro não vê 

qualquer coisa que esteja na frente dos olhos imediatamente, e 3. o cérebro não recebe 

informação dos olhos continuamente” (SMITH,1989, p. 84).  

As três considerações mencionadas levam a três relevantes implicações para a leitura e 

para seu aprendizado; sendo, a leitura deve ser rápida, deve ser seletiva e depende daquilo que 

o leitor já sabe.  

Quando se menciona que a leitura deve ser rápida, indica que a leitura deve ocorrer 

dentro de um determinado ritmo, que o cérebro deve ir em frente com certa rapidez, para evitar 

uma lentidão a ponto de emaranhar-se nos detalhes visuais do texto e impossibilitar sua 

compreensão.  Um leitor propende a não compreender quando lê lentamente, menos do que 200 

palavras por minuto; isto porque uma leitura realizada neste ritmo, tendo em conta este 

parâmetro, indica que as palavras estão sendo lidas isoladamente, em vez de sentenças 

significativas (SMITH, 1989). No entanto é necessário compreender que “Assegurar-se de que 

a leitura seja rápida não significa fazê-la descuidadamente. Um leitor deve ser capaz de utilizar 

a informação não-visual para evitar ser invadido pela informação visual observada pelos olhos” 

(SMITH, 1989, p. 103). 

Smith (1989) expõe também que a leitura deve ser seletiva, pois o cérebro não tem 

tempo para atentar para todas as informações impressas e pode ser facilmente inundado pela 

informação visual, tampouco a memória é capaz de lidar com a gama de informações que 

poderiam estar disponíveis em uma página, pois conforme o autor, “O cérebro deve ser 

parcimonioso, fazendo um uso máximo daquilo que já sabe e analisando o mínimo de 

informação visual necessária para verificação ou modificação do que já pode ser previsto 

quanto ao texto” (SMITH, 1989, p. 102). 

O autor reflete ainda que a compreensão da leitura depende daquilo que o sujeito já sabe; 

o leitor habilidoso, normalmente, não necessita fixar-se nas informações visuais para 

compreender a mensagem do texto, pois com um único olhar são apreendidas as 

palavras/informações escritas e a compreensão, em grande parte, será realizada tendo em conta 

a informação não-visual. 
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Na verdade, o ato de ler é complexo, distanciando-se muito de caracterizações 

reducionistas (SILVA, 2000). Este ato envolve uma série de aspectos e elementos que tecem 

entre si uma composição, proporcionando apreensão e compreensão da mensagem, e cumprem 

seu papel junto ao processamento textual.  

Koch e Elias (2011) afirmam que, para o processamento textual, é necessário recorrer a 

três grandes sistemas de conhecimento: o conhecimento linguístico, o enciclopédico e o 

interacional. Por conhecimento linguístico entendem-se aquele que se relaciona ao 

conhecimento gramatical e lexical; o conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo, 

aquele referente aos conhecimentos gerais sobre o mundo, sobre as aprendizagens e vivências 

pessoais, e eventos espaço-temporalmente situados, permitindo a produção de sentidos.  

Quanto ao conhecimento interacional, este refere-se às formas de interação por meio da 

linguagem e engloba os objetivos ou propósitos pretendidos pelo autor e a reconstrução, pelo 

leitor, do objetivo da produção do texto. Esse ato envolve a seleção da variante linguística 

adequada a cada situação de interação, adequação do gênero textual à situação comunicativa, 

bem como a certificação da compreensão do texto pelo interlocutor, com verificação da 

aceitação dos objetivos propostos.  

Tendo em conta os diversos fatores mencionados, podemos afirmar que o ato de ler, a 

leitura e sua respectiva compreensão, se estabelecem na medida em que os diversos 

conhecimentos, comportamentos e aspectos interagem de forma coerente, desempenhando, 

cada elemento, seu papel no processamento textual.     

 

1.1.3 O nível desejável de leitura 

 

Fulgêncio e Liberato (2002, p. 100) expõem que “A preocupação com a aquisição de 

uma postura crítica é absolutamente legítima [...]. Trata-se de uma postura não só desejável, 

mas absolutamente imprescindível”. Esta postura é com certeza, o estágio ideal de leitura a que 

a escola deve conduzir o estudante, devendo esta postura estender-se a outros materiais, além 

do escrito.  

 

[...] o leitor faz conexões, pondo em diálogo o texto lido, a sua bagagem prévia e todos 
os elementos contextuais, culturais, sociais, procedimentais e textuais que possam ser 
acionados. [...] Tudo isso deve ser realizado de maneira crítica, atendendo aos 
objetivos do leitor e considerando as especificidades do gênero textual e do contexto 
em que se inserem o texto, a atividade leitora e os sujeitos envolvidos (VERGNANO-
JUNGER, 2015, p. 17).  
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Em um contexto educacional, os estudantes devem ser estimulados a um trabalho 

crítico, onde utilizem recursos e estratégias de forma mais eficiente na construção do sentido 

do texto, possibilitando-lhes resolver problemas e aprofundar seus conhecimentos. Claro que 

este trabalho deve ser requerido aos estudantes com um determinado nível, que tenham 

condições de responder a esta proposição. Aos que estejam em um estágio inicial, ou que 

tenham maiores dificuldades de compreensão leitora, cabe ao professor um trabalho cuidadoso 

para que não seja comprometida a formação leitora do aluno, fazendo com que este se sinta 

incapaz diante de desafios considerados inatingíveis por ele.  

Fulgêncio e Liberato (2000) dizem que não deve ser negado ao leitor textos mais 

complexos e difíceis, porém tal proposta deve ocorrer dentro de uma complexidade gradativa, 

para que a leitura não se torne um desafio árduo e inalcançável. Solicitar tarefas que pareçam 

impossíveis ao estudante é uma forma de conduzi-lo ao fracasso, ao passo que propor-lhe 

desafios de complexidade gradativa é uma maneira de capacitá-lo, de ajudá-lo no 

fortalecimento de sua confiança e amplitude de conhecimentos e possibilidades.  

Na formação leitora do estudante devemos buscar a construção de sua autonomia, 

definida por Paiva (2006, p. 88–89) como 

 
[...] um sistema sócio-cognitivo complexo, que se manifesta em diferentes graus de 
independência e controle sobre o próprio processo de aprendizagem, envolvendo 
capacidades, habilidades, atitudes, desejos, tomadas de decisão, escolhas e avaliação, 
tanto como aprendiz de língua ou como seu usuário, dentro ou fora da sala de aula. 
 

 
Na construção da habilidade leitora se busca formar leitores “competentes e autônomos” 

(SOUZA; RODRIGUES, 2008, p. 2), também denominados eficientes, experientes, hábeis, 

maduros, proficientes, experientes, habilidosos, fluentes, bons, capazes (SMITH, 1989; SOLÉ, 

1998; SOUZA e RODRIGUES, 2008; VAZ, 2008; COSCARELLI, 2009; LIMA, 2011; 

KINTSCH e RAWSON, 2013). Pois bem, independente da denominação adotada, entendemos 

que os pesquisadores se reportam ao mesmo nível de leitura, nível este desejável por todo 

professor engajado nesta tarefa de formação de leitores. 

 

1.1.4 Objetivos e expectativas da leitura 

 
Este é o primeiro elemento a ser tomado em conta, pois todas as nossas ações e 

estratégias são guiadas pelo objetivo proposto. Tomar um texto sem um objetivo claro, definido, 

seria o mesmo que sair de casa sem saber que rumo seguir, já que não sabemos o que queremos, 

o que fazer, nem para que direção avançar. Da forma semelhante, se um indivíduo toma um 
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texto sem nenhum objetivo prévio, ele dificilmente poderá monitorar a sua compreensão tendo 

em vista esse objetivo. Sua monitoração se resumirá, quando muito, a um nível vago geral ou 

estará atrelada unicamente às perguntas que a escola costuma lhe fazer. A monitoração, neste 

caso, será somente para atender a expectativa da escola e não dele mesmo (KATO, 2007).  

Kleiman (2009, p. 30) afirma que “Há evidências inequívocas de que nossa capacidade 

de processamento e de memória melhoram significativamente quando é fornecido um objetivo 

para uma tarefa”. Estabelecer um objetivo ajuda a compreender e lembrar seletivamente aquela 

informação que é importante para o nosso propósito. 

A leitura com objetivos bem definidos permitirá ao leitor lembrar mais e melhor as 

informações, mensagens lidas. E como dito anteriormente, a capacidade de estabelecer 

objetivos na leitura é uma atividade metacognitiva que permite estabelecer estratégias de 

controle e regulamento do próprio conhecimento (KLEIMAN, 2009). 

A pesquisadora expõe que o conhecimento metacognitivo é desenvolvido ao longo da 

vida do leitor e é devido ao papel das estratégias metacognitivas, que apesar das diferentes 

maneiras de conduzir a leitura, esta é um processo só, havendo diversos caminhos para alcançar 

o objetivo estabelecido. 

Kleiman (2009) reflete também que os objetivos são importantes para outro aspecto da 

atividade leitora, ou seja, são importantes para a formulação de hipóteses, contribuindo para a 

compreensão textual. Diz ainda que diversos autores concordam que a leitura, em grande 

medida, é um jogo de adivinhação, onde o leitor ativo, comprometido com o processo, elabora 

hipóteses e as testa durante a realização de sua leitura. Desta forma, concordamos que texto não 

é um produto acabado, que deve ser recebido pelo leitor de modo passivo, já que uma das 

atividades leitoras está justamente determinada pelos objetivos e expectativas do leitor, que é a 

formulação de hipóteses (idem, 2009). 

No que diz respeito à formulação de hipóteses, esta é uma atividade que está atrelada ao 

conhecimento prévio, à previsão. Envolve probabilidade, podendo a hipótese ser confirmada 

ou refutada, conforme as informações disponíveis no texto.  

Para outras informações sobre formulação de hipóteses e conhecimento prévio, 

consultar a seção - 1.2.2 A construção do sentido do texto: previsão e inferências – que trata 

deste conteúdo. 

  

 

 

 



26 

 

1.1.5 Um olhar sobre o ensino da leitura e sua respectiva compreensão 

 

O ensino da leitura tem sido alvo de debates na educação brasileira, principalmente 

nas últimas décadas. “O Brasil apresenta um quadro crítico em avaliações nacionais e 

internacionais como, por exemplo, no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e no PISA 

(Programa Internacional para Avaliação de Estudantes) [...]” (LIMA, 2011, p. 86). Nesta 

avaliação internacional os estudantes brasileiros têm apresentado resultados próximos a países 

que tiveram os piores resultados. 

Diante do mencionado contexto, é notória a deficiência apresentada por muitos 

estudantes; logo, entendamos então como muitos professores percebem a atividade leitora, 

através da reflexão de alguns estudiosos.  

A atividade de leitura e sua respectiva compreensão é atribuída, quase que 

exclusivamente, ao professor de Língua Portuguesa, conforme a fala de vários sujeitos, 

incluindo docentes, o que comprova a falta de ciência de que o trabalho de desenvolvimento da 

competência leitora é de responsabilidade de todos os professores, segundo vários estudiosos 

(FULGÊNCIO; LIBERATO, 2000; KLEIMAN, 2009; COLOMER, 1997, 2006). 

Há também uma percepção de que as crianças, nos anos escolares iniciais, e/ou quando 

pequenas, adoram ouvir histórias e têm acentuado interesse pela leitura, segundo relato de pais 

e professores, comportamento que não se configura nos anos mais adiante, onde se verifica que 

muitos alunos refutam a leitura de textos e têm evidenciada a dificuldade de compreensão 

leitora. 

Esta problemática da compreensão leitora deficiente é uma questão que ocorre não 

apenas no Brasil. No caso de Portugal, e enquanto eco da investigação feita em outros países, 

Vaz (2008)11 expõe que, quanto ao ensino da compreensão, se produziu um volume espantoso 

de trabalhos que mostram, irrefutavelmente, que a compreensão leitora é passível de ser 

ensinada de forma direta e explícita, permitindo formar leitores mais competentes e motivados.  

Neste processo de leitura e compreensão há um equívoco, especialmente por parte dos 

professores, pois “[...] uma vez aprendida a “mecânica” da leitura, o desenvolvimento da 

capacidade de compreensão fica, em grande parte, entregue ao estudante” (VAZ, 2008, p. 

                                                           
11 Para ler sobre “O ensino da compreensão para uma leitura mais eficaz”, acessar material disponível em: 
<http://www.exedrajournal.com/docs/02/15-JoaoVaz.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2017.  
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162)12. Os professores desconhecem sobre o processo de leitura e seu ensino na formação de 

leitores competentes. Vaz (2008, p. 161)13 afirma que  

 

O ensino directo e explícito da compreensão é uma das possibilidades metodológicas 
há muito abertas pela pesquisa, sendo a sua eficácia comprovada por inúmeros estudos 
realizados no contexto escolar para o desenvolvimento de competências de leitura dos 
alunos.  

 

A grande questão relativa a esse trabalho a ser desempenhado pelo professor é que, na 

sua maioria, não conhece e não sabe o que fazer para ajudar seus estudantes nessa condução, 

como mencionado anteriormente, já que durante sua formação inicial não foram preparados 

para esta atuação. Há um desconhecimento considerável e ausência total desta preparação em 

sua formação. Vejamos um breve relato: 

 

No decorrer dos últimos anos, tive a oportunidade de oferecer diversos cursos de 
leitura em língua materna para professores que, embora preocupados porque seus 
alunos não gostam de ler, não sabem como promover condições em sala de aula para 
o desenvolvimento do leitor. Isso porque nunca tiveram uma aula teórica sobre a 
natureza da leitura, o que ela é, que tipo de engajamento intelectual é necessário, em 
quais pressupostos de cunho social ela se assenta (KLEIMAN, 2004, p. 7). 

 

Como podemos observar ao longo deste trabalho e através das falas de Vaz (2008) e 

de Kleiman (2004), na formação docente há uma deficiência no que diz respeito ao trabalho 

relativo à leitura e a formação de leitores fluentes. A formação docente, inicial e continuada, 

tão necessária ao exercício da profissão, tem se dado de forma inadequada, por muitas 

universidades, e esta é uma realidade do contexto brasileiro. No nosso caso específico, IF 

Sertão-PE, contamos ainda com uma realidade apresentada por Oliveira (2016) que nos 

preocupa. Segundo a pesquisadora, 51% do quadro docente não possuem licenciatura, ou seja, 

não têm formação pedagógica, sendo estes professores oriundos dos cursos de bacharelado ou 

de tecnologia.  

Sobre as dificuldades de formar leitores capazes, Kleiman (2004, 2009) e Muñoz 

(2005) refletem que dentro deste processo, os professores trabalham a leitura apenas como um 

exercício de decodificação, no qual o estudante é apenas um receptor passivo que decifra 

palavras ou frases. O professor não leva o estudante à consciência dos múltiplos processos 

                                                           
12 Para ler sobre “O ensino da compreensão para uma leitura mais eficaz”, acessar material disponível em: 
<http://www.exedrajournal.com/docs/02/15-JoaoVaz.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2017.  
13 Ibidem. 
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cognitivos envolvidos na atividade de leitura, nem ao engajamento necessário para construir o 

sentido do texto14.  

Vaz (2008, p. 162)15 também faz considerações a respeito da formação dos professores 

e diz que  

 
[...] num estudo sobre sistemas de   formação de professores, referiam que, na 
generalidade dos países, esses cursos incluíam abordagens sobre métodos de ensino 
da leitura, ou seja, sobre o acesso aos mecanismos de decifração, mas manifestavam 
uma quase total ausência de informação acerca do ensino da própria compreensão.  

 

No geral a responsabilidade é atribuída a problemas na alfabetização e cabe aos 

professores de linguagens a solução do problema. Kleiman (2004) diz que a palavra escrita, a 

leitura, é patrimônio da cultura letrada e todo professor é representante dessa cultura, mas ao 

não reconhecer este trabalho como uma atividade de sua responsabilidade, o docente vai 

deixando lacunas que comprometem o desenvolvimento do estudante. 

Também Solé (2003), Díaz Barriga e Hernández (2002) fazem considerações acerca 

da leitura e expõem que este processo se relaciona com cada aprendiz e com o mundo que lhe 

rodea. É um processo individual, mas não solitário. Através da leitura o estudante adquire outros 

conhecimentos sobre o mundo, enriquecendo sua experiência pessoal.   

A leitura é um processo no qual o leitor desempenha um papel importante e ativo na 

construção de significados, sendo indispensável indagar e encontrar   caminhos, conhecimentos 

e procedimentos, que permitam obter uma compreensão mais adequada das   dificuldades 

apresentadas pelo estudante quando se conduz este processo de aprendizagem e interpretação 

leitora (FOUCAMBERT, 1994; GOODMAN, 199016, 1996, 2002).  

O professor deve estar embasado de conhecimentos teórico-práticos desde a escolha 

das atividades, condução e acompanhamento do processo de leitura e de sua avaliação, a fim 

de detectar as dificuldades dos estudantes e buscar solucioná-las (LAJOLO, 2001). 

O trabalho docente, deste ponto de vista, para o ensino e a aprendizagem de estratégias 

leitora, exige então conhecimento, preparação, disponibilidade, motivação e criatividade, ou 

seja, estratégias didáticas para assim poder conduzir o estudante a formular hipóteses, gerar 

                                                           
14 Na seção - 1.2 Compreensão leitora e estratégias de leitura – apresentam-se outras proposições para a realização 
do trabalho da compreensão leitora com os estudantes.   
15 Para ler sobre “O ensino da compreensão para uma leitura mais eficaz”, acessar material disponível em: 
<http://www.exedrajournal.com/docs/02/15-JoaoVaz.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2017.  
16 Para ler sobre “El lenguaje integral: un camino fácil para el desarrollo integral” acessar material disponível 
em: < http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a11n2/11_02_Goodman.pdf>. Acesso em: 13 jan. 
2018.  
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inferências, analisar informações e conclusões ao interagir com o texto, e deste  modo levar o 

leitor a adquirir a competência leitora almejada.   

 

1.2 COMPREENSÃO E ESTRATÉGIAS LEITORAS   

 

Nesta seção trataremos das estratégias e seu papel fundamental na realização das mais 

diversas atividades, quer seja no emprego para as ações cotidianas ou para ações específicas 

que exijam escolhas melhor planejadas. Assim, para a compreensão leitora veremos a utilização 

de estratégias considerando informações visuais-explícitas, bem como informações não visuais- 

implícitas, estas determinadas pela ativação e intercâmbio dos esquemas armazenados na 

memória. Veremos também os principais modelos teóricos de leitura que buscam explicar como 

se produz o processo da compreensão leitora, bem como as estratégias cognitivas, 

metacognitivas e os processos que se dão antes, durante e após a leitura. 

 

1.2.1 O papel das estratégias cotidianas e a compreensão leitora  

 

A realização das nossas atividades cotidianas deve ocorrer tendo em conta a escolha 

da estratégia mais adequada para cada tarefa, sendo imprescindível a sua utilização, visto que 

ela nos possibilita encontrar o melhor caminho e a resolução, de forma mais eficiente. Desde 

os anos iniciais de vida, as estratégias têm um papel fundamental, pois somos impulsionados 

ao uso do nosso pensamento estratégico para escolher uma maneira que nos possibilite a 

realização das atividades e o alcance dos objetivos propostos.  O número de atividades, o grau 

de dificuldade e a complexidade na realização das atividades vão aumentando gradativamente, 

assim como a variação do suporte que recebemos para a execução das mesmas, pois se nos 

primeiros anos de vida somos bastante auxiliados, este auxílio tende a ir diminuindo com o 

passar dos anos e faz com que os indivíduos fiquem progressivamente independentes.    

Nos primeiros meses de vida, os bebês são totalmente auxiliados, sendo todas as 

atividades realizadas por outras pessoas; seguida da etapa de demonstração, quando há a 

preocupação em mostrar, exemplificar, explicar como realizar as ações e acompanhá-las passo-

a-passo, com muita paciência, na tentativa de realização, quando ocorrem os primeiros e 

pequenos ensaios de execução das mesmas. Posteriormente as crianças são auxiliadas nesta 

realização, mas este auxílio vai sendo controlado e diminuído gradativamente, até que o 

indivíduo se sinta capaz e seguro para realizar suas tarefas de forma independente.   
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Os resultados dependerão do caminho escolhido e da observação de vários fatores, 

como o tempo disponível, o contexto, os instrumentos/ferramentas, a complexidade e todas as 

condições implicadas na/para sua realização. Solé (1998) expõe que a estratégia é utilizada para 

regular a atividade das pessoas, na medida em que sua aplicação permite selecionar, avaliar, 

persistir ou abandonar determinados cursos, no alcance das metas propostas. Este aprendizado 

vai sendo construído ao longo da vida, não sendo possível descrever as minúsculas operações 

e as construções mentais que permitem prescrever como uma receita, que pode ser passada e 

aplicada para todas as situações e pessoas, mas servem como experiências cumulativas que 

permitem escolher, aprimorar e utilizar suspeitas inteligentes, ainda que arriscadas, acerca do 

caminho mais adequado a seguir.    

Um componente essencial das estratégias, tendo em conta o nível e maturidade do 

sujeito, segundo Solé (1998), é o autodirecionamento, ou seja, a existência de um objetivo e a 

consciência de que este objetivo existe. O autocontrole possibilita a supervisão e a avaliação do 

próprio comportamento em função dos objetivos que o guiam e da possibilidade de fazer 

modificações quando for necessário. O crescente desenvolvimento e a maturidade que o 

indivíduo vai adquirindo com as experiências dos ensinamentos iniciais, com o posterior 

auxílio/acompanhamento e com a independência mais adiante, são construções que conduzem 

o sujeito a uma emancipação e a uma formação sólida e autônoma. Este caminho do 

desenvolvimento da capacidade humana na realização/execução das mais variadas atividades 

serve de exemplo/modelo a ser aplicado em outros campos da formação dos sujeitos, como o 

campo do conhecimento acadêmico, da leitura, do desenvolvimento da compreensão leitora e 

da formação de leitores competentes.    

Considerando o exposto e tendo como parâmetro o próprio curso de vida, verificamos 

que, com relação às estratégias leitoras, há funcionamentos e direcionamentos óbvios e estes 

estão relacionados ao ensinamento e ao acompanhamento destas estratégias.  Solé (1998) expõe, 

no entanto, que se nas estratégias leitoras estão implicados o cognitivo e o metacognitivo17, o 

ensino destas não pode ser tratado como técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades 

específicas. Ao ensinar estratégias de compreensão leitora, deve-se primar pela construção e 

uso, por parte dos alunos, de procedimentos de tipo geral para que possam ser transferidos sem 

maiores dificuldades a situações de leituras múltiplas e variadas.  

                                                           
17 O metacognitivo envolve a consciência metacognitiva, que possibilita ao estudante refletir sobre os mecanismos 
utilizados e os processos que ocorrem durante sua aprendizagem (MUÑOZ, 2005). Sobre as estratégias leitoras 
cognitivas e metacognitivas, ver as seções  - 1.2.4 Estratégias leitoras e 1.2.5 Construção da compreensão do texto: 
antes, durante e após a leitura. 
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Segundo Solé (1998), é necessário ensinar estratégias de compreensão leitora porque 

queremos formar leitores autônomos, capazes de enfrentar de maneira inteligente a textos 

diversos. Formar leitores autônomos significa instrumentalizar o leitor para a capacidade de 

interrogar-se acerca de sua própria compreensão e estabelecer relação entre o que lê e o que 

está armazenado em seu acervo pessoal, questionar seu conhecimento e modificá-lo, bem como 

estabelecer generalizações que permitam transferir o aprendizado a outros contextos distintos. 

Ensinar estratégias de compreensão é possibilitar aos alunos recursos necessários para 

apreender a aprender (SOLÉ, 1998).   

O trabalho com o aluno ante o texto deve então permitir um planejamento da atividade 

de leitura, com o controle dos processos de entendimento, revisão, avanço e maior domínio da 

compreensão leitora, bem como a tomada de decisão em função dos objetivos almejados; assim 

também, esta proposta deve trabalhar a situação do sujeito como leitor, em relação à sua 

motivação e à sua disponibilidade para a aprendizagem.   

Neste processo de aprendizagem, o objetivo não é apresentar um amontoado de 

estratégias com o fim em si mesmo, mas colaborar para a formação de leitores capazes de 

utilizar estratégias de forma adequada e que lhes permitam alcançar os objetivos estabelecidos 

para um determinado texto em questão.   

 

1.2.2 A construção do sentido do texto: previsão e inferências 

 

O ato de ler envolve apreensão, apropriação e transformação de significados, a partir do 

texto escrito, e “[...] ao buscar um significado para leitura como fenômeno, procura-se 

ontológica e fenomenologicamente compreender o ato de ler” (SILVA, 2000, p. 84).  

Silva (2000) diz ainda que a importância da palavra escrita como fenômeno não se 

esgota nela mesma, mas na ação de atribuição de significado, tendo em conta que a leitura, com 

sua respectiva compreensão, não deve ser vista como um evento momentâneo, fragmentado, 

desligado do ser humano, de sua cotidianidade e facticidade.  

A alta complexidade da leitura na construção dos significados se faz com base nos 

elementos linguísticos constantes na superfície textual e em sua estrutura organizacional, 

demandando a mobilização de um vasto conjunto de saberes. Subjacente a este entendimento, 

o sentido do texto não existe a priori, sendo este construído na interação sujeitos, texto e 

contexto (KOCH; ELIAS, 2011). 

Segundo Vergnano-Junger (2015), nesta construção de sentido é acionado um constante 

movimento de ativação e intercâmbio dos esquemas armazenados na memória. Nestes 
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esquemas encontramos a memória do curto prazo, onde as informações permanecem na 

memória por um tempo bastante curto, sendo substituídas por novas informações rapidamente. 

Há, ainda, a memória de meio termo e a memória profunda, na qual são selecionadas, 

categorizadas e organizadas as informações, onde permanecem por longo tempo, as quais 

poderão ser acionadas segundo a necessidade de retomada dos dados. 

No que diz respeito à memória de curto prazo, também chamada de memória de curto 

termo, o cérebro faz uma primeira identificação da informação visual e ela permanece na 

memória, de forma literal, até que seja construído um significado para ela. Esta memória tem 

uma capacidade reduzida, podendo armazenar cerca de cinco a nove itens. Após a construção 

do significado destes itens, eles são enviados para a memória profunda, também chamada de 

memória de longo prazo. Neste processo, a informação é recodificada e o conteúdo literal é 

perdido, sendo enviado para a memória de longo prazo somente o conteúdo semântico 

(FULGÊNCIO; LIBERATO, 2000).  

Com relação aos níveis, Borba (2004) diz que na construção de sentido do texto podem 

ser observados os níveis de abrangência (lexical, frasal e textual) e de profundidade (explícito, 

implícito e metaplícito). 

Relativo ao nível de profundidade temos o conteúdo explícito, que corresponde ao que 

está expresso, escrito, dito pelo autor claramente. O conteúdo implícito corresponde à ideia 

presente no texto, embora não esteja escrita pode ser recuperada através da elipse, 

pressuposição ou inferência, tendo em conta as informações expressas do texto. O conteúdo 

metaplícito diz respeito àquele que só pode ser construído segundo a situação de comunicação, 

em que é necessário que o leitor tenha conhecimento do contexto para a construção do sentido, 

pois se refere a dados externos ao texto, como por exemplo, dados do autor.   

Kintsch e Rawson (2013, p. 229) expõem que a base textual, ou seja, o conteúdo 

explícito exprime o significado do texto, tal qual expresso pela escrita. Porém, refletem que    

 
[...] se um leitor somente compreende o que seja explicitamente expresso pelo texto, 
a compreensão será superficial, talvez suficiente para reproduzir o texto, mas não para 
o entendimento mais profundo. Para isso, o conteúdo textual deve ser usado para 
construir um modelo situacional: ou seja, um modelo mental da situação descrita pelo 
texto. Geralmente, isso exige a integração de informações fornecidas pelo texto com 
o conhecimento prévio relevante e os objetivos do indivíduo que o compreende. 

 

Kleiman (2009) também faz considerações acerca da construção do sentido do texto e 

diz que “A compreensão de textos envolve processos cognitivos múltiplos, justificando assim 

o nome de “faculdade”, que era dado ao conjunto de processos, atividades, recursos e estratégias 

mentais próprios do ato de compreender” (KLEIMAN, 2009, p. 9). 



33 

 

A compreensão de um texto se estabelece com a legibilidade, definida por Fulgêncio e 

Liberato (2000, p. 96) “como uma interação entre leitor e o texto ou, mais especificamente, 

entre o conhecimento prévio do leitor e a informação que ele capta no texto”.  

A legibilidade de um texto fica comprometida quando há problemas em sua elaboração 

escrita, em sua estrutura, quando não houve uma construção coesa e/ou coerente por parte do 

seu autor; da mesma forma, quando exige do leitor a construção de pontes complexas demais 

ou que dependem de conhecimentos enciclopédicos que o leitor ainda não os dispõe. O leitor 

deve dispor de capacidade para estabelecer cadeias de inferências, ou seja, dispor uma condição 

de construção de pontes de sentido para que se estabeleça a compreensão leitora (FULGÊNCIO; 

LIBERATO, 2002). 

Para a realização da compreensão leitora não lidamos unicamente com a parte visual, 

que é explícita, mas com uma gama de conhecimentos implícitos necessários na composição 

do sentido do texto, demandando a retomada do conhecimento armazenado, realização de 

previsão e verificação de sua efetivação, bem como utilização de inferências. “Nesse sentido, a 

atribuição de significado é feita retrospectiva ou prospectivamente: olhando para trás e para a 

frente” (SILVA, 2000, p. 90, grifo do autor).  

Kleiman aponta (2009) que o leitor utiliza diversos níveis de conhecimento que 

interagem entre si, por isto a leitura é considerada um processo interativo, podendo assim dizer 

com segurança que sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor não seria possível a 

compreensão do texto. A ativação do conhecimento prévio é essencial para a construção do 

sentido do texto, pois é o conhecimento que o leitor tem sobre o assunto que lhe permite fazer 

as referências necessárias para relacionar diferentes partes discretas do texto num todo coerente. 

Fulgêncio e Liberato (2002) também concordam com o exposto por Smith (1989) e 

Kleiman (2009),  que a leitura proficiente pressupõe dois processos essenciais, ligados à 

informação não-visual, sendo, a previsão, que acelera a compreensão, antecipando as possíveis 

informações a serem encontradas no material visual, e a inferência, que completa e possibilita 

a compreensão das informações expressas no texto. 

Previsão envolve probabilidade, atividade que vai sendo naturalmente construída e 

praticada no curso de nossas vidas, e que também se faz necessária na prática da leitura, para a 

construção do sentido do texto. Probabilidade esta, que poderá ser confirmada ou refutada 

conforme as informações disponíveis no texto.  

Podem ser previstas palavras, ideias, informações, conclusões, a partir do conhecimento 

enciclopédico do leitor, sendo que quanto maior o coeficiente de previsão, mais proficiente será 

a leitura, e rápida a sua compreensão. Vale salientar que “[...] se o leitor não dispõe de 



34 

 

informação não-visual adequada, muito pouco do texto pode ser previsto e, nesse caso, o leitor 

precisa buscar muito mais informação no material escrito” (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2000, 

p. 18). 

Assim, um texto será mais legível quando possibilita ao leitor a utilização do seu 

conhecimento prévio para a interpretação textual, e a leitura tem sua adequada compreensão, 

na medida em que o leitor é capaz de utilizar um conhecimento prévio mais coerente com 

assunto tratado.  

Quanto às inferências, Vitorino (2014) diz que estas se relacionam às operações 

cognitivas que o leitor realiza no momento em que constrói novas proposições a partir de 

informações encontradas no texto.  

O professor César Vitorino (2014) traz importantes esclarecimentos acerca da 

inferenciação, vejamos no QUADRO1 a seguir.  

 

Quadro 1 – Questões relativas à inferenciação 
INFERÊNCIAS  

O QUE SÃO  Dizem respeito às operações cognitivas que o leitor realiza no momento em 
que constrói proposições novas a partir da leitura, ou melhor dizendo, de 
informações que ele encontrou no texto.  

QUAIS  a) Inferências conectivas – feitas com o objetivo de estabelecer a coerência 
entre diferentes partes do texto, estabelecendo relações temporais, espaciais, 
lógicas, causais e intencionais.  
b) Inferências elaborativas – consideradas como não necessárias para a 
coerência e feitas para enriquecer a informação textual, reforçando a ideia de 
que uma inferência pode ser considerada como elaborativa se ela não 
desempenha nenhum papel no estabelecimento da coerência local do texto.  

QUANDO  Em linhas gerais, admite-se que devem ser feitas no decorrer da leitura do 
texto. Admite-se, inclusive, que a dificuldade em saber quando as inferências 
são feitas deve-se ao fato de que o tempo gasto para o processamento das 
sentenças pode não refletir diretamente a produção de inferências. As 
inferências, às vezes, são feitas antes mesmo de serem requeridas. Mckoon e 
Ratcliff (1992), citados por Coscarelli (2002b), ratificam que tipos diferentes 
de inferências são feitos em momentos diferentes da leitura.   

COMO  Há muita polêmica relacionada a como as inferências são feitas. Na verdade, 
exige que se saiba como se dá o processo de compreensão, mas uma coisa 
deve ficar bem compreendida: as inferências são informações que estão e/ou 
devem ser incorporadas à representação mental do texto que, por sua vez, são 
geradas a partir de informações ativadas durante a leitura.  

POR  QUE 
SÃO 
FEITAS  

Pode-se dizer que as inferências são feitas com a finalidade de preencher as 
lacunas do texto, considerando que o texto, por si só, não traz todas as 
informações de que o leitor necessita.  

Fonte: Vitorino (2014) Adaptado de Coscarelli (2002b, p. 1- 15) 
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As contribuições apresentadas no quadro acima são de grande relevância, pois 

esclarecem questões relativas à classificação, quando, como e por que ocorrem as inferências; 

bem como o entendimento sobre o que são e a que se relacionam, ou seja, traz também sua 

conceituação. 

Relativo às inferências e sua conceituação, há entendimentos muito amplos, por parte 

de alguns autores, que fazem com que esta perca seu valor, por falta de uma delimitação. Sendo 

assim, Coscarelli (2002) propõe duas condições a este conceito, a de que a informação não 

explícita seja acrescida pelo leitor e que esta informação adicionada respeite as indicações do 

texto, não seguindo cegamente as vontades do leitor.   

 

Consideramos inferências aquelas informações que o leitor adiciona ao texto. As 
inferências podem ser de muitos tipos, podem ser feitas em diferentes momentos da 
leitura e para fazê-las o leitor conta com dados do texto, elementos do seu 
conhecimento prévio, bem como da situação comunicativa que juntos possibilitarão a 
ele fazer deduções, generalizações, entre outras operações mentais necessárias à 
compreensão do texto (COSCARELLI, 2002, p. 1). 

 

Apesar das variações quanto ao conceito de inferência, os estudiosos, a exemplo de 

Coscarelli (2002), Fulgêncio e Liberato (2002), concordam com a ideia de que inferência 

remete à adição de informação ao texto, preenchimento de lacunas, refere-se à leitura das 

entrelinhas, ou seja, leitura das informações que fazem parte do texto por completar seu sentido, 

mas não estão expressas na forma escrita, uma vez que é impossível um texto conter, em 

absoluto, todas as informações necessárias à sua compreensão.  

É necessária a inserção de informações, por parte do leitor, para que estabeleça uma 

ponte entre o conhecimento linguístico expresso e as inferências elaboradas na construção do 

sentido do texto. A compreensão da linguagem é, então, um verdadeiro jogo entre as 

informações explícitas no texto e aquelas que o leitor as insere por sua conta, a partir das 

inferências. 

 

1.2.3 Modelos teóricos da compreensão 

 

Para muitos estudiosos, há três principais modelos teóricos de leitura que buscam 

explicar como se produz o processo da compreensão leitora, classificando-os em ascendente, 

descendente e interativo (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2000; KATO, 2007; KLEIMAN, 2004, 

2009; SOLÉ, 1998; SOUZA; RODRIGUES, 2008; VERGNANO-JUNGER, 2015; entre 

outros). 
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É inegável a evidência de que a leitura é um processo complexo no qual intervém 

múltiplos níveis de processamento, desde os denominados inferiores, do tipo perceptivo, até os 

superiores, com a extração de significado (MUÑOZ, 2005). 

Segundo Vergnano-Junger (2015), há duas perspectivas para definir 

metodologicamente a leitura, de um lado, o bloco com os modelos ascendente e descendente, 

que se baseiam no processamento informacional; e, de outro, o modelo interativo, que utiliza a 

combinação dos modelos do primeiro bloco.    

 No modelo ascendente, de baixo para cima (bottom up), a leitura é concebida num 

processo linear, sequencial e organizado hierarquicamente, no qual o leitor aplica suas 

habilidades para a decodificação, tendo o texto como a única fonte de conhecimento e absoluto 

fornecedor de informação, onde se considera que a compreensão se produzirá posteriormente à 

leitura, de forma automática (MUÑOZ, 2005).  

Nesta perspectiva, a informação visual é privilegiada e a compreensão da leitura ocorre 

do texto para o leitor. Isto quer dizer que o leitor não aciona seu conhecimento enciclopédico e 

a compreensão do texto se faz difícil, morosa e comprometida, já que se sabe que o 

conhecimento prévio é essencial para compreender o sentido do texto. 

De forma inversa ao ascendente, temos o modelo descendente, de cima para baixo (top-

down), no qual o leitor é protagonista do processo. Ele utiliza suas habilidades interpretativas, 

numa trajetória linear descendente, na qual sobrevoa a superfície do texto na busca de indícios 

que respondam as suas expectativas.  

Nesta perspectiva, a informação não-visual é privilegiada e a compreensão leitora não 

dependerá do reconhecimento exaustivo de cada palavra do texto. A compreensão da leitura 

ocorre do leitor para o texto. Isto quer dizer que o leitor não necessita fixar-se, de forma 

exaustiva, nas informações visuais, pois ele aciona suas habilidades, como seu conhecimento 

enciclopédico. Assim, a compreensão leitora parte do conhecimento prévio do leitor para o 

texto, onde são feitas previsões para acercar-se ao sentido textual, sem alocar demasiada 

concentração às sinalizações escritas. 

Tendo em conta este perfil, é possível afirmar que a utilização da competência 

estratégica na realização da leitura global e/ou da leitura atenta, citadas por Muñoz (2005), será 

tomada por este leitor, tendo em vista suas habilidades e necessidades. Entende-se a leitura 

global (skimming)  como aquela que permite ter uma ideia geral do conteúdo textual e a leitura 

atenta (scanning), como aquela que orienta a atenção do leitor a detalhes concretos na busca de 

informação chave para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo leitor.      



37 

 

Considerando os modelos citados anteriormente, Kato (2007) identifica três tipos de 

leitor: aquele que é fluente e veloz, capaz de identificar facilmente as ideias gerais e principais 

do texto, mas que não tem a devida cautela de confirmar as informações, às vezes, resultantes 

de seus excessos de adivinhações a partir dos dados escritos. Este leitor privilegia o processo 

descendente, utilizando pouco o ascendente.  O segundo tipo de leitor é aquele vagaroso e pouco 

fluente, que se prende a detalhes da escrita, detectando inclusive os erros ortográficos, mas, ao 

contrário do leitor anterior, não tira conclusões apressadas. Ele tem dificuldades de sintetizar 

as ideias do texto, por não saber identificar as informações mais importantes. Este leitor 

privilegia basicamente o processo ascendente. O terceiro tipo de leitor é aquele que utiliza, de 

forma adequada e equilibrada, os processos ascendente e descendente. Este tipo de leitor pode 

ser identificado como leitor maduro, pois usa de forma apropriada os dois processos 

completamente. 

Souza e Rodrigues (2008) fazem importantes considerações acerca dos processos 

ascendente e descendente e refletem que o modelo ascendente é útil e eficaz no momento inicial 

da competência leitora, podendo esta fase relacionar-se tanto à alfabetização, quanto ao 

enfrentamento de textos que representam um desafio ao leitor, implicando em um 

processamento passo a passo para a construção do sentido do texto. 

Quanto ao modelo descendente, este apresenta um processamento antagônico ao 

anterior, no qual implica um constante procedimento de levantamento e checagem de hipóteses: 

“Logo, a compreensão não seria o resultado da leitura, mas um processo que se desenvolve à 

medida que a leitura é realizada” (SOUZA; RODRIGUES, 2008, p. 4).  

Assim, tendo em conta o exposto, podemos dizer que a leitura eficiente, realizada de 

forma rápida e seletiva, se dá com a utilização de ambos os modelos teóricos para a 

compreensão leitora, ascendente e descendente, se complementando alternadamente de forma 

adequada. 

 

1.2.4 Estratégias leitoras 

 

Estratégia, para Koch e Elias (2011), é uma instrução global atribuída a cada escolha a 

ser realizada no curso da ação. Dizer então que o processamento textual é estratégico implica 

dizer que os leitores, frente ao texto, realizam diversos passos interpretativos orientados, 

efetivos, eficientes, flexíveis e de forma muito rápida.  

As estratégias leitoras são procedimentos que se realizam com o propósito de 

compreender o que se lê, podendo ser metacognitivas, assim denominadas quando se utiliza 
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técnicas conscientes, controladas pelo leitor, em que a leitura é realizada tendo um objetivo 

determinado; e cognitivas, quando há operações mentais inconscientes que ocorrem 

automaticamente quando se inicia a leitura, onde o leitor tem o objetivo, mas sem a devia 

ciência dele (KEIMAN, 2004; MUÑOZ, 2005). 

Kato (2007), inspirada na lei do estado de consciência de Vigotsky (1962),  segundo a 

qual o desenvolvimento do conhecimento pode se dar em duas fases: a) a fase do 

desenvolvimento automático e inconsciente e b) a fase na qual se observa um aumento gradual 

do controle ativo deste conhecimento -  explica que se as estratégias cognitivas em leitura 

designam princípios relativos a um comportamento automático e inconsciente do leitor, as 

estratégias metacognitivas referem-se a princípios que regulam a desautomatização consciente 

das estratégias cognitivas.  

Relativo às estratégias cognitivas, concordando com Kato (2007), Kleiman (2009) diz 

que estas estratégias são regidas por comportamentos automáticos e inconscientes e servem, 

sobretudo, para construir a coerência local do texto, isto é, construir relações coesivas entre os 

elementos sequenciais do texto.  

Kleiman (2004) e Lima (2011) dizem ainda que o processamento através das estratégias 

cognitivas de leitura não envolve um conhecimento reflexivo; dá-se de forma automática. Logo, 

não há desautomatização e reflexão por parte do leitor. Este processamento textual está regido 

por operações que se apoiam no conhecimento das regras gramaticais, sintáticas e semânticas 

de nossa gramática interna e no conhecimento lexical subjacente ao reconhecimento instantâneo 

do texto.  

Quanto às estratégias metacognitivas de leitura, Kato (2007, p. 124) as conceitua como 

“o domínio de estratégias que regem o comportamento do leitor”. Neste sentido, Leffa (1996, 

p. 46) expõe que “a metacognição trata do problema do monitoramento da compreensão feito 

pelo próprio leitor durante o ato da leitura”, envolvendo a habilidade de supervisionar a própria 

compreensão e tomar as medidas requeridas para chegar ao propósito estabelecido. A 

metacognição é caracterizada pela reflexão sobre o próprio saber (KLEIMAN, 2009).   

Para Solé (1998, p. 69), a metacognição é a capacidade de conhecer o próprio 

conhecimento, de pensar sobre a própria atuação, de planejá-la, permitindo controlar e regular 

uma atuação inteligente. Desta forma, percebemos que o procedimento, tendo em conta as 

estratégias metacognitivas, dá-se de forma consciente por parte do leitor e o leva a atingir seu 

objetivo com a leitura.    

Retomando as reflexões sobre a cognição e metacognição, Souza e Rodrigues (2008) 

fazem importantes considerações sobre os modelos teóricos relativos aos processos de leitura e 
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dizem que a escola privilegia o modelo cognitivo, podendo ser esta uma das razões condutoras 

do baixo desempenho dos leitores observados em nosso país.   

Os pesquisadores dizem que, ao focalizar o texto em detrimento do leitor, centra-se a 

atenção nas unidades textuais, fazendo com que tal procedimento, muito utilizado na 

alfabetização, possa ser bastante prejudicial às fases subsequentes, perdendo, então, a 

possibilidade de construção do sentido do texto, devido às restrições impostas pelo sistema 

cognitivo. Em contrapartida, quando a ênfase da leitura recai sobre o leitor, pode-se ter a leitura 

conduzida de forma aleatória a qualquer sentido possível, e/ou completamente distinto do 

proposto pelo autor, o que viola as leis essenciais da comunicação.  

Diante do exposto, e em consonância com Souza e Rodrigues (2008), Colomer (2006)   

reflete que o modelo de leitura estabelecido pela investigação neste campo deve contar com a 

inter-relação de três fatores: o leitor, o texto e contexto da leitura.  

O leitor aciona os conhecimentos que possui em um sentido amplo, ou seja, aciona seu 

conhecimento de mundo, assim como todos os procedimentos que faz durante a leitura para 

entender o texto; o texto  refere-se ao seu conteúdo escrito, à intenção do autor e à organização 

da mensagem; e o contexto compreende a condições da leitura, tanto em relação ao leitor, à sua 

intenção, interesse e situação/momento de realização leitura, quanto ao entorno social, que 

implicam os fatores externos, como o ambiente de produção e de leitura.    

Quanto à atividade de leitura, Kleiman (2009) destaca que o estabelecimento de 

objetivos e a formulação de hipóteses, ambos de natureza metacognitivas, são duas atividades   

relevantes para a compreensão do texto. Estas atividades estratégicas demandam reflexão e 

controle do próprio conhecimento e do próprio fazer, opondo-se ao automatismo e mecanicismo 

da atividade leitora. Nesta perspectiva, a leitura passa a ter um caráter de verificação de 

hipóteses, para confirmação ou refutação, e de revisão, na medida em que o leitor conseguir 

formular independentemente tais hipóteses para o texto, utilizando tanto o seu conhecimento 

prévio como os elementos formais de alto grau de informatividade, como título, subtítulo, datas, 

fontes, ilustrações etc.   

Para Goodman (1990), a estratégia é um amplo esquema para a obtenção, avaliação e 

utilização de informações, possibilitando ao leitor a construção de significados, ou seja, a 

compreensão do texto. Este processo ocorre através de três estratégias básicas: a seleção dos 

índices mais úteis que o texto fornece, de forma a não sobrecarregar o aparelho perceptivo; a 

predição, recurso em que o leitor, utilizando todo o seu conhecimento prévio, prediz o que virá 

no texto e qual o seu significado; e a inferência, utilizada pelos leitores para complementar a 

informação disponível, através do conhecimento conceptual e linguístico e dos esquemas que 
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já possuem. Por meio dessas estratégias básicas, os leitores controlam sua própria leitura de 

forma constante para assegurar-se de que tenha sentido. 

De acordo com o já exposto, Paiva (2006) reflete ainda que uma experiência autônoma 

está subordinada, inevitavelmente, a algumas variáveis como a autoconfiança, a motivação, o 

emprego de estratégias cognitivas e metacognitivas e a consciência do processo de 

aprendizagem, bem como o desejo e as condições do aprendiz de ser o principal responsável 

pela construção do seu conhecimento. 

 

1.2.4.1 Estratégias metacognitivas 

 

O processo de aquisição da competência leitora se dá, como vimos anteriormente, 

através das estratégias cognitivas e metacognitivas. Se no curso inicial o trabalho é focado na 

decodificação da mensagem escrita, a sequência deste trabalho deve avançar possibilitando ao 

leitor autonomia, capacidade de monitorar e tomar medidas adequadas para a sua compreensão. 

Sendo assim, com base em Brown (1980 apud Leffa, 1996); Baker e Brown (1984 apud Solé 

1998); Solé (1998); Coscarelli (2002); Fulgêncio e Liberato (2002);  Kato (2007); Souza e 

Rodrigues (2008); Vaz (2008); Koch e Elias (2011) e Lima (2011) serão descritas, a seguir, 

atividades que possibilitarão colaborar, de forma efetiva, para o processo de leitura competente.     

a) Definição dos objetivos da leitura - este é o primeiro elemento a ser definido, a partir 

do texto/material, dos interesses e necessidades do leitor, antes mesmo da leitura propriamente 

dita, pois, sem um objetivo definido e claro, a leitura fica sem sentido, já que não se sabe o que 

se busca e qual a finalidade da sua realização. (ver também a Seção 1.1.4 Objetivos e 

expectativas da leitura – que trata deste assunto).  

b) Ativação do conhecimento prévio - definidos os objetivos, a ação seguinte é, frente 

ao texto/material, o autoquestionamento pelo leitor: “de que trata o texto?” Este momento 

inicial é imprescindível, precioso, e a resposta virá observando elementos como título, 

subtítulos e eventuais ilustrações, tabelas, legendas etc. que o texto possa ter. Esta ação 

normalmente é rápida, demandando um tempo de mais ou menos um minuto e servirá para 

ativar o conhecimento enciclopédico do leitor, ou seja, ativar as informações que o indivíduo 

já possua sobre o assunto, bem como formular hipóteses que serão confirmadas ou refutadas, 

conforme as descrições textuais, durante a leitura. (ver também a Seção 1.2.2 A construção do 

sentido do texto: previsão e inferências – que trata deste assunto).    

c) Estabelecimento de estratégias para a compreensão leitora e/ou alteração provocada 

por mudança de objetivo - após a definição do objetivo para o texto/material que se tem em 
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mãos e da predição, deve-se estabelecer a estratégia adequada para alcançar o resultado 

almejado. Pode-se tomar um texto e ter a necessidade de consultá-lo na integra, aprofundando 

os conhecimentos, ou realizar apenas uma consulta em partes específicas do texto, já que temos 

objetivos e textos diversos (humorístico, científico, receitas, bulas, mensagens, panfletos, 

anúncios, propagandas, poemas etc.). O leitor poderá proceder, por exemplo, com a técnica de 

leitura Skimming ou Scanning, tudo dependerá do seu objetivo com o texto. O emprego das 

estratégias leitoras está vinculado a aspectos de cognição, tipologia e gênero textual, intenção, 

finalidade, necessidade e situação de leitura e será definido conforme o objetivo e necessidade 

do leitor, como dito anteriormente. A estratégia estabelecida poderá sofrer alteração por 

mudança de objetivo ou por dar-se conta de outra que seja mais eficiente para a situação em 

questão.   

d) Identificação dos segmentos textuais importantes, conforme os propósitos da leitura 

- é necessário que o leitor saiba distinguir o essencial do acessório, o fundamental do 

secundário. O leitor deverá distribuir a atenção de forma que haja distinção entre os 

mencionados elementos. Deve atentar a fragmentos específicos do texto, onde se concentrem 

informações importantes, segundo as intenções pretendidas. Para tal propósito, o leitor poderá 

utilizar seu conhecimento enciclopédico e seu conhecimento específico, observando as pistas 

textuais, como elementos formais e estruturais de organização, a exemplo de tópicos, disposição 

do texto, palavras chave, características gráficas e realização de síntese.  

e) Reconhecimento da estrutura textual - o leitor deve observar este importante 

elemento, pois a partir da estrutura textual visualizada (poema, charge, tabela etc.), ele se 

prepara, em termos estratégicos, linguísticos, psicológicos e afetivos, para lidar com a situação 

apresentada e lograr êxito em sua empreitada. 

f) Acionamento e recuperação de conhecimentos prévios na construção de sentido de 

novas informações - a ativação do conhecimento prévio é suscitada no momento em que o leitor 

se prepara para adentrar a leitura, mas, este também deve ser acionado ao longo da atividade 

leitora, sempre que necessário para a construção do sentido do texto, mais especificamente, 

quando surgirem novos elementos a serem interpretados.   

g) Elaboração de inferências - a inferência possibilita chegar a uma interpretação que 

ultrapassa a mera compreensão literal do texto e logra o que, apesar de não expresso, é legítimo 

depreender. A elaboração das inferências permite ao leitor adicionar informações ao texto, 

preenchendo lacunas, e obter o entendimento da leitura das entrelinhas, ou seja, das informações 

que fazem parte do texto por completar seu sentido, mas não estão expressas na forma escrita. 

Isto porque é impossível um texto conter, em absoluto, todas as informações necessárias à sua 
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compreensão. Sem as inferências, o sentido do texto estará incompleto e sua compreensão, 

interpretação estarão comprometidas. As inferências estão diretamente relacionadas ao 

conteúdo enciclopédico do leitor e ele poderá construí-las associando a informação visual à 

informação não visual, ou seja, a partir dos dados do texto, dos elementos do conhecimento 

prévio e da situação comunicativa, o leitor deverá fazer deduções, generalizações, entre outras 

operações mentais necessárias à interpretação do texto. (Ver também a Seção 1.2.2 A 

construção do sentido do texto: previsão e inferências – que trata deste assunto).   

h) Avaliação da qualidade da própria compreensão - a monitorização leva à 

identificação de dificuldades na apreensão clara da informação escrita e possibilita ao leitor 

tomar medidas adequadas para repor a compreensão perdida. No curso de sua leitura, o leitor 

deve monitorar a própria compreensão e avaliar a qualidade de seu entendimento, verificando 

se está sendo capaz de responder as suas próprias indagações, capaz de sintetizar as informações 

textuais e se está no caminho da obtenção de êxito do seu empreendimento. Também deverá 

ser capaz de recuperar a atenção quando há distração e digressão. Nos casos em que verificar 

falhas em sua compreensão, deverá recorrer às estratégias que possibilitem a retomada do 

entendimento, como releitura dos segmentos onde a compreensão não se efetivou e/ou o 

prosseguimento da leitura para construir compreensão por meio das seções textuais seguintes. 

Também poderá empregar o uso das pistas textuais para fazer inferências, formular hipóteses, 

consultar outros materiais que esclareçam pontos obscuros e/ou dicionário quando o problema 

se encontrar no entendimento semântico; também poderá consultar a terceiros que possam 

prestar esclarecimentos. Nesta busca de soluções, porém, deve-se ter em conta que acudir a uma 

fonte especializada como o professor, um colega, e/ou ao dicionário é uma estratégia a ser 

utilizada em último lugar, porque é a que mais interrompe o ritmo da leitura. Sendo assim, se 

for possível, deve optar por estratégias que não envolvam interrupção, como continuar lendo, e 

assim por diante, até chegar nesta última que acabamos de mencionar. A releitura do texto 

também interrompe o ritmo da leitura, mas muito menos que a utilização de fontes 

especializada. Vale salientar ainda que não há como especificar uma determinada estratégia 

para o trabalho de um determinado aspecto. Há circunstâncias em que várias estratégias podem 

ser usadas, segundo a necessidade do leitor e as circunstâncias presentes.  

i) Avaliação do texto quanto a aspectos de clareza, consistência e completude - há 

fatores que dificultam a compreensão leitora e,  dentre os aspectos materiais, estão o papel, com 

sua cor, brilho e/ou textura inadequados; as letras, com tamanho, clareza, fonte, variedade 

tipográfica e/ou parágrafos muito longos e, em relação à escrita digital, a qualidade da tela e/ou 

o uso das letras, apenas maiúsculas ou minúsculas, ou excesso de abreviações. Dentre os 
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aspectos linguísticos, estão estruturas sintáticas complexas, orações muito simplificadas, 

ausência de nexo, ausência ou inadequação dos sinais de pontuação. Nestes casos, o leitor 

deverá por meio do seu conhecimento prévio e hipóteses, tentar deduzir o sentido que o autor 

quis dar ao texto, mesmo havendo significativa falta de coesão e de coerência ou outros 

problemas, como os mencionados acima, que podem fazer com que o sentido fique distante do 

proposto inicialmente.  

  

1.2.5 Construção da compreensão do texto: antes, durante e após a leitura 

 

Nas reflexões de Solé (1998), a autora faz importantes considerações acerca dos 

processos que se dão antes, durante e após a leitura.  Ao longo deste trabalho, já foram 

abordados muitos aspectos que podem colaborar, de forma significativa, para a formação do 

leitor, mas, ao nos deparáramos com a obra de Solé (1998), houve imediato reconhecimento da 

expressiva relevância no fortalecimento dos caminhos já indicados para o trabalho juntos aos 

estudantes, em relação à compreensão leitora.  Acreditamos que a pesquisadora, ao definir o 

que deve ser feito em cada etapa da leitura, norteou, iluminou essa atividade tão necessária para 

a formação humana-social e acadêmica dos sujeitos, que é a leitura.  

 

1.2.5.1 Construção da compreensão do texto: antes da leitura 

 

Solé (1998) foca o objetivo como um elemento primordial a ser considerado no 

momento anterior à leitura propriamente dita, dando-se, assim, como uma espécie de 

planejamento. A partir dos objetivos, é determinada a forma como o leitor se posicionará frente 

ao texto e controlará a execução do seu propósito para a obtenção da compreensão leitora. 

 É necessário, por outra parte, que o professor deixe claro para o estudante qual é o 

objetivo da leitura, o que ele deve alcançar em sua atuação. O aluno deve sentir-se capaz de 

realizar a atividade proposta, sentir que conta com os recursos necessários e com a possibilidade 

de pedir e receber ajuda.  

Tendo em conta que há uma tipologia e gêneros textuais diversos, os objetivos variam 

de acordo com estes fatores e com a necessidade do leitor; sabemos, então, que se há um 

objetivo proposto para um texto científico, há também um objetivo para um texto humorístico. 

O objetivo será sempre um norteador a guiar o leitor em suas diversificadas experiências 

leitoras.     
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Em se tratando do ambiente educacional, “Um fator que sem dúvida contribui para o 

interesse da leitura de um determinado material consiste em que este possa oferecer ao aluno 

certos desafios” (SOLÉ, 1998, p. 91). Porém, os desafios ofertados, considerando grau de 

dificuldade, devem ser compatíveis ao nível dos estudantes, pois do contrário, eles se sentirão 

incapazes, com impossibilidade de êxito com a atividade solicitada e perderão o interesse. Uma 

maior complexidade textual deve ser apresentada, porém, deve avançar de forma gradual. 

Após estabelecer os objetivos, o leitor poderá se perguntar sobre o que trata o texto e o 

que sabe do assunto. Esta ação o ajudará a ativar seu conhecimento prévio e a formular hipóteses 

a serem confirmadas ou refutadas, segundo as informações escritas. Esta atitude o ajudará a 

antecipar as informações a serem encontradas no texto e facilitará a sua compreensão.  

Na ativação do conhecimento prévio, o objetivo é, por um lado, despertar o interesse, 

favorecer a motivação e reduzir, quanto possível, reações negativas em relação à atividade 

leitora, tais como medo, angústia o bloqueio (SELLERS, 2000). 

Neste trabalho de acionar o conhecimento enciclopédico do leitor, não há como 

estabelecer uma forma única de trabalho com todos os estudantes e todas as disciplinas. O 

professor deve ter em conta o contexto, a sua disciplina - mais teórica, mais prática, e pensar 

quem é o sujeito que está à sua frente, quais são seus interesses e motivações e observar o nível 

de compreensão leitora do estudante.  

Tendo em conta os fatores mencionados, o professor poderá buscar formas diversas de 

acionar os conhecimentos prévios dos estudantes, como dar uma explicação geral sobre o texto 

a ser lido. “Não se trata tanto de explicar o conteúdo, mas de indicar sua temática aos alunos, 

para que possam relacioná-la a aspectos da sua experiência prévia” (SOLÉ, 1998, p. 105).   

Poderá também utilizar outras formas como, em linhas gerais, apresentar o tema do texto 

e pedir aos alunos que formulem perguntas abertas acerca do que gostariam ou esperam 

encontrar nele, ou pedir aos alunos que predigam o tema ou as ideias principais do texto a partir 

do título, de uma frase de um determinado fragmento, de uma ilustração. Poderá, ainda, 

trabalhar com palavras-chaves do texto imaginando qual é o seu conteúdo global ou apontar as 

informações conhecidas sobre o tema, que surgem a partir da construção de listas de palavras, 

mapas de ideias, esquemas; ou apresentar pequenos vídeos; ou pesquisa do conteúdo por 

pequenos grupos de alunos; ou demonstração prática etc.  

O professor poderá ir variando a maneira como realizar este trabalho de ativação das 

informações prévias do leitor, observando inclusive aquelas que mais atraem a atenção dos 

estudantes. 
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1.2.5.2 Construção da compreensão do texto: durante a leitura 

 

Tendo em conta o objetivo estabelecido antes da leitura propriamente dita, é necessário 

verificar se no curso da leitura esse objetivo está sendo alcançado.  

Um aspecto essencial do processo, durante a leitura, é saber quando a compreensão não 

está sendo efetivada e o objetivo não está sendo atingido. Desta forma, é necessário realizar 

ações que possibilitem o preenchimento da lacuna deixada pela incompreensão. “Esta é uma 

atividade metacognitiva, de avaliação da própria compreensão, e só quando é assumida pelo 

leitor, sua leitura torna-se produtiva e eficaz [...]” (SOLÉ, 1998, p. 116). (Ver também a Seção 

1.2.4.1 Estratégias metacognitivas, letra h) Avaliação da qualidade da própria compreensão – 

sobre ações para a retomada da compreensão).      

O estudante deve estar apto para compreender os diversos textos.  Este é um processo 

interno de cada sujeito, porém deve ser ensinado. Uma primeira condição para o 

desenvolvimento da habilidade leitora, possibilitando sua apreensão, é que os estudantes 

possam ver e entender como faz o professor para elaborar a interpretação de um texto. O 

professor deve  exemplificar tomando um determinado texto,  mostrando qual é o seu objetivo 

para com aquele texto, quais são as suas expectativas, que perguntas formular, como constrói 

suas previsões, como as verifica, em quais  indicadores do texto se baseia para fazê-lo, que  

dúvidas podem surgir, como chegar a uma conclusão do que é fundamental para os objetivos 

que o guiam, quais elementos devem ser considerados, o que aprendeu e o que ainda lhe falta 

aprender, “[...] em suma, os alunos têm de assistir a um processo/modelo de leitura, que lhes 

permita ver as ‘estratégias em ação’ em uma situação significativa e funcional” (SOLÉ, 1998, 

p. 116). 

Embora pareça óbvia a necessidade de os estudantes terem uma exemplificação de como 

realizar a compreensão/interpretação de um texto, no momento inicial do trabalho com a 

habilidade leitora, o corriqueiro é o professor entregar o texto com as respectivas perguntas aos 

alunos, sem acionar os conhecimentos prévios ou explicar-lhes o objetivo e a importância do 

trabalho a ser realizado. Com isto, podemos verificar que a primeira etapa é queimada e a 

segunda, que é a leitura do texto, fica comprometida porque, além de lhes faltar clareza de um 

objetivo, também tem dificuldade com a compreensão/ interpretação, já que não há trabalho 

efetivo, gradual para com a formação dos leitores.  

Nos momentos seguintes à exemplificação, pode ser realizada por parte do professor a 

tarefa de leitura compartilhada, que consiste na atuação conjunta do professor e dos alunos na 

realização da atividade de compreensão/interpretação de texto.  
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 A atividade compartilhada nas situações de ensino e aprendizagem, como uma 

atividade que é realizada conjuntamente por professor e estudantes, objetiva compartilhar o 

conhecimento para que o aluno aprenda a utilizar, de forma autônoma, as diversas estratégias 

que farão parte de sua bagagem. Esta também se mostra como um recurso imprescindível para 

intervir nas necessidades mostradas pelos alunos ou inferidas pelo professor.    

Contudo, é necessário ter o cuidado para que não haja o entendimento de que há várias 

fases na atividade de compreensão leitora e que o aluno só pode passar para a etapa seguinte  

quando apresenta total competência em cada uma delas; o mesmo cuidado deve ser aplicado 

também ao passar à etapa consecutiva, não devendo ser esquecido o trabalho da etapa anterior.   

A tarefa de leitura compartilhada, durante a realização de leitura propriamente dita, é 

uma atividade simples, na qual professor e estudante assumem, às vezes um, às vezes o outro, 

o compromisso de organizar a atividade de leitura e envolver os demais na mesma Segundo  

Palincsar e Brown (1984, apud Solé 1998), nesta atividade, ocorrem, de forma simultânea, a 

demonstração do professor e o assumir progressivo, por parte do estudante, da responsabilidade 

de seu processo leitor. 

Nesta tarefa propõem-se quatro estratégias fundamentais para uma leitura eficaz,   

sendo, primeiro são feitas previsões sobre a leitura a ser realizada; em seguida,  a leitura do 

texto é feita por professor e estudantes em voz alta (forma menos frequente) ou é realizada de 

forma silenciosa e individual; posteriormente, o professor faz o resumo do texto lido e; na 

sequência, pede aos alunos seu posicionamento,  ao tempo em que solicita explicações e/ou 

esclarecimentos sobre determinados pontos do texto. Também poderão ser formuladas algumas 

perguntas sobre o texto lido.  

Este ciclo – prever, ler, resumir, solicitar esclarecimentos - será designado a outro 

responsável ou moderador, na tarefa seguinte de leitura compartilhada.         

Nesta tarefa, a previsão tem em conta as hipóteses formuladas e a bagagem de 

conhecimentos trazida pelo leitor. O resumo, ou melhor, a recapitulação, é a tarefa de expor de 

forma sucinta as informações lidas. O esclarecimento de dúvidas pode ser feito através de 

perguntas e autoquestionamentos para que os alunos aprendam a formular perguntas 

pertinentes, tendo em conta o texto em questão.   

Esta sequência acima descrita não deve estabelecer-se como um padrão determinado, de 

uma forma estática, mas deve ter diversas variantes, assim também, a atividade de leitura deve 

ser desenvolvida com variados formatos, leitura individual, em dupla, em pequenos grupos etc., 

com os sujeitos assumindo diferentes papeis, a de integrantes, coordenadores ou moderadores.  
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A prática das estratégias de compreensão, através da tarefa de leitura compartilhada, 

ocorre para permitir a transferência de responsabilidade, devendo o estudante assumir, de forma 

gradativa, o controle da leitura e de sua compreensão, assumindo desta forma um papel ativo 

na leitura e na aprendizagem. Nesta atividade o cuidado recai na questão de o estudante não 

assumir uma postura passiva diante do texto, apenas respondendo perguntas ou atuando, sem 

responsabilizar-se pela interiorização das estratégias e dos processos de compreensão leitora. 

Na tarefa compartilhada, a proposta de trabalho deve ter em conta o contexto da sala de 

aula, os diferentes objetivos da leitura, os diversos níveis de conhecimento e toda a 

complexidade do trabalho, pois não se pode aplicar uma mesma prática a todas as 

circunstâncias, sem levar em consideração as diferentes situações. 

No que diz respeito às lacunas na compreensão durante a leitura, o não compreender 

algo, um obstáculo na leitura por falta de entendimento pode preocupar ou não, depende do 

objetivo do trabalho com texto. Só para exemplificar, na leitura de um texto jornalístico não há 

problema se não compreendemos uma palavra, uma frase; o mesmo não ocorre com um contrato 

que temos que assinar, se não entendemos alguma de suas cláusulas.   

É necessário que os estudantes compreendam também que há momentos em que não 

será importante saber todas as informações de um texto, mas somente aquelas que se fizerem 

necessárias para o objetivo proposto. Esta situação ocorre, normalmente, em provas de concurso 

ou vestibulares, ENEM, em que há um tempo limitado para responder as questões; então, o que 

se necessita, neste momento, é de informações específicas para responder as questões, pois não 

há tempo, e este não é o objetivo, para apreender todas as informações do texto. Aqui, trata-se 

de uma circunstância, onde a estratégia de gerenciamento do tempo é fundamental. 

Ainda tratando das lacunas da compreensão, é importante detectar os erros ou lacunas 

durante a leitura. Este é apenas um primeiro passo no controle a ser exercido sobre a 

compreensão. Para ler de forma eficaz, é necessário saber o que pode ser feito quando são 

identificados obstáculos no entendimento durante a leitura, ou seja, é necessário detectar os 

obstáculos e aplicar medidas corretivas segundo a situação apresentada.   

 

1.2.5.3 Construção da compreensão do texto: depois da leitura 

 

A identificação da ideia principal, elaboração de resumo e formulação de perguntas e 

respostas serão retomadas, mas considerando a etapa posterior à leitura, embora muitas vezes 

não seja possível estabelecer limites claros para cada etapa da leitura, o antes, o durante e o 
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posterior. Este é um processo complexo e demanda a observação de diversos fatores como o 

contexto, necessidades e intencionalidade do leitor.   

Solé (1998) relata uma experiência feita por outros autores na solicitação a bons 

leitores da ideia principal do parágrafo, sendo que foram identificados nove tipos de respostas 

diferentes. As respostas se agruparam em torno da essência, interpretação, palavra-chave, 

resumo seletivo, tópico, título, tema, assunto, frase temática e outros. Para os pesquisadores, 

segunda a autora, todas trazem informações sobre o texto, podendo, portanto, serem legítimas 

as diversas ideias principais.  

Tendo em conta a experiência relatada, tudo o que se diga ou escreva sobre ideia 

principal, segundo a pesquisadora, deve levar em conta um leitor ativo e responsável pela 

variedade de ideias principais, vez que diferentes sujeitos  resultam diferentes percepções, ainda 

que se solicite a eles a ideia principal que o autor pensou em transmitir. Deve se ter em conta, 

também, as diferenças individuais dos sujeitos, de idade, experiência e contexto na apreensão 

da informação mais importante.   

 Para Solé (1998), é importante então definir o que é ideia principal, sem travar uma 

discussão terminológica, para depois tratar de como ensinar ao estudante. Sendo assim, de início 

podemos questionar se tema e ideia principal são a mesma coisa. Respondendo ao 

questionamento, podemos dizer que o tema indica aquilo de que trata o texto e pode ser expresso 

por intermédio de uma palavra ou um sintagma, enquanto que ideia principal, conforme Aulls 

(1978, 1990 apud Solé 1998), refere-se à resposta para a seguinte pergunta - “Qual é a ideia 

mais importante que o autor pretende explicar com relação ao tema?”  (SOLÉ, 1998, p. 135). 

A ideia principal é o resultado da combinação dos objetivos estabelecidos pelo leitor, 

dos seus conhecimentos prévios e da informação que o autor queria transmitir, podendo o leitor, 

para tanto, a partir desta informação, realizar atividades de anotações, resumos e compreensão 

textual. 

A distinção entre tema e ideia principal permite não só um melhor entendimento e 

clareza no reconhecimento destes elementos, mas a efetivação de um trabalho melhor 

direcionado; deste modo, a proposta é ensinar primeiro o que é tema e posteriormente o que é 

ideia principal.  Assim, ilustrando o que é tema e ideia principal, podemos tomar o exemplo 

citado de Solé (1998) no texto “Rochas e minerais”, onde os elementos rochas e minerais fazem 

referência ao tema, enquanto que a ideia principal é o que se quer explicar sobre este tema, 

neste caso, a classificação e origem das rochas e minerais.   

Estar atento a indicadores, marcas, palavras-chave, pode contribuir para a tarefa de 

ensinar a encontrar as ideias principais, pois disponibilizam referências para formular perguntas 
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relevantes que conduzem ao núcleo do texto, mas há de lembrar-se que esta competência não é 

adquirida de um dia para o outro. Desta forma, um procedimento que pode colaborar, de forma 

significativa, para a identificação da ideia principal é ensinar aos estudantes a formular e 

responder perguntas, sendo esta uma estratégia essencial para uma leitura ativa.  

O leitor capaz de formular perguntas pertinentes sobre o texto lido, com certeza, está 

mais capacitado para regular o seu processo de entendimento, portanto ele será muito mais 

eficaz. Deve-se lembrar que pergunta pertinente é aquela que leva o leitor a identificar estes 

elementos de forma coerente com o objetivo estabelecido, perseguido durante a leitura. 

Na realização do ensino desta competência não há uma receita pronta, mas há 

experiências e pesquisas que contribuem para a indicação de intervenções que poderão ser 

seguidas pelo professor, que o ajudarão a orientar sua colaboração pedagógica insubstituível, 

fazendo com que os estudantes possam caminhar para além do ponto de partida, com a 

interiorização de estratégias que lhes permitam uma leitura fluída, autônoma e eficaz. 

Tratando do ensino da ideia principal na sala de aula, é necessário compreender que, 

apesar das diversas pesquisas sobre a leitura e seu processo de ensino-aprendizagem, muitos 

professores não trabalham com seus alunos porque não sabem como conduzi-los, porque não 

aprenderam em sua formação; embora saibamos que encontrar a ideia principal seja uma 

condição essencial para que o estudante possa compreender, aprender, para que tenha uma 

leitura crítica e autônoma, transformando-se, então, em uma condição fundamental.  

 Na efetivação deste trabalho, o professor pode explicar aos estudantes porque 

considera determinada informação a principal, o que é ideia principal e a sua importância, além 

de praticar com eles algumas atividades como: determinar os objetivos e o tema do texto,  ativar 

os conhecimentos prévios para identificar a ideia fundamental. Esta atividade permite ao leitor 

familiarizar-se com assunto que será tratado. 

 Ao longo da leitura o professor deve ir informando o que é importante e o porquê, 

assim como fazer observações daqueles elementos não relevantes e o porquê. Finalizada a 

leitura, poderá ser discutido com os estudantes o processo seguido, as informações encontradas, 

inclusive a principal, e verificar com eles se a ideia principal é um produto de uma elaboração 

pessoal ou se a encontraram no texto, buscando justificar sua elaboração. Pode-se também 

mostrar diferentes caminhos para que os estudantes possam ver que não há um só caminho para 

encontrá-la.   

O objetivo desta atividade compartilhada com leitores não experientes é construir um 

caminho, de forma gradativa, que possibilite o alcance da competência leitora; é proceder com 

a transferência desta competência e do seu respectivo controle para que possam tornar-se 
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sujeitos ativos da prática de leitura. Todo este processo de formação de leitores competentes 

não ocorre de forma instantânea, nem o processo será o mesmo a ser adotado para todos os 

alunos. Um propósito fundamental nesta atividade é possibilitar aos estudantes a compreensão   

das estratégias utilizadas e sua adequação segundo os textos e objetivos de cada leitor.    

A cerca dos diferentes textos trabalhados cotidianamente com os estudantes, 

deparamo-nos com aqueles que não são bem estruturados, o que dificulta seu entendimento. Os 

textos cuja ideia principal pode ser extraída na primeira frase, que serve de introdução ao tema 

geral do texto/parágrafo (frases temáticas), podem ser melhor compreendidos pelos sujeitos. 

Contudo, o leitor deve ser preparado para a vida e não apenas para o contexto de uma sala de 

aula, o que faz com sejam ofertados a ele textos de diferentes estruturas e/ou com estrutura sem 

boa elaboração, mas esta oferta deve considerar um trabalho de dificuldade progressiva.    

Neste trabalho na sala de aula, podem ser adotados diversos formatos, trabalhos 

individuais, em duplas, pequenos grupos e/ou o grande grupo; o objetivo aqui é possibilitar ao 

estudante perceber, a partir de diferentes perspectivas, as ideias, a compreensão e os caminhos 

utilizados no alcance de determinada resposta/conclusão. 

Em relação ao resumo, a determinação do tema e das ideias principais em um texto 

pode proporcionar uma importante base na construção do resumo. O tema, as ideias 

fundamentais e o resumo possuem um caráter idiossincrático, sendo importante a aceitação de 

diversas respostas por parte dos estudantes. Vale dizer que não significa que qualquer resposta, 

tipo vale tudo, deverá ser aceita. É necessário avaliar a coerência e a justificativa das respostas. 

A compreensão do texto possibilita a construção de um resumo capaz de reproduzir seu 

significado global de forma sucinta (VAN DIJK, 1983). 

Van Dijk (1983) apresenta quatro regras que podemos utilizar na construção do 

resumo, sendo, omissão, seleção, generalização e construção ou integração. Na omissão, a 

informação considerada pouco importante, secundária, pode ser suprimida conforme os 

objetivos do leitor. Na seleção, há uma supressão quando a informação resulta óbvia, 

redundante, portanto, desnecessária.   

Na generalização e construção ou integração, há a elaboração de uma nova informação 

que substitui a anterior, com determinadas particulares ou representações que geralmente não 

constavam no texto original. Isto ocorre, por exemplo, quando é mencionada uma série de 

elementos da mesma natureza na reelaboração do texto, onde se utiliza uma palavra que englobe 

estes elementos, como um coletivo, uma palavra representativa deste conjunto de elementos. 

Exemplo, para maçã, banana, pêssego – emprega-se a palavra frutas; para boneca, bola, dominó 

– empregam-se brinquedos, e assim por diante.   
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Também é possível elaborar um resumo conforme um esquema de conhecimento e de 

acordo com as pistas deixadas pela leitura, com observação, obviamente, da consonância dos 

significados genuínos do texto lido. Quando o texto reúne informações como Papai Noel, 

presentes, Jesus Cristo, reunião familiar, por exemplo, automaticamente, para a nossa cultura, 

estes elementos nos remetem ao natal; assim como janeiro, viagem, praia, hotel, nos remetem 

a férias, e assim por diante.  

O resumo, desta forma, depende do objetivo que temos, pois quando o elaboramos 

para aprender, para estudar, este, normalmente, apresenta quase uma reprodução do texto 

original, em decorrência da necessidade de informações a serem retidas.  

Quanto ao ensino do resumo na sala de aula, num primeiro momento, também deve 

ser uma atividade compartilhada, em que o aluno saiba como e por que resumir, para assim 

utilizar, posteriormente, esta estratégia de forma autônoma. 

Cooper (1990 apud Solé 1998) sugere alguns caminhos muito semelhantes aos 

anteriormente explicados para ensinar a resumir parágrafos de textos, sendo necessário: 

localizar o tema do parágrafo; suprimir as informações triviais; omitir as informações 

redundantes; selecionar informações relevantes; agrupar as ideias; identificar/elaborar a frase 

resumo do parágrafo. 

 

[...] o resumo de um texto é elaborado com base naquilo que o leitor determina como 
ideias principais, que transmite de acordo com seus propósitos de leitura. Assim, 
poderíamos dizer que a determinação das ideias principais de um texto é uma condição 
necessária, porém não suficiente, para chegar à concretização do resumo, essa 
elaboração que, segundo Van Dijk, mantém relações muito particulares com o texto 
do qual provém (SOLÉ, 1998, p.147). 

  

Se o estudante não consegue trilhar caminhos na elaboração de uma sinopse de sua 

leitura, é uma evidência clara de que a compreensão textual não se efetivou. Um resumo 

pautado nos caminhos acima descritos é capaz de sintetizar a estrutura global do texto, com a 

apreensão do seu significado, servindo de valioso instrumento de aprendizagem, pois indica o 

que o leitor aprendeu, bem como o que lhe falta aprender. O resumo, nesta perspectiva, é uma 

legítima estratégia na organização e apreensão do conhecimento. 

Até aqui tivemos a oportunidade de acesso a conhecimentos que nos possibilitaram 

uma visão mais ampla sobre o processo da compreensão leitora, aquisição desta habilidade e as 

diversas estratégias que asseguram melhor desempenho do leitor. Seguiremos, então, para a 

próxima seção que trará a utilização da tecnologia digital, com utilização do blog como suporte 
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para a leitura, facilitador da construção do conhecimento e possibilidade interativa entre os 

indivíduos, transpondo a hierarquia do conhecimento e barreira espaço-temporal. 

 

1.3 TECNOLOGIA DIGITAL NO PROCESSO EDUCATIVO: O BLOG COMO SUPORTE 

NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

A inserção das atuais tecnologias de comunicação no quotidiano tem se dado de forma 

cada vez mais intensa, com exigências de aprimoramento de uso. Bonilla e Oliveira (2011, p.17) 

refletem que os indivíduos, de forma geral, ainda utilizam “[...] de uma forma muito rudimentar 

os dispositivos e as redes eletrônicas e não sabem tirar proveito de todos os benefícios culturais, 

sociais e econômicos que eles oferecem”. E acrescentam que “[...] saber lidar com os novos 

dispositivos e as redes telemáticas são hoje condições necessárias e imprescindíveis para 

inclusão social na sociedade da informação” (BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p.19).  

Com o advento das atuais tecnologias de comunicação e o rompimento das barreiras 

geográficas e temporais (PRIMO, 2008), rompem-se também paradigmas relacionados ao 

conhecimento e ao processo educativo. O saber não está fixo em um lugar (sala de aula) e 

pertencente a uma pessoa (o professor). Há possibilidades gigantescas de um mundo amplo a 

ser descortinado e compartilhado.   

O conhecimento é ubíquo (LEMOS, 2005) e sua construção se mostra dinâmica, pois 

encontra-se em toda parte, em tempo integral e disponível a todos, através das TIC (SERRES, 

2013). Somos chamados a integrar o coletivo numa perspectiva autoral, marcada pela 

horizontalidade. A socialização de ideias está ocorrendo com maior ênfase na colaboração 

ampla, livre e descentrada da ideia de sujeito inteligente e individual (BONILLA; PRETTO, 

2015). Fazemos parte da inteligência coletiva, que Lévy (1998, p. 28) define como “[...] uma 

inteligência distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo 

real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. Todos acessam informações 

que são significativas e necessárias para si e também colaboram disponibilizando outras na 

rede, para serem acessadas por todos. Há uma troca, uma simultaneidade de aprendizado, uma 

construção coletiva e colaborativa, possibilitando a todos o consumo e a produção do 

conhecimento. 

Desta forma é possível verificar que o acesso ao conhecimento está se dando numa 

dinâmica acelerada, em que os novos dispositivos e possibilidades vão se apresentando como 

facilitadores e integradores da vida cotidiana dos sujeitos. A interconexão digital abre novas 

possibilidades de fazer, relacionar-se, criar e produzir, algo inimaginável para o contexto 
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analógico. Com as possibilidades das TIC, venceu-se a barreira físico-temporal e os indivíduos 

ganham a liberdade de pesquisar e buscar seus conhecimentos segundo o seu interesse e 

“Ninguém mais precisa dos porta-vozes de antigamente [...]” (SERRES, 2013, p. 45). 

Este formato de interação, de consumo e compartilhamento de informações nos leva 

cada vez mais a uma imersão no mundo tecnológico digital e a uma necessidade de integrar a 

todos os sujeitos neste universo. Estamos imersos numa sociedade de utilização de meios 

digitais e, assim, faz-se necessário letrar digitalmente a geração de sujeitos com os quais 

trabalhamos, a fim de capacitá-los o mais rápido possível para atuarem exercendo sua cidadania 

neste novo milênio cada vez mais digital (MARCUSCHI; XAVIER, 2004).  

Por um lado, o mundo digital oferece incontáveis possibilidades tanto de acesso ao 

conhecimento, quanto de praticidade no dia a dia. Navegar na rede e utilizar os dispositivos 

para as mais diversas atividades cotidianas (trabalho, diversão, bate-papo, compras, etc.) é algo 

usual, rotineiro, necessário e naturalmente realizado por quase 100% daqueles com 

possibilidade de acesso; mas, por outro lado, dedicar-se totalmente ao ócio (adolescentes e 

adultos) ou navegar perdidamente pelas páginas da Web não parece ser um uso produtivo e 

inteligente dos dispositivos digitais, também não parece ser este um procedimento de pessoas 

letradas digitalmente.   

Pode-se dizer que este uso pouco proveitoso das possibilidades tecnológicas digitais, 

utilização de uma forma muito rudimentar, sem saber tirar proveito de todos os benefícios 

culturais, sociais e econômicos que eles oferecem (BONILLA; OLIVEIRA, 2011), com pouca 

exploração de suas potencialidades pelos indivíduos, é um fenômeno estabelecido que encontra 

eco na escola. 

 Muitas vezes, a escola mostra-se distante do mundo digital, do mundo real no qual 

nossa sociedade está imersa, caracterizando-se, portanto, pouco atrativa, já que fora da sala de 

aula os alunos estão conectados às redes de internet, ainda que esse uso se dê nos moldes de 

uma utilização pouco produtiva. A escola mantém o mesmo formato de séculos atrás e parece 

estar totalmente desconectada da realidade contemporânea, pois a tecnologia digital, as TIC, só 

chega efetivamente até os portões da escola, não adentrando naturalmente como o fazem em 

nossas vidas. 

A tecnologia e a educação podem e devem caminhar juntas, já que a primeira pode 

servir de suporte para esta na ampliação do conhecimento, no trabalho coletivo e 

colaborativo/interativo, possibilitando assim alcançar resultados mais satisfatórios no campo 

do ensino-aprendizagem. Há uma gama de possibilidades tecnológicas que pode servir ao 
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trabalho docente, auxiliando no processo de aquisição da leitura e na formação de leitores 

competentes. 

Nesse sentido, é produtivo recorrer ao conceito de letramento, utilizado pela primeira 

vez no Brasil por Mary Kato (1986) em sua obra “No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística”. Inicialmente o conceito deste termo foi empregado apenas no campo da 

leitura e da escrita do texto impresso, vez que o acesso ao computador e ao mundo digital era 

impensável. O letramento é uma tradução da palavra inglesa literacy, que atualmente 

corresponde à condição de ser letrado, relaciona-se aos sujeitos funcionalmente letrados, ou 

seja, é uma singularidade apontada aos que dominam as habilidades de leitura e escrita, sabendo 

empregá-las nas diferentes circunstâncias sociocomunicativas nas quais são requeridas. 

Embora inicialmente o conceito de letramento tenha sido utilizado apenas no campo da 

leitura e da escrita do texto impresso, com o auge das tecnologias em pauta, o conceito foi 

ampliado e considerou-se plausível aplicar este termo, também, ao mundo digital.  Assim, a 

compreensão de letramento digital foi entendida como leitura e escrita na tela do computador, 

conceito trazido do entendimento inicial.  Esta definição, no entanto, segundo as autoras 

Sabillón e Bonilla (2016), está gerando a necessidade de um novo dimensionamento, uma 

recriação mais ampla e adequada ao contexto digital.  

Acompanhemos a reconfiguração do conceito de letramento digital e da dimensão 

adquirida. Segundo as autoras, após a forte interferência das tecnologias digitais nas práticas 

sociais e o desenvolvimento deste campo, surge a palavra letramento digital como um conceito 

que deve ir além do saber ler e escrever na tela do computador. A sociedade vai se tornando 

mais complexa, com novas exigências, o que faz com que seus sujeitos a acompanhe.  Um 

letrado digitalmente é aquele que possui habilidades e conhecimentos para lidar com 

hardwares, softwares, linguagens, redes, segurança, conexões etc., ou seja, um sujeito capaz de 

lidar com os novos fenômenos sociais da sociedade contemporânea (SABILLÓN; BONILLA, 

2016).  

Claro que nem todos os sujeitos vão possuir numa mesma medida, todas as habilidades, 

da mesma forma, mas deve possuir a maioria destas para poder desenvolver-se com êxito na 

sociedade moderna. As habilidades de um letrado digital se desenvolvem em função da sua 

formação e das exigências que há em seu entorno. 

O letramento digital é um estágio almejado para os sujeitos da atual sociedade, em 

decorrência da demanda do novo contexto e das exigências sociais. A sociedade brasileira, 

porém, está distante deste letramento, pois muitos que têm acesso à informação estão distantes 

do conhecimento, isto porque, não aprenderam a selecionar ou transformar a ampla gama de 
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informações em conhecimento. Para Castells (2003), toda a informação está disponível na rede, 

mas é necessário saber como acessá-la, onde buscá-la para transformá-la em conhecimento. 

“Fundamentalmente informação não é conhecimento” (FERREIRA, 1998, p. 784)18. As 

informações necessitam ser trabalhadas para que se tornem conhecimento e possam ser 

aplicadas. Cruz (2008, p. 1.024-1025)19 também reflete sobre a informação, no que diz respeito 

à quantidade e qualidade e diz que  

 

A relação entre qualidade e quantidade de informação é, sem dúvida, um dos 
“calcanhares-de-aquiles” desta sociedade. Por isso o grande desafio está em 
transformar o imenso volume e o intenso fluxo de informações em conhecimento. [...] 
É importante destacar também a necessidade de se saber processar informação, 
mesmo porque ela, por si, não implica conhecimento, importa mais a capacidade 
reflexiva e crítica que o indivíduo é capaz de desenvolver ante o conteúdo que ela traz. 

 

Com isso, podemos dizer também, no que se refere ao processo ensino-aprendizagem, 

que só o acesso à informação ou só uso das tecnologias digitais/dispositivos, por si só, não 

produzirá nenhuma transformação significativa na vida dos sujeitos. Estas possibilidades e 

suportes funcionam como meios mediadores, cabendo ao professor um papel fundamental, que 

Moran (1997, p.151) o destaca dizendo: 

 
[...] precisamos de mediadores, de pessoas que saibam escolher o que é mais 
importante para cada um de nós em todas as áreas da nossa vida, que garimpem o 
essencial, que nos orientem sobre as suas consequências, que traduzam os dados 
técnicos em linguagem acessível e contextualizada. 

 

Quando falamos de tecnologia digital, o blog se apresenta como uma opção bastante 

favorável, devido a uma série de características/vantagens oferecidas por este meio.  

 
Uma das características mais interessantes dos blogs é a potencialidade para a 
interatividade: geralmente cada post pode ser comentado e indicado a outras pessoas. 
Isto potencializa a troca de informações, o diálogo, o confronto de ideias, a 
reconstrução (HALMANN, 2006, p. 31).  

 

Segundo Orihuela (2006), um dos motivos do êxito dos blogs se deve à simplificação 

do processo de publicação na Web20 por aqueles sem tanta experiência. O blog se apoia em uma 

                                                           

 
18 Para ler sobre “As tecnologias interativa no ensino”, acessar material disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40421998000600019&lang=pt>. Acesso em: 02 
mar. 2017. 
19 Para ler sobre “Processo ensino-aprendizagem na sociedade da informação”, acessar material disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302008000400005&script=sci_arttext>. Acesso em: 14 jun. 2017. 
20 Web é uma palavra inglesa que significa teia ou rede. O significado de Web ganhou outro sentido com o 
aparecimento da internet. A Web passou a designar a rede que conecta computadores por todo mundo, a World 

Wide Web (WWW). 
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ferramenta de gestão de conteúdo que resolve três obstáculos clássicos para publicação na rede: 

acesso a um servidor, domínio da linguagem html21 e habilidade quanto ao desenho gráfico. 

Este suporte permite apresentar os conteúdos de maneira simples, permitindo gerar, 

publicar e compartilhar conteúdos em diversos formatos (textos, vídeos, imagens, áudios), sem 

a necessidade de grande conhecimento tecnológico, podendo relacionar-se com outros formatos 

e aplicações – links22 da Web (FERNÁNDEZ, 2012). 

 A partir das considerações de Blánquez23 (2007) e Fernández (2012), é possível 

verificar que o blog se apresenta de maneira favorável ao processo ensino-aprendizagem, 

contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento dos estudantes. Este suporte 

apresenta múltiplas vantagens, colaborando para promoção de intercâmbio social e 

interatividade, pois fomenta a participação dos sujeitos, facilita o trabalho 

coletivo/colaborativo, a contribuição dos usuários, o enriquecimento através comentários, a 

valorização das contribuições do outro e, por isto, a aprendizagem, de forma construtivista.  

Assim, refletindo sobre as vantagens de utilização do blog, observa-se que este permite 

criar uma rede de conhecimento, uma conexão entre estes ambientes com os mais diversos 

sites24 da Web, promovendo uma associação de informações/conhecimento, com ampliação e 

aprofundamento do aprendizado. Outra questão importante diz respeito à valorização dos 

dispositivos tecnológicos como meio de conhecimento e aprendizagem, podendo ser utilizados 

nos mais diversos espaços/horários e não somente na sala de aula.  

 

A dinâmica desenvolvida nos blogs apresenta alguns aspectos que merecem destaque.  
A afirmação do “eu”, a plasticidade dos ambientes, as articulações entre o público e o 
privado, a possibilidade de se posicionar livremente a respeito de qualquer assunto, 
entre outros. Porém, o que mais chama a atenção é a possibilidade de trocar opiniões 
com outras pessoas, sobre os mais variados assuntos. Estas trocas simbólicas 
acontecem nos mais variados níveis, sendo potencializadas no momento em que o 
blogueiro permite comentários e cria links para outros blogs (HALMANN, 2006, p. 
102). 

 

                                                           
21HTML é uma das linguagens que utilizamos para desenvolver Websites. O acrônimo HTML vem do inglês e 
significa Hypertext Markup Language ou em português, Linguagem de Marcação de Hipertexto. O HTML é a 
linguagem base da internet. 
22 “[...] caminho de comunicação ou canal entre dois componentes ou dispositivos” (HALMANN, 2006, p. 31). 
23 Para ler sobre  “Internet y la enseñanza del español”, acessar material disponível em: 
<http://www.educacion.es/redele/Biblioteca2008/JavierBlanquez/Memoria.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
24 Um site ou sítio é um conjunto de páginas Web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo 
HTTP na Internet. O conjunto de todos os sites públicos existentes compõe a World Wide Web. Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/o-que-e-um-site/15908/>. Acesso em: 11 abr. 2017. 
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A utilização do blog no processo ensino-aprendizagem pode apresentar-se como uma 

construção democrática, não linear, pois permite o consumo, a produção e o compartilhamento 

de informações, com ampliação do enfoque comunicativo, social e participativo, como 

mencionado anteriormente. Com isto, este trabalho é capaz de promover um aumento da 

motivação da aprendizagem, pois o possibilita aos estudantes se sentirem partícipes da 

construção do conhecimento; e, com esta responsabilidade de construção e participação, a 

aprendizagem se torna mais autônoma, há uma maior consciência, por parte do estudante, de 

seu processo de aprendizagem e ele vai se tornando apto ao desenvolvimento das diferentes 

habilidades, de forma lúdica e motivadora.  

Esta proposta de utilização das TIC para este trabalho, como suporte no processo 

ensino-aprendizagem, deu-se por terem um papel representativo, por serem meios 

democratizadores por excelência do acesso e da utilização/apropriação dos dispositivos para a 

construção do saber; também devido à   observância   de    uma aprendizagem que respeita o 

ritmo de cada estudante e o desenvolvimento de competências individuais, ao mesmo tempo 

que possibilita novas formas de comunicação, de linguagem e de situações comunicacionais 

novas, mais próximas dos estudantes (FARIA, 2008).25   

Ao professor, essa tecnologia possibilita direcionar o uso dos meios digitais, 

explorando suas potencialidades, direcionando-a adequadamente para a aprendizagem e para a 

utilização como suporte nas descobertas e aprofundamento dos conhecimentos, permitindo a 

transformação do imenso volume e o intenso fluxo de informações em conhecimento (CRUZ, 

2008)26 .  

Ressaltamos que o espaço do blog possibilita ainda utilizar estratégias de 

aprendizagens que ressignifiquem a compreensão da leitura e do conhecimento. Apresenta-se 

como um novo meio de informação e de comunicação, um novo espaço social e cultural a ser 

utilizado pela comunidade escolar. O progresso ou as dificuldades dos estudantes podem ser 

acompanhados mediante dispositivo de registro de acessos e interação.  Estes acessos/interação 

facilitam o direcionamento do trabalho docente, já que o estudante tem um espaço para 

expressar suas dificuldades e avanços.  Estes acessos podem ser considerados na participação 

e produção do estudante para compor o resultado de cada unidade.   

                                                           
25 Para ler sobre “Integração Curricular das Tecnologias Educativas no Ensino da Língua Portuguesa: um blogue 
para desenvolver a leitura e a escrita” acessar material disponível em: < http://eft.educom.pt >. Acesso em: 02 mar. 
2017. 
26 Para ler sobre “Processo ensino-aprendizagem na sociedade da informação”, acessar material disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302008000400005&script=sci_arttext>. Acesso em: 14 jun. 2017. 
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Esta condução através da utilização do meio digital pode colaborar de forma positiva 

no alcance de resultados satisfatórios, cabendo ao professor novos desafios no desempenho do 

seu papel.    

          

El profesor actual tiene como reto adaptarse a los nuevos modelos educativos y sobre 
todo a la generación de los llamados “nativos digitales”, que ha nacido y crecido con 
internet. Ello supone un cambio, un nuevo enfoque, nuevos métodos que nos acerquen 
a esa “alfabetización digital”, al manejo de la tecnología como herramienta para la 
búsqueda, tratamiento y producción de la información (FERNÁNDEZ, p. 8, 2012). 

 
 Enfim, a utilização do blog visa estreitar laços (entre o grupo de docentes e entre 

professor x estudantes), propor a interação, romper com a barreira da dificuldade de 

informações e com o fazer solitário e fragmentado, bem como possibilitar uma aprendizagem 

motivadora e significativa para os estudantes, com o desenvolvimento de sua capacidade de 

compreensão e visão de mundo, com direcionamento da utilização do meio digital e maior 

aproveitamento de suas potencialidades. 
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2 METODOLOGIA  

 

O IF Sertão-PE27 integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e conta um total de sete Campi28 e três Centros de Referência - Afrânio, Petrolândia 

e Sertânia, ofertando dois níveis de ensino: Educação Básica - qualificação profissional de nível 

técnico e Ensino Superior, conferindo os graus de   Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia. 

Oferta ainda cursos de formação profissional e Pós-Graduação lato sensu, atendendo a outras 

demandas. Ver abaixo o Mapa do IF Sertão-PE com a localização dos Campi (FIG. 1).    

 

Figura 1 – Mapa do Estado de Pernambuco com localização dos Campi do Instituto Federal  
                   – IF Sertão-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.ifsertão-pe.edu.br>. Acesso em: 07 set. 2017.  

 

No que diz respeito ao Campus  Petrolina Zona Rural (CPZR)29,  campo de nossa 

atuação e locus de investigação desta pesquisa,  este nasceu da transformação do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Petrolina (Cefet Petrolina), pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, e está localizado no Projeto Senador Nilo Coelho N4,  na PE 647, Km 22, no Município 

de  Petrolina-PE, possuindo  1.904.600 m2 de área total e 16.457 m2 de área construída; sendo, 

4.544 m2 de área administrativa; 10.652 m2 de área pedagógica (salas de aula e laboratórios) e 

1.260 m2  de área esportiva.  

Atualmente o CPZR atende, além de Petrolina e seus distritos de Rajada e Pau Ferro, 

os municípios de Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó e 

                                                           
27 Sobre a Instituição IF Sertão-PE, acessar informações disponíveis em: < http://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/a-instituicao/acesso-a-informacao#>. Acesso em: 07 set. 2017. 
28 Petrolina, Petrolina Zona Rural, Salgueiro, Floresta, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista e Serra Talhada. Sobre 
os Campi do IF Sertão-PE, acessar informações disponíveis em: <http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/a-
instituicao/acesso-a-informacao#>. Acesso em: 07 set. 2017. 
29 Sobre o Campus Petrolina Zona Rural – IF Sertão-PE, acessar informações disponíveis em: 
<http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/pzr-o-campus>. Acesso em: 07 set. 2017. 
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Orocó, em Pernambuco; e, no Estado da Bahia, as cidades de Juazeiro, Casa Nova, Sobradinho, 

Senhor do Bonfim, Sento Sé, Pilão Arcado e  Remanso, com os  cursos nas modalidades Médio 

Integrado em Agropecuária; Subsequente em Agricultura, Agroindústria e Zootecnia; 

Subsequente - Educação à Distância em Logística, Manutenção e Suporte em Informática e 

Serviços Públicos; Proeja  - Ensino Médio Integrado em Agroindústria; Superior com 

Bacharelado em Agronomia e Tecnologia em Viticultura e Enologia; e Pós-Graduação em 

Fruticultura no Semiárido e Processamento de Alimentos de Origem Animal, além cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC).  

Os principais sujeitos desta pesquisa são os estudantes (aproximadamente 150 alunos, 

abrangendo as seis turmas do EMI, 1ºs, 2ºs e 3ºs anos) e os professores (totalizando 

aproximadamente 45 docentes, considerando os semestres 2017.1 e 2017.2), do Curso EMI em 

Agropecuária do referido Campus.  

Quanto aos estudantes, sujeitos desta pesquisa30, 97% se encontram na faixa etária 

entre 15 a 19 anos, aí compreendidos dos ingressantes aos concluintes; sendo 35%, 

aproximadamente, procedentes da zona rural e 65% da zona urbana, apresentando uma situação 

socioeconômica de baixa renda, com percepção por família de 0,5 a 1,5 (meio a um e meio) 

salário mínimo. As seis turmas do EMI, duas turmas do primeiro ano, duas do segundo e duas 

do terceiro ano, estão compostas por um número total de 150 estudantes, aproximadamente, no 

ano de 2017.  

No que se refere aos professores do curso do EMI, sujeitos desta pesquisa31,  

atualmente, há um total de 45 docentes, apresentando um quadro geral de 11% de professores 

contratados e 89% de professores efetivos. Destes, 21 docentes são da área propedêutica (com 

10% de doutores/doutorandos, 70% de mestres/mestrandos e 20% de especialistas), e 24 

docentes da área técnica (54% de doutores/doutorandos e 46% de mestres/mestrandos). 

Para realização desta pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa-quantitativa, visto 

que os dados quantificáveis serão analisados numa dimensão qualitativa, e que ambas 

perspectivas estão intimamente relacionadas (ANDRÉ, 1995).  

                                                           
30 Informações fornecidas pelo Setor de Controle Acadêmico do CPZR, em 05/09/2017, através do Sistema de 
Apoio à Gestão Educacional (SAGE). Segundo o Setor, estas informações poderão ter pequena alteração, já que 
apenas as turmas ingressantes (1º ano), se encontram com as informações totalmente atualizadas. 
31 As informações sobre o nome, número de docentes e disciplina ministrada no EMI, foram fornecidas em 
06/09/2017, pelo Setor Pedagógico/Comissão de Elaboração do Calendário Escolar. As informações relativas à 
formação docente, deu-se com a consulta dos Currículos no Site do CPZR/ Plataforma Lattes. Disponível em: 
<http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/pzr-quadro-docente>, <http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/pzr-
quadro-docente>. Acesso em: 06/09/2017. 
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Quanto à abordagem qualitativa, esta é definida por Martins (2004) como um processo 

que privilegia a análise de microprocessos, por meio do estudo de ações sociais, individuais e 

grupais, efetivado por um exame intensivo dos dados, de forma ampla e profunda.  

A opção pela abordagem qualitativa se justifica pela impossibilidade de expressar em 

números os aspectos dinâmicos e subjetivos que se quer investigar. Encontramos sustentação 

para esta escolha também em Bogdan e Biklen (1994, p. 48), que fazem considerações acerca 

dos dados e tecem o seguinte comentário: 

 

Quando os dados em causa são produzidos por sujeitos, como no caso de registos 
oficiais, os investigadores querem saber como e em que circunstâncias é que eles 
foram elaborados. Quais as circunstâncias históricas e movimentos de que fazem 
parte? Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu 
contexto é perder de vista o significado. [...] Os dados recolhidos são em forma de 
palavras ou imagens e não de números. Os resultados escritos da investigação contêm 
citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação.  
 

A pesquisa qualitativa se caracteriza pela heterodoxia no momento da análise, bem 

como, pela flexibilidade que, segundo Martins (2004), constitui a marca dos métodos 

qualitativos, principalmente quanto às técnicas de coleta de dados, estabelecendo aquelas mais 

adequadas à observação que está sendo realizada. 

A flexibilidade é antagônica às posturas rígidas e imutáveis; ela caminha junto à 

disponibilidade de estudar em profundidade os dados, na busca da compreensão dos fatos, 

relações e contextos. Macedo (2009, p. 87) faz importantes considerações a esse respeito. 

 

Compreender compreensões é uma das tarefas árduas do pesquisador das qualidades 
humanas. Diria mesmo, é a sua atividade predominante num processo de pesquisa 
qualitativa. Mas, um dos nossos desafios mais cruciais é compreender a compreensão. 
Nestes termos, tratar com sentidos na sua complexidade, tarefa fundante das pesquisas 
qualitativas, implica em ampliar a compreensão do que seja a compreensão, com 
várias consequências importantes para a pesquisa de base qualitativa e suas variantes. 
É preciso realçar que compreender já é uma atividade inerente à própria existência, 
como tal, é ação, e, por consequência, é do âmbito da alteração, da concretude do Ser 
(grifo do autor). 

 

O compreender e o atribuir significados, na pesquisa qualitativa, cobram  um esforço 

e um rigor metodológico expressivos (MACEDO, 2009; ANDRÉ, 2013), que são traduzidos 

em um caráter de confiabilidade e ética, já que nas ciências sociais em geral os fenômenos 

apresentam-se de forma complexa, sendo difícil separar causas e motivações isoladas e 

exclusivas; diferentemente das ciências naturais, que podem ser reproduzidas em laboratório e 

submetidas a controle (MARTINS, 2004). 
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O rigor metodológico cobrado por diversos autores da pesquisa qualitativa 

fundamenta-se no caráter científico da atividade, bem como na questão histórica de uma 

constante cobrança positivista em relação à confiabilidade dos dados obtidos. Este rigor se 

estabelece também tendo em conta a relação entre pesquisador e pesquisado e o envolvimento 

destes através dos sentimentos. Há outros motivos, ainda, para que este se estabeleça, como os 

ancorados na neutralidade inexistente, na objetividade relativa, diferentemente do que ocorre 

no positivismo; além de uma análise com possibilidade de distorção dos fatos (MARTINS, 

2004).    

A pesquisa qualitativa supera, porém, quesitos de desconfiança, descrédito e as 

fragilidades citadas anteriormente, na medida que o trabalho esteja pautado no rigor 

metodológico. E, por pautar-se assim, esta se estabelece como o caminho da pesquisa científica 

na área social, uma vez que há aspectos do comportamento e das relações humanas que não 

podem ser abarcados pela pesquisa quantitativa.  

André (1995) expõe que, com relação à qualidade e quantidade, estas estão 

intimamente relacionadas, devendo as atenções se voltarem para aspectos como a natureza do 

conhecimento científico e sua função social; o processo de produção e a utilização desse 

conhecimento; critérios de avaliação do trabalho científico; critérios de seleção e apresentação 

de dados qualitativos; métodos e procedimentos para análise de dados, entre outros.  

Ainda tratando do desenvolvimento do trabalho científico, com atenção à mencionada 

abordagem, Minayo (2012) também faz importantes considerações (que não iremos tomá-las 

de forma pormenorizada, mas serão apresentadas, de forma sucinta, para  um embasamento 

científico),  apresentando um conjunto de princípios, a) o conhecimento dos termos 

estruturantes das pesquisas qualitativas  (termos - substantivos: experiência, vivência, senso 

comum e ação; verbos: compreender, interpretar e dialetizar); b) definição do objeto sob a 

forma de uma pergunta ou de uma sentença problematizadora e a teorização deste – esta 

indagação inicial norteará o investigador durante todo o percurso de seu trabalho; c) 

delineamento das estratégias de campo; d) observação, informalmente, dos processos que 

ocorrem no cenário da pesquisa; e) estar munido de teoria e hipóteses, mas aberto para 

questioná-las; f) ordenamento e organização dos materiais  secundário e empírico,  tendo em 

conta as informações e observações de campo; g) construção e tipificação do material recolhido 

no campo para a realização da transição entre a empiria e a elaboração teórica; h) produção de 

texto fiel aos achados do campo, de forma contextualizada e acessível;  e, i) o pesquisador 

deverá assegurar-se dos critérios de fidedignidade e validade em todas as etapas do trabalho. 
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Ainda caracterizando esta pesquisa quanto à natureza, é uma pesquisa aplicada, 

envolvendo o método de pesquisa-ação  definida por Thiollent (2005, p. 16) como um tipo de 

pesquisa social, com base empírica, que é realizada tendo em conta ações para a resolução de 

um problema coletivo, no qual pesquisadores e participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.   

Seguindo esta concepção, dizemos pesquisa-ação porque a partir de um problema 

definido é possível usar instrumentos e técnicas de pesquisa para conhecer o problema e 

delinear um plano de ação que traga benefícios para o grupo (ANDRÉ, 1995). Dizemos 

pesquisa aplicada por gerar conhecimentos para aplicação no cotidiano, solucionar problemas 

e intervir posteriormente. “Envolve verdades e interesses locais” (SILVA; MENEZES, 2001, 

p. 20).    

Relativo aos objetivos, é uma pesquisa exploratória, por proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito [...]; envolve levantamento 

bibliográfico e entrevistas semiestruturadas32 com pessoas que vivenciam e que têm 

experiências práticas com o problema pesquisado (GIL, 2002). 

É também uma pesquisa descritiva, pois para os autores Bogdan e Biklen (1994, p.48),  

a investigação qualitativa é descritiva”, uma vez que as informações coletadas são em forma de 

palavras ou imagens e não de números, e que os resultados escritos da pesquisa contêm citações 

realizadas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Para eles, tais dados 

incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, 

memorandos e outros registros oficiais. 

Quanto ao desenvolvimento desta investigação, está inspirado nas etapas da pesquisa-

ação delineadas por Thiollent (2005), perpassando pelas fases - exploratória, de coleta de dados, 

de análise e interpretação de dados, e por último, a elaboração do plano de ação, ou seja, a 

construção de uma proposta de intervenção, por tratar-se de uma pesquisa aplicada, com método 

de pesquisa-ação. 

 
a) Fase exploratória  

 
Esta fase se caracteriza pelo estabelecimento de um primeiro levantamento, ou 

diagnóstico, dos problemas prioritários, do contexto, da situação e de eventuais ações, tendo 

em conta o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas. Neste primeiro momento o 

                                                           
32 Entrevista semiestruturada ou parcialmente estruturada, segundo Gil (2002), é quando o entrevistador se guia 
por algum tipo de roteiro.  
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pesquisador tem como objetivo identificar as expectativas dos interessados, as características 

da população, os problemas que permeiam a situação, ou seja, buscar todas as informações 

disponíveis relativas aos problemas, bem como as possíveis soluções (THIOLLENT, 2011). 

Assim, conforme as considerações de Thiollent (2011), mencionadas anteriormente, 

foi realizado, inicialmente, um levantamento exploratório sobre o objeto de estudo desta 

pesquisa – a compreensão leitora dos estudantes e as estratégias didáticas utilizadas pelos 

docentes para este fim, tendo como campo de investigação o Curso de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrado em Agropecuária, do Campus Petrolina Zona Rural, do IF 

Sertão-PE. Este Curso funciona com um total de seis turmas, como mencionado anteriormente, 

com uma média entre 20 a 35 estudantes por sala. Esta oferta do Ensino Médio Integrado (EMI), 

denominação mais utilizada, neste Campus, ocorre desde o ano de 2011 e se dá em decorrência 

de integrar em um mesmo curso o currículo da Educação Básica - Ensino Médio à Educação 

Professional33, ou seja, integra as disciplinas propedêuticas e as da área técnica, neste caso, 

disciplinas voltadas à área agrícola e de zootecnia.  

Nesta fase, realizamos a observação assistemática34 e sistemática35; com um processo 

de observação “in loco” individual36 e participante37, através de observação a olho nu, escuta 

sensível (BARBIER, 2002), anotações e posterior transcrição para arquivo digital, já que 

integro o corpo docente da Instituição pesquisada.  

A observação assistemática iniciou logo no início do nosso ingresso na Instituição, há 

seis anos, onde temos vivenciado esta problemática cotidianamente, da (in) compreensão leitora 

no referido Curso, através das falas/expressões dos estudantes, evidenciando suas dificuldades 

em relação ao tema tratado, especialmente nos momentos de realização das avaliações escritas; 

e, dessa forma, vimos ao longo do tempo, registrando estas observações. Esta observação 

também ocorreu/ocorre nos diversos eventos promovidos no/pelo Campus, a exemplo das 

Jornadas Pedagógicas, Reuniões Docentes, Reunião de Coordenação, Conselhos de Classe, 

dentre outros, onde professores e coordenadores expressam sua preocupação em relação ao 

                                                           
33 Denominação de acordo com a de acordo com a LDB  9394/96 e demais documentos legais. Disponível em: 
<http://www.ifsertao-pe.edu.br/images/Cursos/Documentos/PPC/Novos/Reformulacao do PPC e Resolução n_ 52 
Curso Técnico de nível Médio Integrado em Agropecuária 05.08.15.pdf>. Acesso em: 12 set. 2017. 
34 Técnica empregada em estudos exploratórios, sem um planejamento e controle previamente elaborados 
(LAKATOS; MARCONI, 2003). 
35 Técnica que utiliza instrumentos para a coleta dos dados ou fenômenos observados, realizando-se em condições 
controladas, para responder a propósitos reestabelecidos (LAKATOS; MARCONI, 2003). 
36  Técnica de observação realizada por apenas um pesquisador (LAKATOS; MARCONI, 2003). 
37 Consiste na participação real do pesquisador na comunidade ou grupo que está estudando (LAKATOS; 
MARCONI, 2003). 
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nível de leitura dos estudantes e sua respectiva compreensão, mencionando o problema de 

aprendizado e a relação direta com a ineficiente compreensão leitora.  

Ainda nesta fase exploratória, foi realizado um Seminário denominado Word Café38, 

que teve como objetivo coletar dados e levantar informações, bem como verificar a viabilidade 

para a realização desse estudo. Por meio da realização de uma mesa redonda, para debate com 

a comunidade interna do Campus, sobre o objeto de estudo desta pesquisa, houve a exposição 

de ideias, com o devido registro das informações através da gravação de áudio e anotações. 

Este evento contou com a participação de professores, estudantes (principalmente os 

sujeitos da pesquisa), Direção de Ensino, Coordenadores do Curso e servidores da Coordenação 

Pedagógica. Como se percebe, a comunidade acadêmica teve/tem um papel imprescindível 

nessa pesquisa, pois contribuiu significativamente com informações que ajudaram a direcioná-

la durante todo o percurso. 

Este evento foi planejado conforme orientações da Disciplina Oficina II do MPED-

UFBA, como também da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus, sendo um 

momento de apresentação da equipe envolvida (pesquisadora e orientadora) à comunidade 

acadêmica do CPZR.  Foi um momento de provocações em relação ao tema “compreensão 

leitora e estratégias didáticas” e também de observações e levantamento de informações. Após 

o evento, foi realizada a análise das observações, provocações e discussões oriundas do Word 

Café e, logo em seguida, deu-se o planejamento das etapas seguintes.  

Nesta etapa, concomitantemente à observação, fizemos a imersão sistemática na 

literatura disponível, já iniciada anteriormente, ou seja, seguimos com o aprofundamento do 

conhecimento teórico e buscamos um embasamento consistente para a investigação/pesquisa 

em tela.  Foram reunidas obras/materiais significativos para este estudo, bem como organizados 

os devidos registros/fichamentos das leituras realizadas, já que a pesquisa de campo requer “[...] 

em primeiro lugar, a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão” 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 186).  

Concluída a fase exploratória, seguimos com a coleta de dados, por meio da aplicação 

de alguns dispositivos metodológicos, tentando responder às seguintes indagações: como 

professores e estudantes percebem/lidam com a dificuldade da compreensão leitora e quais 

ações podem ser implementadas neste trabalho? E em que momento os professores foram 

preparados para atuar junto a este tema?   

 

                                                           
38 Evento realizado em 26/04/2017, no Campus Petrolina Zona Rural – IF Sertão-PE. 
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b) Coleta de dados  

 

Foi adotada mais de uma técnica de coleta de dados, já que cada técnica conta com 

vantagens e desvantagens e possibilita determinado alcance, bem como, porque nas 

investigações, de forma geral, nunca se utiliza apenas um método ou uma técnica, mas aqueles 

que forem necessários ou apropriados para determinado caso, havendo, portanto, na maioria 

das vezes, uma combinação de dois ou mais deles, usados concomitantemente (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). 

Sendo assim, no que diz respeito à coleta de dados junto aos docentes, foram 

planejadas entrevistas, aplicação de questionário e realização de roda dialogal. Salientamos, 

porém, que antes da efetivação da coleta de dados, todos os procedimentos, técnicas e 

instrumentos desta coleta foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do IF Sertão-PE para análise e aprovação. Após a aprovação do Projeto de pesquisa, 

e dos respectivos instrumentos, iniciamos então este trabalho.  

Nesta etapa, foram realizadas nove entrevistas individuais com docentes do EMI, onde 

recorremos a amostras intencionais39, ou seja, recorremos a docentes da área técnica e da área 

propedêutica, observando aqueles com maior tempo/experiência de atuação no EMI, na 

Instituição e/ou com maior número de turmas.  

O número total de docentes atuantes no EMI no ano de 2017.1 / 2017.2 foi de 45 

professores, esclarecendo que há algumas disciplinas que são semestrais e que há professor que 

atua em apenas um semestre do ano. A escolha dos professores seguiu o critério mencionado 

anteriormente e, conforme previsto, foram entrevistados 20% dos professores do quadro 

docente do EMI. 

Ainda em relação à entrevista, ocorreu com prévia autorização do partícipe para 

transcrição de informações e gravação, através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendação do Comitê de Ética. Esta se deu segundo disponibilidade 

dos entrevistados, não havendo uma ordem de prioridade por área. A sua realização teve um 

roteiro previamente definido, com base nos teóricos estudados e na nossa vivência como 

docente, com realização de um tempo médio de 25 minutos cada entrevista.  

A entrevista é compreendida por Gil (2002, p. 115) como “a técnica que envolve duas 

pessoas numa situação ‘face a face’ e em que uma delas formula questões e a outra responde”. 

A   escolha se deu por ser  considerada, por alguns autores, como o instrumento por excelência 

                                                           
39 Refere-se a um pequeno número de pessoas que são escolhidas, de forma intencional, em decorrência da 
importância que elas representam em relação a um determinado assunto. (THIOLLENT, 2011). 
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da investigação social  (LAKATOS; MARCONI, 2003), apresentando-se como uma técnica 

muito eficiente na obtenção de dados em profundidade sobre o comportamento humano, bem 

como dispõe de maior oportunidade para avaliar atitudes e condutas, podendo o entrevistado 

ser observado naquilo que diz e como diz, sendo possível registrar, além dos dados informados, 

suas reações, gestos etc. (GIL, 2008). 

Com relação ao questionário, este foi elaborado atendendo aos princípios gerais de 

elaboração e aplicação e foi disponibilizado a todos os docentes do EMI, através da ferramenta 

Google Forms40, possibilitando aos pesquisados acessá-lo, via link no e-mail institucional e 

WhatsApp, no horário que lhe fosse mais cômodo.   

Sua elaboração se deu tendo em conta o embasamento teórico e as informações 

coletadas e contou com oito questões fechadas, apresentando uma série de possíveis respostas 

de múltipla escolha para os respondentes, e com duas questões abertas, solicitando informações 

sobre leitura e sugestões. Nesta etapa 53% de professores do quadro docente do EMI 

responderam ao questionário. 

Também foi pensada a realização de uma roda dialogal (DOMINGUES, 2006), 

devendo ocorrer com colaboração da Coordenação do Curso do EMI, em que seria cedido um 

espaço de uma hora e meia, aproximadamente, da reunião mensal da Coordenação para a 

realização desta atividade. Seriam convidados todos os docentes sujeitos desta pesquisa. O   

objetivo era coletar dados referentes ao objeto de estudo para saber como esta habilidade era 

trabalhada pelos professores do Curso do EMI; qual a formação recebida pelos docentes para a 

realização deste trabalho; como era o desempenho dos estudantes, tendo em conta esta 

habilidade; e quais propostas (sugestões) poderiam ser implementadas.  

Este momento, porém, do encontro roda dialogal não foi realizado e o motivo se deve 

ao fato de as mencionadas informações haver sido contempladas nos dois momentos de coleta 

de dados anteriormente realizados. Também por haver sido coletada uma quantidade 

consistente de informações durante a realização das entrevistas e aplicação do questionário e 

por haver contado com uma quantidade representativa de participações docente nas citadas de 

coleta de informações.  

 Quanto à coleta de dados junto aos estudantes, foram planejadas a aplicação de 

questionário e realização de roda dialogal. Assim como salientamos anteriormente, antes da 

efetivação da coleta de dados, todos os procedimentos, técnicas e instrumentos de coleta de 

                                                           
40 Google Forms - é um serviço do Google que tem por objetivo facilitar a elaboração de formulários e 
questionários diversos. Disponível em: < https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/> 
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dados foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do IF 

SERTÃO-PE para análise e aprovação. 

Contudo, as solicitações do referido Comitê, quanto aos estudantes, se mostraram 

distantes das nossas necessidades e realidade, o que não nos possibilitou a realização da coleta 

de dados da forma que havíamos planejado. O maior entrave se deu com a exigência de 

apresentação dos Termos de Consentimento e Assentimento assinados pelos estudantes e por 

seus pais/responsáveis. Foi explicado ao Comitê que havia forte eminência de os alunos não 

atenderem a esta solicitação, de devolução desses Termos, por diversos motivos, inclusive 

porque havia estudantes que residiam na residência estudantil do Campus Petrolina Zona Rural, 

que retornariam às suas casas em um prazo de 30 e/ou 60 dias, período este que inviabilizaria 

a coleta de dados. 

Apesar de haver prestado ao Comitê todas as informações, esclarecimentos e garantias 

éticas sobre  a não identificação dos sujeitos partícipes da pesquisa, ou seja, do absoluto sigilo 

dos nomes dos estudantes  e de terem assegurada, também, a não obrigatoriedade de resposta 

às perguntas, podendo os alunos responderem somente àquelas que desejassem; assim como, a 

qualquer momento, poderem retirar-se da pesquisa sem nenhum prejuízo ao participante, 

mesmo assim,  foram mantidas todas as solicitações, por parte do Comitê, sem nenhuma 

adequação à situação apresentada. 

Sendo assim, dando início à coleta de dados, todas as turmas do EMI foram visitadas 

para apresentação da pesquisa, dos objetivos envolvidos e para tratar da importância da 

participação estudantil, bem como, para os demais esclarecimentos que se fizessem necessários 

naquele e/ou em momentos posteriores.  

A elaboração do questionário para os estudantes se deu atendendo aos princípios gerais 

de elaboração e aplicação e contou com nove questões fechadas, apresentando uma série de 

possíveis respostas de múltipla escolha para os respondentes, e com duas questões abertas, 

solicitando informações sobre o trabalho de leitura na sala de aula e quaisquer comentários que 

julgassem necessários. O Link do questionário foi disponibilizado, via WhatsApp, somente aos 

estudantes que devolveram os Termos, anteriormente mencionados, devidamente assinados. 

Houve uma participação estudantil de 17% do número total de estudantes do EMI.  

Com relação à roda dialogal, seriam convidados todos os estudantes do EMI, com 

prioridade de participação para aqueles que primeiro se inscrevessem, podendo haver um 

número máximo de 30 discentes.  

Este encontro, porém, não ocorreu, devido às dificuldades anteriormente mencionadas. 

Sabemos que este poderia ser um momento muito proveitoso para colher outras informações; 
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contudo, tendo em conta a participação do pequeno grupo de estudantes, nossa experiência 

profissional e a vivência de seis anos no Campus, atuando como docente do EMI, bem como a 

colaboração dos colegas docentes no fornecimento de informações, possibilitaram-nos dados 

para seguir com o projeto inicialmente proposto, sem comprometimento e/ou maiores 

transtornos.    

A seguir veremos a metodologia para a apresentação dos dados coletados, através das 

entrevistas e questionários, com sua respectiva análise.  

 

 c) Análise qualitativa e interpretação dos dados  

 

Após a obtenção de dados/informações oriundos de registros através de observações, 

entrevistas e aplicação de questionários, foi realizada a análise de dados, através das etapas de 

categorização41 (estudantes e docentes das áreas técnica e das disciplinas de formação geral), 

exibição42 e conclusão43 (GIL, 2002, 2008)44 e foram apresentados/representados através de 

quadros e gráficos, ou seja, através de uma representação visual  com números e/ou com a 

utilização de palavras e frases, servindo desta forma para melhor exibição dos dados coletados  

(LAKATOS; MARCONI, 2003), (ver  capítulo 3). 

A escolha desta apresentação/representação possibilita evidenciar aspectos visuais dos 

dados de forma clara e de fácil compreensão, pois contribui para “a compreensão e a 

interpretação rápida da massa de dados, podendo, apenas com uma olhada, apreender 

importantes detalhes e relações” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 170).  

Quanto ao trabalho de interpretação dos dados, este foi elaborado tendo em conta os 

dados obtidos empiricamente, bem como as/os contribuições/fundamentos teóricos da pesquisa 

e dos conhecimentos acumulados em torno das questões abordadas (GIL, 2002). 

A seguir veremos a última etapa desta proposta que será a elaboração do plano de ação.  

 

 

                                                           
41 Organização dos dados possibilitando, ao pesquisador, tomar decisões e tirar conclusões a partir deles. (GIL, 
2002).  
42  Organização dos dados para análise sistemática das semelhanças, diferenças e seu inter-relacionamento (GIL, 
2008). 
43 Consiste na revisão e consideração do significado dos dados, suas regularidades, padrões e explicações (GIL, 
2008). 
44 Nesta etapa tomamos as contribuições de Gil (2002, 2008), por apontarem caminhos, de forma clara e objetiva, 
acerca da análise e interpretação dos dados coletados, e por estarem em consonância com os propósitos desta 
pesquisa. 
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d) Elaboração do plano de ação 

 

Tendo em conta os estudos teóricos, a perspectiva da Pesquisa-ação e o levantamento 

dos dados através dos sujeitos pesquisados, sistematizamos a uma Proposta interventiva com 

ações didático-estratégias voltadas para o trabalho docente e o desenvolvimento acadêmico 

estudantil quanto à leitura e sua respectiva compreensão.  

A elaboração desta Proposta se deu com proposições oriundas do trabalho de campo, 

sugeridas/construídas com a participação dos professores do EMI, estudantes e equipe 

pedagógica. O objetivo desta é colaborar com o trabalho dos professores do EMI, do CPZR, do 

IF Sertão-PE, no que diz respeito à compreensão leitora e à formação de leitores competentes, 

bem como minimizar as dificuldades de aprendizagem do estudante e de acesso ao 

conhecimento, consequência da habilidade fragilizada de leitura.  

Com proposição de formação docente em exercício, através da realização de oficinas, e 

de assessoramento aos estudantes, através de um plano de acompanhamento discente, esta 

Proposta abarca as dimensões Gestora, Docente, Discente e de Apoio Pedagógico do Campus 

Petrolina Zona Rural.  

Entendendo a necessidade do envolvimento destes diferentes segmentos do CPZR e, 

considerando a abrangência de cada um, fica estabelecido que caberá à gestão viabilizar ações 

relativas à oferta/incentivo de formação docente e acompanhamento dos estudantes, quanto ao 

desenvolvimento da habilidade de compreensão leitora; aos docentes, caberá engajar-se na 

participação das ações formativas sugeridas, podendo propor/alterar as atividades apresentadas,  

bem como engajamento na realização do trabalho de acompanhamento dos discentes; aos 

estudantes, compete empenhar-se na realização das ações e orientações recomendadas, 

responsabilizando-se também por seu desenvolvimento acadêmico; e, quanto ao apoio 

pedagógico,  este sistematizará o planejamento de suporte aos docentes e acompanhamento dos 

discentes (ver detalhamento desta Proposta e atribuições de cada uma das citadas dimensões no 

capítulo 4). 

Quanto à Proposta direcionada aos docentes, haverá também a proposição de um 

trabalho aliado à criação de blogs para a realização de atividades mais dinâmicas e interativas. 

Assim, os blogs, de natureza científico-crítico-lúdica, servirão como suporte ao trabalho 

docente e colaborarão como mais um espaço de socialização, consumo, produção e 

compartilhamento de conhecimento, sendo propício ao estímulo à leitura.   
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Inspirados na atividade realizada pela professora Maria Helena Bonilla com os 

mestrandos UFBA, no Componente Curricular de Linguagens, propomos aos professores 

também a utilização dos blogs com os nossos estudantes.  

Nesta Proposta, os professores poderão utilizar um espaço durante as reuniões 

pedagógicas para agruparem-se em blocos, segundo sua área de atuação e/ou proposta 

curricular (Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas tecnologias e Disciplinas 

Técnicas) e sugerirem temas a serem trabalhados pelos estudantes. 

A sugestão é que os docentes formem equipes de estudantes para trabalho em cada 

turma, e cada bloco de docentes, citado acima, proponha um tema para o trabalho a ser realizado 

pelas equipes, podendo o professor sugerir e/ou fornecer materiais impressos em sala de aula 

e/ou digitais para os estudantes, através do blog de cada área de atuação. O trabalho proposto 

pelo professor poderá variar tendo em conta as muitas possibilidades e ideias que venham a 

ocorrer.   

Cada equipe da turma terá seu respectivo blog e onde fará a postagem de seu material, 

segundo o tema/conteúdo proposto pelos professores; as demais equipes deverão acessar os 

blogs dos colegas para realizar interação, devendo colaborar com o conhecimento na emissão 

de comentário/opinião. Em cada unidade do semestre letivo, haverá uma proposta de trabalho 

para as equipes e os professores utilizarão esta atividade na composição da nota dos estudantes.  

Ver abaixo demonstrativo do funcionamento dos blogs (FIG. 2). 

    

Figura 2 – Exemplificação do funcionamento dos blogs 

  
Fonte: a Autora 
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Para melhor entendimento do funcionamento dos blogs, conforme FIG. 2 acima, 

tomamos como exemplo a turma do 1º ano A, 1ª unidade. A turma foi divida em quatro equipes 

e cada uma destas equipes trabalhará com uma área de conhecimento específica, devendo postar 

conteúdos/informações, figuras, vídeos etc., atendendo às solicitações do trabalho proposto 

pelo bloco de professores da área. Assim a Equipe 1 deve trabalhar com a área de conhecimento 

Linguagens, Códigos e suas tecnologias, a Equipe 2 com Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

a Equipe 3 com Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e a Equipe 4 com Matemática e suas 

tecnologias. 

Cada equipe será responsável por postar material da área de conhecimento designada na 

unidade e as demais equipes/alunos deverão interagir comentando o material postado, assim a 

Equipe 1 irá postar seu material e as demais equipes 2, 3 e 4 deverão comentá-lo. Desta forma, 

sucessivamente/concomitantemente, deverão proceder as demais equipes.    

Nas unidades seguintes, neste caso na 2ª, haverá uma alternância em relação à área de 

conhecimento. Poderá ser feito um sorteio ou utilizar procedimento que julgar mais adequado 

para designar a área de conhecimento que cada equipe irá trabalhar.     

Quanto à publicação dos conteúdos dos blogs, contaremos com um aluno colaborador, 

que terá horários disponíveis durante a semana, para auxiliar colegas e professores nesta 

atividade, tanto na recepção dos conteúdos, como na postagem destes materiais nos blogs, 

devendo o atendimento às equipes e professores ocorrer segundo agendamento prévio. 

Todos os links, de todos os blogs, serão agrupados em um site de acesso principal que 

direcionará tanto os professores quanto os alunos para os respectivos blogs, facilitando assim o 

encontro dos links corretos de cada grupo participante. 

Tanto o site central quanto os blogs do projeto denominado - tôligado - serão criados 

obedecendo uma identidade visual padronizada, de modo que cada blog seja identificado 

facilmente como parte do sistema de suporte ao trabalho proposto. 

Tendo em conta este plano de ação, esperamos que na realização inicial proposta para 

um ano se produzam resultados positivos, com avanços no desenvolvimento da habilidade da 

compreensão leitora e colabore para um contexto no qual os estudantes sintam entusiasmo no 

engajamento do seu crescimento pessoal, acadêmico e profissional. 
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Figura 3 – Ilustrações do Site de acesso aos Blogs - Projeto “Tôligado”45  
 

 
 

 
 

                                                           
45 Ver outras ilustrações no Apêndice D. 

Tela inicial do Site 

Tela com a lista de blogs dos professores  

Tela com a lista de blogs dos estudantes  

Fonte: a Autora  
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Figura 4 - Esquema das etapas da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2005) 
                 Campo de Investigação: Ensino médio Integrado CPZR/IF Sertão-PE 

 

Fonte: a Autora  
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Apresentaremos a seguir os dados coletados junto aos docentes, expondo primeiro 

aqueles obtidos através do questionário, seguidos dos dados da entrevista.  

Posteriormente às informações docentes, serão dispostos os dados coletados junto aos 

estudantes, através do questionário.  

A análise dos referidos dados será realizada ao longo do texto, concomitantemente à 

apresentação dos mesmos.  

 

3.1 DADOS COLETADOS JUNTO AOS DOCENTES     

 

Quadro 2 - Questionário aplicado aos docentes do EMI46 

Número total de docentes do EMI - 2017.1 / 2017.2 45 docentes 
  

Número total de participantes 
Área  

técnica 
Área 

propedêutica 
24 docentes 14 docentes 10 docentes 

Participação de 53.4 % em relação ao total de docentes - 
ano 2017 58.3 % 41.7 % 

QUESTIONAMENTOS  RESPOSTAS  
 1. O nível dos estudantes do Ensino Médio Integrado em 
Agropecuária em relação à leitura e sua compreensão é: 
  

Pouco 
Satisfatório 

87.5 % 

Satisfatório 
 

12.5 % 

 2. O nível de compreensão leitora apresentado pelos 
estudantes do referido curso interfere na apreensão do 
conhecimento e no seu desempenho? 

Interfere 
muito 

Interfere 
pouco 

 87.5 % 12.5 % 
3. Em relação ao suporte, o meio preferencial de leitura 
dos estudantes é: 

Mídia digital Materiais 
impressos 

  95.8 % 0.2 % 
4. Em sua formação docente (inicial e/ou continuada), 
houve alguma preparação para desenvolver, junto aos 
estudantes, a leitura e compreensão de textos, de forma a 
torná-los leitores competentes? 

Nunca 
 
 

45.8 % 

Na formação 
inicial 

 
33,3 %  

5. Em sua opinião, este trabalho da formação da 
compreensão leitora compete aos professores de 

Todas as áreas 
 

66.7 % 

Área de 
Linguagens 

20.8 % 

Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com docentes, 2017/2018.  

                                                           
46 Neste quadro foram expostos o maior e o menor percentual em relação as opções apresentadas no questionário. 
Ver todos os gráficos e respostas no Apêndice B. 
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Observando os dados apresentados acima, no QUADRO 2, podemos verificar que a 

maioria dos docentes considera pouco satisfatório o nível dos estudantes em relação à leitura e 

sua respectiva compreensão. O nível pouco satisfatório, para os pesquisados, é aquele em que 

o estudante apresenta dificuldade de compreender enunciados simples e textos com 

complexidade relativamente modesta destinados ao ano escolar no qual se encontra o estudante.   

Este nível pouco satisfatório de leitura tem um impacto direto na apreensão do 

conhecimento e interfere muito, conforme afirmam os docentes, na questão 2, no desempenho 

e formação do aluno. Um reflexo direto desta percepção é o desempenho dos estudantes do 

nosso Campus na prova do ENEM/2016 e nas avaliações cotidianas, como mencionado 

anteriormente, onde resultados muito baixos demonstram uma deficiência na aprendizagem. 

Estes resultados ratificam ainda o quadro crítico citado por Lima (2011) em relação ao 

desempenho dos estudantes em exames internacionais, onde nos aproximamos de países com 

piores rendimentos.   

Referente à mídia digital, questão 3, há quase uma unanimidade na escolha deste 

suporte como meio preferencial de leitura pelos estudantes, é a chamada geração dos nativos 

digitais por Fernández (2012). Esta preferência demonstra uma incompatibilidade com o 

trabalho proposto pela maioria dos professores e resulta em desinteresse dos estudantes, já que 

os materiais utilizados pelos docentes, em grande escala, são livros didáticos e outros materiais 

impressos (apostilas, textos, artigos etc.).  

Com relação aos gêneros textuais, os conteúdos de redes sociais e da internet têm sido 

os preferidos (ver GRAF. 1 abaixo), estando em último lugar a opção por livros literários, e em 

menor escala, os materiais impressos. Com isto, verificamos novamente que apesar da 

preferência dos estudantes pelo suporte digital, o trabalho docente, em sua maioria, não tem 

envolvido os estudantes, não tem buscado uma maneira inteligente de utilização destes meios, 

tampouco aproveitado todos os benefícios que estes oferecem, conforme já disposto por Bonilla 

e Oliveira (2011, p.17) em suas reflexões. E assim, diante destes dados, e em conformidade 

Faria (2008)47, nossa ação propositiva é também a criação de um espaço digital que possibilite 

situações comunicacionais mais próximas aos estudantes. 

 
 

 
 
 

                                                           
47 Para ler sobre “Integração Curricular das Tecnologias Educativas no Ensino da Língua Portuguesa: um blogue 
para desenvolver a leitura e a escrita” acessar material disponível em: < http://eft.educom.pt >. Acesso em: 02 mar. 
2017. 
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Gráfico 1 - Gêneros textuais preferidos pelos estudantes do EMI/CPZR 
Dentre os diversos gêneros textuais, a maioria dos estudantes costuma demonstrar interesse preferencial por 
(marque uma ou mais alternativas) 

 

(Itens do GRÁFICO 1. livros e materiais didáticos; 2. Jornais; 3. estudos ou pesquisas na internet; 4. matérias jornalísticas na 
internet; 5. livros literários; 6. Revistas; 7. conteúdos de redes sociais; 8. atualidades diversas; 9. Outros) 

Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com docentes, 2017/2018. 

 
Relativo à formação inicial e/ou continuada, corroborando com as falas de Vaz (2008) 

e de Kleiman (2004), 45.8 % dos docentes, questão 4, dizem nunca haver recebido preparação 

para o trabalho de leitura juntos aos estudantes. Este número indica o quanto há deficiência na 

formação do professor e o quanto o aprendizado do aluno pode ser comprometido.  

A maioria dos professores demonstra, porém, uma preocupação com este tema, pois 

quando perguntados sobre o interesse em uma formação voltada para o tema, 66.7 % afirmam 

ter muito interesse, conforme demonstrativo do Gráfico 2, abaixo, 

 
Gráfico 2 – Interesse em formação docente sobre a compreensão leitora  
Seu interesse em participar de uma formação sobre o trabalho da compreensão leitora. 

 
Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com docentes, 2017/2018.  
 

Quanto à opinião dos docentes sobre a quem compete (professor/área) o trabalho de 

desenvolvimento da compreensão leitora dos estudantes, questão 5, 66.7 % responderam, em 
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consonância com Kleiman (2009), Colomer (1997, 2006) e Fulgêncio e Liberato (2000), que é 

de responsabilidade de todos os professores, de todas as áreas. 

Na sequência dos questionamentos também perguntamos, utilizando questões abertas, 

sobre ações que poderiam ser implementadas para ajudar os estudantes no desenvolvimento da 

habilidade leitora. Obtivemos a participação de 23 respondentes, correspondendo a quase 100% 

dos docentes, apresentando sugestões como a realização de mais atividades em sala de aula 

(seminários, discussões de artigos, rodas e oficinas de leitura), atividades extraclasse (aulas de 

reforço, leitura compartilhada, cursos, campanhas,  competições e premiações), 

disponibilização de material didático e estantes de livros nos espaços da escola (sala, corredores 

etc.), bem como reestruturação do itinerário formativo discente e adequação de uma 

infraestrutura para este fim. 

Disponibilizamos ainda espaço para outros comentários que os docentes julgassem 

importantes.  Colhemos sugestões como atenção às prioridades do Ensino Básico, melhora dos 

critérios de seleção dos alunos para a entrada no Instituto, utilização de mais material impresso 

para a leitura, verificação do grande número de disciplinas para possível redução, pois  este 

número causa prejuízo à aprendizagem; trabalho da habilidade leitora dos estudantes,  o quanto 

antes, para não comprometer o desempenho acadêmico, e utilização por todos os docentes, em 

sua área técnica ou propedêutica, de  produção e interpretação de textos, com observação das 

técnicas que melhor se adequem ao grupo/aluno.   

Na abertura que demos aos docentes, principalmente através das questões abertas 

mencionadas acima, observamos que há uma inquietação em relação ao desenvolvimento da 

habilidade leitora e um anseio por ações que colaborem para um melhor nível de leitura e 

compreensão para que estas reverberem nos resultados acadêmicos e profissionais, 

especialmente. 

Seguindo com a coleta de dados docentes, na etapa de entrevistas, tendo em conta os 

critérios de participação já explicitados no Capitulo 2, tivemos a participação de professores da 

área propedêutica e da área técnica, representando um percentual de 20 % do quadro do EMI 

(ver QUADRO 2 abaixo),  

Algumas perguntas do questionário se fizeram presentes na entrevista objetivando 

identificar as possíveis causas e consequências das questões colocadas, bem como para obter 

mais informações sobre o trabalho realizado com os estudantes. O intuito foi estabelecer um 

diálogo em que os professores pudessem expor suas ideias de forma mais livre, segundo sua 

conveniência de tempo e necessidades de expressão.   
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Ver a seguir no QUADRO 3 os questionamentos feitos aos docentes na entrevista e as 

respostas dadas. Na sequência, outras informações concedidas pelos professores, seguidas da 

análise destes dados. 

 

Quadro 3 – Entrevista realizada com docentes do EMI48 – A compreensão leitora 
Número total de docentes do EMI - 2017.1 e 2017.2 

45 docentes 
  

Número total de participantes Área  
técnica 

Área 
propedêutica 

9 docentes 4 docentes 5 docentes 
Participação de 20 % em relação ao total de docentes - 

ano 2017 44, 5 %  55,5 % 
 

Tópico1 -  Leitura e compreensão 

      QUESTIONAMENTOS                                       RESPOSTAS 

1.1 Como você considera o nível dos 
estudantes do EMI em relação à leitura 
e sua respectiva compreensão? 
 

67 %  - Nível baixo 
22 % - Nível regular (alcançado somente com a 
realização de trabalho em grupos).  
11 % - Nível satisfatório 
 

1.2 Quais são as principais 
causas/fatores para que os alunos 
apresentem um nível baixo em relação 
a este tema? 

  

Obs.: (Resposta dos docentes que fizeram esta 
consideração – Nível Baixo) 
 
- Uma formação menos favorecida, insuficiente. 
Falta de estruturação do Ensino Fundamental. 
- Pouca leitura, falta de hábito da leitura, que vem 
desde a infância. A realização de leituras breves 
apenas, como WhatsApp. 
- Interesse excessivo pelo digital e pouco por 
livros impressos.  
- Falta de leitura crítica, contextualizada e 
produção de texto. 
- A crença de que o trabalho de leitura cabe 
somente ao professor de Língua Portuguesa.   
- A escola não é atrativa, nem desperta o interesse 
do aluno para a leitura. 
- Extrema ansiedade e imediatismo – tudo tem que 
ser “agora”. 
- Falta de acompanhamento da família. 
  

                                                           
48 Ver roteiro da entrevista semiestruturada no Apêndice A. 
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1.3 Quais são as consequências 
geradas por esta deficiência dos 
estudantes em relação à leitura? 

- Eles têm muita dificuldade de compreensão e 
isto se reflete no desempenho acadêmico do 
estudante. Quando da realização de provas, eles 
não conseguem, muitas vezes, ler o enunciado da 
questão e compreendê-lo. Pede, com frequência, 
ao professor para explicar o que deve ser feito na 
questão.   
- O professor tem que se adequar à situação e ao 
nível da maioria dos estudantes, pois do 
contrário seria um índice maior de reprovações. 
O preço deste feito será sentido, possivelmente, 
mais adiante, em ocasiões na qual se exija 
melhor formação do cidadão. 

Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com docentes, 2017/2018.  
 

Tendo em conta as respostas dos professores durante as entrevistas no quadro acima, 

podemos verificar que a maioria reconhece como baixo, insatisfatório, o nível dos estudantes 

em relação à leitura/compreensão. 

Também é possível constatar que os docentes, ao mencionar as prováveis causas e 

consequências demonstram suas angústias e a percepção de que a escola, o professor e a família 

têm contribuído para o atual nível apresentado pelos estudantes.  

A escola pouco atrativa e dinâmica não desperta o interesse, a motivação do estudante, 

e o resultado são alunos despreparados e propensos à não reflexão dos conteúdos/textos, 

apresentando reprodução mecânica, sem compreensão, e uma formação comprometida. 

Diante da constatação do nível apresentado pelos estudantes em relação à leitura, 

solicitamos aos docentes que apontassem sugestões que possam contribuir com a apreensão da 

habilidade leitora. Ver sugestões abaixo, apresentadas no QUADRO 4.  

 

Quadro 4 – Entrevista realizada com docentes do EMI – Sugestões 

1.4 Diante deste contexto, como 
despertar o interesse do estudante pela 
leitura de textos mais longos e para 
ajudá-lo a minimizar essa dificuldade 
da compreensão leitora?  

 

- Os professores devem engajar-se na busca do 
desenvolvimento da habilidade leitora juntos aos 
estudantes, compreendendo que esta é uma 
responsabilidade de todos os docentes. 
  
- Permitir aos estudantes participar, de forma 
efetiva, dos eventos (culturais, científicos...) da 
Instituição e estimulá-los à produção textual do 
aprendizado destes momentos.  
 
- Contextualizar o conhecimento teórico x 
prática. Integrar o conhecimento do texto e/ou 
explanado e sua vivência cotidiana. 
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- Utilizar meios digitais para este fim e conteúdo 
de interesse dos alunos, bem como instigá-los às 
descobertas. 
 
- Trabalhar a concentração dos alunos, apesar 
dos estímulos que cercam os adolescentes e os 
levam a desconcentrar-se facilmente. 
 
- Ter o cuidado de não encher o estudante com 
tanto conteúdo, a ponto de sufocá-lo, já que o 
nosso EMI conta com um número grande de 
componentes curriculares (uma média de 15 a 20 
componentes, em cada ano). 
 
- Propor projetos dinâmicos de leitura, rodas de 
conversa, discussões de temas, ver filmes, 
encenar, apreciar/analisar arte/imagens, 
ler/escrever crônicas, poesias etc. Propor, enfim, 
atividades que despertem a criatividade e o gosto 
pela leitura. 
 
- Envolver o aluno e estimular o 
comprometimento com seus estudos.  
 
- Todos os docentes (da área técnica e 
propedêutica) devem atualizar-se, capacitar-se 
para atuar nesta contemporaneidade em 
constante mudança. 
 

1.5 Como esta habilidade tem 
sido/poderá ser trabalhada?  
 

- Possibilitar ao estudante maior contato com o 
texto, realizar mais leitura. Utilizar vários meios 
para realizá-la (digital, impresso) elaborando 
resumos do conhecimento apreendido. Trabalhar 
também de forma mais dinâmica, variando a 
forma de apresentação do texto e da leitura 
(escrita, cantada, declamada, visual etc.). 
 
- Trabalhar o conhecimento prévio em sala de 
aula, com a utilização de textos, antes de ir à aula 
prática de campo. Estimular o aluno a querer 
saber mais e buscar familiarizá-lo com a prática a 
ser encontrada no campo. 
 
- Compreender o conteúdo através dos textos e 
não apenas pelas aulas expositivas. Compreender 
a aplicabilidade do conteúdo ligando, desta 
forma, a leitura à vivência e à prática de campo. 
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- A leitura deve seguir algumas etapas: leitura 
exploratória, com anotação dos pontos principais, 
seguida de uma leitura analítica/crítica. 
 
- Envolver o estudante e estimulá-lo à leitura, com 
utilização do lúdico, despertando-lhe o interesse e 
a vontade de compartilhar conhecimentos. 
 
 - Aliar a tecnologia digital ao trabalho docente, 
utilizando-a como um dispositivo didático e 
atrativo para os jovens. 
 

Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com docentes, 2017/2018.  
 

As soluções apontadas pelos docentes são pautas a serem consideradas, pois se 

apresentam como opções atrativas para os estudantes. Percebemos, no entanto, que embora a 

maioria dos docentes compreendam que algo deve ser feito, espera-se que a iniciativa seja do 

outro; não dele mesmo, numa postura passiva que tem como consequência um fazer 

fragmentado e desconexo do trabalho do colega.  

Vejamos a seguir o QUADRO 5 que trata da formação docente. 

 

Quadro 5 – Entrevista realizada com docentes do EMI - Formação docente 

Tópico 2 – Formação docente       

QUESTIONAMENTOS                                       RESPOSTAS 

2.1 Houve alguma preparação, em sua 
formação inicial e/ou continuada para o 
desenvolvimento da habilidade da 
compreensão leitora junto aos 
estudantes? 

67 % - Sim 

33 % - Não. Nunca tivemos uma formação neste 
sentido. 

2.2 O desenvolvimento da 
compreensão leitora, a quem compete?  
Deve ser realizado por professores de 
uma área específica?  

100 % - Compete a todos os professores, de todas 
as áreas. 

2.3. Em que medida podemos 
considerar necessária a formação 
docente voltada à compreensão leitora? 

100 % - Consideram muito importante/necessária, 
pois há os docentes que necessitam reciclar-se e 
há aqueles que necessitam de embasamento 
inicial. 

Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com docentes, 2017/2018.  
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A maioria dos docentes afirmam haver recebido uma preparação, em sua formação 

inicial e/ou continuada, para o desenvolvimento da habilidade da compreensão leitora junto aos 

estudantes. Contudo, dizem que a preparação recebida está distante de uma formação de 

qualidade e que as faculdades/universidades de formação de professores preparam mal seus 

futuros profissionais para o exercício da profissão, ainda que muitos pensem que saem prontos 

de sua licenciatura. “Eu repito com todas as letras que as faculdades de formação de professores 

só têm decaído nos últimos tempos, por estarem cada vez mais afastadas da realidade”49.  

Há também os docentes que afirmam nunca haver recebido uma formação neste 

sentido, e que seu trabalho é realizado tendo em conta a prática de sala de aula e os tantos anos 

de erros e acertos em seu fazer diário. Em consonância com Oliveira (2016), esta é uma 

realidade vivenciada por nossa Instituição, onde 51% dos docentes não possuem licenciatura, 

ou seja, não têm formação pedagógica, sendo estes professores oriundos dos cursos de 

bacharelado ou de tecnologia.  

Na fala de todos os docentes entrevistados, há o reconhecimento da importância do 

trabalho de leitura/compreensão junto aos alunos, bem como da necessidade de formação 

continuada para os licenciados e de formação inicial, principalmente, para os docentes não 

licenciados.  

Há um clamor para que a Instituição promova capacitação de forma contínua, 

proporcionando aos professores novas técnicas, compartilhamento de saberes e de um trabalho 

mais contextualizado/ interdisciplinar. 

Ao observamos as percepções e os anseios externados pelos docentes, percebemos que 

há um descompasso entre o querer e o fazer, ou seja, entre a pretensão/anseio e a ação. Há a 

percepção das dificuldades, das necessidades de mudanças e implementação de ações em seu 

trabalho, mas muitas vezes, espera-se pelo outro, pela Instituição, para que haja ações que o 

levem a promover atividades de leitura. Raramente há propostas de trabalho e esforço que parte 

de si para os demais. 

 

3.2 DADOS COLETADOS JUNTO AOS ESTUDANTES 

 

Como mencionado anteriormente, apresentaremos, a seguir, os dados coletados junto 

aos estudantes com sua respectiva análise. 

 

                                                           
49 Fala de um dos docentes em entrevista para esta pesquisa em 2017. 
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Quadro 6 – Questionário aplicado aos estudantes do EMI50 

Número total de estudantes do EMI – 2017.1 e 2017.2             -                 150 estudantes 

Número total de participantes 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

26 estudantes 4 
estudantes 

11 
estudantes 

11 
estudantes 

Participação de 17.3 % em relação ao número total de 
estudantes - ano 2017 15.4 % 42.3 % 

 
42.3 

QUESTIONAMENTOS  RESPOSTAS  

1. Como você julga seu desempenho em relação à leitura 
e à interpretação/compreensão dos textos?  

Satisfatório 
 

69.2% 

Muito 
satisfatório 

11.5% 
   
2. Em relação ao entendimento do enunciado das 
questões, nas provas, geralmente você tem 

Regular 
facilidade 

Muita facilidade 

 73.1% 11.5% 

3. Qual a importância da leitura em sua vida? Regular 
importância 

30.8% 

Muita 
importância 

65.4% 

4. Você considera que sua disponibilidade de tempo para 
as leituras indicadas pelo professor é de: 

Razoável 
tempo 
46.2% 

Pouco tempo 
 

38.5% 

5. No geral, seus professores te estimulam a ler? Raramente 
42.3% 

Frequentemente 
30.8% 

6. Quais são/seriam suas sugestões, para o professor, para 
melhorar o trabalho com relação aos textos, leitura e sua 
compreensão? 
 

- Mais prática de leitura com maior 
atenção às palavras desconhecidas. 
- Incentivo à leitura sem tanta 
pressão. 
- Texto mais atrativo, com 
atividades mais dinâmicas e lúdicas. 
- Formação de rodas de leitura. 
- Incentivo e utilização de livros com 
conteúdos relacionados às 
disciplinas, com posterior avaliação 
sobre o estudo realizado. (Sugestão 
para a Área de Linguagens e 
Humanas). 
- Maior uso da tecnologia digital. 
- Utilização de textos com temas da 
cotidianidade e voltados para os 

                                                           
50 Neste quadro foram expostos o maior e o menor percentual em relação as opções apresentadas no questionário. 
Ver todos os gráficos e respostas no Apêndice C.  
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jovens: mercado de trabalho, 
política etc. 

7. Outros comentários que considerar importantes - Ofertar mais opções de livros na 
biblioteca e mais atualizados. 
- Maior carga horária para Língua 
Portuguesa. 
- Colaboração do colega, quanto ao 
silêncio, no momento da leitura. 
- O professor deve observar a 
limitação de cada aluno. 
 

Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com estudantes, 2017/2018.  
 

Observando os dados apresentados acima, podemos verificar que há um descompasso 

entre a concepção e a prática, entre o querer e a ação dos estudantes.   

A maioria dos alunos, quase 70%, julgam satisfatório seu nível em relação à leitura e 

à interpretação/compreensão dos textos, contradizendo-se na resposta seguinte, onde afirmam 

ter razoável facilidade para entender o enunciado das questões, na resolução das provas. Aliás, 

a falta de entendimento do enunciado das questões tem sido apontada, pelos professores, como 

um problema sério no comprometimento dos resultados produzidos pelos alunos. 

Também observamos que não condiz a importância da leitura em suas vidas, apontada 

por eles, com o tempo disponibilizado para realizá-la. Expõem ter razoável ou pouco tempo 

para esta atividade, no entanto, a maioria são alunos com tempo exclusivo para o estudo.  

Apesar de carecer de uma reflexão maior acerca de suas ações efetivas, é muito 

interessante e de grande relevância observar a opinião dos estudantes, através de suas sugestões, 

para o trabalho docente, pois fazem considerações muito proveitosas para a prática leitora. Eles 

também apontam caminhos quando revelam suas principais dificuldades (ver GRAF. 3), que se 

relacionam à forma pouco atrativa de apresentação dos textos, ao conhecimento do vocabulário, 

bem como falta de conhecimento do assunto tratado.  
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Gráfico 3 - Dificuldades dos estudantes do EMI relativas à compreensão dos textos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Itens do GRÁFICO: 1. Dificuldade com o vocabulário, não entendo algumas palavras. 2. Dificuldade com a pontuação do 
texto. 3. Pouco conhecimento do assunto tratado no texto. 4. Pouca prática de leitura. 5. Falta de interesse pelo assunto do texto. 
6. O tempo para leitura e interpretação dado pelo professor em sala de aula é insuficiente. 7. Falta de estímulo por parte do 
professor. 8. Falta de uma forma atrativa de apresentação do texto por parte do professor. 9. Outros)  
Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com estudantes, 2017/2018.  
 
 

Há outras informações que merecem atenção e dizem respeito ao interesse preferencial 

pelo suporte e gêneros textuais (ver GRAF. 4 abaixo). Os alunos revelam um gosto bastante 

acentuado por livros literários, equiparando esta preferência aos conteúdos das redes sociais, 

além dos estudos e pesquisas na internet, que alcançam o maior índice de escolha, 50% de 

preferência. 

 

 Gráfico 4 – Gênero textual e a preferência dos estudantes do EMI   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Itens do GRÁFICO. 1. Livros e materiais didáticos. 2. Estudos ou pesquisas na internet. 3. Matérias jornalísticas 
na internet. 4. Livros literários. 5. Revistas. 6. Jornais. 7. Conteúdos de redes sociais. 8. Atualidades diversas. 9. 
Outros).  
Fonte: a Autora - Informações da Pesquisa com estudantes, 2017/2018.  
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Finalizando nossas percepções quanto à análise de dados, observamos que há 

descompassos entre o prisma docente versus estudantes, a serem ponderados. Estes 

descompassos se relacionam a um mesmo aspecto compreendido sob perspectivas bastante 

divergentes, como na questão sobre o nível de leitura e sua respectiva compreensão, em que os 

docentes consideram que a maioria dos estudantes apresenta um nível pouco satisfatório, 

enquanto na visão da maioria dos alunos é satisfatório. 

Esta discrepância também recai sobre o suporte preferido para realização da leitura, 

onde os professores apontam que 95.8% dos alunos preferem o meio digital, contra 50% dos 

estudantes que reconhecem este como o meio preferencial. Assim também ocorre quanto aos 

gêneros textuais, onde os professores afirmam que os conteúdos das redes sociais são os 

preferidos pelos alunos, estando em último lugar os livros literários; mas, diferentemente, os 

estudantes apontam este gênero como um dos seus favoritos. 

Apesar das divergências indicadas, há um aspecto em que ambos concordam; é 

necessário ressignificar o fazer docente, é necessário a realização de um trabalho mais 

dinâmico, pois a escola não se apresenta atrativa nem desperta o interesse do aluno para a 

leitura. 

Tendo em conta estas percepções e anseios de professores e alunos, apresentamos a 

seguir (ver detalhamento no capítulo 4) uma Proposta interventiva, com ações formativas, 

integradoras, com o intuito de colaborar com o trabalho docente na aquisição da habilidade 

leitora dos estudantes, e assim contribuir para minimizar as dificuldades relativas ao referido 

processo.  
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4. PROPOSIÇÕES INTERVENTIVAS CONSONANTES AO CONTEXTO CPZR: a 
compreensão leitora dos estudantes do EMI 
 

Esta Proposta, que ora apresentamos, traz sugestões/ações para o trabalho de 

desenvolvimento da habilidade leitora dos estudantes, a ser realizada no IF Sertão-PE - Campus 

Petrolina Zona Rural (CPZR), envolvendo as dimensões Gestora, Docente, Discente e de Apoio 

Pedagógico do referido Campus. Esta tem como foco principal os docentes e os estudantes do 

Ensino Médio Integrado em Agropecuária (EMI) e visa promover um avanço qualitativo no 

desempenho dos estudantes quanto ao tema em questão.  

Vejamos a seguir o detalhamento desta Proposta com as respectivas 

responsabilidades/ações a serem desenvolvidas pelas dimensões envolvidas, acima citadas, bem 

como o delineamento da oficina formativa destinada aos docentes do EMI. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta uma Proposta de Intervenção composta por ações didático-

estratégicas, delineadas a partir dos resultados da pesquisa do Mestrado em Educação intitulada 

“A COMPREENSÃO LEITORA DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO: 

uma proposta interventiva para o Campus Petrolina Zona Rural - IF Sertão-PE”, promovido 

pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, a qual está ancorada pelo estudo de diversos 

pesquisadores que se debruçaram/debruçam sobre este tema e pelas demandas apresentadas 

pelos seus partícipes ao longo desta caminhada investigativa.  

Constitui-se, então, em um conjunto de proposições que objetiva contribuir com o 

trabalho dos professores que atuam no EMI, no que diz respeito à leitura e sua respectiva 

compreensão, possibilitando minimizar as dificuldades de aprendizagem e de acesso ao 

conhecimento dos estudantes, consequente da frágil habilidade da compreensão leitora.  

Com proposição de formação docente em exercício para os professores licenciados e, 

principalmente, para os não licenciados, bem como de assistência aos estudantes, por meio de 

um plano de acompanhamento, esta Proposta abarca as dimensões - Gestora, Docente, Discente 

e de Apoio Pedagógico do Campus Petrolina Zona Rural.  

Tendo em conta a especificidade de cada um desses setores, as ações por eles 

desempenhadas se darão da seguinte forma: caberá à gestão do CPZR responsabilizar-se e 

institucionalizar/implementar ações que viabilizem a oferta/incentivo da formação docente  

proposta neste documento e o acompanhamento dos estudantes quanto ao desenvolvimento da 
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habilidade leitora; aos docentes, caberá engajar-se na participação das ações formativas 

sugeridas, podendo propor/alterar as atividades apresentadas,  bem como o engajamento na 

realização do trabalho de acompanhamento dos discentes; aos estudantes, compete empenhar-

se na realização de todas as atividades e orientações sugeridas, responsabilizando-se, também,  

pelo seu desempenho acadêmico; e, quanto ao apoio pedagógico,  este deverá sistematizar o 

planejamento, assessoramento, orientação e  suporte didático-pedagógico aos docentes e 

acompanhamento dos discentes.  

A esta Proposta subjaz um anseio docente e uma necessidade discente imperiosa a que 

este trabalho busca atender ao apresentar um plano de possibilidades formativas a ser realizado 

de forma colaborativa por profissionais designados para este fim, podendo estender-se aos 

demais Campi do IF Sertão-PE, caso tenham interesse. 

Esperamos, deste modo, contribuir de forma efetiva para a formação dos sujeitos 

inseridos no processo de ensino e aprendizagem do CPZR, possibilitando aos docentes a 

ampliação de seu conhecimento em relação ao tema e a ressignificação de sua prática 

pedagógica, e aos discentes, principalmente para as turmas do EMI, o desenvolvimento de sua 

capacidade de compreensão e visão de mundo, com melhor direcionamento da utilização do 

meio digital e maior aproveitamento de suas possibilidades.  

Desejamos, ainda, contribuir com a inserção de uma cultura pedagógica interativa, 

com a utilização das TIC pela comunidade do CPZR, bem como dar maior visibilidade a uma 

realidade existente quanto à (in) compreensão leitora, fomentando discussões em torno do papel 

do professor, tanto da área técnica, como das disciplinas de formação geral, em relação ao tema 

em foco.  

  

4.2 REFERÊNCIAS PARA A PROPOSTA INTERVENTIVA E AS RESPECTIVAS 

RESPONSABILIDADES DAS DIMENSÕES ENVOLVIDAS       

   

Estas ações compreendem dimensões formativas, coletivas/interacionais, com 

interferência direta no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando reflexão, 

redirecionamento e ressignificação do fazer docente e postura discente. Envolvem atividades 

acadêmicas/científicas, grupos de estudos, reuniões pedagógicas e organizacionais, tendo como 

principal finalidade o trabalho relacionado ao desenvolvimento da habilidade de compreensão 

leitora dos estudantes do EMI/CPZR. 
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Constituem-se como referências para essa Proposta: 

  

I - Formação docente contemplando orientações didático-estratégicas para o 

desenvolvimento/acompanhamento da habilidade de compreensão leitora dos estudantes do 

EMI, espaços para discussões e intercâmbio de experiências docentes, ressignificação da prática 

pedagógica com superação do fazer solitário e fragmentado.  

 Capacitação docente para o trabalho de desenvolvimento da habilidade leitora dos 

estudantes.         

 Reflexão sobre a realidade existente quanto à (in) compreensão leitora, fomentando 

discussões em torno do papel do professor, tanto da área técnica, como das disciplinas de 

formação geral, em relação ao tema em foco.  

 Intercâmbio de saberes docentes, oportunizando integração entre as diferentes áreas 

de atuação, bem como o estreitamento de laços, maior interação e compartilhamento de saberes. 

II - Formação de leitores autônomos com maior condição de engajamento no exercício de sua 

cidadania, no posicionamento crítico e ampliação da compreensão e visão de mundo.  

 Avaliação e monitoramento do nível de desenvolvimento da compreensão leitora dos 

estudantes. 

III - Inserção/ampliação de uma cultura pedagógica interativa com a utilização das TIC pela 

comunidade do CPZR, possibilitando um espaço de fomento à leitura, de socialização, 

consumo, produção e compartilhamento de conhecimento. 

 

Estas ações propositivas, ora mencionadas, oportunizam estabelecer elos entre teoria 

e prática e otimizar ações concretas em prol do processo ensino-aprendizagem, proporcionando 

um salto qualitativo na formação dos sujeitos.  

 

4.2.1 Das responsabilidades das dimensões/CPZR: Institucional, Comissão Organizadora, 

Apoio Pedagógico, Docente, Discente e seus Respectivos Responsáveis. 

 

 Proposições: dimensão Gestora/CPZR 

 

I - Promoção de atividades formativas sistemáticas para os docentes e equipe pedagógica, com 

a devida inclusão destas ações no calendário institucional, devendo engajar-se na viabilização 
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           da realização de formação inicial e/ou continuada, destinada ao trabalho de 

desenvolvimento da compreensão leitora dos estudantes do EMI, devendo ocorrer a cada início 

de semestre. 

           do acompanhamento dos docentes pela equipe pedagógica durante todo o 

semestre. 

           do acompanhamento dos estudantes por professores e equipe pedagógica 

durante todo o semestre.  

           da realização de avaliações diagnósticas específicas destinadas à verificação 

do nível de compreensão leitora, para situar melhor as dificuldades e o trabalho a ser 

desenvolvido com cada estudante/turma. Estas avaliações diagnósticas deverão ser realizadas 

na primeira semana de aula, no ingresso dos estudantes na Instituição; bem como de forma 

periódica para todas as turmas do Ensino Médio, devendo ocorrer mensalmente para os 

primeiros anos e bimestralmente para os segundos e terceiros anos.  

II - Incentivo e garantia de acesso à participação dos docentes e equipe pedagógica nas ações 

formativas.   

III – Incentivo à constituição de Grupo de Estudo (GE), composto por docentes e equipe 

pedagógica, com o objetivo de pesquisar, refletir, registrar e ressignificar o fazer pedagógico, 

tendo como foco a compreensão leitora. 

IV - Garantia de recursos orçamentários para a realização das ações formativas de capacitação 

e qualificação docente e equipe pedagógica, segundo o planejamento anual.  

V - Disponibilização de estrutura física necessária às ações formativas, equipe de apoio, bem 

como de recursos necessários à sua realização (equipamentos audiovisuais, materiais de 

expediente e serviços gráficos, lanches, etc.).  

VI - Incentivo, fortalecimento e reconhecimento institucional da importância da realização 

destes eventos como um espaço de enriquecimento para discussão coletiva e colaborativa de 

ações voltadas a contribuir com o trabalho docente e desenvolvimento discente. 

VII – Incentivo à inserção de uma cultura pedagógica interativa com a utilização das TIC pela 

comunidade docente do CPZR. 

VIII - Apoio e incentivo à participação dos docentes e equipe pedagógica em eventos científicos 

para divulgação dos trabalhos decorrentes destas ações.  

IX - Constituição de comissão organizadora, com emissão de Portaria, com atribuições de 

planejar, organizar, promover, coordenar e acompanhar todas as ações relacionadas à formação 

docente.  
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 Proposições: Comissão Organizadora/CPZR 

 

I – Realização/prestação de suporte no planejamento, promoção, organização, coordenação e 

acompanhamento de todas as ações relacionadas à formação docente e acompanhamento 

discente.   

 Realização de encaminhamentos relativos às atividades de formação docente, 

divulgação do evento de formação (quando de sua realização), mobilização do público docente, 

lançamento de Edital, efetivação das inscrições, bem como prestação de suporte em todas as 

etapas desta atividade.   

 Realização de encaminhamentos relativos ao trabalho de acompanhamento dos 

estudantes, isto é, divulgação dos resultados das atividades avaliativas, organização dos espaços 

físicos, incentivo e acompanhamentos dos alunos nas atividades interventivas.  

II - Elaboração de relatório/Atas das ações realizadas. 

 

 Proposições: Apoio Pedagógico/CPZR 

 

I - Participação nas atividades formativas destinadas à equipe pedagógica que se relacionem ao 

trabalho de desenvolvimento da compreensão leitora dos estudantes do EMI, objetivando a 

capacitação para atuar no assessoramento desta proposta.  

II - Assessoramento nas atividades de planejamento e execução de ações relacionadas à 

compreensão leitora dos estudantes. 

III - Prestação de suporte/acompanhamento pedagógico ao trabalho docente tendo em conta o 

tema em foco.  

       Realização de acompanhamento individualizado aos docentes atendendo às 

necessidades específicas. 

       Apoio e incentivo aos docentes e demais partícipes esta proposta, diante das 

questões cotidianas e especialmente daquelas que se apresentarem mais desafiadoras.  

                      Realização de reuniões pedagógicas com os docentes, que ocorrerão 

imediatamente após a aplicação da atividade avaliativa para os estudantes (avaliações 

diagnósticas citadas anteriormente), para o acompanhamento/avaliação dos resultados 

produzidos, bem como para definição de estratégias e mecanismos na realização do trabalho 

juntos aos alunos. 

III - Acompanhamento dos estudantes, quanto ao desenvolvimento da compreensão leitora, com 

observação aos resultados produzidos, dificuldades e progresso apresentados. 
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         Coordenação das atividades avaliativas a serem realizadas na primeira semana 

de aula para os alunos ingressantes na Instituição (avaliação diagnóstica); bem como de forma 

periódica para todas as turmas do Ensino Médio, devendo ocorrer mensalmente para os 

primeiros anos e bimestralmente para os segundos e terceiros anos.  

IV- Participação em eventos científicos para divulgação dos trabalhos decorrentes destas estas 

ações.  

V - Promoção de encontros/reuniões com os familiares/responsáveis pelos estudantes para 

exposição acerca do trabalho de desenvolvimento da compreensão leitora juntos aos alunos, 

bem como para solicitação de apoio e acompanhamento dos familiares na realização deste 

trabalho. 

VI - Constituição de Grupo de Estudo (GE), composto por docentes e equipe pedagógica, com 

o objetivo de estudar, refletir, registrar e ressignificar o fazer pedagógico, tendo como foco a 

compreensão leitora. 

VII - Elaboração de relatório/Atas das ações realizadas. 

 

 Proposições: dimensão docente/CPZR 

 

I - Participação nas/das ações propositivas e atividades formativas que se relacionem ao 

trabalho de desenvolvimento da compreensão leitora dos estudantes do EMI, objetivando 

capacitação/qualificação para atuar junto às atividades ora propostas.     

       Explicitação das necessidades gerais e mais específicas relativas ao tema em 

questão e expectativas em relação à formação docente. 

       Participação das atividades formativas. 

       Realização de intercâmbio entre os docentes, desta e/ou de outras unidades, para 

apresentação de projetos, socialização de experiências e práticas inovadoras. 

II - Realização de diagnóstico e avaliações/atividades periódicas que possibilitem acompanhar 

o nível de desenvolvimento dos estudantes quanto à compreensão leitora.  

      Os professores da área de linguagens deverão realizar o diagnóstico com todos os 

estudantes, no início do curso, no momento de ingresso do estudante na instituição, e 

posteriormente, a cada mês no 1º ano e bimestralmente nos segundos e terceiros anos.  

                     Participação em reuniões pedagógicas, que ocorrerão imediatamente após a 

aplicação da atividade avaliativa para os estudantes (avaliações diagnósticas citadas acima), 

para acompanhamento/avaliação dos resultados produzidos: dificuldades e progresso, bem 

como para definição de estratégias e mecanismos na realização do trabalho juntos aos alunos. 
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III - Planejamento e realização de práticas pedagógicas que viabilizem o desenvolvimento da 

compreensão leitora dos estudantes. 

IV - Estimulo à leitura e sua compreensão juntos aos estudantes, através dos diversos suportes, 

inclusive através dos Blogs, bem como usar este suporte para facilitar uma prática docente mais 

integrada. 

                       Promoção de incentivo constante, junto aos estudantes, atentando para a 

importância de atuar tendo em conta o suporte – blog. 

V - Busca de assistência individualizada junto ao suporte pedagógico na realização da prática 

docente cotidiana e/ou para as questões mais desafiadoras.  

                      O docente deverá agendar com a equipe pedagógica seu horário de atendimento.  

VI - Promoção de encontros/reuniões com os familiares/responsáveis pelos estudantes para 

exposição acerca do trabalho de desenvolvimento da compreensão leitora juntos aos alunos, 

bem como para solicitar apoio e acompanhamento dos familiares na realização deste trabalho. 

VII - Constituição de Grupo de Estudo (GE), composto por docentes e equipe pedagógica, com 

o objetivo de estudar, refletir, registrar e ressignificar o fazer pedagógico, tendo como foco o 

estudo sobre a compreensão leitora. 

VIII - Participação em eventos científicos para divulgação dos trabalhos/conhecimentos 

decorrentes destas estas ações.  

 

Proposições: dimensão Discente/CPZR e seus Respectivos Responsáveis 

 

a) Respectivo aos estudantes 

 

I – Realização de todas as atividades/avaliações propostas para o acompanhamento do nível da 

compreensão leitora. 

                      Participação, sugestão e realização das atividades segundo as orientações 

docentes sugeridas. 

                      Acessar periodicamente os blogs e seguir as orientações dadas pelos professores.   

                      Engajamento no seu desenvolvimento acadêmico e pessoal.  

II - Participação das aulas para o desenvolvimento da compreensão leitora, que ocorrerão uma 

vez por semana, paralelamente às aulas regulares, caso haja esta indicação.  
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b) Respectivo à família/responsáveis 

 

                       Participação em encontros/reuniões que tenham como objetivo exposição e 

esclarecimentos acerca do trabalho (a ser) realizado com os estudantes referente ao 

desenvolvimento da compreensão leitora.  

                       Participação em encontros/reuniões para acompanhamento dos resultados 

produzidos pelos alunos acerca do desenvolvimento da leitura e sua respectiva compreensão.  

                       O familiar/responsável deverá assinar um termo dando ciência do trabalho (a 

ser) realizado juntos aos estudantes, bem como comprometer-se com apoio às ações 

institucionais quanto ao acompanhamento dos estudantes. 

 

4.3 PROPOSTA DE FORMAÇÃO DOCENTE  

 

Tendo em conta as percepções e anseios de professores e alunos, apresentamos a 

seguir, uma Proposta interventiva, com ações formativas, integradoras, com o intuito de 

colaborar com o trabalho docente no desenvolvimento da habilidade leitora dos estudantes, e 

assim contribuir para minimizar as dificuldades relativas ao referido processo.  

 

4.3.1 Oficina formativa: Estratégias didáticas para o desenvolvimento da compreensão 

leitora  

 

A escolha da oficina como dispositivo metodológico é uma opção em consonância 

com anseios do contexto pesquisado, pois possibilita uma experiência em grupo com 

valorização da construção coletiva de um saber, com análise da realidade, confrontação e 

intercâmbio de experiências, num processo de construção do conhecimento que dinamiza e 

estimula o engajamento criativo de seus participantes (CANDAU, 1999). 

 

a) Justificativa   

A leitura é um dos principais meios de acesso ao conhecimento, conforme afirmam 

Goodman (1996), Cassany, Luna e Sanz (2003), e se constitui como uma ferramenta 

imprescindível para o desenvolvimento da vida acadêmica (MUÑOZ, 2005).  
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O ensino da leitura no nosso atual sistema educativo costuma ser considerado próprio 

do ciclo inicial escolar, entretanto Solé (1998, p. 18) defende “[...] que o trabalho de leitura 

deve ser estendido ao longo de toda a escolaridade, pois existem motivos para isto”.  

Solé (1998) defende ainda que é necessário ensinar estratégias de compreensão leitora 

porque queremos formar leitores autônomos, capazes de enfrentar de maneira inteligente a 

textos diversos. Ensiná-las é possibilitar aos estudantes recursos necessários para apreender a 

aprender (SOLÉ, 1998).  

Esta proposta de trabalho aqui apresentada para o desenvolvimento da compreensão 

leitora dá-se por entender a sua complexidade, uma vez que esta habilidade é uma importante 

porta de entrada do conhecimento e de acesso a uma formação dos sujeitos, de forma a torná-

los cidadãos atuantes e participativos. Também por entender que este tema transita por todos os 

componentes curriculares e que esta problemática da frágil compreensão leitora de muitos dos 

nossos estudantes do Ensino Médio Integrado – EMI tem inquietado a todos nós docentes.   

A situação vivenciada por nossos alunos relativa a essa habilidade é um recorte da 

realidade brasileira, onde muitos estudantes acabam entrando em um universo de 

incompreensões e, consequentemente, reprovação em muitos componentes curriculares. Este 

resultado negativo produz, além de notas baixas, insatisfação e descrença em relação ao seu 

potencial, ocasionando um sentimento de incapacidade e desmotivação que resulta, muitas 

vezes, no abandono da vida acadêmica. Daí a importância de se debruçar sobre o tema proposto. 

Portanto, considerando a problemática apontada relativa às dificuldades dos estudantes 

quanto à compreensão leitora, a necessidade de formação docente continuada, reclamada por 

muitos professores, relacionada ao objeto de discussão, e a urgência de realizar uma 

intervenção, propomos a realização deste curso voltado aos professores.  

 
b) Proposta do Curso 

Tipo Oficina - Capacitação Docente 

Nome do curso 
  

Estratégias didáticas para o desenvolvimento da 
compreensão leitora  

Objetivos do Curso 

 
Capacitar os docentes para o trabalho de desenvolvimento 
da compreensão leitora dos estudantes do EMI, 
oportunizando discussão das proposições didático-
estratégicas, ressignificação da prática docente e o 
acompanhamento do processo de aquisição da competência 
leitora pelos estudantes, na formação de leitores fluentes e 
autônomos. 
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Turma/local Turma I - Campus Petrolina Zona Rural   

Previsão de realização A definir 

Carga horária 45 horas 

Número de vagas 40 vagas 

Público 
Docentes do EMI do Campus Petrolina Zona Rural e 
demais interessados  

Ministrantes a definir 

Modalidade Oficina presencial 
 
c) Ementa  
 
Dividimos didaticamente a oficina a partir de dois eixos: (a) Leitura – aspectos teóricos; 

Compreensão e estratégias leitoras; e (b) Tecnologia digital no processo educativo: o blog como 

suporte na construção do conhecimento, conforme detalhado abaixo.  

Leitura: aspectos teóricos: concepções de leitura; o nível desejável de leitura; objetivos e 

expectativas da leitura, um olhar sobre o ensino da leitura e sua respectiva compreensão.  

Compreensão e estratégias leitoras: O papel das estratégias cotidianas na compreensão 

leitora; gêneros textuais e suas especificidades, contextos, estrutura e linguagem; níveis de 

linguagem/tipologia textual; a construção do sentido do texto: previsão, inferências; elementos 

de coesão e de coerência; elementos de textualidade/argumentatividade; texto e 

intencionalidade;  modelos teóricos da compreensão leitora; estratégias leitoras metacognitivas; 

construção da compreensão do texto: antes, durante e após a leitura.  

Tecnologia digital no processo educativo: o blog como suporte na construção do 

conhecimento para um trabalho mais dinâmico e interativo.  

 
d) Bibliografia   
 

Eixo: Leitura, compreensão e estratégias leitoras 
 
Descrição: 
Neste estudo serão apresentadas reflexões acerca da leitura e das expectativas que guiam o 
leitor e regem seu comportamento. Será lançado um olhar sobre o trabalho docente frente à 
tarefa de leitura e compreensão leitora dos estudantes, e sobre a construção da compreensão 
e estratégias leitoras na formação de leitores fluentes.  
 

Sugestões de referências: 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 39. ed. 
São Paulo: Cortez, 2000. 
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FULGÊNCIO, Lúcia.; LIBERATO, Yara. Como facilitar a leitura. 4. ed. São Paulo: 
Contexto, 2000. 
 
______. A leitura na escola. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
 
KATO, Mary Aizawa. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: 
Atica, 1986. 
 
 ______. O aprendizado da leitura. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes 2007. 
 
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. São Paulo: Pontes, 2004. 
______. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. 12 ed. São Paulo: Pontes, 2009. 
 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos 
do texto. 3. ed.  São Paulo: Contexto, 2011. 
 
LIMA, Geralda de Oliveira Santos. Estratégias de leitura: um estudo sobre a compreensão 
dos sentidos do texto. In:  LIMA, Geralda de Oliveira Santos. Fundamentos para o ensino 
da leitura e da escrita. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, CESAD, 2011. 
 
SMITH, Frank. Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do 
aprender a ler. Tradução Daise Batista. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Tradução Cláudia Schilling. 6. ed. Porto Alegre: 
Artmed ,1998. 
 
______.  Estrategias de lectura. Barcelona, España: Graó, 2003. 
 
VERGNANO-JUNGER, Cristina. Leitura na sociedade da informação e formação de 
professores: um olhar sociocognitivo. In: BAALBAKI, Ângela; CARDOSO et al. (Org.). 
Linguagem: Teoria, Análise e Aplicações. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em 
Letras/ UERJ, 2015. 

 
 

Tecnologia digital 
no processo 
educativo: o blog 

como suporte na 
construção do 
conhecimento 

Serão realizadas reflexões sobre o uso da tecnologia digital na 
sociedade contemporânea e no processo educativo, onde veremos o 
blog como suporte de interação e suas vantagens na construção do 
conhecimento.  
 

 

Sugestões de referências: 

 
FERNÁNDEZ, Ana María Alonso. El  blog en la enseñanza del español como lengua  

extranjera. Suplementos marco ELE. ISSN 1885-2211/núm. 14, 2012. 
 

LEMOS, André. Cibercultura e Mobilidade: A Era da Conexão. In: XXVIII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 2005. Rio de Janeiro. Anais 
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eletrônicos. Disponível em: 
<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1465-1.pdf > Acesso em: 
08 set. 2017. 
 
LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: 
Record, 1998. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos. Hipertextos e géneros digitais. 
Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 
 
MORAN, José Manuel. Como utilizar a internet na educação. Ciência da Informação, 
Brasília, DF, v. 26, n. 2, p. 146-153, 1997. 
 
ORIHUELA, José Luís. La revolución de los blogs. Madrid: La Esfera de los Libros, 
2006. 
 
PRIMO, Alex. Fases do desenvolvimento tecnológico e suas implicações nas formas de ser, 
conhecer, comunicar e produzir em sociedade. In: PRETTO, Nelson; SILVEIRA, Sérgio 
Amadeu da. Além das redes de colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias 
do poder. Salvador: EDUFBA, 2008. p. 51-68. 
 
SABILLON, Cinthia; BONILLA, Maria Helena Silveira. Letramento Digital: una nueva 
perspectiva conceptual. In: 4º Seminário Nacional de Inclusão Digital: a liberdade digital 
de aprender, 2016, Passo Fundo: RS. Seminário Nacional de Inclusão Digital (4.: 2016 : 
Passo Fundo, RS) A liberdade digital de aprender [recurso eletrônico]. Passo Fundo – RS: 
Ed. Universidade de Passo Fundo, 2016. v. 1. 
 

 
 
e) Resultados esperados 
 
Espera-se dos participantes, ao final do curso, a compreensão 
 

 dos processos de desenvolvimento da leitura e aquisição da competência leitora, na 

formação de leitores críticos, proficientes, autônomos e capazes de maior engajamento 

no exercício de sua cidadania. 

 da importância da dinamização da prática docente, segundo o contexto da sala de aula, 

tendo em conta as proposições didático-estratégicas discutidas.   

 da relevância na realização de um trabalho interativo, reflexivo, crítico e criativo em 

relação ao desenvolvimento da compreensão leitora juntos aos estudantes do EMI.  

 da importância no engajamento do acompanhamento dos resultados produzidos pelos 

estudantes, bem como a ressignificação/redirecionamento da prática pedagógica, 

quando os resultados assim apontarem. 
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f) Estratégias metodológicas  
 
O curso será realizado na modalidade presencial, ministrado em forma de oficina e contará com 

as seguintes etapas: 

 

1º momento – explanação dialogada pelos palestrantes acerca do processo de aquisição da 

leitura e do desenvolvimento da compreensão leitora. Este momento contará com os seguintes 

eixos temáticos: 

 Leitura – aspectos teóricos 

 Compreensão e estratégias leitoras 

 Tecnologia digital no processo educativo: o blog como suporte na construção do 

conhecimento 

 

2º momento – troca de experiências entre docentes, mediada pelo palestrante e equipe 

pedagógica. Haverá, primeiro, a formação de pequenos grupos para o diálogo e troca de 

experiências entre os pares. Posteriormente, os pequenos grupos irão levar seu parecer para o 

grande grupo, compartilhando sua prática acerca do tema discutido. 

 

3º momento – exposição do plano de acompanhamento dos estudantes por professores e equipe 

pedagógica para sugestões e adesão, bem como do plano de acompanhamento dos docentes 

pela equipe pedagógica. 

 

4º momento – apresentação dos blogs – este suporte será apresentado aos docentes com 

explanação acerca de seu objetivo e funcionamento (ver detalhamento do funcionamento dos 

blogs no capítulo 2 Metodologia, letra d) Elaboração do plano de ação). 

 

g) Infraestrutura/recursos  

 Sala de aula climatizada e com disponibilidade de acesso à internet  

 Computadores/Notebook, pen drive;  

 Projetor de slides; 

 Material de apoio/expediente (textos, listas, pinceis, papel oficio, blocos de anotações, 

canetas, papel madeira etc.) 

 Lanches 
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 Pessoal de apoio (tendo em conta toda a logística na realização do curso). 

 

h) Avaliação  

 

Da aprendizagem dos participantes: 

 Participação em todas as etapas do curso e realização das atividades propostas. 

 

Do curso e formadores pelos participantes 

 Os participantes deverão responder a um questionário, a ser aplicado via suporte digital, 

visando avaliar o desempenho dos formadores, o material utilizado, a metodologia 

adotada e o curso de maneira em geral.   

 

i) Certificado  

 Será fornecido certificado aos participantes, com observação a uma frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso.  

 É necessária a participação em todas as etapas do curso.  

 
j) Formadores  

 Os formadores serão definidos em conjunto com a comunidade acadêmica. 

 
k) Cronograma: Planejamento, mobilização, execução e encerramento do curso 

Data/período Descrição da ação 
 
Status 

A definir 
Constituição de comissão organizadora 
através de emissão de Portaria. 

 

A definir Planejamento do curso  
 

A definir 
Apreciação pela Direção de Ensino do 
Campus 

 

A definir Lançamento de Edital. 
 

A definir 
Divulgação, mobilização e realização de 
inscrição. 

 

A definir 
Realização do curso – trabalho 1º e 2º 
momentos 

 

A definir Realização do curso – 3º momento 
 

A definir Realização do curso – 4º momento 
 

A definir Encerramento do curso 
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A definir Avaliação do curso 
 

A definir Emissão de certificado 
 

 
l) Referências  
 
CANDAU, Vera Maria et al. Oficinas pedagógicas de direitos humanos. 2. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1995. 
 
CASSANY, Daniel; LUNA, Marta; SANZ, Glória.  Enseñar lengua. Madrid: Graó, 2003. 
 
GOODMAN, Kenneth. La lectura, la escritura y los textos escritos: Una perspectiva 
transaccional sociopsicolingüística. In: Textos en contextos 2: Los procesos de lectura y 
escritura. Buenos Aires: Lectura y vida, 1996. 
 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Tradução Cláudia Schilling. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 
1998. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho percorreu um longo caminho e sua construção, permeada de desafios e 

superações, deu-se mediante a organização de algumas etapas, as quais contaram com a 

colaboração das Instituições envolvidas IF Sertão/UFBA, através de seus servidores, grandes 

estudiosos e dos partícipes desta pesquisa, além de todos aqueles que nos bastidores deram todo 

o suporte para que o trabalho pudesse tomar corpo e ser realizado. 

Após o ingresso no Mestrado e cursarmos os componentes curriculares, através dos 

Blocos Temáticos, o primeiro grande desafio foi selecionar estudiosos e apresentar um 

embasamento teórico consistente que pudesse dar respostas, em determinada medida, às 

inquietações da comunidade docente do EMI/CPZR,  bem como dispor sobre o conhecimento 

através de uma escrita que possibilitasse maior compreensão, direcionamento e familiaridade 

com trabalho a ser realizado com os estudantes sobre a compreensão e estratégias leitoras.   

Com o anseio e sede de conhecimento, foi grande a alegria ao deparar-nos com um 

tesouro que ia sendo revelado em cada página, em cada livro, sendo apontados caminhos, pelos 

diversos autores que se debruçaram/debruçam sobre o tema em questão. As informações se 

avolumavam, e sintetizar tantos conhecimentos exigia uma habilidade que se construía 

paulatinamente com o exercício cotidiano da escrita, embora, ao finalizar esta etapa não 

finalizava a vontade e necessidade de seguir buscando. 

Em seguida, coube-nos o delineamento de caminhos metodológicos que 

possibilitassem estabelecer itinerários criteriosos, fidedignos e válidos para a efetivação, 

organização, clareza e confiabilidade na realização de cada etapa da pesquisa. Nesta fase, houve 

uma grande preocupação em atender a um rigor metodológico, tendo em conta o caráter 

científico da atividade, bem como em atender o cumprimento de todas as indicações do Comitê 

de Ética do IF Sertão-PE - CEP, já que a realização das etapas seguintes estava condicionada à 

aprovação da etapa metodológica. 

Em relação ao CEP, é possível afirmar que os procedimentos indicados nos 

possibilitaram maior organização do trabalho, melhor direcionamento da pesquisa e segurança 

junto aos partícipes na coleta de dados. Gostaríamos de ressaltar, porém, que o Comitê não se 

mostrou flexível em relação às indicações estabelecidas, desconsiderando as peculiaridades do 

contexto apresentado relativo à coleta de dados junto aos estudantes do CPZR.  As indicações 

se mostram válidas para qualquer cenário, sem nenhuma adequação à situação apresentada, 

mesmo havendo prestado ao Comitê todas as informações, esclarecimentos e garantias éticas 

quanto à esta coleta de dados.  
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Apesar das dificuldades encontradas na coleta de dados junto aos estudantes devido a 

algumas peculiaridades específicas do nosso Campus, narradas no capítulo 2, tais questões 

foram superadas com a utilização de outros instrumentos, e assim foi possível obter informações 

e seguir com a pesquisa sem maiores transtornos e/ou comprometimento.   

Ainda em relação à coleta de informações, havia uma preocupação em garantir a 

participação do maior número possível de sujeitos nesta pesquisa, para assim reunir uma massa 

de dados que pudesse retratar a realidade e nos ajudar a compreender o cenário estabelecido, 

para uma posterior proposição de intervenção.  

Todo o empenho nesta etapa valeu a pena, pois houve a participação dos estudantes e 

uma grande participação docente, o que possibilitou a revelação de muitas informações, a 

exemplo de como professores e estudantes lidam com a dificuldade da compreensão leitora e 

que ações podem ser implementadas em nossa prática. Também obtivemos muitos dados em 

relação à formação docente e preparação recebida para atuar no trabalho de desenvolvimento 

da compreensão leitora dos estudantes.   

Relativo às informações coletadas, constatadas no acompanhamento aos alunos em 

sala de aula pelos professores e através dos resultados produzidos em avaliações escritas, estas 

evidenciam que o nível de compreensão leitora dos estudantes não é compatível com o ano 

escolar no qual se encontram, impactando diretamente de forma negativa no desempenho e 

formação do estudante. 

Este é um problema que persiste ao longo dos anos, desde a criação do curso, sem que 

ações efetivas tenham sido implementadas, apesar de os docentes terem ações individuais. 

Algumas destas ações estão em consonância o com cenário estabelecido, como é o caso de 

docentes que apontam ministrar aulas em um nível diferente do indicado, para que os estudantes 

possam acompanhar o conteúdo, mesmo que esta forma represente o comprometimento da 

formação dos sujeitos, já que este é o único caminho visualizado nesta circunstância. 

Por outra parte muitos docentes apontam propostas para a trabalho a ser realizados 

com os estudantes com ações mais efetivas; mas há muitas lacunas, pois, o professor carece de 

uma preparação adequada, de capacitação para o desempenho desta atividade junto aos alunos. 

Apontam que não tiveram uma formação adequada e/ou nunca tiveram uma preparação para 

atuar no desenvolvimento da habilidade leitora, embora reconheçam ser este um trabalho 

essencial junto aos estudantes  

Outra percepção que temos a partir dos dados coletados é que não há uma integração 

entre Instituição (gestão/apoio pedagógico) e docentes, entre docente e seus pares e nem entre 

docentes e estudantes. Percebemos que os envolvidos, em sua maioria, reconhecem o problema, 
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anseiam por soluções, mas não estabelecem um diálogo e muitas vezes sobram acusações e 

faltam ações/soluções efetivas. No geral há um descompasso entre a necessidade do estudante 

e a solução apresentada pelo docente/Instituição.  

Neste sentido, tendo em conta estas percepções e anseios de professores e alunos, 

nossa ação propositiva visa promover a capacitação docente, com a criação de um espaço digital 

que possibilite situações comunicacionais mais próximas aos estudantes, bem como o 

acompanhamento do discente no desenvolvimento do nível de compreensão leitora. Estas ações 

formativas, integradoras, têm o intuito de colaborar com o trabalho docente na aquisição da 

habilidade leitora dos estudantes, contribuindo para minimizar as dificuldades relativas ao 

referido processo.  

A partir das informações pesquisadas e proposições oriundas do trabalho de campo, 

sugeridas pelos partícipes em cada etapa ao longo deste estudo, bem como da solicitação 

explícita por parte dos professores em possibilitar-lhes melhor preparação relativa ao tema desta 

pesquisa, sistematizamos um plano de ação, ou seja, uma proposta interventiva de formação 

docente em exercício para os professores licenciados e, principalmente, para os não licenciados, 

bem como de assistência aos estudantes, por meio  de um plano de acompanhamento, abarcando  

as dimensões - Gestora, Docente, Discente e de Apoio Pedagógico.  

Esta proposta se constitui, então, em um conjunto de proposições que objetiva 

contribuir com o trabalho dos professores que atuam no EMI, no que diz respeito ao 

desenvolvimento da compreensão leitora dos estudantes, possibilitando-lhes minimizar as 

dificuldades de aprendizagem e de acesso ao conhecimento, consequente desta frágil 

habilidade.  

Na elaboração desta proposta houve a preocupação com o envolvimento dos vários 

segmentos da Instituição, citados anteriormente, por acreditar que só é possível realizar um 

trabalho efetivo com o empenho de cada um destes setores nesta construção.  

Ao concluirmos esta etapa de elaboração da Proposta Interventiva se estabelecia um 

sentimento de cumprimento de mais uma etapa deste trabalho, ao mesmo tempo que aumentava 

concomitantemente a vontade de realizações práticas, como a vontade de iniciarmos 

imediatamente a implementação do plano de ação proposto. E junto a esta vontade, também se 

firmava a necessidade de maior busca, pois o conhecimento apreendido foi fascinante, foi uma 

maravilhosa revelação, um tesouro de uma longa viagem iniciada em 2016, mas que deverá 

seguir em busca de cruzar os outros mares, vislumbrar novos horizontes, a fim de alimentar 

nossos corações sedentos de saber. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Roteiro da entrevista com docentes 
 
 

 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL 

 

 
ESBOÇO DO ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURA COM O (A) 

DOCENTE  
 

 
Entrevista semiestrutura “Investigação da compreensão leitora dos estudantes e as 
estratégias didáticas utilizadas na formação destes leitores”.  
 
- Entregar ao entrevistado o TCLE para leitura, rubrica em todas as páginas e assinatura do 
Termo e testemunhas. 
 
- Iniciar a gravação. 
 
- Apresentar a Pesquisa: Título: “A COMPREENSÃO LEITORA DOS ESTUDANTES DO 
ENSINO MÉDIO INTEGRADO: uma proposta interventiva para o Campus Petrolina Zona 
Rural - IF SERTÃO-PE”, que tem a mim como pesquisadora e que está sendo desenvolvida 
sob a orientação da Profª Dra. Ana Katia Alves dos Santos.   
 
Sua participação é muito importante para nosso trabalho, pois com base nos resultados 
encontrados nesta investigação, será elaborada um plano de ação que visa colaborar com a 
melhoria do processo ensino-aprendizagem, principalmente dos alunos do EMI do nosso 
Campus, no que diz respeito à leitura e sua compreensão.  
 
Reitero que todos os dados coletados são sigilosos, e que será assegurada a confidencialidade 
dos nomes dos participantes mantendo suas identidades não reveladas. Lembro, ainda, que não 
há obrigatoriedade de responder a todas as perguntas formuladas, mas somente aquelas que se 
sinta confortável para tal. 
 
Esta entrevista será transcrita, corrigida e submetida à sua aprovação, antes de qualquer 
utilização em trabalhos científicos.  
 
A qualquer momento e para qualquer esclarecimento, o (a)  Senhor (a)  poderá entrar em contato 
com a pesquisadora por meio do seguinte endereço eletrônico: marcia.matos@ifsertao-
pe.edu.br ou pelo celular (74) 98802-7073.   
 
Agradeço sua valiosa colaboração.   
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Roteiro da entrevista semiestruturada com o (a) docente. 
 
1 - Sobre a leitura e sua compreensão 
 
1.1 Como você considera o nível dos estudantes do EMI em relação à leitura e sua respectiva 
compreensão?  
 
1.2. Você percebe dificuldades dos estudantes, em relação ao mencionado tema? Quais são as 
principais dificuldades destes alunos?  
 
1.3. O que pode ser feito para melhorar a habilidade leitora dos estudantes?  
 
1.4. Como esta habilidade tem sido/poderá ser trabalhada em sala de aula e/ou fora dela?  
 
1.5. O Instituto tem colaborado no desenvolvimento desta habilidade dos estudantes? 
 
1.6 Algo que queria acrescentar sobre o tema? Que considere pertinente? 
 
 
 
2. Sobre a formação docente 
 
2.1. Em sua formação docente (inicial e/ou continuada), houve alguma preparação para 
desenvolver, junto aos estudantes, a leitura e compreensão de textos?   
 
2.2. Em sua opinião, este trabalho de desenvolvimento da compreensão deve ficar a cargo , sob 
a responsabilidade apenas dos professores de Língua Portuguesa?  
 
2.3. Você considera necessária a proposta de uma formação para os docentes, neste sentido?  
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos docentes 
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 Rodas de leitura; seminários; discussão de artigos 
 Oficinas de leitura ou aulas de reforço 
 Lugares preparado para tal, motivação dos professores de todas as áreas, espaço cultural na 
escola e leitura compartilhada. 
 Desenvolver o gosto pela leitura ainda no ensino básico. 
 MAIS TRABALHOS/ATIVIDADES ESCRITAS, E NÃO DIGITADAS 
 Incentivo a leitora intensiva e extensiva 
 Oficinas de leitura 
 Reestruturação geral do ensino médio com readequação do itinerário formativo. 
 Criar espaços de leitura atrativos para jovens e adolescentes. 
 Talvez a criação de uma disciplina ou mesmo um curso (optativo) de poucas horas para alunos 
interessados ou alunos indicados por professores que jugam necessário que determinados 
alunos participem. 
 Na disciplina Biologia, a disponibilidade de livro didático. 
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 Acredito que, caso seja equalizada a questão de interpretação de texto, um grande problema 
proveniente da base fraca dos alunos, seria interessante exigir a leitura de romances, livros com 
fatos históricos do Brasil e do mundo, entre outras fontes bibliográficas. Todavia, haverá a 
necessidade de avaliações referentes aos textos lidos! 
 Estimular o desenvolvimento da leitura a partir de vários gêneros textuais 
 Estimular o conhecimento de diferentes gêneros textuais, promover visitas a bibliotecas e 
feiras de livros, além de debates sobre o conteúdo após a leitura. 
 Reforço no início do curso para nivelamento e estímulo a leitura, como redação técnica, etc. 
 Em cada disciplina, poderiam ser incentivados a ler em casa e explicar em sala de aula (mini 
seminários) algo de que gostem ou demonstrem algum interesse na área abrangente daquela 
disciplina 
 Mais disciplinas/projetos voltados à produção e interpretação de textos 
 Leituras estimulantes. 
 Uso de textos criativos como gibis 
 Incentivar a leitura , com atividades mais estimulantes para o aluno, como teatro, dança, 
atividades culturais. Promover o debate reflexivo de temas da atualidade e do interesse dos 
alunos, como resposta as leituras realizadas. Partir do interesse do aluno ao invés de apresentar 
propostas já definidas de leituras. 
 Mais leitura e interpretação como parte das atividades em aula 
 Avaliações por meio da leitura de livros de literatura, assim como acontece em outras escolas, 
principalmente particulares. Livros didáticos com conteúdos interativos e atuais, que despertem 
a curiosidade e o gosto pela leitura. 
 "Estimular" o feedback da leitura feita com exercícios que envolvam respostas abertas e 
pessoais, aliado ao "debate" das conclusões dos temas envolvidos na leitura. Assim, se 
perceberia, a princípio, a capacidade interpretativa dos indivíduos levando a uma 
conscientização das deficiências pessoais e por consequência, se houver interesse por parte do 
estudante, orientação da parte do professor. Estimulo --> Resposta -->Conscientização --> 
Interesse Pessoal --> Orientação --> Novo Estimulo! 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos estudantes 
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 Atividades mais dinâmicas 
 Para casos de matérias como português e similares, poderia criar uma roda com todos os 
alunos para a leitura de textos, pois assim haveria uma possibilidade de os alunos terem uma 
maior compreensão e poder tirar dúvidas de palavras que não tem conhecimento. 
 Sugiro que a partir de aulas, seja feita algumas brincadeiras ou dinâmicas facilitando um 
pouco mas a compreensão. 
 Textos mais explicados, por mais que queiram nos mostrar novas palavras (palavras difíceis) 
não deveriam usa-las muito nos textos, principalmente em provas. Deveria ter mais rodas de 
leitura, praticar mais leitura... 
 Na minha opinião, os professores das matérias de linguagens e das matérias de humanas 
deveriam incentivar a leitura de livros referentes as respectivas matérias, e fazer uma avaliação 
com questões concernentes aos livros lidos pela turma, dessa forma, iria incentivar os alunos a 
leitura, e com isso, poderemos ter alunos com melhor facilidade de compreender os textos em 
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questões de vestibulares, provas e enem, sem falar do vocabulário de cada pessoa, que 
consequentemente iria aumentar. 
 Tornar o texto atrativo para o público alvo (adolescentes)   
 Realização de um trabalho mais dinâmico 
 Fazer com que essas leituras sejam mais interesantes de uma forma atraente nao sendo tao 
precionada e sim divertida de se fazer . 
 Séria bom se os professores, usasem mais as tecnologias de forma que todos alí envolvido 
entendesse os textos.  
 Trazer textos mais chamativos,onde o aluno tenha interesse de ler. 
 Um assunto atrativo, que está vinculado a nossa realidade! Ex: mercado de trabalho, política 
atual, vida social e etc. 
 Uso de imagens relacionadas ao curso ofertado. Disponibilizar materiais para facilitar o 
desenvolvimento da leitura e da compreensão. 
 Tentar deixar atrativo e divertido para evitar que seja cansativo/enfadonho. 
 Não estimular os alunos à praticar a leitura da mesma forma de sempre: - "é importante ler 
porque a leitura faz bem pra mente, faz conhecer mundos novos", e sim, falando diferentes 
situações e diferentes importância da leitura na vida de um cidadão. Muitos alunos não se 
interessam na leitura, porque na maioria dos casos os professores passam textos 
desinteressantes, geralmente passam obras literárias, entre outros. Na minha opinião, deviam 
estimular a leitura passando textos que relatam algo de interesse, principalmente aos jovens, 
que é a faixa de idade que geralmente frequenta a escola e que são os alvos para a leitura. Não 
só os jovens, mas também as crianças, que necessitam receber um suporte de leitura desde os 
seus primeiros semestre anos na escola. Acho que os professores também deveriam criar 
projetos, aulas diferentes, criativas. Por exemplo, na minha opinião, uma aula interessante para 
estimular a leitura poderia ser através de um teatro. Influenciar os alunos a estudarem 
determinado texto para encenarem na sala de aula. Os alunos iriam achar divertido e ao mesmo 
tempo entenderiam realmente o conteúdo. Também há novas formas para ensinar, saindo um 
pouco do padrão em sala de aula de apenas ler o conteúdo didático, muitas vezes, ocorre de o 
aluno sair sem entender o assunto, sem nenhum interesse. 
 Inicialmente estimular os jovens ao hábito da leitura, de início é algo muito chato, mas depois 
se torna um ótimo passa tempo. 
 Não tenho atratividade por literatura, o que chama minha atenção e gosto de ler é artigo 
relacionado a pecuária. então não tenho sugestão 
 Ler e debater os textos junto com o aluno 
 Por me, não precisa melhora. embora tudo precise melhora cada vez mais não tenho o que 
reclamar do ensino. 
 Desenvolver formas de ensino que despertem o interesse do aluno, ou seja, fazendo com a 
aula seja mais dinâmica e interessante. 
 Procurar trabalhar de forma mais dinâmica, envolvendo elementos do nosso cotidiano na 
didática do assunto, dessa forma, o professor poderia prender mais a atenção do aluno e o 
estudante poderia aprender de uma forma mais produtiva e divertida. 
 Acho que algo como práticas e formas de fácil compreensão na hora de ensinar interpretação 
e escrita 
 Indicando mais livros para pordemos ler 
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  Nada a declarar. 
  Acho que deveríamos ter mais opções de livros na biblioteca dá escola, pois os que temos a 
nossa disposiçao já estão um pouco ultrapassado, sem falar que as opções são pouquíssimas.   
 Essa pesquisa me deixa apreensivo, pois acredito que ela surta efeito em nossa instituição.  
 Que os professores se envolva mais de uma forma diferente... 
 Gostaria que a carga horária da materia de português fosse maior. 
 Alguns professores nas escolas pedem para os alunos darem dicas e opiniões de aulas fora 
do padrão de sempre, ou seja, pegar as opiniões dos alunos de como eles queriam que fossem 
as aulas e pôr essas ideias em prática; não no termo de leitura, mas também em outros 
aspectos. E muitas vezes isso não é colocado em prática. Muitos desses professores que 
demonstram querer mudar a forma de ensinar os alunos acabam não fazendo nada, e continua 
a mesma coisa, os alunos sem interesse e muitas vezes sem aprender. Na minha opinião, 
deviam colocar em prática elaborar aulas bacanas, e assumir isso como algo de muita 
importância. Por que é importante! 
 O estimulo a leitura por parte dos professores é muito fraco, e poucos alunos tem o hábito de 
leitura. 
 A professora que ensina nossa turma é muito ocupada e não consegue distribuir seu tempo 
corretamente, com isso temos poucas aulas e o método usado não desperta atenção, mas sim 
cansaço. 
 Aulas práticas que ajudam muito na nossa formação 
 Os professores explicam muito bem é varias vezes se precisa porém os alunos do fundão não 
colaboram tanto com as conversas palarelas é ao ler um texto com esses alunos fica muito 
difícil a intepretação. 
 Alguns professores deveriam procurar entender quais são as limitações de seus alunos, para 
obterem eficácia em seu trabalho desenvolvido. 
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APÊNDICE D – Ilustrações do Blog interativo: “Tôligado” 
 

 
 
 
 

Exemplo da tela de um blog dos estudantes 

Fonte: a autora – elaboração própria 
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Exemplo da tela de um blog dos professores 

Fonte: a autora desta pesquisa 
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Exemplo da lista de blogs  

Fonte: a autora desta pesquisa 


