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Caro colega professor, 

Como você sabe, o nosso público é composto por jovens adolescentes e confesso que 

o pensamento cultivado por esses meninos e meninas no que diz respeito ao conceito de velho 

e novo sempre me causou um certo desconforto. Todas as vezes que os estudantes são 

indagados se conhecem determinada letra de música ou filme, constantemente a resposta é a 

mesma: “não conhecemos porque é velho”. Imagine qual seria resposta se a pergunta fosse 

referente a um texto do século dezenove! Os alunos supõem que aquilo que não foi criado nos 

dias atuais é inútil, ruim e sem graça porque não está na moda.  

Assim dito, propus-me a confeccionar com uma sequência didática que tem como um 

de seus objetivos fazer os alunos perceberem a atemporalidade de uma obra literária. 

Entendemos que a maioria dos alunos se comporta dessa forma porque não lhes foi mostrado 

da forma devida que algo para ser belo e divertido não necessariamente tem que ser do tempo 

deles. “não conheço porque não é do meu tempo”, ou mesmo, “eu não era nem nascido nesse 

tempo”. A ingenuidade dessas respostas pode ser atribuída a uma deficiente preparação da 

própria escola, assim como do meio familiar.  

Outro motivo que justificou essa sequência didática foi a percepção de que os 

educandos do Ensino Fundamental, em sua maioria, tinham dificuldade em abstrair 

informações implícitas de um texto, as chamadas inferências. Assim sendo, acreditei que o 

conto “Missa do galo” poderia “matar dois coelhos de uma cajadada só”, uma vez que é uma 

obra clássica e, por conseguinte, atende ao primeiro propósito que é desmitificar a 

problemática do “velho” e sem sombra de dúvidas é a “seara” perfeita para se estudar as 

informações não ditas e não expressas diretamente. 

É sabido que alguns professores são resistentes no tocante à utilização dos textos 

clássicos em suas aulas por motivos diversos, como por exemplo, acharem que os alunos não 

vão gostar, ou por acreditar ser impossível tornar esse tipo de leitura atraente.  

É possível que essa sequência didática atenue a oposição do colega professor de usar 

os cânones da literatura em suas aulas, pois sugere uma possibilidade de condução dos alunos 

APRESENTAÇÃO 
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à leitura do texto literário. Servirá como ferramenta para ajudar no exercício de fazer 

inferências. Consideramos, inclusive, que a partir dessa sequência didática a que nos 

propomos, os alunos possam se acostumar a buscar nos demais textos que lerem doravante, as 

informações contidas nas entrelinhas. Haverá grande probabilidade de sucesso se o colega 

docente não descuidar do incentivo dessa prática junto aos alunos. 

Dito isso, esperamos sinceramente que essa singela sequência didática seja útil para 

sua prática pedagógica, prezado colega. Todo esforço na elaboração dessas dicas terá valido a 

pena se contribuir de alguma forma para que nossos estudantes aprendam a fazer inferências, 

assim como despertarem para o gosto da leitura e especialmente do texto literário. 

Fonte: Office (2010) 

 Há um número elevado de estudantes que, apesar dos oito ou nove anos de 

escola, são incapazes de ler e compreender um texto. Com base nessa realidade, é mister que a 

escola reveja suas práticas pedagógicas relacionadas à leitura, uma vez que está óbvio o 

insucesso das ações que estão sendo realizadas nesse campo. 

 Fazer com que os alunos aprendam a ler e compreendam o que leem é o grande 

desafio dos professores de um modo geral. Isso porque a prática de leitura de bons textos está 

cada vez mais escassa. Os alunos, de um modo geral, não se sentem atraídos pelos exercícios 

de leitura. Essa situação é facilmente perceptível ao observamos a contrariedade nos rostos 

dos discentes ao serem convidados a fazer qualquer leitura em sala de aula. Assim sendo, de 

longe, já se percebe que existe algo de muito estranho ou muito errado. 

 Inquestionavelmente, é chegado o momento de refletirmos sobre práticas 

pedagógicas fundamentadas na repetição dos mesmos exercícios desinteressantes e 

automáticos. Isto porque está mais que comprovado que o tom autoritário da escola e dos 

professores que exigem a leitura do aluno, de forma forçada, não garante o gosto nem a 

Vamos falar sobre leitura? 
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aprendizagem da leitura e menos ainda, da escrita.  Inevitavelmente, a ação de ler supera o 

mecanismo de decodificar símbolos porque compreender o que se lê, decorre de 

características do leitor, além das particularidades do próprio texto e do autor. Assim dito, o 

leitor e sua plenitude intervêm na compreensão leitora. 

A leitura, no início da segunda metade do século XX, era vista como algo simplista e 

dessa forma resumia-se a um processo perceptual e associativo o qual transformava a escrita 

em fala para se alcançar o significado textual. Sob essa perspectiva, entendia-se a leitura 

como sinônimo de alfabetização, isto é, quem conhecia o alfabeto era alfabetizado, e, por 

conseguinte sabia ler. Entretanto, nesses estudos sobre leitura ocorridos no final do referido 

século, foram constatadas muitas outras habilidades envolvidas no processo da leitura, como a 

capacidade de ativação, reconhecimento e resgate de conhecimento depositado na memória, 

assim como, capacidades lógicas e de interação social. 

 

A leitura passa, primeiro, a ser enfocada não apenas como um ato de decodificação, 

de transposição de um código (escrito) a outro (oral), mas como um ato de cognição 

de compreensão, que envolve conhecimento de mundo, conhecimento de práticas 

sociais e conhecimentos linguísticos, muito além dos fonemas e grafemas. 

(ROJO, 2009, p.77): 

 

Inicialmente, a abordagem era voltada apenas para o texto e o leitor, uma vez que se 

tratava apenas daquilo que constava no texto ou o que se acreditava que contivesse. Nesse 

momento, muitas capacidades mentais de leitura foram descobertas cuja denominação dada 

foi de estratégias cognitivas e metacognitivas do leitor, conforme Rojo (2009). Ao se 

perceberem as pistas deixadas pelo texto em relação aos significados, o ato de ler passou a ser 

assim compreendido como uma interação entre leitor e o autor. Assim sendo, uma das 

possíveis relações entre o homem e o mundo, acontece através da leitura, uma vez que faz 

com que o ser social estabeleça graus de diálogos com outros membros da sociedade. Dessa 

forma, a leitura é um dos meios de comunicação entre o homem e o mundo porque abre portas 

para a compreensão e interpretação das atividades simbólicas caracterizadoras dos mais 

variados tipos de contato social. Esse pensamento é reafirmado nas palavras de Naspolini 

(2010, p.18):  

 

Ler é o processo de construir significado a partir do texto. Isso se torna 

possível pela interação entre os elementos textuais e os conhecimentos do 

leitor. Quanto maior for a concordância entre eles maior a probabilidade de 

êxito na leitura. 
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 Nessa perspectiva, dialógica por natureza, ler é ativar o conhecimento linguístico ao 

lado do conhecimento de mundo (enciclopédico).  Sob esta perspectiva, o ato de ler propõe a 

ação do leitor com conhecimentos prévios e assim se reconstrói o texto e os efeitos de sentido 

proposto pelo autor. 

A compreensão textual envolve a capacidade de inferência ao que não foi dito 

diretamente, mas de algum modo sugerido. Para a realização de inferências, a linguística 

textual ressalta a importância do conhecimento de mundo compartilhado pelos interlocutores.  

Sob a concepção dialética, compreende-se o texto como espaço de interação e de 

constituição dos interlocutores. Há, portanto, lugar para uma sucessão de implícitos das mais 

variadas possibilidades, mas que só são percebidos quando é levado em conta o contexto em 

que os participantes estão inseridos.  

 

Fonte: escolakids.uol (2018)  

Leitura é diálogo entre texto e leitor e para haver essa interação é preciso, porém, que 

o leitor não se limite apenas ao dito e transponha-se para o não dito. É necessário fazer com 

que o leitor consiga abstrair o que se encontra nas entrelinhas, que faça inferências, converse 

com o texto e encontre um objetivo para ele. Kleiman (2002, p.13) analisa a prática dos 

professores que não se atêm para abstração do subentendido: 

 

Em nossa experiência, o professor faz um trabalho adequado em relação aos 

conteúdos do texto, justamente porque a sua formação privilegia a 

informação no texto, aquilo que é dito, porém poucas vezes abrindo espaços 

para trabalhar o não-dito, tudo o que implica a construção de uma unidade 

maior fundamentada no dito. (KLEIMAN, 2002, p.13) 

 

O que são essas tais 

de inferências? 
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Para que de fato texto e leitor interajam, é necessário levar-se em consideração as 

experiências e conhecimentos prévios do leitor, já que a leitura de um texto requer bem mais 

que o conhecimento do código linguístico e o receptor do texto não é um ser passivo que já 

recebe a mensagem pronta. Inferência textual é: 

 

[...] um processo cognitivo-discursivo gerado a partir da integração de 

informações textuais com a situação contextual do leitor (conhecimentos de 

mundo), favorecendo a construção da significação (compreensão textual). 

Essa integração de informações é realizada pela apreciação dos leitores, que 

precisam negociar com as diversas possibilidades de significação permitidas 

para um mesmo texto, escolhendo uma dessas alternativas (CAVALCANTE, 

2006, p.28). 

 

Já para Bentes (2001), as inferências são entendidas como representações mentais do 

leitor que une sua compreensão à intencionalidade do autor. Marcuschi (1985), por sua vez, 

afirma que a inferência: 

 

[...] é uma operação cognitiva que permite ao leitor construir novas 

proposições a partir de outras já dadas. [...] uma nova informação semântica 

gerada a partir de informações textuais e da situação contextual. As 

inferências funcionam como hipóteses coesivas que se estabelecem durante 

todo o processo de compreensão textual, e não apenas como resultado final. 

(MARCUSCHI, 1985)  

 

Os textos são sistemas instáveis que se encontram em estado transitório de adaptação 

a um determinado contexto de uso. Tal instabilidade atribuída ao texto demonstra vários 

implícitos característicos dele escrito e da sua leitura, cabendo ao leitor maduro atribuir-lhe os 

possíveis sentidos, segundo Marcuschi (1985). 

A respeito das inferências, Brown e Yule (1983) afirmam tratar-se de conexões feitas 

pelos interlocutores ao buscarem compreender o que leem. Inclusive os autores mencionados 

justificam que para os leitores compreenderem um texto, necessitam significar as intenções do 

autor via inferência, uma vez que, o leitor tem a obrigação de chegar a uma compreensão 

razoável daquilo que o autor intencionou dizer. Assim sendo, fica claro que as inferências são 

operações realizadas pelo leitor e não dependem dos elementos composicionais do texto. 

Marcuschi (1985) define a inferência como uma operação cognitiva proporcionadora 

de novos sentidos a partir de outros já alcançados. Dessa forma, ele afirma que a inferência é 

uma nova informação semântica oriunda de dados textuais e da situação contextual. 
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O processo inferencial é compreendido como representação mental indispensável à 

compreensão textual, eis porque são considerados leitores proficientes aqueles cuja 

capacidade de inferência seja notória. A inferência está ligada a compreensão, uma vez que 

primeiro compreende-se, depois infere-se e em seguida, verifica-se. Existe uma espécie de 

acordo entre leitor e as diferentes possibilidades de dar significação ao texto. Praticamente, há 

uma consonância entre os autores que estudam a compreensão textual no que diz respeito à 

inferência. Todos afirmam que inferir é um processo complexo que exige do leitor atividades 

de reflexão e integração das informações textuais com seus conhecimentos prévios, segundo 

Marcuschi (1985).  

Graesser, Wiemer-Hastings e Wiemer-Hastings (2001) explicitam que as inferências 

não são exclusividades dos textos escritos, mas que elas também estão presentes em outras 

situações como na assistência a um filme ou na observação da vida real.  No entanto, as 

inferências são distintas em função de cada circunstância.  

No tocante à compreensão textual, a inferência resulta de um processo cognitivo-

discursivo. Não é concebível, portanto, um leitor compreender um texto sem produzir 

inferências durante esse processo.  

Existem vários tipos de inferência. As de conexão textual são aquelas que promovem 

a ligação entre as ideias do texto mais próximas entre si, mantendo uma progressão ou 

continuidade. Já as inferências de base extratextuais são aquelas que relacionam as ideias 

parcialmente distantes sendo mais dependentes do conhecimento prévio e de representações 

mentais mais gerais. 

As inferências também podem ser classificadas como autorizadas e não autorizadas. 

Nas primeiras, o acordo estabelecido entre autor e leitor é permanente, fixo e sempre mantido. 

Já nas inferências não autorizadas, a compreensão textual do leitor se distancia enormemente 

do que foi escrito pelo autor, rompendo o acordo dialógico entre os dois. 

Nas inferências autorizadas, o autor do texto, detentor da palavra, é informativo, 

claro e relevante para o leitor. Nesse caso, o leitor acaba dando credibilidade ao autor, que lhe 

oferece de forma coerente todas as pistas e perspectivas para compreensão do texto. Nas 

inferências não autorizadas, o leitor sente a necessidade de buscar novas informações em 

textos diferentes e acaba muitas vezes rejeitando a representação primeira. 
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De acordo com Carvalho e Ferrarezi (2017, p.106), há dois tipos de inferências, as 

quais são chamadas de contextuais ou globais. No caso destas, são mais complexas e por isso 

exigem mais arranjos e experiência da parte daquele que lê. Em relação àquelas, são mais 

elementares e, por conseguinte permitem ao leitor compreender o sentido de uma palavra 

apenas pelo contexto. 

Fonte: lesbauxdeprovence, (2018)  

Quem nunca escutou falar em Romeu e Julieta? Se fosse feita uma pesquisa, 

constataríamos que muita gente conhece aquela história romântica do casal de jovens 

apaixonados cujo final acabou em tragédia por falta do consentimento das famílias.  Todavia, 

a maior parte dessas pessoas que sabem sobre a narrativa, nunca leu a obra de Shakespeare. 

Mas por que isso acontece? Uma possível resposta talvez seja a de que se trata de uma obra 

clássica. Assim dito, surge outra pergunta: o que é um texto clássico? 

 É possível se dizer que os clássicos podem ser aqueles livros dos quais se ouve falar, 

mas nunca se leu. Assim como se tratam de obras que atravessam gerações sem perder o valor 

de sua história. Também são capazes de emocionar as pessoas de diferentes culturas. Na 

maioria das vezes porque tratam de temas universais como amor, ódio ou morte. 

 Um critério para reconhecer um texto clássico é saber que ele não envelhece. Isso 

porque apesar dos séculos descritos, a leitura parece estar conversando com o leitor de hoje. 

Traz uma reflexão de um acontecimento atual; é como se Machado de Assis ou Graciliano 

Ramos estivessem batendo papo conosco sobre um acontecimento de agorinha há pouco. A 

leitura de um clássico deve ser feita sem pressa porque é necessário observar alguns 

elementos como o momento histórico e o pensamento da época, uma vez que registra a 

Agora, vamos falar sobre clássico? 

 

O que será que  

é um clássico? 
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complexidade de seu tempo e assim torna-se possível fazer a relação com o momento presente 

da leitura. Essas obras têm reconhecido valor histórico ou documental, ainda que não 

abranjam a universalidade inconteste. 

 Para se compreender melhor o conceito de clássico, é interessante pensar também em 

outras manifestações artísticas que marcam a memória das pessoas como uma música que é 

cantarolada por gerações bem distantes daquela época em que foi composta. Não se trata 

somente da Nona sintonia de Beethoven feita no século dezenove, como pode ser uma 

composição de Chico Buarque cuja letra é conhecida por jovens que nem sonhavam em 

nascer na época em que foi escrita. O clássico, apesar da distância temporal, permanece atual 

e possibilita novas leituras e inferências. Uma obra clássica jamais se esgota, pois nunca 

termina de dizer o que tem para comunicar. 

 

 Este trabalho pleiteia mostrar aos professores de Língua Portuguesa que é possível 

trabalhar o texto literário na Educação Básica, mesmo com alunos apáticos e desmotivados 

que não externam interesse por nenhuma leitura. 

Trabalhar literatura em sala de aula é buscar desenvolver o ser humano em sua 

complexidade, por essa razão, surgiu a decisão de utilizar Machado de Assis no Ensino 

Fundamental. Daí, nasceu o desejo de aproximar os alunos do texto clássico e conquistá-los 

para o universo machadiano a partir da leitura de uma única obra, o conto “Missa do galo”. 

Pretendemos especificamente que o aluno desenvolva habilidades de compreensão 

leitora do texto literário. Para isso, aplicaremos uma sequência didática que orientará o 

professor a trabalhar o conto “Missa do galo” através das várias possibilidades de inferências. 

Esse direcionamento, no entanto, não se limitará apenas a essa obra, uma vez que a sequência 

didática com o conto machadiano pode, diante das necessárias adequações, ser expandida para 

o trabalho com outros autores e outras obras. 

FINALIDADE DESSE TRABALHO 
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Fonte: Wikipedia, (2018)       

Missa do galo, obra publicada em 1893 pelo escritor Machado de Assis, é um conto 

retrospectivo, uma vez que o personagem Nogueira, que também é o narrador da história, já 

adulto, relata um acontecimento do passado. Nogueira contava com dezessete anos e morava 

na casa do escrivão Meneses para estudar.  

Naquele ano, prolongou sua permanência na Corte (Rio de Janeiro) com o objetivo 

de assistir à Missa do Galo, apesar das férias já terem iniciado. O escrivão Meneses, ainda que 

casado com dona Conceição, uma “santa”, segundo o narrador, mantinha um caso 

extraconjugal com uma mulher separada do marido.  

Na casa, todos sabiam da comborça, inclusive Conceição, sua esposa. Uma vez por 

semana, Meneses encontrava-se com a amante, todavia dizia que ia ao teatro. Na noite de 

Natal foi uma dessas ocasiões em que Meneses foi ao “teatro” e deixou Conceição só. Assim, 

aconteceu o encontro com o jovem Nogueira, enquanto este, em casa, esperava a hora de ir à 

Missa do Galo. Ele, por ingenuidade e inexperiência, não chegou a captar exatamente as 

intenções da pacata, mas traída Conceição. Ela, por sua roupa, seus gestos, suas atitudes, seu 

andar e suas frases ambíguas parecia disposta a seduzir o estudante ingênuo. No entanto, 

nenhum envolvimento explícito ocorreu com eles. Nogueira contou no final que, no ano 

seguinte, o escrivão Meneses morreu de apoplexia. Quanto à Conceição, casou-se novamente 

logo depois com o escrevente juramentado do marido. 

O conto Missa do Galo 
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Fonte: Wikipedia, (2018) 

Machado de Assis (Joaquim Maria Machado de Assis), jornalista, contista, cronista, 

romancista, poeta e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839, e faleceu 

também no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908. É o fundador da cadeira nº. 23 da 

Academia Brasileira de Letras. Ocupou por mais de dez anos a presidência da Academia, que 

passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Filho do pintor e dourador 

Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Foi criado no 

Morro do Livramento, tendo perdido a mãe muito cedo. Sem meios para cursos regulares, 

estudou como pôde e, em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho 

literário, o soneto “À Ilma. Sra. D.P.J.A.”, no “Periódico dos Pobres” datado de 3 de outubro 

de 1854. Em 1856, entrou para a Imprensa Nacional, como aprendiz de tipógrafo, Em 1858, 

era revisor e colaborador no Correio Mercantil e, em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, 

passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. 

 

Após breve demonstração do suporte teórico, seguimos para parte efetiva do 

trabalho: a sequência didática aplicada. 

 

ESTRUTURA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Módulo Ordem das etapas Ações Tempo de duração 
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I – Antecipação da 

leitura 
Primeira 

O professor 

apresenta aos 

alunos o conto 

Missa do galo 

através de eslaides. 

01 aula de 50 

minutos 

II - Verificação 

Primeira 

O professor, através 

de questionamentos 

orais, verificará o 

que os alunos 

entendem sobre o 

que é clássico. 

01 aula de 50 

minutos 

Segunda 

O professor 

entregará um texto 

aos alunos que 

aborda os conceitos 

de clássico para que 

eles façam uma 

leitura silenciosa. 

Terceira 

O professor faz a 

leitura em voz alta. 

(leitura 

compartilhada). 

Quarta 

Os alunos recebem 

um conjunto de dez 

questões sobre o 

que é clássico. 

III – Leitura 

integral 

Primeira 

Os alunos recebem 

cópia do conto 

Missa do galo para 

procederem à 

leitura em voz 

baixa. 

01 aula de 50 

minutos 

Segunda O professor faz a 
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leitura do conto em 

voz alta e os alunos 

o acompanham com 

suas cópias. (leitura 

compartilhada) 

IV – Construção 

das inferências  
Primeira 

O professor 

apresentará partes 

do conto seguidas 

de perguntas que 

promovam as 

inferências. Cada 

fragmento do conto 

será lido em voz 

alta por um aluno 

ou pelo professor. 

A pergunta que 

segue após a leitura 

do fragmento do 

conto poderá ser 

lida pelo professor 

ou pelo aluno. 

 

02 aulas de 50 

minutos 

V – Avaliação 

somativa 

Primeira 

O professor 

entregará uma 

atividade com 

questões sobre o 

conto. Os alunos 

responderão as 

questões 

inferências. 

01 aula de 50 

minutos 

Segunda 

O docente solicita aos 

alunos que escrevam 

um pequeno texto no 

qual comentarão sobre 
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a sequência didática. 

 

I – Antecipação da leitura (uma aula) 

 

Etapa única – apresentação geral da obra através de eslaides 

✓ Demonstração de imagens com significados do nome Missa do galo; 

✓ Contextualização do conto no espaço e tempo – cidade do Rio de Janeiro – 

segunda metade do século IXX. 

✓ Apresentação da presença de variação linguística histórica. 

✓ Discussão sobre o conceito de clássico com imagens ilustradoras para ajudar na 

compreensão. 

✓ Comentários sobre rito de passagem com apresentação de imagens. 

✓ Provocação nos alunos do sentimento de identificação com o personagem da obra. 

 

 
Segundo Cosson (2014, p.54-55), o sucesso inicial da leitura da obra literária 

depende muito da motivação, e esta, acontecerá se houver laços estreitos 

com o texto que vai ser lido. 

 

 

II – Verificação (uma aula) 

 

1ªetapa - Observar sobre o que os alunos sabem a respeito de clássico. 

 

✓ Aferir o que os alunos pensam sobre clássico e os conceitos de velho e novo. 

2ª etapa – Leitura de texto sobre clássico 

✓ Entregar um texto sobre clássico aos alunos para leitura silenciosa. 

3ª etapa – Leitura compartilhada 

✓ Ler o texto em voz alta para os alunos 

Comentar o texto com os alunos. 

4ª etapa – Questões sobre clássico 

✓ Entregar questões sobre o clássico para os alunos responderem 

✓ Conferir e comentar com os alunos as respostas do exercício anterior. 
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Bajard defende que a prática oral do texto não pode ser reduzida a leitura em voz alta. Para 

esse autor, esse conceito não é mais operatório; de um 

lado porque cria confusão na noção de leitura; e de 

outro, porque impede de conferir às práticas vocais do 

texto toda a relevância que merecem. Para o referido 

autor, da decifração à leitura expressiva, a compreensão 

sofreu uma reviravolta em relação à emissão sonora: “Se outrora era considerado imprescindível 

emitir som para entender, mais tarde passou a ser necessário entender para transmitir som”. 

(BAJARD, 1999, p.43). 

 

 

III – Leitura integral (uma aula) 

 

1ª etapa – Leitura silenciosa do conto Missa do galo 

 

✓ Entregar aos alunos uma cópia do conto para leitura silenciosa. 

2ª etapa – Leitura compartilhada 

✓ Fazer a contação do conto para os alunos. 

 

 Solé (1998, p.118,119) explica o que é a leitura  compartilhada: “ A ideia que preside as 

tarefas de leitura compartilhada é na verdade, muito simples: nelas, o professor e os alunos assumem – 

às vezes um, às vezes os outros – a responsabilidade de organizar a tarefa de leitura e de envolver os 

outros na mesma.” 

 

 Solé (1998) apresenta quatro estratégias essenciais para uma leitura produtiva. O professor e 

os alunos devem ler um texto, ou trecho de um texto em silêncio (pode ser em voz alta). Depois o 

professor conduz os alunos através das quatro estratégias básicas: 

 

1 – Primeiro se encarrega de fazer um resumo do que foi lido para o grupo e solicita sua 

concordância. 

2 – Pode pedir explicações ou esclarecimentos sobre determinadas dúvidas do texto. 

3 – Formula uma ou algumas perguntas cuja resposta torna a leitura necessária. 
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4 – Estabelece previsões sobre o que ainda não foi lido – reiniciando-se o ciclo (ler- resumir – 

solicitar esclarecimentos - prever) 

 

IV -– Construção das inferências 

 

Etapa única – leitura de partes do texto 

 

✓ Apresentar aos alunos fragmentos da obra seguidos de questões inferenciais. 

 

Para Oliveira, é um dever do professor motivar os alunos a realizarem 

inferências nos textos que leem: “Cabe ao leitor inferir coisas das coisas que lê. E 

disso os estudantes devem ter consciência” (OLIVEIRA, 2010, p.77). 

 

 

 

 

V – Avaliação somativa (uma aula) 

 

Etapa única – examinar o resultado da leitura 

✓ Entregar aos alunos questões inferências sobre o conto para os alunos 

responderem. 

✓ Comentar as respostas com os alunos. 
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A estrutura da sequência didática possibilita, feitas as devidas adaptações, trabalhar qualquer 

outra obra que assim o professor deseje, uma vez que funciona como uma espécie de molde. 

Por essa razão facilita ao docente conduzir seus alunos ao universo do texto literário com 

bastante tranquilidade. 

 O jogo trilha do galo por sua vez também pode facilmente ser adaptado para 

quaisquer outras narrativas que se pretenda trabalhar. Em decorrência da forma fixa do 

tabuleiro, necessita-se apenas da confecção das questões referentes a obra que se pretenda 

trabalhar em sala de aula. 

 

 

 

FIM DE PAPO 
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ESLAIDES DA ANTECIPAÇÃO – (MODULO I) 

 

 

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 



79 

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  
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Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  
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Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  
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Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 



83 

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 



84 

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  
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Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  

 

 
Eslaide – Antecipação (Modulo I). Fonte: Autoria Própria (2018)  
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ESLAIDES DA CONSTRUÇÃO DE INFERÊNCIAS – (MODULO IV) 

 

 

 
Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   

 
Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   
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Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   

 

 
Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   
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Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   

 

 
Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   
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Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   

 

 
Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   
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Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   

 

 
Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   
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Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   

 

 
Eslaide – Construção de inferências (Modulo IV). Fonte: Autoria Própria (2018)   
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Fonte: Desconhecida (2018) 

 Preliminarmente, foi feita uma avaliação para detectar em que medida os alunos 

fariam abstração das informações explícitas e implícitas, ou seja, pretendemos observar se os 

alunos conseguiriam realizar inferências ao lerem o conto “Missa do galo”. A fim de alcançar 

esse objetivo, confeccionamos um jogo chamado trilha do galo, por meio do qual os alunos 

responderiam questões de verificação após a leitura prévia da obra. O jogo, por seu caráter 

competitivo, de certa forma, compeliu os discentes a lerem o texto, uma vez que, ganharia a 

competição quem acertasse maior número de questões. 

 

Trilha do galo: aproximando os alunos do texto clássico 

 

Maria Cristina Fontes da Cruz 

 

Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.  

(Albert Einstein) 

 

Apresentação  

 

Trilha do galo é um jogo que possibilita fomentar o desenvolvimento da habilidade de 

memorização do aluno. De modo lúdico, faz com que os discentes adentrem ao universo do 

texto literário, assim como, percebam atrativo nessa modalidade textual. É possível inclusive 

que os alunos que não tenham lido o conto se apropriem do conteúdo da obra apenas ao 

JOGO TRILHA DO GALO / AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/
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ouvirem as respostas dos alunos que leram o texto e dessa maneira possam ser despertados 

para também fazer a leitura do conto. 

A intenção de o jogo possuir vencedores é incentivar os jogadores a fazerem a leitura prévia 

do conto antes do início da competição, uma vez que havendo vencedores, estes, serão 

pontuados na disciplina de Língua Portuguesa, logo haverá um motivo o qual incentivará os 

alunos a ler a obra. 

 

Organização 

 

Quantidade de participantes – Máximo de seis (06) jogadores separados por cores dos seus 

peões. 

Tipo de Jogo – Tabuleiro com perguntas e respostas. 

Ganhador – Quem chegar ao final do tabuleiro primeiro. 

Quantidade de ganhadores –02 jogadores ganharão e receberão prêmios em pontos na 

disciplina de Língua Portuguesa. 

 

Descrição do jogo. 

 

O jogo de trilha é desenvolvido em um tabuleiro com casas numeradas nas quais os jogadores 

com peões de cores diferentes percorrem as casas de acordo com o lançamento de dados e a 

instrução da casa em que ele se posiciona até o final das numerações. 

 

Começo do jogo: 

 

O primeiro jogador será escolhido através do jogo de dado de forma que o iniciante da partida 

será aquele que tirar o maior número nos dados em ordem decrescente. No caso de empate no 

número dos dados, serão lançados novamente até que se saiba quem retirou o maior número. 

Depois de escolhida a ordem dos jogadores, começará o jogo percorrendo as casas. Em caso 

de confusão na escolha das cores pelos jogadores terão prioridade em relação à ordem do 

jogo. 

 

Visão do tabuleiro: 
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Fonte: Autoria própria (2018)  

Explicando o tabuleiro: 

 

Cada casa é numerada do “1” até o “62”. Quem passar primeiro pela casa 62 e chegar ao 

número “63”, ganhará o jogo. Os dois primeiros colocados, ocuparão as posições de primeiro 

e segundo lugar com seus respectivos prêmios (pontuação). 

O campo “Cartão” será o local onde ficarão cartões de perguntas para os participantes do 

jogo. Na face oculta, estará a pergunta que será direcionada a algum jogador. Os cartões 

contêm perguntas relacionadas ao texto com as respectivas respostas. O jogador que pegar o 

“cartão pergunta” escolherá outro jogador para fazer a pergunta e verificar se a resposta está 

correta de acordo com a resolução descrita no próprio cartão. 

No campo “Instruções”, local que em que ficam descritos todos os comandos de cada casa, ou 

seja, cada jogador ao cair em determinado número da casa irá a essa tabela para ver o que 

deverá ser feito. Poderá permanecer na casa, responder alguma pergunta, avançará ou 

retroagirá alguma(s) casas. 

 

Execução do jogo: 

 

O jogador lança os dados e a partir do resultado na face, percorrerá até a casa de número dos 

dados e irá à tabela ver qual é o comando da referida casa. Supondo que o comando seja 

“avança duas casas” o jogador avançará e novamente verificará na tabela qual o outro 

comando, supondo que seja “pergunta” o jogador que caiu nessa casa retirará um “cartão” e 
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irá escolher algum jogador pra fazer a pergunta, (não pode ser o último a responder, terá que 

escolher outro, no caso de mais de dois participantes). Após ler a pergunta o jogador dará a 

opção de “Sorte ou Pergunta”. Sorte é quando o jogador que irá responder não sabe a 

resposta, porém terá a oportunidade de lançar os dados no lugar de responder e caso consiga 

obter “um par de seis” nos dados, ou seja, ambos os dados resultarem com a face pra cima 

com o número seis, ouvirá a resposta e avançará três casas. Pergunta é quando ao ouvir a 

pergunta, o outro jogador responderá de forma direta e caso acerte avançara seis casas. Em 

ambas as situações caso erre a pergunta ou não obtenha o “par de seis” nos dados 

permaneceram na sua casa e passará pra o próximo jogador em ordem. 

Há ainda possibilidades de cair em casas que o jogador permanecerá parado ou recuará 

casa(s). 

 

 

QUESTÕES DE VERIFICAÇÃO PARA O JOGO TRILHA O GALO 

 

1) Qual o nome dos personagens principais do conto? 

2) Quantos anos tinha Nogueira quando teve a conversação inesquecível com Conceição? 

3) Qual era o grau de parentesco do escrivão Menezes com Nogueira? 

4) Quantas mulheres havia na casa de Menezes? 

5) Nogueira era oriundo de que lugar? 

6) Qual o objetivo de o personagem Nogueira vir morar no Rio de Janeiro na casa do escrivão 

Menezes? 

7) A que horas as pessoas da família do escrivão Menezes costumavam e dormir? 

8) Qual era a expressão que faziam as escravas e a mãe de Conceição sempre que Nogueira 

pedia para ir ao teatro com Menezes? 

9) Dentro do contexto linguístico referente ao conto Missa do Galo o que significa comborça? 

10) Quais foram as primeiras reações de Conceição ao saber da existência da comborça? 

11) Como era o temperamento de Conceição? 

12) Em qual espaço tempo ocorreu a narrativa? 

13) A porta da casa do escrivão Menezes tinha quantas Chaves? 

14) O que fazia Nogueira enquanto esperava a hora de ir à Missa do galo? 
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15) Qual obra Nogueira lia enquanto esperava a hora da missa? 

16) A que horas provavelmente Conceição foi conversar com Nogueira antes dele ir à missa? 

17) Qual era o traje que Conceição usava ao se aproximar de Nogueira antes deste ir à missa? 

18) Qual livro Conceição perguntou se Nogueira já tinha lido? 

19) Durante a conversa que Nogueira teve com Conceição, qual parte do corpo, esta, deixa 

mostrar e encanta Nogueira? 

20) Quem é o autor do conto “Missa do galo”? 

21) Em que ano foi publicado o conto “Missa do galo”? 

22) De que morreu o escrivão Menezes? 

23) Qual o apelido do marido da personagem Conceição? 

24) Qual o foco narrativo do conto “Missa do galo”, ou seja, qual o tipo de narrador? 

25) Quantas vezes o personagem Nogueira foi ao teatro no contexto da narrativa?  

26) No início do conto, Machado de Assis ressalta que há certa desigualdade de idade entre os 

personagens Nogueira e Conceição. De quantos anos é essa diferença?  

27) Cite alguma característica física da personagem Conceição. 

28) Durante a conversação das personagens principais, Conceição dá volta à mesa, com isso o 

que Nogueira pôde ver a furto? 

29) Na sala onde Nogueira estava esperando a hora de ir à missa havia dois quadros na 

parede.  O que retratavam essas gravuras? 

30) Com quem o personagem Nogueira planejava ir à missa do galo? 

 

RESPOSTAS DAS QUESTÕES DO JOGO 

 

1- CONCEIÇÃO / NOGUEIRA 

2- 17 ANOS. 

3- O ESCRIVÃO HAVIA SIDO CASADO COM UMA DAS PRIMAS DE NOGUEIRA 

4- 04 MULHERES ( CONCEIÇÃO E A MÃE, 2 ESCRAVAS) 

5- MANGARITIBA 

6- FAZER OS ESTUDOS PREPARATÓRIOS 

7- DEZ HORAS DA NOITE TODOS IAM PARA OS QUARTOS, DEZ E MEIA A CASA 

DORMIA. 

8- A SOGRA FAZIA UMA CARETA E AS ESCRAVAS RIAM A SOCAPA 
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9- AMANTE DE MENEZES 

10- A PRINCÍPIO PADECERA, DEPOIS RESIGNARA-SE. 

11- TEMPERAMENTO MODERADO 

12- 1861 OU 1862 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

13-  03 CHAVES 

14- LIA UM LIVRO 

15- OS TRÊS MOSQUETEIROS 

16- ONZE HORAS DA NOITE 

17- UM ROUPÃO BRANCO 

18-  “A MORENINHA” 

19- METADE DOS BRAÇOS 

20- MACHADO DE ASSIS 

21- 1862 

22- APOPLEXIA 

23- CHIQUINHO 

24- NARRADOR EM PRIMEIRA PESSOA ( AQUELE QUE FAZ PARTE DA    

NARRATIVA) 

25- NENHUMA VEZ 

26- 13 ANOS 

27- MAGRA, PELE MUITO BRANCA 

28-  O BICO DAS CHINELINHAS 

29- MULHERES, UMA ERA CLEOPÁTRA  

30- COM UM VIZINHO 

 

 

QUESTÕES SOBRE O CLÁSSICO 

Aluno:_________________________________________________________________ 

 

1 – Você ouviu falar em Romeu e Julieta? Se a resposta for afirmativa, diga onde ou como e o 

que sabe dessa história. 

 

2 – Diga, com suas próprias palavras, o que você compreendeu sobre uma obra clássica.  

 

3 – Uma boa música, um bom filme ou mesmo um bom livro que tenham sido produzidos há 

mais de cinquenta anos pode ser visto como velho ou fora de moda? Por quê? 
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4 - De que forma deve ser feita a leitura de um texto clássico, sem pressa ou rapidamente? Por 

quê? 

 

5 – Cite outras manifestações artísticas que possam ser consideradas clássicas. 

 

6 – Qual seria um critério para se reconhecer um texto como clássico? Justifique. 

 

7 - Músicas como Asa Branca e Meu papagaio podem ser consideradas obras clássicas? Por 

quê? 

 

8 - Histórias em que um casal adolescente vive um romance proibido por suas famílias 

aparecem em novelas, filmes, músicas. Já viu alguma história aparentemente baseada nessa 

obra de Shakespeare? Dê exemplos. 

 

9 –  “O clássico, apesar da distância temporal, permanece atual e possibilita novas leituras e 

inferências.” O que significam essas novas leituras a que o texto se refere? 

 

10 – No futebol e nas demais modalidades esportivas o que é considerado um clássico?  

 

 

Questões de inferência sobre o conto Missa do Galo. 

Aluno:________________________________________________________________ 

 

1 - Através da leitura do conto é possível inferir se o escrivão Menezes e Conceição tinham 

uma vida conjugal feliz? Por quê? 

 

2 - Por que razão Nogueira nunca esqueceu a conversação que teve com Conceição mesmo 

passando tantos anos? 

 

3- Por que o escrivão Menezes quando ia à casa de sua amante usava o termo Ir ao teatro? 
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4- O que representava a careta que a sogra fazia ao ouvir o genro dizer que ia ao teatro? 

 

5 - O texto Missa do Galo fala que Conceição era uma santa porque esquecia muito 

facilmente os esquecimentos do marido. Que esquecimentos seriam esses? 

 

6 - No que se refere à fidelidade do escrivão Menezes, Machado de Assis diz que Conceição 

dava para maometana e aceitaria um Harém com as aparências a salvas. O que quer dizer 

aceitar um harém com as aparências em salvas? 

 

7 - O conto disse que Conceição não sabia odiar pode ser até que não soubesse amar. 

Conceição amava o marido? 

 

8 - Qual seria a razão de Conceição esperar chegar às 11 horas da noite para ela vir conversar 

com Nogueira? 

 

9 - Ao ser interrogado se tinha sido acordada por conta de algum barulho Conceição fala que 

acordou por acordar, no entanto, Nogueira não acredita. Diz que os olhos dela não eram de 

uma pessoa que acabara de dormir.  Por que será que Conceição mentiu? 

10 - O narrador do conto o próprio Nogueira disse que durante a conversa com Conceição de 

vez em quando, esta umedecia os lábios com a língua. Teria ela algum propósito ao fazer 

isso? 
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