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RESUMO: Levando em conta que ler é muito mais que decodificar signos linguísticos, mas um processo
dialógico que exige do leitor uma atitude responsiva em relação ao texto, entendemos que a compreensão
textual depende da ação entre escritor e leitor. Por essa razão, é perfeitamente compreensível a
complexidade de ensinar e aprender a ler. Diante disso, o Centro de Estudos em Leitura e Literatura
Infantil e Juvenil (CELLIJ), vinculado à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual
Paulista (FCT/UNESP), Campus de Presidente Prudente, conta com alguns projetos de pesquisa que visam
o ensino da compreensão leitora. Neste artigo, apresentamos alguns resultados obtidos no projeto
“Estratégias de Leitura”, os quais apontam para a importância de a escola elaborar um trabalho planejado
cujo foco seja o ensino de estratégias de leitura.
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ABSTRACT: Taking into account that reading is much more than decoding linguistic signs, but a dialogic
process which requires a responsive attitude from the readers in relation to the text, we believe that the
comprehension of texts depends on the action between writer and reader. Thus, it is easy to understand
the complexity of teaching and learning to read. In this context, the Study Center in Reading and
Children’s and Juvenile Literature [Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil], part of
São Paulo State University [Universidade Estadual Paulista], Presidente Prudente Campus, counts on
research projects which aim to teach reading comprehension. This paper shows some outcomes obtained
from the project “Strategies of Reading” [Estratégias de Leitura], which point out to the importance of a
planned work whose focus is teaching strategies of reading.
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Introdução

As novas teorias do texto e da linguagem consideram que toda comunicação verbal é um processo
dialógico que ocorre por meio de gêneros. Compreendem-na, ainda, como forma de “inter-ação”, visto que
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a compreensão depende da ação mútua entre os interlocutores de dada situação comunicativa. Essa
compreensão tende a ser mais exigente quando a interação ocorre mediante o uso da língua escrita, pois a
construção de sentidos é dificultada pelas distâncias temporal, espacial e cultural existentes entre escritor
e leitor bem como pela ausência de entonação e de linguagens não-verbais, características da fala. Desse
modo, compreendemos o desafio de ensinar e aprender a ler.

Por essa razão, o Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ) dedica-se em
executar projetos de pesquisa cujos objetivos principais são promover ações mediadoras de estímulo à
leitura literária e desenvolver habilidades e competências leitoras. No caso do projeto “Estratégias de
leitura”, buscamos atingir tais objetivos a partir do ensino de estratégias de compreensão leitora.

O projeto atende a duas escolas do município de Presidente Prudente – SP, uma pública e outra privada.
Em ambas as instituições, o projeto recebe alunos do 5º ano, sendo duas turmas na escola pública e uma
na particular. As duas unidades de ensino ficam localizadas em bairros considerados bons.

“Estratégias de leitura” é composto de quatro acadêmicos do curso de Pedagogia, dois mestrandos e um
doutorando em Educação, todos discentes da FCT/UNESP, Campus de Presidente Prudente. É coordenado
pela Professora Livre-Docente Renata Junqueira de Souza, da mesma instituição. Os integrantes do grupo
encontram-se semanalmente para discussão de textos teóricos acerca de linguagem e ensino bem como
para preparação das atividades a serem aplicadas.

Neste artigo, trazemos alguns resultados que, embora parciais, nos fazem notar a importância de um
trabalho sistematizado com estratégias de leitura para que os alunos construam sentidos que vão além do
texto em sua imanência e tenham consciência, ainda, do processo da própria compreensão. Antes disso,
no entanto, consideramos necessárias algumas reflexões sobre leitura, não apenas para embasar o
estudo, mas também para explicitar ao leitor a orientação teórico-metodológica aqui adotada.

Leitura e ensino

Foi somente em meados da década de 80 que o conceito de letramento adentrou ao Brasil. Desse modo, o
ensino da leitura no país, até pouco tempo, baseava-se nos estudos estruturalistas da língua. Isso sem
mencionar as práticas educacionais atuais ainda arraigadas ao passado.

Há quase um século, já dizia Bakhtin (2011, p. 316) que “ver e compreender o autor de uma obra significa
ver e compreender outra consciência, a consciência do outro e seu mundo, isto é, outro sujeito”. Por outro
lado, mesmo depois de todo esse tempo, mesmo depois de trinta anos da chegada do letramento ao
Brasil, e mesmo depois da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) nos anos 90
(documento que considera o texto como atividade interativo-comunicativa produtora de sentido), ainda
assim é admissível concordar com Solé (1998, p. 35), quando diz que na escola “não se ensina a
compreender”, porque logo que as crianças podem, com o auxílio do professor, enfrentar textos
adequados para elas, o ensino de leitura resume-se a elaboração de algumas perguntas relacionadas ao
conteúdo do texto.

Para a autora supracitada, a atividade de pergunta-resposta, diferentemente de como categorizam os
manuais, os guias didáticos e os docentes, não se refere a uma atividade de compreensão leitora, mas diz
respeito à avaliação da compreensão leitora. Afirma isso porque a formulação de perguntas sobre o
texto lido permite que professor obtenha “um balanço do produto, uma avaliação do que foi compreendido
[...]. Entretanto, não se intervém no processo que conduz a esse resultado, não se incide na evolução da
leitura para proporcionar guias e diretrizes que permitam compreendê-la” (SOLÉ, 1998, p. 35).

Desse modo, autores como Solé (1998) e Girotto e Souza (2010) defendem a importância de se ensinar
estratégias de compreensão leitora, isto é, de se ensinar os atos de leitura, os procedimentos necessários
para produzir sentidos de textos escritos.
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Estratégias de leitura e ensino

As estratégias de leitura podem ser definidas como um procedimento, “um conjunto de ações ordenadas e
finalizadas, isto é, dirigidas à consecução de uma meta” (SOLÉ, 1996, p. 68), não funcionando, no
entanto, como “receita” para ordenar a ação, mas possibilitando avançar seu curso em função de critérios
de eficácia. Trata-se de ações que bons leitores utilizam, consciente ou inconscientemente, para auxiliá-los
na compreensão de textos. Desse modo, autores como Solé (1996), Girotto e Souza (2010) e Santos e
Souza (2011), propõem não apenas o trabalho com as estratégias, mas o seu ensino, de modo que os
alunos possam ter conhecimento e controle sobre o próprio pensar.

Nesse sentido de conhecer e controlar o próprio conhecimento, Girotto e Souza (2010), a partir da
metacognição, apontam para a necessidade de se ensinar os atos de leitura. Não se trata, então,
tão-somente de avaliar a compreensão dos alunos, mas de ensiná-los quais são os procedimentos que
podem levá-los à compreensão. Para tanto, as autoras supracitadas apresentam seis estratégias de
leitura: conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e síntese.

A estratégia de conexões pode acontecer de três maneiras diferentes: a) conexão texto-leitor – quando o
leitor relaciona o que está lendo com passagens de sua vida; b) conexão texto-texto – a associação feita
entre o texto que está lendo e outro lido anteriormente. Vale lembrar que em alguns casos de
intertextualidade como a paródia e a reformulação, conhecer o texto ao qual o material de leitura atual se
remete é essencial para que o leitor compreenda a intencionalidade do autor. No entanto, ainda que o
texto não dependa de outro para que haja sentido, a estratégia de conexão texto-texto pode contribuir
para uma melhor compreensão textual; c) conexão texto mundo – refere-se à ligação entre o texto lido e
acontecimentos mundanos, mais globais.

A inferência trata de deduções, de conclusões que os leitores podem tirar a partir de indícios do texto e de
seus conhecimentos prévios. Muitas vezes, é a inferência que dá sentido ao lido. Inferir requer uma
interpretação que não está explícita no texto, mas que é fundamental para compreensão. Nas palavras de
Koch (2011, p. 28), “[...] é em grande parte através das inferências que se pode (re)construir os sentidos
que o texto implicita”. Sobre o tema, Marcuschi (2011, p. 95), ainda que com foco na modalidade oral, diz
que “[...] as inferências na compreensão de texto são processos cognitivos nos quais os falantes ou
ouvintes, partindo da informação textual e considerando o respectivo contexto, constroem uma nova
representação semântica”. E continua: “[...] as inferências introduzem informações por vezes mais
salientes que as do próprio texto” (MARCUSCHI, 2011, p. 95).

A visualização é a elaboração de imagens mentais a partir do texto e de experiências pessoais.
Visualiza-se para construir sentidos e, por isso, ao visualizar, o leitor também infere significados, tornando
o abstrato em concreto. A visualização permite ao leitor, ainda, completar, a partir das dicas do texto,
informações ausentes. Além disso, quem lê pode “criar imagens mentais que vão além de visualizar”
(GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 89 – grifo das autoras), utilizando todos os sentidos para produzir sentidos
ao texto.

A estratégia de questionamento ou perguntas ao texto ajuda o leitor a desfazer confusões, a analisar e a
deduzir. “Bons leitores estão sempre lendo em voz alta e fazendo perguntas ao material de leitura, uma
ação que pode ajudar a explicar alguns aspectos confusos da narrativa, a encontrar respostas, a solucionar
problemas e a localizar informações específicas no texto” (SANTOS e SOUZA, 2011, p. 33). É notório
salientar que não se trata de elaborar uma série de perguntas a serem respondidas após a leitura do
texto, pois tal procedimento serviria para avaliar a compreensão do aluno e não para intervir no processo
de aprendizagem da leitura, foco do ensino das estratégias.

Sumarizar é determinar as ideias essenciais em um texto. Isolar os detalhes das informações principais
não é tarefa fácil, pois o leitor iniciante tende a considerar o que é mais importante de acordo com o que
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mais se identifica. Sendo assim, é papel do professor apoiar o aluno nessa decisão. Difere-se, porém, das
práticas de resumo usuais na escola, já que não se trata apenas de elaborar uma sumarização após o
término da leitura, mas de ir decidindo, enquanto lê-se, o que é mais importante. E isso implica, muitas
vezes, retomar parágrafos ou frases, a fim de desfazer uma confusão, de relembrar algo que seja
essencial para continuar a leitura.

Sintetizar é, além de determinar as partes mais importantes, incluir conhecimentos prévios ao texto,
reconfigurando-o e construindo sentidos. Para Girotto e Souza (2010, p. 103), “enquanto os leitores
aperfeiçoam a informação do texto em pequenas ideias importantes ou conceitos mais amplos, podem
formar uma opinião particular ou uma nova perspectiva que os levam a novas conexões”.

Todas as estratégias acima apresentadas dependem da ativação do conhecimento prévio do leitor, pois
seria impossível conectar, inferir, visualizar, questionar, sumarizar ou sintetizar sem utilizar
conhecimentos construídos antes da leitura do texto.

Para a realização do ensino das estratégias sugeridas, as autoras supracitadas estruturam oficinas na
seguinte maneira: 1) aula introdutória; 2) prática guiada; 3) leitura independente; e 4) avaliação.

A aula introdutória é o momento em que o professor explica aos alunos a estratégia que será ensinada.
Para isso, modela como usá-la efetivamente, verbalizando seus pensamentos, enquanto lê, com o intuito
de mostrar como pensa ao fazer uso da estratégia. Nesse momento, o desafio do educador é tornar o
implícito em explícito. Como descrevem Girotto e Souza (2010, p. 61-62), “[...] é como se o docente
apresentasse aos alunos um filme do que se passa em sua mente no momento da leitura [...]. Assim, as
crianças têm a oportunidade de compreender os processos mentais utilizados pelo professor durante a
leitura”.

A prática guiada acontece em pequenos grupos constituídos por três a seis alunos. O professor apresenta
os textos selecionados que são lidos silenciosamente. “Nesta etapa, professor e alunos praticam a
estratégia juntos em um contexto de leitura partilhada, refletindo por meio do texto e construindo
significados através da discussão” (GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 62). Assim, o docente pode entregar um
roteiro que conduzirá a conversa. Para que os alunos falem, pensem e escrevam sobre o que leram, o
professor pode planejar um trabalho de sistematização do aprendido, utilizando instrumentos como
“cartazes âncoras”, “folhas do pensar”, “teias de personagens”, “gráficos organizadores” etc. (GIROTTO e
SOUZA, 2010).

A leitura independente é o momento em que os alunos tentam praticar a estratégia livremente, após
terem praticado com o professor e com os outros colegas. “Nessa etapa, o professor, ao propor, pela
primeira vez, a leitura independente, mostra aos alunos como fazê-la” (GIROTTO e SOUZA, 2010, p. 63).
Os alunos precisam receber feedbacks regularmente, tanto do professor como de seus colegas.

Na avaliação, cabe ao professor mediatizar um julgamento sobre a oficina de leitura, avaliando a utilidade
da proposta, a recepção dos alunos, a continuidade ou não dessa prática. Cabe a ele também retomar o
processo de leitura, na tentativa de verificar o quê, para quê, como e em que momento os alunos
utilizaram a referida estratégia de leitura.

Resultados parciais

Os resultados parciais aqui apresentados dizem respeito à aplicação de uma das atividades elaboradas
pelo projeto para o ensino das estratégias. Tal atividade foi aplicada em duas salas de 5º ano de uma
escola municipal de Presidente Prudente. Em uma das turmas, havia 32 alunos e 31 em outra, resultando
63 alunos. Trata-se do primeiro contato dos alunos com as estratégias.

Estratégia e textos selecionados
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No primeiro contato dos alunos com o projeto, escolhemos trabalhar com a estratégia de conexão e o
gênero conto. Assim, aplicamos as conexões texto-leitor, texto-texto e texto-mundo a partir de dois
contos de Andersen (1981): “Os saltadores” e “João-Pato”.

Por dentro dos contos

a) “Os saltadores”, de Andersen.

É a história de três insetos que por meio de uma competição queriam ver quem pulava mais alto, já que
cada um deles tinha uma característica semelhante de eximis saltadores. São eles: A Pulga, o Gafanhoto e
a Cigarra. Todos foram convidados para prestigiarem tal evento. O rei, com o intuito de premiar o
vencedor, concedeu a mão de sua filha em casamento.

O primeiro competidor a saltar foi a Pulga. Ela pulou tão alto que ninguém conseguiu enxergá-la. O
segundo foi o Gafanhoto. Ele era o mais pesado, mas sabia se portar a altura. Quando foi saltar, conseguiu
chegar apenas a metade do salto da Pulga e, para piorar um pouco mais a sua situação, o Gafanhoto caiu
bem no rosto do rei, que ficou furioso e o desclassificou. Por fim, chegou a vez da Cigarra. Ela ficou parada
por muito tempo sem demonstrar reação nenhuma. Alguns diziam até que ela tinha desistido, no entanto,
após algum tempo, ela saltou e caiu bem no colo da filha do rei, aquele que era justamente o prêmio para
o vencedor da competição. Presenciando tal fato, o rei decretou a Cigarra como a vencedora da
competição, pois argumentava que era preciso ter esperteza e sabedoria para saltar como este inseto o
fez.

É bastante fácil identificar a temática de competição presente no texto logo no início da narrativa, mas é
interessante destacarmos, ainda, o tema casamento. Não um casamento que gira em torno de um amor
verdadeiro, mas resultado de uma competição. Outra temática a se destacar, embora mais difícil de ser
identificada, sobretudo por leitores iniciantes, é o abuso de poder. É possível perceber isto, uma vez que
na narrativa não está presente em nenhum momento a fala da princesa, sendo seu pai dono de seu corpo
e sua vontade. Além disso, embora o rei tenha combinado que venceria quem saltasse mais alto, usou de
seu poder para mudar de ideia mesmo após a competição.

b) “João-Pato”, de Andersen

Conta a história de um homem que tinha três filhos. Os seus dois primeiros eram bastante cultos, letrados
e tinham uma boa argumentação. Eles queriam pedir em casamento a filha do rei, pois estava havendo
uma seleção de rapazes para escolher um marido para a princesa do reino e a condição era ter boas
habilidades comunicativas. Então, decidiram ir ao castelo para se apresentarem à princesa. O pai deu a
cada um de seus dois filhos um cavalo. Ao primeiro filho, deu um cavalo negro e, ao segundo, um cavalo
branco. E eles seguiram viagem até a morada da princesa.

João-Pato era diferente de seus dois irmãos: não era letrado, culto, nem sabia falar direito e, por isso, seu
pai se recusou a dar a ele um cavalo para conquistar a princesa, mas, mesmo assim, ele não desanimou:
pegou o seu bode e seguiu viagem atrás de seus dois irmãos.

Quando chegaram ao reino, foram se apresentar a princesa. Toda a população se aglomerava em torno do
castelo e via a princesa descartando um por um. Chegou a vez do primeiro irmão. Ele, com toda a sua
inteligência e sabedoria, na hora em que esteve frente a frente com a sua amada não conseguiu se
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lembrar de nada e foi eliminado pela princesa. O segundo irmão, semelhante ao primeiro, se esqueceu de
tudo o que iria dizer e, além disso, ficou gaguejando, sendo igualmente rejeitado pela princesa. Logo em
seguida, chegou João-Pato. Com simpatia e sem nenhuma timidez, agradou a princesa, que não apenas se
encantou com ele como também o pediu em casamento. João-Pato se casou, virou rei e sentou no trono, e
no outro dia os jornais noticiaram estes acontecimentos.

Está em destaque no texto a questão da exclusão entre as pessoas, até mesmo entre familiares, pois o pai
decide dar aos seus filhos mais velhos cavalos para irem até o castelo da princesa, mas não tem a mínima
intenção de ajudar João-Pato, o iletrado. Outra temática que o texto aborda é o casamento. Não um
casamento resultado de amor e paixão, mas em virtude de interesses, em que o que realmente importa é
o status social e econômico que uma pessoa precisa ter para se considerar feliz. Por fim, mas não menos
importante, um tema presente no nosso dia-a-dia é a questão da timidez ao falar em público. Os dois
irmãos de João-Pato, mesmo cultos e com poder de argumentação, tentam falar com a princesa, mas não
conseguem, o que acabou os prejudicando.

Modelagem

Antes de propriamente iniciarmos a modelagem, definimos o termo “estratégia” a partir do conhecimento
prévio dos alunos. Assim, relacionamo-la com leitura, explicando que bons leitores utilizam estratégias de
leitura, as quais os ajudam a compreender o texto. Posteriormente, e mais uma vez partindo do
conhecimento prévio dos alunos, conceituamos a estratégia de conexão.

Iniciamos, então, a modelagem com o conto “Os saltadores”. O texto foi projetado em PowerPoint e,
durante a leitura, fazíamos nossas conexões com acontecimentos pessoais, com outras leituras e com o
mundo.

Prática guiada

Terminada a modelagem, retomamos o conceito de conexão com os estudantes e explicamos a atividade a
ser por eles realizada. Frisamos que eles deveriam fazer apenas as conexões que entendessem,
deixando-os a vontade no momento da atividade, de modo que fizessem a quantidade e o tipo de
conexões que conseguissem.

Para esta atividade, usamos o conto “João-Pato”. O texto foi distribuído aos alunos, que leram-no
silenciosamente e discutiram com os colegas sobre possíveis conexões. Em alguns momentos, foi
necessária a intervenção dos pesquisadores. Para a sistematização da atividade, entregamos a cada aluno
uma “folha do pensar” (GIROTTO e SOUZA, 2010), onde os alunos deveriam escrever determinado trecho
do texto ou palavra-chave, com o que eles associaram tal passagem e o tipo de conexão feita, como
podemos ver em alguns exemplos:

Quando eu li... Me lembrei de... Conexão feita
(1) “Princesa” “Cinderela” “texto-texto”

(2) “Rodeavam o castelo” “jornal” “texto-mundo”
(3) “Casamento” “amor” “texto-texto”

(4) “competição” “leitor”
(5) “João-Pato” “jogador Pato” “Texto-Mundo”

Dos 63 alunos que participaram dessa oficina, 30 fizeram apenas 01 ou 02 conexões. 11 conectaram 03 ou
04 vezes durante a leitura e 16 alunos conseguiram utilizar a estratégia mais de 04 vezes. 06 alunos não
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conectaram. A maioria dos educandos fez conexão texto-leitor. Alguns utilizaram a estratégia, mas
categorizaram-na erroneamente, como podemos ver no caso (3) da tabela acima, em que o aluno pensou
ter feito uma conexão texto-texto quando se trata de texto-mundo. No caso (2), embora jornal seja um
texto e, assim, tratar-se-ia de uma conexão texto-texto, entendemos que aluno tenha se remetido a
algum acontecimento global que tenha sido noticiado. Muito embora no caso (4) o aluno não tenha
utilizado trechos do texto, entendemos que ele tenha compreendido a ideia geral. A palavra lembrada
pode ter sido a mesma lida.

Ainda que quase todos (57 alunos) tenham feito conexões, não conseguiram aproveitá-las para ampliar o
significado do texto. No entanto, é possível, a partir de suas conexões, que o mediador intervenha no
processo de compreensão. No exemplo (3), “casamento” fez o aluno lembrar-se de “amor”, mas será todo
casamento um caso de amor? O casamento de João-Pato e da princesa é resultado de um amor? Que será
que o casamento dessa narrativa pode representar na nossa realidade? No exemplo (5), o aluno
lembrou-se do jogador de futebol Pato ao ler “João-Pato”. Se Alexandre Pato foi assim apelidado por ter
nascido na cidade de Pato Branco, teria João-Pato a mesma origem? Qual seria, então, o motivo de o
personagem ter tal nome? São esses tipos de reflexões que sugerimos que sejam levantadas, de modo
que os alunos utilizem suas conexões para ampliar a leitura inicialmente feita.

Nos exemplos abaixo, todos de um mesmo aluno, podemos notar a dificuldade extrema de “sair do texto”:

Quando eu li... Me lembrei de... Conexão feita
(6) “rapaz” “homem” “texto-leitor”
(7) “cavalo” “animal” “texto-mundo”
(8) “texto” “história” “texto-leitor”

Como vemos, o aluno procurou sinônimos e não uma relação entre o trecho lido com acontecimentos
pessoais, intertextuais ou mundanos. Parece-nos que a compreensão ficou situada no nível semântico.
Isso nos mostra a necessidade de mediações de leitura que vão além da pergunta-resposta.

Avaliação

Na avaliação, retomamos o processo de leitura com os alunos e questionamos sobre a utilidade da
proposta e sobre sua continuidade ou não. Os alunos afirmaram ter gostado da estratégia de conexão e
manifestaram preferência pelas conexões de texto-leitor e texto-texto, confessando que a de texto-mundo
havia sido difícil. Percebemos, com isso, que ainda que se trate de um mesmo procedimento (de relacionar
determinado texto com algo fora dele), há mais chances de os alunos compreenderem a estratégia se
forem trabalhadas, em um primeiro momento, individualmente. Notamos, ainda, a dificuldade que os
alunos têm de relacionar a leitura com acontecimentos mais globais.

Considerações finais

As reflexões deste trabalho consideram a leitura como atividade de produção de sentidos, já que a
compreensão não depende apenas de conhecimentos linguísticos, mas de conhecimentos prévios e de
estratégias que facilitam a interação entre escritor e leitor.

Nesse sentido, entendemos que a elaboração de perguntas para serem respondidas pelos alunos após
determinada leitura trata-se de avaliação e, por isso, o ensino da compreensão não pode se limitar a isso.
Defendemos, assim, o ensino dos atos de leitura, a fim de intervir no processo e não apenas obter um
balanço do produto.

A partir da análise dos dados, notamos a dificuldade de os alunos compreenderem aspectos fora do texto,
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relacionando a leitura com o mundo. Além disso, vimos, ainda que mediante de um recorte, que as
estratégias podem possibilitar meios para que o professor intervenha no processo de leitura.

Para concluir, é importante frisar que não é aplicando uma única vez que os alunos conseguirão utilizar as
estratégias no dia-a-dia. Ademais, o objetivo principal não é que o educando saiba definir as estratégias,
mas que possa utilizá-las para compreender o que lê.

É notório salientar, ainda, que embora o ensino das estratégias exija que elas sejam ensinadas
isoladamente, leitores podem conectar, inferir, visualizar, questionar, sumarizar e sintetizar um mesmo
texto, dependendo de seu conteúdo. Assim, cabe ao professor escolher a atividade de compreensão que
deseja que seus alunos aprendam e selecionar (um) texto(s), que requeira(m) predominantemente tal
estratégia.
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