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RESUMO: O artigo é resultado  da pesquisa realizada a partir do estudo do livro ”O 

Carteiro  Chegou”,  de  Janet  &  Allan  Ahlberg.  Para  isso,  utilizamos  algumas 

estratégias de leitura tal como abordadas por Koch. Estas consistiram em trabalhar 

mecanismos para  estimular  a compreensão da leitura  dos contos de fadas, assim 

como, estratégias  de leitura focadas  na   intertextualidade. O livro que utilizamos 

como  objeto  de  trabalho traz  releituras  de  Chapeuzinho  Vermelho,  A Cinderela, 

Cachinhos  Dourados  e  os  Três  ursos.  As  estratégias  de  leitura  têm objetivo  de 

aprofundar  alternativas  motivadoras  no  ensino-aprendizagem  considerando-as 

atividades de  construção de  sentidos  a  partir  do  texto  e  as  novas significações 

atribuídas  aos  contos  na  obra  O  Carteiro  Chegou.  Na  intervenção,  realizou  -se 

leituras e discussão dos contos tradicionais,  e, em seguida, a relação intertextual 

com os contos da obra de Janet & Allan Ahlberg. As estratégias de leitura foram 

aplicadas  nas narrativas  do  livro  selecionado e  apresentadas  como  recursos 

necessários  e  eficientes  para  enfrentar  com segurança,  confiança  e  interesse  a 

atividade de leitura a ser realizada de forma autônoma pelos leitores que poderão 

também utilizá-las em outros textos. 
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INTRODUÇÃO

Este  estudo   sobre  “Ensino  Aprendizagem  de  Estratégias  de  Leitura dos 

(Contos  de  Fadas)”,  foi  desenvolvido  devido  à  necessidade  de  a  leitura estar 

presente em nosso trabalho com os alunos, em nossa vida, no dia-a-dia. O trabalho 

teve por  finalidade  reforçar  o desenvolvimento e as práticas de leituras dos contos 

de  fadas,  aprofundando-as,  fazendo  com  que  os  alunos  façam  as mesmas 

atividades  diárias de maneira prazerosa contribuindo assim para o enriquecimento 

do vocabulário, desenvolvendo a fala e a escrita.

Sem dúvida alguma, o estudo sobre leitura compõe um mosaico de teorias e 

conceitos pertencentes a várias áreas do conhecimento, pressupõe abordagem mais 

profunda do processo dinâmico do ato de ler.  Isso porque a leitura da palavra é 

sempre precedida da leitura de mundo. Aprender a ler, escrever é, antes de tudo, 

aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto.

Nosso entendimento considera a leitura como uma forma de ampliar a visão 

de mundo, como uma prática social, com objetivo de contribuir  com a formação do 

senso crítico dos estudantes, jovens e adolescentes do nosso mundo. As leituras, as 

histórias, são atividades essenciais na vida dos mesmos, enquanto crianças deste 

século. É através delas que começam adquirir informações, que se cria e se constrói 

uma diversidade  de interpretações e entra em contato com as novas descobertas 

dos jovens em seu convívio social em geral.  Essa maneira de se perceber a leitura 

enquanto  prática  contribui  para  a  construção do senso crítico  no leitor,  ou  seja, 

contribui para a formação de um leitor apto a participar ativamente do meio social.

O  ato  de  ler  é,  fundamentalmente,  um ato  de  conhecimento.  E  conhecer 

significa perceber mais continuamente as forças e as relações existentes no mundo 

da natureza e no mundo dos homens. 

Nessa conjuntura, ao voltar nosso olhar à prática da leitura, escolhemos focar 

na  questão  da  intertextualidade,  segundo  KOCH  (2008),  o  fenômeno  da 

intertextualidade é um elemento importante no processo de leitura, pois se refere às 

relações que um texto mantém com os outros textos, para produzir sentidos. Por 

isso, acreditamos que trabalhar a intertextualidade a partir da obra selecionada pode 



contribuir com a prática de leitura em sala de aula, bem como, com a formação de 

leitores. 

Texto é lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele 

se constituem e são constituídos; por meio de ações, constroem objetos de discurso 

de  sentido,  ao  operarem  escolhas  significativas  entre  as  múltiplas  formas  de 

organização textual e as diversas possibilidades de seleção lexical que a língua lhes 

põe à disposição. Além disso, a leitura de um texto exige muito mais que simples 

conhecimento  linguístico  compartilhado  pelos  interlocutores:  o  leitor  é, 

necessariamente,  levado  a  mobilizar  uma  série  de  estratégias  tanto  de  ordem 

linguística como de ordem cognitivo-discursiva, a fim de levantar hipóteses e validá-

las.  Nesse  processo,  o  autor  e  leitor  devem ser  vistos  como  “estrategistas”  na 

interação da linguagem. 

Assim, a partir da leitura, tomando como ponto de partida as pistas que o 

texto lhes oferece, construir para o texto um sentido que seja compatível com a 

proposta apresentada pelo seu produtor. 

Nossa preocupação é a de estabelecer uma ponte entre teorias sobre o texto 

e leitura.

O surgimento e desenvolvimento da Linguística Textual  procurou ir além dos 

limites da frase, para reintroduzir, em seu escopo teórico, o sujeito e a situação da 

comunicação,  excluídos das pesquisas pelos  postulados da Linguística  Estrutural 

que compreendia a língua como sistema e código, com função informativa. Assim 

houve uma ampliação do objeto de análise da Linguística Textual, mas também um 

progressivo afastamento da influência teórico metodológica da Linguística Estrutural 

saussureana: em um primeiro momento, o interesse predominante voltava-se para a 

análise transfrástica,  isto  é,  para fenômenos que não conseguem ser explicados 

pelas  teorias  sintáticas  e  teorias  semânticas  que ficassem limitadas ao nível  da 

frase. 

A estudiosa Koch, (1988) mostrou-nos que os estudos na análise transfrástica 

parte da frase para o texto. O fenômeno da correferenciação ultrapassa a fronteira 

da frase e só pode ser melhor compreendido no interior do texto. Pode-se dizer que 

um texto é uma “sequência coerente de enunciados”.  



           Considera-se que não há uma continuidade entre frase e texto porque há 

entre  eles  uma  diferença  de  ordem  qualitativa  e  não  quantitativa,  já  que  a 

significação de um texto constitui um todo que é diferente  da soma das partes, o 

texto é a unidade linguística mais elevada por meio de segmentação, sempre que 

considerar a função textual dos elementos individuais, ou melhor, cada função que 

desempenha em uma dada configuração textual.

A intertextualidade se dá com a competência em leitura e em produção que 

não  depende  apenas  do  conhecimento  do  código  linguístico,  assim,  para  ler  e 

escrever com proficiência é imprescindível conhecer outros textos, estar imerso nas 

relações intertextuais, pois um texto é produto de outro texto.

Diante dessas questões, o objetivo do desenvolvimento deste trabalho foi de 

estimular a compreensão da leitura dos contos de fadas de modo a contribuir com a 

construção da autonomia dos alunos enquanto leitores. Para isso:

-Trabalharam-se  estratégias  de  leitura,  incentivando  o  hábito  contínuo  de 

leituras  atrativas,  para  que tornassem essa  atividade prazerosa,  aproveitando-as 

para a vida.

-Trabalhou-se a intertextualidade, para enriquecimento da interpretação, ou 

seja, a ligação de um com outro texto, através do conhecimento já obtido;

- Discutiu-se a visão de cada um a respeito de sua imaginação, trabalhou-se a 

concepção de intertextualidade, realizando debates orais e produções;

-  Conheceram  e  identificaram  os  textos  de  contos  de  fadas,  e  seus 

personagens, motivando discussão do conhecimento já adquirido com os colegas; 

-Realizaram leituras,  percebendo  diferentes  significados  dos  vários  contos 

infantis;  Trabalharam a  relação intertextual  entre  os  contos  infantis  e  o  livro  “O 

carteiro chegou”,  observando a evolução da linguagem tradicional  e comparando 

com  os  atuais,  respeitando  opiniões,  percebendo  que  podemos  intertextualizar, 

partindo de textos mais curtos aos mais extensos.

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as 

pessoas”.  Os  livros mudam as pessoas”.



                                                    Mario Quintana.

1. DESENVOLVIMENTO

O Currículo de Língua Portuguesa orienta os professores  a um trabalho de 

sala  de  aula  focado  na  leitura  e  na  produção,  tendo  em  vista  uma  visão 

interacionista de linguagem que rompa com o ensino tradicionalista. Nesse sentido, 

optamos por um ensino mais voltado a teorias e ao reconhecimento de algumas 

formas  de  língua  padrão,  mas  nosso  foco  está  no  domínio  efetivo  de  falar,  ler, 

escrever e contar, argumentar e levar a prática à imaginação que nossos alunos 

têm, quase sempre muito mais que a do professor, no mundo infantil.

Considerando  o  percurso  histórico  da  disciplina  de  Língua  Portuguesa  na 

Educação  Básica  brasileira,  e  confrontando  esse  percurso  com  a  situação  de 

analfabetismo funcional, de dificuldade de leitura compreensiva e produção de textos 

apresentada pelos alunos, segundo os resultados de avaliação em larga escala e, 

mesmo, de pesquisas acadêmicas, as Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua 

Portuguesa requerem neste momento histórico, novos posicionamentos em relação 

às  práticas  de  ensino,  seja  pela  discussão  crítica  das  mesmas,  seja  pelo 

envolvimento direto dos professores na construção de alternativas.

Nesse  sentido,  os  documentos  apontam  para  uma  nova  concepção, 

interacionista, em que a linguagem é reconhecida como forma de ação entre sujeitos 

históricos  e  socialmente  situada,  que  se  constituem  uns  aos  outros  em  suas 

relações dialógicas. Como fruto da criação humana, ela pode ser considerada como 

produto  do  próprio  trabalho  estruturando  seu  conteúdo  através  de  leituras 

diversificadas, oralidade, argumentação, escrita, formalizando assim o discurso que 

é a prática social.



 Uma das formas de se trabalhar a leitura enquanto prática social é utilizando 

estratégias  para estabelecer  temas de  textos  para gerar ou identificar sua ideia 

principal e seus detalhes secundários.

Segundo  Isabel  Solé  (1988),  as  estratégias de  leitura  são  as  ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento da leitura proficiente.  Sua utilização permite 

compreender e interpretar de forma autônoma os textos lidos e pretende despertar o 

professor  para  a  importância  em desenvolver  um trabalho efetivo  no sentido  da 

formação de um leitor independente, crítico e reflexivo.

Para aprender as estratégias, o aluno deve integrá-las a uma atividade de 

leitura significativa, assim, é preciso articular situações de ensino de leitura em que 

se  garanta  sua  aprendizagem  significativa.  Quando  se  trata  de  ensinar  as 

estratégias responsáveis pela compreensão, o aluno deve vivenciar e assistir ao que 

o professor faz quando ele mesmo se depara com a leitura ou com dificuldade de 

leitura.

            A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto para satisfazer 

um propósito ou finalidade. Lemos para algo: devanear, preencher um momento de 

lazer, seguir uma pauta para realizar uma atividade, entre outras coisas.

           Para compreender o texto, o leitor utiliza seus conhecimento de mundo e os 

conhecimentos do texto.

 Controlar a própria leitura e regulá-la, implica ter um objetivo para ela, assim 

como poder gerar hipóteses sobre o conteúdo que se lê. Por isso, a leitura pode ser 

considerada um processo constante de elaboração e verificação de previsões que 

levam a construção de uma interpretação. 

Entendemos que é através do movimento entre teoria e prática em situações 

reais  de  leitura,  que  o  professor  poderá  com  lucidez  perceber  a  possibilidade 

concreta de acesso ao conhecimento, tornando-se e formando leitores autônomos e 

competentes.

Um pressuposto básico é a concepção de que um texto é lugar de interação 

de  sujeitos  sociais  que  nele  constituem  e  são  constituídos  e  assim  constroem 

propostas  de  sentido.  A  leitura  de  um  texto  exige  muito  mais  que  o  simples 

conhecimento  linguístico  compartilhado  pelos  interlocutores:  o  leitor  é, 



obrigatoriamente,  levado  a  mobilizar  uma série  de  estratégias  a  fim de  levantar 

hipóteses, validá-las ou não, preencher as lacunas que o texto apresenta  de forma 

ativa,  da construção do sentido. Nesse caso,  os leitores devem ser vistos como 

“estrategistas” na interação da linguagem. 

 A leitura  é  uma  atividade  interativa  altamente  complexa  de  produção  de 

sentidos,  que  se  realiza  com  base  nos  elementos  textuais,  na  sua  forma  de 

organização, mas requer um vasto conjunto de saberes na comunicação. (p.11).
A leitura é mais que uma decodificação trata-se de uma atividade que implica 

estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação. 

O texto também nos desperta sentimentos, emoções. Várias hipóteses podem 

ser formuladas, tantas quantas permitirem os conhecimentos e a criatividade dos 

leitores. 

Há também uma constante interação entre o conteúdo do texto e o leitor, isso é 

regulado pela intenção com que lemos o texto, pelos objetivos da leitura. São muitos 

os textos lidos, os objetivos, cada leitura possui uma finalidade, informações, lazer e 

outros,  com  mais  ou  menos  atenção,  mais  ou  menos  tempo,  maior  ou  menor 

interação.

É do nosso conhecimento que a compreensão de um texto varia segundo as 

circunstâncias de leitura e depende de vários fatores complexos e inter-relacionados 

entre si. Além dos fatores de compreensão da leitura e seus derivados do autor e do 

leitor, há os derivados do texto que dizem respeito à sua legibilidade, podendo ser 

materiais, linguísticos ou de conteúdo. (Alliende & Condemarin, 2002). (p. 24) 

É papel da escola fornecer aos estudantes, através da leitura, os instrumentos 

necessários  para  que  eles  consigam  buscar,  analisar,  selecionar,  relacionar, 

organizar  as  informações  complexas  do  mundo  contemporâneo  e  exercer  a 

cidadania.



[...] a prática de leitura é um princípio de cidadania, ou seja, o leitor cidadão, pelas 
diferentes  práticas  de  leitura,  pode  ficar  sabendo  quais  são  suas  obrigações  e 
também pode defender os seus direitos, além de ficar aberto às conquistas de outros 
direitos necessários para uma sociedade justa democrática e feliz. (SILVA, 2005, p. 
24).

No entanto, deparamo-nos no dia-a-dia escolar com alunos que não gostam 

de ler ou que dizem não entender o que leram, ou ainda, que apenas conseguem 

indicar informações presentes no texto, não é este o letramento necessário para o 

exercício da cidadania e para o combate aos desafios da vida.

Formar leitores competentes que gostem de ler,  que leiam para estudar e 

diversas finalidades é formar as bases para que as pessoas continuem a aprender 

durante a vida toda. É preciso aprender e ensinar a ler na escola.

A proposta de leitura enquanto resultado de interação, parte do pressuposto 

de que o texto é passível de interpretações múltiplas e que é função dos professores 

mediar as informações oriundas de uma esfera social  mais ampla do aluno para 

possibilitar um elo com o texto.

O objetivo da leitura é aprender, antes de tudo, ler para se guiar num mundo com 

tanta informação, ler para não ficar só no que dizem os textos, mas incorporar o que 

eles  trazem  para  transformar  nosso  próprio  conhecimento.  A  leitura  pode  ser 

artificial,  mas  pode-se  interrogar  o  texto,  fazer  com  que  ele  proponha  dúvidas, 

questione ideias prévias e nos leve a pensar de outro modo.  (Solé,1998).

1.1A LINGUÍSTICA TEXTUAL E O FENÔMENO DA INTERTEXTUALIDADE  

Dentre as teorias que vieram a contribuir com o redirecionamento do ensino 

de leitura está a Linguística Textual.  Na linguística textual, o texto é entendido como 

uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é tomada 



pelos  usuários  da  língua  (falante,  escritor/ouvinte,  leitor),  em  uma  situação  de 

interação  comunicativa  específica,  como  uma  unidade  de  sentido  e  como 

preenchendo  uma  função  comunicativa  reconhecível  e  reconhecida, 

independentemente  de  sua  extensão.  Dessa  forma,  o  texto  será  o  resultado,  o 

produto concreto da atividade comunicativa que se faz seguindo regras e princípios 

sócio-discursivos-historicamente estabelecidos, que têm de serem  considerados. 

Nesse sentido,  a  teoria  do texto  propõe-se a investigar  a  constituição,  o 

funcionamento, a produção e a compreensão dos textos em uso.

Nesse momento, adquire particular importância o tratamento dos textos no 

seu contexto pragmático, isto é, o âmbito da investigação se estende do texto ao 

contexto,  este último entendido,  de modo geral,  como o conjunto  de condições 

externas da produção, recepção e interpretação dos textos. 

A partir daí destacou-se a importância da Linguística Textual à compreensão 

de  textos e análises de produções dos alunos.  Percebe-se que a Linguística Textual 

pode oferecer  mecanismos, procedimentos  que ultrapassam  a leitura e avaliação 

superficial do texto. Saindo dessa parte bem superficial e chegando à parte mais 

“profunda” e, com isso, promover mais a valorização da atividade de produção de 

texto enquanto processo dinâmico, social, cognitivo e linguístico. Aí, esta assume 

uma feição interdisciplinar e considera o texto como resultado de um processo de 

elementos sociais.

Considerar  o  texto  a  partir  das  características  acima  descritas  significa 

abordar questões referentes à textualidade. A textualidade envolve três níveis: 

a)  no  nível  lógico-cognitivo  são  estabelecidas  as  representações  semânticas  do 

texto;

b)  no  nível  linguístico  é estabelecida a coesão textual  através de procedimentos 

particulares como a pronominalização, a sequencialização por conectores ou pelo 

uso dos tempos verbais, entre outros;



c)  no  nível  contextual  ou  pragmático  é estabelecida a relação entre o texto e o 

contexto que o produziu.

Trabalhar com questões de textualidade é enfatizar a forma como esses três 

níveis são integrados e harmonizados pela força argumentativa da linguagem. São 

os  procedimentos  de  argumentação  que  unificam o  sentido  e  apontam para  os 

vários sentidos criados no texto. 

A textualidade é a relação de envolvimento entre o texto e o usuário em uma 

determinada situação comunicativa, agenciada por elementos de diferentes níveis 

textuais.  As  marcas  linguísticas  que  estruturam um  texto  guiam  o  leitor  para  a 

interpretação semântica dos sentidos em uma determinada direção argumentativa. 

Assim, os sentidos de um texto são construídos por fatores linguísticos, cognitivos, 

culturais e interacionais que devem ser recuperados na leitura. 

Entre  os  elementos  que  estruturam  um  texto  destaca-se  o  fenômeno  da 

intertextualidade.  

A intertextualidade é um fator de coerência importante na medida em que, 

para o processamento cognitivo de um texto, se recorre ao conhecimento prévio de 

outros  textos.  Chama-se  de  intertextualidade  das  diferenças  que  consiste  em 

representar o que foi dito para propor uma leitura diferente e/ou contrária, de um 

valor de subversão de um texto para outro texto. Ela é o elemento constitutivo do 

processo de escrita /  leitura e compreende  as diversas maneiras pelas quais a 

produção/recepção de um texto depende de conhecimentos de outros textos por 

parte de interlocutores, diversos tipos de relações que um texto tem com outros 

textos.

Segundo Koch & Travaglia (1989), “a textualidade ou a textura é aquilo que 

faz uma sequência linguística, um texto não é um amontoado aleatório de palavras. 

A sequência é percebida como um texto quando aquele que recebe é capaz de 

percebê-la como uma unidade significativa e global”. (1989, p. 26). 

Há muitos anos se discute sobre dificuldades, gosto, práticas de leituras, de 

oralidade e intertextualidade,  no entanto, percebemos que uma deficiência muito 

vasta ainda leva a trabalhar a leitura como decodificação. Por isso, nos propomos a 

trabalhar    método  interacionista  por  meio  da  linguística  textual,  mais 



especificamente, o fenômeno da intertextualidade no livro, “O Carteiro Chegou”, de 

Janet  Alan Alberg, 2007. 

A  área  da  leitura  ocupa,  no  encadeamento  da  aprendizagem,  lugar  de 

destaque. É preciso cada vez mais se preocupar com a formação de leitores, porque 

sabemos o quanto a leitura é importante para o desenvolvimento da criança. Cada 

vez  que  você  abre  um  livro,  começa  uma  história  cheia  de  descobertas  e 

aprendizados aprende a gostar de ler e escreve sua própria história. Com dicas bem 

simples, mas incentivando  a leitura. 

Uma leitura sintagmática é aquela em que o leitor acompanha palavra 
por palavra, certa ordem, adquirindo, em geral, apenas um significado 
literal de leitura: Já uma leitura paradigmática faz com que o leitor não 
só  descubra  o  significado  literal  das  palavras  ou  expressões,  à 
medida que vai lendo como também traga para esses significados os 
conhecimentos  adicionais  oriundos  de  seu  modo  pessoal  de 
interpretar o que leu, tendo em vista toda sua história como leitor e 
falante de uma língua. (CAGLIARI, 2001,  p. 152)

Através de atitudes de várias leituras,  definimos  a espécie de leitores,  sejam 

os    capazes  de  mobilizar  os  tipos  de  procedimentos  e  habilidades  e/ou  quais 

estratégias e atividades devem ser selecionadas para que os alunos desenvolvam 

estas capacidades envolvidas no ato de ler.

Dentre  os  procedimentos  de  leitura   utilizados  na  construção  das  bases 

necessárias para a formação de leitores mais críticos,  instrumentalizados para o 

efetivo exercício da cidadania, podemos citar algumas das  estratégias de leitura 

aplicadas nesta pesquisa, a partir dos contos de fadas tradicionais.

1.2 . ESTRATÉGIAS



                                                      Estratégia: uma instrução global para cada escolha

        a  ser feita no curso da ação (kock, 2002: 50).

De  acordo  com  a  autora  Koch  (2008),  estratégias  são  procedimentos 

conscientes ou inconscientes utilizados pelo autor para decodificar, compreender e 

interpretar o texto e resolver os problemas que encontra durante a leitura.  Estas 

devem ser repassadas aos alunos do Ensino Fundamental para que os conteúdos 

sejam aprendidos de maneira mais adequada, tornando o trabalho do professor e do 

aluno  mais  propício.  Cada  texto  requer  uma  estratégia  de  leitura  pela  sua 

especificidade, de seu conteúdo e de sua forma. A formação de leitores passa por 

estratégias,  práticas  sociais  e  desenvolvimento  de autonomia  para escolher  qual 

estratégia ser usada ao seu texto. 

São quatro principais estratégias apresentadas por Koch  (2008):

Seleção: Estratégia que permite ao leitor ater-se apenas ao que lhe é útil no texto, 

desprezando aquilo que é irrelevante. Onde nas diversas leituras, o leitor seleciona 

aquilo que  mais  interessa.

Antecipação:  Durante  a  leitura  do  texto,  o  leitor  vai  construindo  hipóteses  e 

previsões que poderão ser confirmadas ou refutadas ao longo do texto. O que lhe 

possibilita observar se as estratégias utilizadas estão dando conta de esclarecer o 

que está sendo lido, ou ainda se há necessidade  de rever as estratégias, caso as 

predições não sejam confirmadas. O que acontece quando é feita qualquer  leitura, 

que a partir do título  o leitor já antecipa  algumas ideias  sobre o texto.

Inferência: Esta é uma estratégia que conta com os conhecimentos prévios do leitor 

sobre o assunto que está sendo lido. Utilizando-se das pistas textuais oferecidas 

pelo autor, o leitor complementa o texto, recorrendo aos conhecimentos prévios que 

tiver armazenado sobre o tema. Assim, ao fazer uma leitura, o leitor aciona seus 

conhecimentos sobre o assunto para construir inferências sobre o tema, as quais 

serão comprovadas ou descartadas durante a leitura.

Verificação: Esta estratégia vai permitir que se verifique com exatidão se as demais 

estratégias escolhidas pelo leitor até o momento estão sendo eficazes ou não. O que 

possibilitará  através  da  confirmação  das  predições  levantadas  e  das  inferências 



realizadas, uma maior segurança ao leitor na construção de sentido para o texto 

trabalhado. Ou ainda, caso as hipóteses levantadas não se mostrem adequadas. O 

leitor  possa  escolher  novas  estratégias  que  lhe  possibilitem  esclarecer  o  texto 

trabalhado.  

Assim,  no  momento  que  adquire  particular  importância  o  tratamento  dos 

textos no seu contexto pragmático, o âmbito da investigação se estende do texto ao 

contexto, este entendido, de modo geral, como o conjunto de condições externas da 

produção, recepção e interpretação de textos.

Usar-se-á a intertextualidade como recurso textual, partindo do pressuposto 

que  a  mesma  é  um universo  cultural  muito  amplo  e  complexo,  pois  implica  na 

identificação textual, a qual está ligada ao “conhecimento de mundo”, que precisa 

ser compartilhada, ou melhor, comum ao produtor ou receptor de textos.

Segundo Koch (2008),  intertextualidade consiste no fato de o autor de um 

texto  recorrer  a  outros  textos,  de  forma explícita  ou  implícita  para  construir  sua 

escrita. Isto é, a intertextualidade ocorre quando um texto, que faz parte da memória 

social de uma coletividade, está inserido, de forma explícita ou implícita, em outro 

texto.  Com  isso,  muitas  vezes,  é  indispensável,  primeiro,  o  reconhecimento  do 

texto  ,  assim como,  relacioná-lo  à produção em que está inserido  para produzir 

sentidos durante a leitura.

Dessa forma a intertextualidade é um recurso valioso para o estudo de textos. 

Um texto cita outro com diversos fins, saber identificar e utilizar este recurso habilita 

o estudante a interagir melhor com práticas de compreensão e produção de textos. 

Sendo o texto um elemento básico com que devemos trabalhar no processo ensino-

aprendizagem  de  todas  as  disciplinas,  principalmente  em  Língua  Portuguesa,  é 

através do texto que o usuário da língua desenvolve a sua capacidade de organizar 

o  pensamento  e  o  conhecimento  de  transmitir  ideias,  informações,  opiniões  em 

situações comunicativas.  

A intertextualidade se dá com a competência em leitura e em produção que 

não  depende  apenas  do  conhecimento  do  código  linguístico,  assim,  para  ler  e 



escrever com proficiência é imprescindível conhecer outros textos, estar imerso nas 

relações intertextuais, pois um texto é produto de outro texto.

A leitura é um processo complexo e abrangente que faz rigorosas exigências 

ao nosso cérebro, à nossa memória e às nossas emoções sem deixar de envolver a 

experiência de vida dos leitores. Com muita eficácia, a leitura ajuda escrever melhor. 

Com  ela  enriquecemos  nosso  senso  crítico,  absorvemos  realizações  sobre  os 

diferentes assuntos acerca dos quais se podem escrever,  com os mais diversos 

textos de vários autores que influenciarão de várias maneiras os procedimentos da 

escrita.

1.3 . INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

Este trabalho aplicado em uma turma de 5ª série foi desenvolvido a partir das 

dificuldades relacionadas à leitura e que são  encontradas em nossas práticas do 

cotidiano. Trabalhamos com Os Contos de Fadas tradicionais e a forma como estes 

foram retomados, de forma intertextual em contos contemporâneos presentes no 

livro “O Carteiro Chegou”. Os contos que fazem parte desse livro possuem relações 

de Intertextualidade com os contos: Cachinhos Dourados e os     Três     Ursos,     Cinderela   

e     Chapeuzinho Vermelho.    São histórias já conhecidas, mas quanto mais ler, mais 

instigar, comentar, perguntar sobre aí  as crianças descobrem a respeito. Por isso, 

trabalhamos   com as  atividades  variadas,   pré  -  leituras,  leituras,  deixamos os 

alunos  escolherem as preferidas,  sem forçar  para  tal  atividade,  estimulamos a 

curiosidades  para  ler  e  reler.  Surgiram  resultados  positivos.  Foram  resolvidos 

exercícios, produziram contra contos.   reforçamos  a importância das leituras de 

Literatura Infanto Juvenil,   propiciamos  momentos de leitura de livros, em sala de 

aula; 

Inicialmente,  trabalhamos com a turma o que são contos de fadas.  



São histórias muito antigas. Sua origem se perde no tempo. No início de sua 

existência,  eram  transmitidos  de  boca  em  boca:  alguém  ouvia,  memorizava  e 

contava  para  outras  pessoas,  que  passavam  para  outras  e  tornou-se  herança 

cultural, também como tradição oral.
A publicação desses contos continua sendo feita até hoje, nos mais diferentes 

países, em diferentes versões, de acordo com o público para o qual são  dirigidos. 

Os  contos  de  fadas  trazem  a  magia  que  alimenta  a  imaginação,  ajudam  a 

encarar os problemas da vida e, por vezes, muitas lições de vida, trazem esperança 

de dias melhores. 

Inicialmente,  levantou-se   hipóteses  e  opiniões,  relatos  de  conhecimentos 

prévios,  isto  é,   fez   seleção  e  antecipação,   buscamos  estabelecer  relações 

intertextuais e no andamento da aula, chegou –se à inferência e   verificação da 

leitura.   

Foi trabalhado o processo de antecipação, seleção, inferência e verificação 

na apresentação das cartas, ao comentar o conto que iria ser trabalhado, o seu 

conteúdo, o título da carta de Cachinhos Dourados, ela remetia esta para o Sr. e 

Sra.  Urso  e  o  filhote  ursinho,  um  pedido  de  desculpas  com  humildade  e 

reconhecimento, que não deveria ter feito o que fez na entrada da casa deles, sem 

ter ninguém em casa, uma vez que ela nunca comia o mingau de sua mãe em sua 

casa. Ela descreve a carta toda com desenhos, a carta é endereçada conforme 

deve ser.  Tem remetente, destinatário, mesmo sendo para os ursos. A carta tem 

relação com o livro referência, por se tratar de correspondências, as cartas têm 

estruturas,  é  o  que  deixa  a  intertextualização  entre  os  contos  e  o  livro   mais 

interessante e atrativas.

Como a Unidade Didática tratou de intertextualidade entre esses contos  com 

o Livro O Carteiro Chegou,  o primeiro texto trabalhado foi   “Cachinhos Dourados e 

os Três Ursos”, 

...Uma linda menina que sai para passear chega à casa dos três ursos que também 

haviam saído enquanto esfriava o mingau deles. A Cachinhos andando, viu a casa 



deles aberta, resolveu entrar, viu o mingau esfriando em cima da mesa, comeu o da 

tigela menor, foi até a  sala, sentou na cadeira menor e quebrou-a. Foi até o quarto, 

deitou-se  na  menor  cama  e  dormiu.  Os  três  ursos  chegaram  do  passeio, 

perceberam algo estranho, andando pela casa, chegaram ao quarto, assustaram-

se. Quando um deles gritou, a pequena saiu correndo assustada. O susto foi grande 

que ela não entraria mais em lugar nenhum sem ser convidada.

Esse  conto  já  conhecido  dos  alunos  chamou atenção pelo  desenrolar  da 

história,  fez-se a relação com o conto tradicional de Cachinhos Dourados.  Tem 

sentido e intertextualiza com o livro O Carteiro Chegou, através de uma carta da 

Cachinhos  Dourados,  que   os  ursos  recebem,  pedindo  desculpas  por  ela  ter 

invadido sua casa e feito as peraltices. A menina manda dizer aos ursos que seu pai 

vai  consertar  a  cadeirinha  que  ela  quebrou.  Também  convida  os  ursos  para 

participarem do seu aniversário. 

Os alunos fizeram relação desta personagem com Chapeuzinho Vermelho, 

discutiram que não imaginavam que no seu desenrolar haveria tanta traquinagem 

dessa personagem. Na imaginação deles, ela tinha um nome tão Chique, foi listado 

com os alunos as ações, atitudes, acontecimentos de Cachinhos Dourados e os 

Três  ursos,  perguntaram  por  que  o  conto  dela  com  os  animais,  qual  relação? 

Chegou-se à verificação da intimidade das crianças com os animais de estimação, a 

necessidade de ter companhias, cada um contou o que sabia sobre este conto, os 

alunos  fizeram comparações,  isto  é,  intertextualizaram com esta  personagem e 

Chapeuzinho Vermelho. Acharam-na linda por ter cabelos compridos e cacheados, 

eles fizeram deduções das peraltices dela, por ela ter entrado na casa dos ursos e 

ter feito o que fez, tomou a sopa e quebrou a cama deles. Diziam que não se deve 

mexer naquilo que não pertence à gente. Logo, foram  resolvidas   atividades sobre 

esse primeiro conto. 

No conto “A Cinderela” temos: Uma menina que perdeu sua mãe muito cedo, 

seu pai casou-se com uma mulher que tinha mais duas filhas.  A madrasta e suas 

filhas colocaram-na a fazer  os serviços,  tratavam-na como escrava,  pois  tinham 

ciúme dela, por ser bonita elegante.  Ela andava toda suja, de cinza, por isso era 

chamada de Cinderela. Quando pequena a Cinderela havia ganhado uma árvore e 

plantado ao lado do túmulo de sua mãe.  Quando batia o sofrimento e a saudade de  

sua mãe, ia ao cemitério rezar e parava para chorar embaixo da árvore. Lá havia 

um pássaro que sempre atendia aos pedidos da menina. 

Um dia o rei anunciou uma festa, todos eram convidados, a Cinderela queria 

ir, mas para isso acontecer, ganhou um castigo da madrasta e suas filhas: juntar 



lentilhas  na  cinza  por  várias  vezes.  Ela  chamou  as  pombas  do  jardim  para 

ajudarem-na a juntar as lentilhas. Humilhavam e diziam a ela que não tinha roupas 

nem calçados para ir à festa, lá iriam passar vergonha e iriam rir muito  dela.  A 

madrasta e as filhas foram à festa e deixaram-na em casa.

Ela chorou muito.  Chamou o pássaro que lhe deu o mais lindo vestido e 

sapatos. Ela foi à festa toda maravilhosa, era a mais linda de todas. Dançava com 

seu príncipe e voltava para casa para dormir no meio das cinzas, estava sempre 

suja. Ela escondia um mistério. No último dia da festa, seu príncipe ficou com seu 

sapato.

No dia seguinte, o príncipe chegou em sua casa e falou que só casaria com a 

menina que servisse o sapato.  A mais velha mandada pela mãe cortou o dedo para 

servir o sapato.  A próxima cortou um pedaço do calcanhar para servir o sapato e 

nada adiantou. Foram devolvidas em casa pelo príncipe.

O príncipe ordenou que chamassem Cinderela, a mãe insistia em dizer que 

ela era suja, desarrumada. A menina lavou as mãos e o rosto, sentou-se diante do 

príncipe num banquinho, provou o sapato que deu certo como uma luva pra ela.  A  

madrasta  e  suas  filhas  ficaram  inconformadas.  O  príncipe  ergueu  a  Cinderela, 

colocou-a em sua garupa e partiram.

Passando  pela  Aveleira,  árvore  que  ela  havia  plantado,   os  pássaros 

cantavam felizes para os dois. Um pássaro pousou em seu ombro direito, outro em 

seu ombro esquerdo.

No dia do casamento da Cinderela, as malvadas irmãs ficaram uma em cada 

lado, os pássaros dos ombros dela furaram os olhos das irmãs, ficaram cegas para 

o resto de suas vidas...  

No conto, A Cinderela, após a leitura  pela professora, este  mais extenso, 

muitos comentários, cada um falou o que e como sabia da história, vários alunos se 

sensibilizaram com o desenrolar do texto, coitadinha da menina que era castigada, 

judiada pelas outras, surgiram fatos e comentários até de uns  alunos  que pareciam 

viver a mesma situação na sua realidade de vida,  pela reação dos mesmos, muitas 

suposições diante das atitudes das personagens,  da mãe delas, questionaram o 

porquê  de  madrastas  terem esse  tipo  de  atitude.  Conclui-se  que  mulher,  mãe, 

menina  não  deveriam  sofrer,  foi  repensado  sobre  bondade,  maldade,  pobreza, 

riqueza.  Nesse  conto,  foram tiradas  várias  lições  de  vida,  sofrimento  dos  filhos 

quando perdem os pais.   Também foi comentado que quem faz o mal só recebe o 

mal, quem faz o bem recebe  o bem,  foi discutido o provérbio “Cada um colhe o que 

planta.” 



Esse  conto  intertextualiza  com  o  livro  O   Carteiro  Chegou,   quando  a 

Cinderela  recebe  uma  carta  do  castelo,  está  escrita  com  linguagem  moderna, 

digitada, o que diferencia das correspondências mais antigas,   juntamente com um 

livrinho de toda sua história, parabenizando-a pelo seu casamento com  a Alteza 

Real o Príncipe Encantado, diziam na carta que o casal iria gostar da casa nova e 

viveriam felizes para sempre. No final do livro estava escrita uma história cheia de 

magia e romance, de espetinho de salsicha e sapatinho de cristal. O mais feliz de 

todos os contos de final feliz. 

 Durante as discussões, sentiu-se  um certo constrangimento ao trabalhar um 

texto deste, por ter feito a intervenção numa turma de classe média baixa, alunos 

carentes, talvez com problemas em comum ao dos contos. Alguns não comentaram 

nada.  A intertextualidade  neste  conto  é  produzida  por  meio  de  uma  carta  de 

parabenização, sendo que, o texto em questão, utiliza o humor na produção dos 

sentidos  ao  contrapor  a  realidade  da  vida  com  a  realidade  do  conto  de  fada 

tradicional. Na realidade da vida, em nossa cultura, as pessoas moram em casas e 

comem espetinhos de salsicha, por exemplo. 

Outro  conto  trabalhado  foi  “Chapeuzinho  Vermelho”.  Esse  conto narra 

história  de  uma menina  que  morava  à  beira  de  uma floresta,  usava  um capuz 

vermelho feito por sua mãe e por isso chamava-se Chapeuzinho Vermelho. 

Um dia foi levar doce e bolinhos à sua vovó que morava do outro lado da 

floresta e não saía de casa por ser muito velhinha.  A mãe sempre recomendava 

para ela ir pelo caminho mais seguro. Teimosa, dizia que sabia cuidar-se, saiu pela 

mata fechada. De repente, surge um lobo enorme e peludo, feio, olhos grandes, 

perguntou à menina aonde ela ia, ela disse que ia ver sua avó que estava doente. 

O lobo falou à menina que também iria ver a vovozinha, apostou com Chapeuzinho, 

quem chegaria primeiro. Claro que quem chegou primeiro foi o lobo. 

 Chegando lá bateu à porta, enganou a vovó, entrou, engoliu-a e deitou em 

sua cama.

A menina esqueceu-se da aposta, foi colhendo flores, vendo os bichinhos que 

encontrava, demorou, pois se distraiu no caminho.

Chapeuzinho bateu na porta, o lobo respondeu, esquecendo-se de disfarçar a voz, 

a menina pensou que a vovó estivesse com dor de garganta.  Falou que era ela e 

estava trazendo, doces, broas e bolos. Chapeuzinho chegou, jogou-se por cima de 

sua  avó,  por  baixo  das  cobertas,  mas  estranhou  a  vovó  peluda.  Fez  aquelas 

perguntas:

--- Por que os braços longos?  O lobo respondeu que era para abraçar.



Perguntou, por que os olhos tão grandes? Ele respondeu que era para enxergar 

melhor.  Perguntou, por que as orelhas tão grandes? Ele respondeu que era para 

ouvir melhor.  Quando ela falou: vovozinha, para que essa boca enorme? Ele mais 

que depressa respondeu, para te engolir melhor. 

Engoliu a Chapeuzinho. Satisfeito, dormiu embaixo das cobertas. Começou 

rosnar  muito.  Um caçador  passando  por  ali  pensou  que  a  vovozinha  estivesse 

passando mal, chegou para socorrê-la. 

Assustou-se  do  enorme lobo  que  estava  deitado.  Pensou  em atirar,  mas 

percebeu movimentos em sua barriga.  Foi cortando a barriga do lobo com uma 

tesoura enquanto dormia,  saiu a menina e a vovó da barriga do lobo. A menina 

puxou  pedras,  encheram  a  barriga  dele,  costuraram.  Esconderam-se  e  ficaram 

observando o bicho, quando acordou estava tendo uma indigestão. Percebeu sua 

barriga pesada. Foi ao córrego próximo dali para tomar água, caiu e nunca pôde 

sair.  O caçador voltou ao trabalho, a vovó saboreou os presentes, a menina voltou 

para sua casa e prometeu nunca mais desobedecer sua mãe.

     Chapeuzinho Vermelho é um dos contos mais apaixonantes,  chama muita 

atenção de todos, cada um tem, sabe ou conta uma  versão, da forma que eles  

aprenderam pelos familiares, ou séries anteriores, falaram que se fossem o lobo 

agiriam desta ou daquela forma, se eu fosse Chapeuzinho Vermelho faria isto ou 

aquilo, se fosse o caçador  mataria o lobo ou deixaria o lobo fugir ou deixaria ele 

roubar a vovozinha, levava a Chapeuzinho embora ou o lobo engoliria a menina por 

ela ter teimado com sua mãe. Diziam que a vovó era apaixonada pelo lobo, numa 

história  foi  a mamãe que fez o capuz,  outra foi  a  vovó,  esse conto traz muitas 

versões. Eles soltaram a imaginação, levantaram hipóteses a respeito deste conto 

que eles sabiam de todas as formas possíveis, contaram o conto até de trás para 

frente. Percebeu-se que eles comentaram tais fatos com interesse, um queria contar 

e falar mais que o outro. Porque chapeuzinho vermelho e não outras cores, o que 

simbolizava o vermelho?  Discutiu-se a ingenuidade da menina em contra partida a 

maldade do lobo, as recomendações da mãe para com a filha, isso é normal entre 

pais e filhos, o debate entre Chapeuzinho e Cachinhos Dourados, o que elas têm 

em comum. 

Os alunos ao terem contato com os contos, falavam tudo o que sabiam,  logo, 

fizeram a leitura, a professora leu com entonação para melhor entendimento entre 

os  mesmos.  Através  de  questionamentos,  fatos,  cada  um  fez  seu  comentário, 

lembraram-se como aprenderam. Logo depois da leitura, de todos os comentários, 

houve a resolução de exercícios, os alunos demonstram interesse em discutir sobre 

os contos.



Inicialmente foi feito um  questionamento sobre cartas, o que é? Como e para 

que  são  feitas?  Para  quem?  Quando  se  escreve?  Qual  sua  estrutura?  Se 

escrevessem para quem mandariam a carta?

A intertextualidade que acontece com os contos Chapeuzinho Vermelho e O 

Carteiro  chegaram, dá-se através de uma carta que o senhor lobo recebe,  ele está 

todo vestido de vovozinha, quando leu a carta ficou uma fera, esta carta,  escrita 

pelos advogados  da  Chapeuzinho e da vovozinha, para o Sr. Lobo, o acusam de 

abuso  contra  a  família  dela  deveria  cessar,   caso  contrário,  ele  chamaria  O 

Lenhador do Reino, todos os cavalos e os cavaleiros do Rei para puni-lo. A carta 

escrita da forma atual,  que intertextualiza com o conto tradicional,  mas se vê a 

inteligência e renovação nos contos da forma em que  apresentam  os fatos.

 Neste  conto,  o  advogado  cita  a  situação  dos  três  porquinhos,  que  ele 

defendeu.  A mensagem era a seguinte: que o lobo estaria morando na casa da 

vovó,  usando seus pertences sem a permissão dela,  que se aquele abuso não 

cessasse, iriam imediatamente chamar o lenhador do Reino e, se preciso fosse, 

chamariam todos os cavalos e cavaleiros do rei para acabar com ele (o lobo).

Diferente  dos  contos  tradicionais,  nesta  carta  a  personagem  não  é  uma 

menina ingênua que é enganada por um lobo, mas uma menina que conhece seus 

direitos e parte para a briga com alguém que, teoricamente, é mais forte do que ela. 

A briga no caso é por meios legais. 

Interessante, a relação dos contos,  que quando a falsa vovó recebeu e foi ler 

a carta, ofereceu um chá ao carteiro, mas até ele assustou-se com ela e saiu sem 

rumo. 

O carteiro seguindo seu trabalho, no fim do dia, na última casa, uma festa 

estava começando. Encontrou-se com o urso que havia encontrado no início da 

entrega de cartas.  Era um cartão de feliz aniversário para Cachinhos enviado por 

Chapeuzinho Vermelho. Dizia no cartão que ela gostaria de estar ali, mas não pôde. 

O sentido do cartão com as personagens mostra a modernidade em parabenizar 

alguém que está de aniversário. O livro faz a intertextualidade entre os contos, as 

cartas e um cartão, um tem ligação com outro meio de comunicação  importante. Aí 

se  percebe que de um texto  surgem outros,  novas ideias,   novos sentidos aos 

textos.

Nessa  festa,  todas  as  personagens   fazem  uma  confraternização. 

Finalmente, o carteiro participa da festa de aniversário de Cachinhos Dourados e os 

Três Ursos. Depois de festejar volta para casa. 

Com o conto referência do Livro O Carteiro Chegou foi sendo feita a leitura através 

de slides, detalhadamente.



Trabalhando as estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação 

deste conto.

 Resumo:

   Um carteiro que anda de bicicleta para entregar as correspondências para Os 

três Ursos, onde Cachinhos Dourados pede desculpa aos Ursos por ter comido o 

mingau, ter quebrado a cadeirinha e por ter dormido na cama deles também. O 

carteiro segue pelo caminho e leva uma carta para a bruxa assustadora da casa de 

chocolates. (Inferências e comentários com os alunos, desse conto o que sabem, o 

que imaginam deste). 

Andou, andou e chegou na casa do gigante, que teve que subir uma escada 

para  apertar  a  campainha.  Entregou-lhe  um  cartão  postal,  endereçado  por 

Joãozinho.   (Inferências e comentários com os alunos o que sabem, conhecem, 

imaginam dessa história).
Cinderela recebe uma carta  para ela parabenizando–a pelo seu casamento 

com o príncipe e dizendo que vão fazer um livro de sua história. O carteiro tomou 

champanhe com o príncipe e foi embora.     

Na casa seguinte,  ao  chegar,  avistou  uma velhinha estranha,  que ele  se 

assustou. Era mesmo o lobo mau, nessa carta fala que ele tomou o lugar de sua 

avó e que vão chamar o lenhador para dar jeito nele. Ou ele pagava os danos que 

causou ou iriam chamá-lo na justiça. A vovó lobo leu a carta e ficou uma fera. 

Cansado de andar o carteiro  chega à última casa,  encontrou uma festa que 

estava começando. Levando  a carta  para Cachinhos Dourados, parabenizando-a 

pelos seus oito anos,  mandada por Chapeuzinho Vermelho. Ele  entrou na  festa 

comeu, brincou  e  voltou  a  encontrar-se com sua família no fim do dia.

 Ao relatar este conto, foi  feita  intertextualidade com os contos já citados 

discutindo semelhanças  e diferenças, atitudes das personagens, reconhecimento 

de tempo e local, comparação entre o início e final do conto. 

Analisado  página  por  página,  as  cartas  contidas  no  livro,  a  escrita,  a 

linguagem das mesmas. O que chamou bastante atenção dos alunos neste conto, 

sem dúvida, foram as imagens, tiveram uma visualização sensacional, observação 

dos  detalhes.  O  livro  referência  faz  relações  importantes,  intertextuais,  com os 

contos tradicionais,  contos  antigos, em oposição as cartas apresentadas na obra 



que consistem em outros meios de comunicação que  antigamente não existiam. 

Pode-se fazer aí um antes e depois dos contos, modernizou-se muito, inclusive na 

maneira de corresponder-se com outros. 

O livro referência tem todo um contexto histórico distribuído em informações 

modernas, sua estrutura é diferente dos contos tradicionais, pelas cartas escritas 

pelas  personagens,  a  forma  como  são  descritas,  as  reações  dos  mesmos  ao 

recebê-las.  

 Perceberam  que  este  livro  é  moderno,  pelos  fatos  que  nele  ocorrem,  pelas 

personagens que dele fazem parte, principalmente por ter carteiro no conto. 

Entre o desenvolvimento da intervenção, percebeu-se que a leitura deve ser 

instigada, relembrada, remexida, revirada através de diversas estratégias, para que 

o interesse por ela venha à tona. Que as estratégias venham surgindo através de 

debates, discussões, pois os  alunos preferem mais contar oralmente  que escrever, 

mas mostrou-se a eles a importância  de uma e de outra atividade desta natureza. 

Percebeu-se  que  no  desenvolver  das  atividades  com  a  leitura  que  dar 

destaque à intertextualidade foi  imprescindível, o comentário, a comparação com 

outras leituras de outros livros,  procurou-se  trabalhar  de forma que envolvesse 

discussão, isso  é um fator importante para o enriquecimento da aula como um todo. 

Sabendo que nossos educandos estavam e estão mais exigentes no sentido de 

assistir aulas interessantes, atrativas.

A avaliação dessa prática  feita com base no que estabelece as Diretrizes 

Curriculares, foi contínua, no desempenho da qualidade e rendimento do educando.

Avaliadas as estratégias que os estudantes empregaram para a compreensão 

no  decorrer  da  atividade,  a  compreensão  do  texto  lido,  o  sentido  construído,  o 

reconhecimento  de  posicionamentos  ideológicos  no  texto,  a   localização  de 

informações implícitas e explícitas, argumentação,  a reflexão e resposta aos textos. 

Consideraram-se as diferentes leituras de mundo e o repertório de experiências dos 

alunos.  Houve  propostas   de  questões  abertas,  discussões,  debates  e  outras 

atividades  para  podermos  avaliar,  além  da  participação  ativa  e  resolução  de 

atividades propostas individual e em grupos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho procurou considerar  teorias a respeito da utilização de 

algumas estratégias de leitura em sala de aula, como forma de ensino da leitura,  

tema  um tanto  complicado, quando se trata de estabelecer padrões para ensino 

dessa prática na escola. 

Os resultados são positivos, assim mesmo percebemos que no mundo que a 

leitura  e  os  meios  de  comunicação  evoluíram,  ainda  temos  alunos,  e  até 

professores  atrasados na modalidade de leitura,  mal informados  diante de  uma 

vasta diversidade de materiais e maneiras de ler. 

Podemos citar o fato de que são experiências que envolveram   o   desejo de 

atingir os objetivos propostos e, talvez, a principal característica, a de  que a leitura 

resultou como produtora e constituinte de um novo processo de aprendizagem.

 Acredita-se,  então,  que  é  possível  trocar,  construir,  reelaborar,  reaprender 

através de diversas leituras mesmo em condições de vida pouco propícias ou numa 

fase de vida tão caracterizada pelas transformações, como a adolescência. 

Através  deste   trabalho  percebe-se   que   os  alunos,  quando  motivados, 

podem desenvolver,  de forma autônoma, atividades de oralidade, de leitura e de 

escrita, com criticidade  e prazer.
As estratégias utilizadas ajudaram o aluno na construção de sentido do texto 

e deverão ajudá-lo em qualquer outra situação e com quaisquer outros textos. Os 

alunos participaram  das aulas com interesse em dar sua opinião oralmente e por 

escrito.

Percebemos que os alunos têm conhecimento de mundo,  das leituras,  na 

participação,  a respeito  das estratégias,  desenvolveram as estratégias de leitura, 

apresentadas  por  Koch  (2008),  fazendo   deduções,  formulando  hipóteses, 

percebendo a seleção, antecipação, inferência e verificação.



Neste  processo,  embora  o  aluno  seja  o  protagonista,  o  professor,  como 

mediador,   também  teve  um  papel  de  destaque.

 Encerramos este artigo, lembrando que  "Se o leitor é aquele que se entrega 

ao texto, e consegue manejá-lo de modo a compará-lo com seu mundo e chega a se 

apropriar  de  certos  sentidos,  os  quais  ajudam  a  transformar  esse  mundo  para 

melhor, é pela sintonia, garantida pelo atendimento dos interesses, e pelo trabalho 

textual, operado por atividades planejadas, mas não ditatoriais, que  a escola e a 

família podem formá-lo"  (ZILBEMAN, 1989).
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