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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS N. 13/2015 

TÓPICO DE ESTUDO: PROPOSIÇÕES PARA PROTOCOLOS DE LEITURA 

 

Ler é...1 
Desabotoar vontades 

Mapear dúvidas 
Instigar os olhos adiante do que se vê 

Perguntar respostas adormecidas 
Responder perguntas escondidas 

Desacomodar certezas 
Empurrar limites do saber 

Alterar horizontes da utopia pessoal 
Soprar o pó dos sonhos 

Cruzar fronteiras do conhecimento 
Desvelar segredos da aventura humana 

Alavancar novos entendimentos 
Dar lucidez à pluralidade das emoções 

Desviar das pedras no meio do caminho 
Dar vozes ao silêncio 

Inventar caras para os desejos 
Vestir de palavras as ideias dormidas 

Desejar-se uma pessoa feliz. 

1 A LEITURA 

É impossível pensar em demandas da contemporaneidade desconsiderando o 

valor que tem a leitura e a escrita.  Mario Sergio Cortella, no livro: Educação, escola e 

docência: novos tempos, novas atitudes, relembra que vivemos um momento curioso, em 

que as pessoas possuem celular não para falar, mas para escrever. É como se o tempo do 

telégrafo houvesse voltado. Leitura e escrita são procedimentos que se desenvolvem com 

a experimentação e vivências ao longo do tempo. Desse modo, oportunizar diferentes 

estratégias de leitura e escrita é responsabilidade da escola. 

 

 

                                                           
1 Extraído de: GARCIA, Edson Gabriel . A leitura no meio do caminho. In: Prazer em ler: Um roteiro prático-poético 
para introduzir qualquer um e quem quiser nas artes e artimanhas das gostosices da leitura. V. 1. Disponível em: 
http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-1-um-roteiro-pratico-
poetico-para-introduzir-qualquer-um-e-quem-quiser-nas-artes-e-artimanhas-das-gostosices-da-leitura 
 

http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-1-um-roteiro-pratico-poetico-para-introduzir-qualquer-um-e-quem-quiser-nas-artes-e-artimanhas-das-gostosices-da-leitura
http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-1-um-roteiro-pratico-poetico-para-introduzir-qualquer-um-e-quem-quiser-nas-artes-e-artimanhas-das-gostosices-da-leitura
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2 ESTRATÉGIAS DE LEITURA  

Na visão de Duke e Pearson (2002)2 existem seis tipos de estratégias de leitura que 

podem ser utilizadas como auxiliares no processo de compreensão. São elas: predição, pensar 

em voz alta, estrutura do texto, representação visual do texto, resumo e questionamento.  

Predição/antecipação Pensar em voz alta Análise da estrutura textual 

Implica em antecipar, prever 
fatos ou conteúdos do texto 
utilizando o conhecimento já 

existente para facilitar a 
compreensão 

Quando o leitor verbaliza seu 
pensamento enquanto lê. Tem 
sido demonstrado melhora na 
compreensão dos estudantes 

quando eles mesmos se dedicam 
a esta prática durante a leitura e 

também quando professores 
usam rotineiramente esta mesma 

estratégia durante suas aulas. 
 
 

Auxilia os estudantes a 
aprenderem a usar as 

características dos textos, como 
cenário, problema, meta, ação, 
resultados, resolução e tema, 

como um procedimento auxiliar 
para compreensão e recordação do 

conteúdo lido. 

Representação visual do 
texto 

Resumo das informações do 
texto 

Questionamento do texto 
 

Auxilia leitores a 
entenderem, organizarem e 

lembrarem algumas das 
muitas palavras lidas quando 
formam uma imagem mental 

do conteúdo. 

Facilita a compreensão global do 
texto, pois envolve a seleção e 
destaque das informações mais 

relevantes do texto. 

Auxilia no entendimento do 
conteúdo da leitura, uma vez que 

permite ao leitor refletir sobre ele. 
Pesquisas indicam também que a 
compreensão global da leitura é 

melhor quando estudantes 
aprendem a elaborar questões 

sobre o texto. 
 

 
  

Cantalice (2004, p. 105) lembra ainda que “a utilização de estratégias de leitura 

compreende três momentos: o antes, o durante e o após a leitura. ”  No momento da pré-

leitura o leitor perceberá o título, os tópicos, figuras e demais elementos gráficos. Fará 

antecipações e se utilizará de seu conhecimento prévio para as primeiras aproximações. 

À medida que lê, o estudante (neste caso específico) terá “ uma compreensão da 

mensagem passada pelo texto, uma seleção das informações relevantes, uma relação entre as 

                                                           

2 Informações extraídas de: CANTALICE, Lucicleide Maria de. Ensino de estratégias de leitura. Psicol. Esc. 
Educ. (Impr.) [online]. 2004, vol.8, n.1, pp. 105-106. ISSN 1413-8557.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
85572004000100014.  

 



 
Faculdade Adventista da Bahia 

Assessoria Pedagógica 
BR-101, km 197, Capoeiruçu – Caixa Postal 18 – Cachoeira BA 

CEP: 44.300-000 – Brasil  
e-mail: selcr25@gmail.com 

3 
 

informações apresentadas no texto e uma análise das predições feitas antes da leitura, para 

confirmá-las ou refutá-las. ” (CANTALICE, 2004, p. 105).   

Por fim, ao concluir a leitura, o estudante deverá realizar “ uma análise com o objetivo 

de rever e refletir sobre o conteúdo lido, ou seja, a importância da leitura, o significado da 

mensagem, a aplicação para solucionar problemas e a verificação de diferentes perspectivas 

apresentadas para o tema. ” (CANTALICE, 2004, p. 105).    

 
 
3 O PROTOCOLO DE LEITURA 

 Deseja-se aqui propor uma estratégia de registro de leitura para os livros comumente 

disponíveis no canto da leitura, LEEI ou na biblioteca escolar, os quais são retirados livre, mas 

periodicamente pelo estudante. Denominamos esse tipo de registro como Protocolo de leitura. 

Tal registro é apenas um dentre muitos possíveis. Ele auxiliará o estudante a escrever suas 

impressões pessoais de modo sistematizado, evidenciando a interpretação sobre o tipo de texto 

lido e o contexto. Para o professor, será uma oportunidade de conhecer o pensamento do 

estudante, além dos aspectos referentes à reflexão sobre a língua.  

 Cada protocolo construído deverá oportunizar ao estudante o registro das três etapas: 

antes, durante e depois, cabendo ao professor criar situações em que haja discussão e 

socialização da leitura. Será oportunidade também para verificar a expressão e a comunicação 

do conteúdo lido, propondo, quando necessário, uma releitura do texto. 

 Segue abaixo, algumas possibilidades de itens que podem compor os protocolos de 

leitura. O desejável é que sejam constituídos por itens diferentes, estimulando possibilidades 

variadas de registro, mas sempre com significado para os estudantes. A ideia é fugir daqueles 

roteiros obrigatórios e enfadonhos que acompanhavam os livros paradidáticos, por exemplo. 

 

3.1 POSSIBILIDADES DE ITENS DE UM PROTOCOLO  

 

ANTES 

Registrar antecipações do tipo:  

 Sobre o que será que o livro trata?  

 Escrever algo da biografia do autor e ilustrador? Em que local o livro foi publicado?  

 Pesquisar algo sobre a editora. 
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 Qual será o valor ($) do livro? (Pode sugerir que o estudante verifique quanto custa o 

livro) 

Fazer um plano de leitura:  

 Como pretende ler o livro?  

 Em quanto tempo? 

 Você lerá com ajuda ou sem ajuda de um adulto? 

Dar seu parecer inicial sobre: 

 A capa 

  O formato e tamanho do livro 

  A letra utilizada 

  As ilustrações 

 A espessura do livro 

Tipo de papel (sustentabilidade/meio ambiente) 

 

DURANTE 

 Alterar o final do livro 

 Criar um diálogo que não existe no texto com alguns personagens 

 Desenhar a cena que mais chamou a atenção 

 Identificar personagens centrais 

 Identificar personagens secundários 

 Ilustrar uma parte do livro usando recortes de revistas 

 Listar palavras novas e buscar o significado no dicionário 

 Listar perguntas que faria ao autor 

 Listar uma ideia presente no texto com a qual não concorda 

 Modificar o título do livro 

 Reescrever uma parte do livro com suas próprias palavras 

 Registrar em que época acontece a história? 

 Registrar o nome do personagem que mais apreciou ou não apreciou, justificando a 

resposta 

 Sintetizar um parágrafo de sua preferência 

 Transcrever o parágrafo que mostra a ideia principal do livro 
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DEPOIS 

 Dar sua opinião geral sobre o livro (gostos e desgostos) 

 Em sua opinião, qual foi o objetivo do autor ao escrever o livro? 

 Identificar o gênero textual 

 Que sentimentos o texto evocou? 

 Recomenda o livro para alguém? Por quê? 

 Recontar a história para um colega ou familiar 

 Se você fosse um editor, publicaria o livro? Por quê? 

 

 Pode-se propor a construção de uma coletânea com os protocolos feitos, isto é, 

organizá-los, de modo que o estudante perceba o resultado de suas reflexões e a própria 

caminhada escolar. Pode-se, também, realizar um grande momento de socialização entre as 

turmas e os pais com as impressões dos estudantes sobre as leituras feitas. 

 

4 PARA FINALIZAR: Aprender a ler e ler para aprender3  

A leitura como prática social é sempre um meio, nunca um fim. Ler é a resposta a um 

objetivo, a uma necessidade pessoal.  

Fora da escola, não se lê só para aprender a ler, não se lê de uma única forma, não se 

decodifica palavra por palavra, não se respondem a perguntas de verificação do entendimento 

preenchendo fichas exaustivas, não se fazem desenhos para mostrar o que mais gostou e 

raramente se lê em voz alta, ou seja: a prática constante da leitura não significa a repetição 

infindável dessas atividades escolares.  

Uma prática constante de leitura na escola pressupõe o trabalho com a diversidade de 

objetivos, modalidades e textos que caracterizam as práticas de leitura de fato. Diferentes 

objetivos exigem diferentes textos e cada qual, por sua vez, exige um tipo específico, uma 

modalidade de leitura.  

                                                           
3 Extraído na íntegra de: 
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/evento2002/GT.1/GT1_13_2002.pdf 
 

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/evento2002/GT.1/GT1_13_2002.pdf
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Em certos textos basta ler algumas partes, buscando a informação necessária; outros 

precisam ser lidos exaustivamente, várias vezes. Há textos que se podem ler rapidamente, mas 

outros devem ser lidos devagar.  

Há leituras em que é necessário controlar atentamente a compreensão, voltando atrás 

para se certificar do entendimento; outras em que se segue adiante sem dificuldade, entregue 

apenas ao prazer de ler.  

Há leituras que requerem enorme esforço intelectual e, a despeito disso, dão vontade 

de ler sem parar; em outras o esforço é mínimo e, mesmo assim, dá vontade de deixa-las para 

depois. Para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, muito mais do que a capacidade 

de ler, o gosto pela leitura e um compromisso com ela -, a escola precisa mobiliza-los 

internamente, pois aprender a ler (e também ler para aprender) requer esforço.  

Os alunos devem na leitura algo interessante e desafiador, uma conquista capaz de 

dar autonomia e independência. E devem estar confiantes, condições para enfrentar o desafio 

e “aprender fazendo”. Uma prática de leitura que não desperte nem cultive o desejo de ler não 

é uma prática pedagógica eficiente.  

 

 

5 VALE A PENA LER (materiais disponíveis também na página da ASPED): 

 Prazer em ler: Um roteiro prático-poético para introduzir qualquer um e quem quiser 
nas artes e artimanhas das gostosices da leitura. Volume 1. Disponível em: 
http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-
volume-1-um-roteiro-pratico-poetico-para-introduzir-qualquer-um-e-quem-quiser-
nas-artes-e-artimanhas-das-gostosices-da-leitura 

 

 Prazer em ler: Registros esparsos da emoção do caminhante nas lidas com a mediação 

da leitura. Volume 2. Disponível em: 

http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-

volume-2-registros-esparsos-da-emocao-do-caminhante-nas-lidas-com-a-mediacao-

da-leitura 

 

 

http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-1-um-roteiro-pratico-poetico-para-introduzir-qualquer-um-e-quem-quiser-nas-artes-e-artimanhas-das-gostosices-da-leitura
http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-1-um-roteiro-pratico-poetico-para-introduzir-qualquer-um-e-quem-quiser-nas-artes-e-artimanhas-das-gostosices-da-leitura
http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-1-um-roteiro-pratico-poetico-para-introduzir-qualquer-um-e-quem-quiser-nas-artes-e-artimanhas-das-gostosices-da-leitura
http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-2-registros-esparsos-da-emocao-do-caminhante-nas-lidas-com-a-mediacao-da-leitura
http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-2-registros-esparsos-da-emocao-do-caminhante-nas-lidas-com-a-mediacao-da-leitura
http://www.cenpec.org.br/biblioteca/educacao/producoes-cenpec/prazer-em-ler-volume-2-registros-esparsos-da-emocao-do-caminhante-nas-lidas-com-a-mediacao-da-leitura

