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RESUMO 

 

 

Os textos didáticos são a principal fonte de informação do aluno na escola, por isso a 

compreensão leitora se constitui como ferramenta fundamental para a formação de leitores 

eficientes. Com o objetivo de observar como a compreensão leitora de um texto didático de 

geografia influencia o aprendizado, realizou-se a presente pesquisa através de uma abordagem 

qualitativa, o que permite maior  subjetividade à interpretação das informações e registros 

adquiridos. Os dados dessa pesquisa apontam que a dificuldade encontrada no vocabulário 

infere na compreensão do que é lido. Esses resultados evidenciam como são importantes as 

atividades de compreensão leitora e o desenvolvimento de estratégias de leitura para a 

formação de leitores eficientes, tornando possível que o aluno utilize aquilo que aprendeu 

para a transformação de sua realidade. A pesquisa do presente trabalho foi realizada com uma 

turma de 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública localizada em 

Brasília/DF, sendo composta de uma atividade de compreensão e um questionário para a 

professora da turma. Foi possível constatar que há, de fato, uma relação entre a dificuldade do 

vocabulário e a compreensão do que está sendo lido, assim se constata a necessidade do 

desenvolvimento de estratégias de leitura para a formação desses leitores. 

Palavras-chaves: Leitura. Compreensão leitora. Habilidades e estratégias de leitura. Textos 

didáticos de geografia. 
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MEMORIAL 

 

 

Pré-escolar 

 

 

Iniciei minha vida escolar aos três anos de idade (1993) na pré-escola, o colégio tinha 

o nome de “Dia Feliz” e localizava-se em Taguatinga/DF. Tenho lembranças bem felizes e 

nítidas desse período da minha vida. Lembro-me das folhas de atividades e pinturas com 

cheiro de álcool feitas em mimeógrafos, das filas para ir ao recreio, dos bilhetes de papel 

presos com fita adesiva no braço. Lembro-me também das brincadeiras com os colegas no 

jardim, onde encontrávamos joaninhas nas plantas. A escola era perto da minha casa e o meu 

irmão era quem me levava e buscava de bicicleta todos os dias. Essas lembranças marcaram o 

início da minha vida escolar e foram significativas, pois não são lembranças de um choque 

pela mudança de ambiente, considerando que a maioria das crianças tem resistência ao espaço 

escolar por ser totalmente novo e diferente e devido também à mudança de rotina do convívio 

familiar.  

 

 

Jardim de infância 

 

 

Depois de um ano na pré-escola, estudei os três anos do jardim de infância no centro 

de ensino Araberi (1994), uma pequena escola também na cidade de Taguatinga/DF. Dessa 

época, lembro-me da minha alfabetização quando a professora ensinou as letras através de 

uma narrativa. Lembro-me também que a escola promovia diversas atividades com temática, 

sobre saúde, meio ambiente entre outras, eu participei de muitas como a atividade do início da 

primavera em que todos os alunos se reuniam para cantar “O cravo brigou com a rosa”, e  eu e 

um dos colegas interpretávamos a música fantasiados de flor. Esses acontecimentos foram 

fundamentais, considero-os importantes para minha formação integral, pois a escola tinha a 

preocupação em desenvolver outros conhecimentos, além do aprendizado meramente técnico. 

Nessa escola, também fiz aulas de natação no período oposto ao das aulas. 
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Ensino fundamental 

 

 

No ensino fundamental, 1997, ingressei no Colégio Marista de Taguatinga e, na 

época, era necessário fazer uma espécie de prova de nivelamento para aluno ingressante e 

também para concorrer a um desconto na mensalidade. Eu fiz a prova e passei para a 2ª série 

do fundamental, porém minha mãe preferiu me matricular na 1ª série, pois ela achava 

importante não pular “etapas”. No Marista, fiz o ensino fundamental e o ensino médio, foram 

onze anos em que tive grandes experiências e aprendizados.  

O Marista me proporcionou uma formação muito boa, embora tenha sido em 

modelos bem tradicionais. Por se tratar de um colégio católico, todos os dias, tanto no turno 

da manhã quanto no turno da tarde (que era o turno em que eu estudava), fazia-se uma breve 

reflexão e uma oração. Eu lembro que essa prática me ajudava muito quando chegava 

atrasada, pois durante essa oração os alunos podiam entrar e aguardar até terminar para então 

poder entrar em sala. O ensino religioso era muito forte nessa época, a ênfase era grande e 

ensinavam, principalmente, os valores e preceitos cristãos. Outro ponto alto do ensino 

fundamental foram as Feiras Culturais realizadas anualmente. Era sempre um momento 

privilegiado de aprendizagem. Os temas eram diversificados, a quantidade de conhecimento 

adquirido era enorme e era um espaço para trabalhar a interdisciplinaridade. Os melhores 

grupos da Feira recebiam premiação e, na maioria das vezes, os alunos do ensino médio saíam 

vitoriosos. Além das Feiras Culturais, o Marista também promovia anualmente uma 

competição esportiva que eram os “Jogos Olímpicos”. Havia várias modalidades disputadas 

pelas equipes de cada turma e eu, que nunca me destaquei muito nos esportes, sempre fazia 

questão de participar e algumas vezes até ganhava medalhas. Os esportes que eu mais 

apreciava eram o futsal, o qual eu mais me destacava, o atletismo e o basquete. 

A segunda etapa do ensino fundamental foi marcada pelo começo da adolescência, o 

que tornou essa época bem complicada. As mudanças físicas, os novos conteúdos a estudar, a 

separação de minha melhor amiga, as paixões da adolescência, entre outras coisas fizeram 

com que essa época se tornasse difícil, mas fantástica também. Apesar dos contratempos, o 

desenvolvimento e o  aprendizado conquistados nessa época foram muito significativos. 

Na sexta série, a semana sobre os povos indígenas do Brasil marcou muito minha 

formação. A escola foi dividida em tribos e estudamos suas respectivas culturas, apresentando 
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os trabalhos em um fim da semana. Esse trabalho me trouxe um olhar diferente sobre os 

povos indígenas e pude aprofundar meus conhecimentos sobre a cultura, a história, os 

problemas desses povos.  

 

  

Ensino médio 

 

 

O ensino médio no Marista foi a fase mais fantástica que vivi. A primeira mudança 

foi a troca do turno vespertino pelo matutino, eu achei-a maravilhosa, assim meu dia rendia 

muito mais do que antes. Outra mudança foi a divisão das disciplinas, devido ao conteúdo do 

ensino médio ser extenso, as ciências se dividiam em: matemática I e II, Biologia I e II, Física 

I e II, Química I e II. Além disso, havia, semanalmente, no período vespertino, as práticas em 

laboratório para exemplificar as teorias trabalhadas em sala. Também foi inserida no currículo 

a matéria de Literatura, para mim, a mais interessante do ensino médio, o professor da matéria 

não se preocupava em apenas transmitir o conteúdo, ele trazia reflexões a respeito daquilo que 

nos ensinava, além dos momentos de “cultura inútil” em que trazia curiosidades interessantes 

sobre Literatura e sobre o mundo em geral. 

Acredito que quase todo adolescente encara o ensino médio mais ou menos da 

mesma forma: o primeiro ano é empolgante, o segundo é intermediário e o terceiro é decisivo. 

Para mim, não foi diferente, cada ano teve sua peculiaridade e sua importância. O primeiro 

ano foi marcado pelas mudanças, tudo era novo, tudo era diferente, mas tudo era aprendizado 

e não demorou muito para eu me acostumar com a rotina e aprender a apreciar tudo. O 

segundo ano foi o mais produtivo, pois além dos estudos, eu entrei na aula de violão, no curso 

de inglês e participei do grupo de teatro do colégio. Também foi o ano em que retirei o 

aparelho ortodôntico depois de cinco anos de tratamento e em que comecei a pensar 

seriamente na faculdade. Nesse ano, eu aprendi muitas coisas e tive experiências maravilhosas 

como o trabalho da Feira Cultural, cujo tema do meu grupo foi “Os contrastes do Distrito 

Federal”. Nós realizamos um estudo e uma reflexão a respeito das diferenças 

socioeconômicos existentes no DF e que são pouco lembradas ou trabalhadas na escola. 

Em meu último ano de ensino médio, tive que abandonar todas as atividades que eu 

fazia no segundo ano. Parei o curso de inglês, as aulas de violão e deixei o grupo de teatro, 
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tudo por causa da minha preocupação em passar no Programa de Avaliação Seriada - PAS da 

UnB.  

Na primeira e segunda etapa do PAS, eu fui razoável em termos de nota, minha 

preocupação era pequena em me classificar, mas a partir do terceiro ano isso mudou quando a 

pressão dos meus pais, da escola e de mim mesma começou a pesar em meus ombros. Passar 

no PAS virou uma espécie de obsessão para mim e as consequências disso foram drásticas, 

chegando a afetar minha saúde. Eu tentava me empenhar ao máximo nos estudos, mas minha 

ansiedade e nervosismo mais atrapalhavam do que ajudavam e outro fator agravante foi a 

escolha do curso. Inicialmente eu não tinha a menor ideia de que curso fazer, pois as opções 

eram muitas e todos diziam que eu possuía talento para muitas coisas o que me deixava mais 

em dúvida ainda. Depois de frequentar as orientações vocacionais, pesquisar as profissões, 

pedir conselhos, eu finalmente optei pela Psicologia, porém, como minhas notas nas duas 

primeiras etapas do PAS não foram muito boas, resolvi escolher a Pedagogia, se eu passasse, 

iniciaria o curso, mas tentaria posteriormente realizar o vestibular para Psicologia. 

Passei o terceiro ano me empenhando nos estudos. Houve uma complicação na altura 

do terceiro bimestre, quando tive que viajar para Cuiabá devido à formatura do meu irmão no 

curso de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Mato Grosso, por causa dessa 

viagem, eu perdi uma semana inteira de provas, tendo que realizar a prova de segunda 

chamada de todas as disciplinas. Minhas notas teriam sido comprometidas caso não houvesse 

a “Feira Cultural” daquele ano, em que meu grupo tirou o primeiro lugar com o trabalho “As 

maiores personalidades do Mundo”. Nesse trabalho, fizemos um museu vivo em que 

contamos a história de várias personalidades e suas contribuições para a humanidade, foi um 

trabalho muito elogiado por todos os professores e recebeu nota máxima. No quarto e último 

bimestre, realizei um curso preparatório para o PAS, oferecido pelo próprio colégio, isso me 

ajudou muito a ter mais confiança em fazer a prova e organizar melhor meus estudos. Nos 

dias 01 e 02 de dezembro de 2007, eu fiz as provas da terceira etapa do PAS. 
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Ensino Superior 

 

 

Eu estava confiante que havia passado para UnB. Embora minhas notas nas duas 

primeiras etapas tivessem sido razoáveis, na terceira etapa, eu fui muito bem e havia também 

a questão dos “pesos” de cada prova que me ajudaram muito. No dia de sair o resultado, eu 

não me preocupei em olhar, estava tranquila em casa quando recebi o telefonema de uma das 

minhas colegas da escola dizendo “Laís olha o resultado, seu nome está lá”, eu fui ao 

computador, acessei a página do Cespe e vi meu nome na lista de aprovados. A minha 

primeira reação foi ajoelhar e agradecer a Deus, depois, telefonei para meus pais e contei que 

havia passado para a UnB, eles ficaram muito contentes. 

Depois que passei se iniciou um processo drástico de mudança. Para fazer meu 

registro na Universidade, precisei correr atrás de muitos documentos, mas meus pais me 

ajudaram muito nessa etapa. Logo após, eu precisei me inscrever nas disciplinas, nessa parte 

contei com a ajuda da minha amiga Karla que estudou comigo no ensino médio e que também 

passou para o curso de Pedagogia da UnB, ela foi fundamental nos meus primeiros passos na 

universidade. 

 

 

Conhecendo a vida universitária 

 

 

Quando entrei na universidade, esperava encontrar muitas coisas diferentes, 

principalmente em relação ao conteúdo. As primeiras disciplinas que cursei foram: 

Antropologia e Educação, Oficina Vivencial, Investigação Filosófica na Educação, Tópicos 

Especiais em Educação e Diversidade Cultural, Projeto 1 – Orientação Acadêmica Integral e 

Perspectivas do Desenvolvimento Humano. 

“Antropologia e Educação” foi uma das matérias mais marcantes do primeiro 

semestre, pois além de a professora exigir muito de nós, o que foi muito bom para meu 

amadurecimento acadêmico, essa disciplina também me possibilitou ter novos olhares sobre 

muitas coisas, principalmente sobre educação. Agora eu tinha que ter a visão de educadora e 

não somente de aluna e essa matéria proporcionou um choque de realidade. A professora nos 

levou a campo para conhecer o Lixão da Estrutural e foi uma visita impressionante. Tivemos 



18 
 

contato com as pessoas que trabalham e que, às vezes moram lá, foi uma experiência não pra 

sentir culpa ou pena, mas para refletir sobre aquela condição e também a condição do lugar 

onde vivemos. Outro trabalho interessante nessa disciplina foi o resgate da história individual. 

Nesse trabalho tive a oportunidade de conhecer mais sobre minha família e minhas origens. 

Além disso, esse trabalho foi complementado por uma visita à exposição “Lusa: a matriz 

portuguesa” que fazia parte de uma série de três exposições a respeito das principais matrizes 

que compõem o povo brasileiro e foi uma exposição magnífica, rica em objetos e explicações 

sobre o tema. 

As outras disciplinas desse semestre também foram marcantes a sua maneira. Na 

disciplina “Investigação Filosófica”, também houve muitos debates, lemos textos 

interessantes como o de “Walter Kohan” sobre o “Devir – Criança”. “Projeto 1” foi uma 

disciplina fundamental para conhecer o funcionamento da universidade. “Perspectivas do 

Desenvolvimento Humano” foi uma disciplina boa e me fez enxergar que eu não queria seguir 

pela área da Psicologia. Foi por meio dessa disciplina e por outros fatores que decidi 

continuar na Pedagogia. 

Assim optei por continuar na Pedagogia, o curso foi me conquistando à medida que 

eu me inseria mais no mundo acadêmico. O segundo semestre foi difícil, as matérias exigiam 

muito de mim, por isso, “Prática Desportiva 1” foi uma disciplina boa nesse período, pois 

ajudava a extravasar o estresse. De todas as disciplinas, a mais exigente foi “Pesquisa em 

Educação 1”, mas me possibilitou conhecer muito sobre pesquisa e isso foi fundamental na 

formação acadêmica. Em “História da Educação” e “Organização da Educação Brasileira” 

pude ter contato com uma abordagem crítica a respeito do histórico da educação global e da 

história da educação no Brasil e tive contato com as legislações que regem a educação em 

nosso País. Na disciplina “O Educando com Necessidades Educacionais Especiais”, foi 

interessante a forma como o professor relatava suas experiências e levava-nos a ter nossas 

próprias experiências com pessoas com necessidades educacionais especiais, ele nos dava a 

tarefa de observar essas pessoas e associar essas observações ao que líamos e ao que 

aprendíamos na disciplina.  

As outras disciplinas desse semestre também foram importantes em minha formação, 

porém a disciplina “Fundamentos da Educação Ambiental” não atendeu às expectativas que 

criei em relação a ela. Havia pouco no conteúdo sobre educação ambiental programado na 
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disciplina e maior enfoque no tema “qualidade de vida”, o que deixou a disciplina pouco 

interessante.  

Nesse semestre, que realizei o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o 

ENADE, cuja participação era obrigatória. A experiência de realizar a prova não foi 

interessante para mim na época, pois havia pouco esclarecimento sobre o uso e a importância 

daquela avaliação. 

O terceiro semestre foi o mais difícil de enfrentar em todo o curso. As disciplinas 

exigiam muito de mim, eu realmente queria me empenhar, mas era cansativo e todas essas 

disciplinas exigiam muita leitura. “Projeto 2” era uma disciplina que eu deveria cursar no 

segundo semestre, mas não foi ofertada na matrícula e  acabei por esquecê-la, tendo que 

cursá-la no terceiro semestre. Foi uma matéria muito importante para esclarecer sobre o curso 

de Pedagogia, havia intensos debates sobre o currículo do curso, a formação do pedagogo, 

entre outros. Isso foi fundamental na minha experiência acadêmica, por me fazer refletir sobre 

o papel do Pedagogo. 

Em “Projeto 3”, antes de sair para aula de campo, tivemos uma parte expositiva na 

sala de aula em que trabalhamos, sob uma perspectiva filosófica, sobre a vida humana. 

Realizei um trabalho na área de filosofia com os alunos de uma turma de ensino fundamental 

da cidade Recanto das Emas. O projeto visava trabalhar com temas diversificados e conduzir 

a um debate reflexivo sobre o tema escolhido. Todas as crianças da turma participaram e 

interessaram-se pela proposta. As disciplinas que focavam as práticas educativas eram 

“Ensino de Língua Materna”, “Ensino de Ciência e Tecnologia” e “Educação Matemática” 

foram excelentes, gostei de cursar todas elas, aprendi muito sobre sala de aula, livro didático, 

papel do professor, metodologias de ensino etc; pois a prática é algo fundamental na formação 

de um Pedagogo, principalmente no que se refere ao que deve ser feito em sala de aula. No 

fim do semestre, eu estava mais envolvida com o curso e com minha carteira de motorista na 

mão. 

O quarto semestre foi tranquilo em comparação aos outros, eu me matriculei em um 

número menor de disciplinas. Nesse semestre, por motivos de horário, resolvi mudar fui fazer 

a fase 2 no projeto “Alfabetização e Linguagem”, o trabalho foi diferente da fase anterior. As 

atividades nesse projeto foram referentes à letramento, sendo realizadas atividades de leitura e 

interpretação de texto com alunos selecionados previamente e com os dados foram feitas 

análises tanto do desempenho da criança quanto da minha intervenção junto ao aluno. Foi um 
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aprendizado muito significativo, principalmente em relação a essa questão da intervenção, 

pois pude observar aspectos importantes na minha prática como futura professora. 

 

 

A metade da caminhada 

 

 

No quinto semestre, matriculei-me em poucas disciplinas e continuei o “Projeto 3”. 

O trabalho realizado nessa terceira fase do projeto foi praticamente o mesmo, mas um pouco 

mais de aprofundado em certos conceitos. “Avaliação Escolar” foi uma das disciplinas mais 

interessantes do semestre, o professor que ministrava essa disciplina era um profundo 

conhecedor da educação e de diversos temas em geral, as aulas tinham sempre por base um 

capítulo de um livro adotado para a disciplina. Como atividade avaliativa, o professor propôs 

a construção de um portfólio com resumos dos textos lidos, reflexões a respeito da avaliação, 

poemas, músicas e tudo aquilo que se relacionasse à disciplina. Essa disciplina foi 

fundamental na minha formação por mudar meu conceito de avaliação. 

Outro destaque desse semestre foi a disciplina “Educação em Geografia” em que 

realizei, junto com o tas da turma, um “Estudo do Meio” na cidade de Ceilândia. Aprendemos 

muito sobre a cultura dessa cidade e desmistifiquei a ideia de que é uma cidade violenta. 

Nessa disciplina também foram feitas várias reflexões a respeito do ensino de geografia. 

Desde o terceiro semestre eu planejava realizar a disciplina “Projeto Rondon”, porém 

sempre adiava por priorizar as disciplinas obrigatórias do meu curso, mas no sexto semestre 

eu tive a oportunidade de me matricular no projeto. No fim do semestre, fiz a viagem do 

Rondon para a cidade de Novo Alegre em Tocantins, onde tive a oportunidade de aplicar os 

projetos construídos ao longo do semestre dessa disciplina. A viagem talvez tenha sido a 

melhor experiência em minha vida acadêmica. Tive a oportunidade de trabalhar com diversas 

temáticas que vi ao longo do curso, pude aprender muitas coisas na prática e ter contato com 

um modo de vida diferente do que eu estava acostumada, essa é uma experiência inesquecível 

para quem vivencia.  

No “Projeto Rondon”, criei oficinas, eu apliquei algumas na “Semana Universitária” 

como parte da experiência de aprendizagem dessa disciplina. O interessante em aplicar tais 

oficinas foi a questão do inesperado, pois apesar de programar todas as oficinas focadas em 
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um público-alvo, com um desenvolvimento direcionado a esse público, as oficinas nunca 

aconteciam da forma planejada. Como exemplo, tem-se a oficina de “Fuxico” que estava 

programada para um público-alvo adulto, mas acabou por ser aplicada para quarenta crianças, 

não havendo, sob nenhum aspecto, comprometimento na qualidade da aplicação da oficina. 

Essa experiência foi fundamental, pois, em sala de aula, também há muitos acontecimentos 

inesperados e o professor deve saber lidar com isso da melhor forma possível. 

A atividade de monitoria foi uma experiência excelente em minha formação. Eu fui 

monitora da turma de “Investigação Filosófica” por dois motivos: para auxiliar uma colega 

que acabava de entrar no curso e porque eu tinha um grande contato com o professor da 

disciplina, o que me ajudaria a fazer um trabalho de monitoria melhor. Eu tive a oportunidade 

de ministrar uma aula como monitora e empenhei-me ao máximo para que fosse uma aula 

diferente. O tema foi sobre “O real e o imaginário na educação” e a participação da turma foi 

grande, eles se interessaram pelas questões levantadas e debateram sobre o que foi proposto. 

A experiência dessa aula me fez refletir sobre a qualidade do que é transmitido ao aluno. A 

disciplina “Fonética e Fonologia do Português” não faz parte do currículo do curso de 

Pedagogia, mas a cursei e foi uma disciplina interessante, pois estudar fonemas me auxiliou a 

falar mais articuladamente e creio que isso é importante para uma futura professora. 

O “Projeto 4” é atividade de estágio obrigatório e para realizá-lo, retomei o projeto 

“Filosofia na Escola”, pois a professora que coordena o projeto de “Alfabetização e 

Linguagem” não oferecia o estágio, por isso resolvi voltar, mas já em mente que faria o 

“Projeto 5” na área de “Alfabetização e Linguagem”. Eu tinha em mente que o estágio seria 

uma oportunidade de aprender na prática o que me foi ensinado em todos os semestres, claro 

que a partir de uma perspectiva filosófica, pois esse era o objetivo do projeto, porém não foi o 

que realmente aconteceu. O projeto foi realizado em um centro de assistência (cujo nome não 

será revelado) que fica no Recanto das Emas. A rotina consistia em irmos em determinado dia 

da semana e desenvolvermos uma aula, porém os organizadores do projeto pecaram por falta 

de organização, uma vez que as crianças saíam da sala a todo instante, o que comprometia o 

trabalho, devido ao atendimento médico e odontológico no período que estivemos no local. 

Fora esse episódio, os responsáveis pelo projeto nos instruíam a focar mais no reforço escolar 

do que em uma aula com uma perspectiva filosófica. Mesmo com as dificuldades, o projeto 

foi compensador e aprendi muito com o trabalho desenvolvido, principalmente com ajuda do 

professor do projeto que não era responsável pela organização das atividades que seriam 

exercidas naquele local, mas mesmo assim nos apoiou e auxiliou muito. 
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Momentos de escolhas 

 

 

O “monstro” chamado Trabalho de Conclusão de Curso me aterrorizou desde o 

momento que entrei na faculdade e a cada semestre esse medo só aumentava. Os motivos 

eram vários: não saber sobre o que escrever, não encontrar quem me orientasse, não conseguir 

desenvolver o estudo, fazer um estudo ruim, ser reprovada pela banca, etc. Enfim, de tudo um 

pouco se passava pela minha mente e, no sétimo semestre, o temor se intensificou com a 

disciplina “Seminário de Trabalho Final de Curso”, pois agora eu sabia que realmente deveria 

encarar e iniciar o trabalho final. 

No começo do semestre, eu estava em pânico, não sabia realmente o que fazer, mas, 

no decorrer do semestre, a disciplina sobre trabalho final de curso ajudou muito a dissipar 

meus temores. Eu corri atrás do meu tema, planejei o que eu iria fazer e esclareci muitas 

dúvidas sobre o trabalho final e tenho plena certeza de que, sem essa disciplina, isso não teria 

sido possível. 

A disciplina “Tópicos Especiais em Práticas Pedagógicas” refere-se ao estudo da 

LIBRAS que é a Língua Brasileira de Sinais, foi uma disciplina mais que interessante, pois 

além de aprender essa língua, aprendi também muito a respeito da cultura dos Surdos. Penso 

que esta é uma disciplina fundamental para um futuro professor, pois este deve estar 

preparado para auxiliar da melhor forma possível seus alunos. 

A dinâmica do “Projeto 4” foi bem diferente nesse semestre, dessa vez o professor 

nos recomendou trabalhar nas escolas. Eu resolvi então cumprir a segunda fase do projeto em 

uma escola de Ensino Fundamental no Paranoá. Os encontros eram semanais e em cada aula 

era desenvolvida uma atividade sobre um tema diferente. Para me apresentar para a turma, 

resolvi elaborar um personagem, com o intuito de descontrair a turma. O personagem criado 

tinha o nome “Cabelos de Fogo” por causa da peruca vermelha que compunha o figurino do 

personagem. Eu pensei em todas as características desse personagem e fez um grande sucesso 

entre a turma e cumpriu com o objetivo maior que era descontraí-los. A partir disso tentei 

focar os encontros em temas adolescentes. Em alguns temas, os alunos ficaram um pouco 

dispersos, porém em outros participaram ativamente. No geral, foi um trabalho muito bom, 

embora o enfoque não fosse meu projeto do trabalho final de curso. 
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Desde o início do curso eu havia decidido que reservaria o último semestre para me 

dedicar somente ao Trabalho de Conclusão de Curso e foi o que de fato aconteceu. Além do 

“Projeto 5” também me matriculei em “Canto Coral 3” por ser uma disciplina que gosto 

muito e também pela leveza do conteúdo, uma vez que desejava concentrar todas as forças no 

trabalho final. A escolha do tema já havia sido feita no semestre anterior, mas o fato que mais 

me motivou a prosseguir foi meu gosto pela leitura. Desde pequena gostei de ler, 

principalmente a Bíblia, livros de ficção e textos informativos, por isso, o gosto por ler foi 

uma influência forte na escolha do tema. 

Escolhido o tema, o trabalho iniciou com o projeto de pesquisa, como já foi relatado, 

o que me deu base para o resto do trabalho. Tive um pouco de dificuldade no início por causa 

da greve dos servidores da UnB, pois a biblioteca funcionava em horários que não condiziam 

com meu tempo, mas tudo foi resolvido e consegui ter acesso aos livros que dariam base 

teórica ao meu trabalho. Essa foi a maior dificuldade que encontrei no percurso do trabalho, a 

pesquisa, embora tenha atrasado um pouco, todas as outras etapas do trabalho fluiu bem. A 

professora orientadora apoiou e ajudou em tudo que era possível e além, para que esse 

trabalho fosse realizado. Assim decorreu o último semestre do curso, com o trabalho fluindo 

bem e as aulas de canto que ajudavam a relaxar e descontrair. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estudar maneiras de facilitar a aprendizagem do aluno é sempre uma importante 

contribuição à educação. Toda disciplina escolar requer o uso da competência leitora, para 

que o aluno saiba interpretar aquilo que está aprendendo. É interessante observar como a 

compreensão leitora é uma ferramenta essencial para qualquer conteúdo, pois sendo ela 

estimulada desde cedo no indivíduo, existe uma chance maior de formar um leitor 

competente, que saiba contornar as dificuldades que possam atrapalhar seu aprendizado. A 

sala de aula é um ambiente privilegiado para trabalhar a compreensão leitora e as dificuldades 

dos alunos e, assim, sistematizar o aprendizado. 

Nos textos de geografia, é comum encontrar conceitos de difícil compreensão para o 

aluno e que dificultam a aprendizagem do que está sendo explicado, justamente por faltar a 

habilidade de compreensão leitora. Por isso, a aprendizagem do aluno é, por vezes, 

prejudicada não pelo conteúdo em si, mas por ele não saber interpretar aquilo que está sendo 

ensinado. As palavras “temporalidade” e “espaço”, por exemplo, embora possuam conceitos 

simples, podem fazer toda a diferença dentro de um texto e prejudicar o entendimento do 

aluno. Porém, com o auxílio das habilidades e estratégias de compreensão leitora, o aluno 

pode conseguir contornar as dificuldades e assim entender aquilo que está sendo explicado em 

um texto. Entretanto, não é apenas por parte do aluno que se dá esse trabalho de compreensão. 

O professor é parte fundamental desse processo e suas práticas influenciam muito, por isso o 

ele deve optar por uma metodologia que possa possibilitar ao aluno construir o conhecimento, 

ou seja: 

“é condição para a aprendizagem significativa não só a estrutura do 

conteúdo, mas como ele será ensinado, qual será a proposta didática para que 

estimule as estruturas cognitivas do sujeito e também qual a base conceitual 

necessária para que o aluno possa incorporar esse novo conhecimento ao que 

ele já sabe.”. (CASTELAR; VILHENA, 2010, p. 6) 

Sabe-se que o ensino da geografia, especialmente nos primeiros anos do ensino 

fundamental, ainda é pouco valorizado, tanto pelos currículos quanto pelos próprios 

professores que acabam por enfatizar o ensino de português e matemática. Portanto, associar 

conteúdos da geografia e leitura pode ser um trabalho interdisciplinar interessante, de grandes 

contribuições para propor novas metodologias de ensino da geografia nas séries iniciais e 

assim valorizar essa disciplina. Aliás, em todos os componentes do currículo escolar é 
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importante realizar atividades interdisciplinares, pois beneficia o aprendizado e aproxima os 

conhecimentos da realidade dos indivíduos. Além disso, o objetivo central de qualquer 

conteúdo deve ser a capacidade de se relacionar com o cotidiano do aluno, pois 

conhecimentos que não são aplicáveis à vida, não mudarão em nada a maneira de pensar e 

agir das pessoas. 

É importante lembrar que muito avanço se fez em questões metodológicas no ensino, 

e isso deve ser levado em consideração, mas como nenhum conhecimento é imutável, sempre 

há o que se aprender, se investigar em qualquer área do saber. Por isso, cientificamente, esse 

estudo é importante por querer refletir sobre um dado conhecimento, que é o ensino da 

geografia, nas séries iniciais, com enfoque na compreensão leitora. Porém, este trabalho é 

direcionado apenas a um ano do ensino fundamental, para que ele não se estenda muito, 

acabando por perder o foco de seus objetivos. 

Com base em tudo que foi dito a pergunta norteadora deste trabalho é: „A linguagem 

dos textos nos livros didáticos de geografia dificulta a compreensão leitora dos alunos?‟. 

 

  

Objetivos 

 

 

A partir do problema da pesquisa, foram estabelecidos os seguintes objetivos para a 

realização desse estudo. 

 

 

Objetivo geral 

 

 

Observar o nível de compreensão leitora em um texto didático de geografia em uma 

turma de alunos do 5º ano/4ª série. 
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Objetivos específicos 

 

 

1. Investigar se há relação entre o nível de dificuldade dos conceitos e termos utilizados 

nos textos de geografia e a compreensão leitora dos alunos. 

2. Identificar se o aluno faz uso de estratégias de leitura (quando estimuladas). 

3. Comparar as dificuldades dos alunos na compreensão dos textos didáticos de 

geografia com as estratégias utilizadas. 

 

 

Asserções 

 

 

Com os objetivos estabelecidos, foram elaboradas as asserções abaixo, apontando os 

possíveis desdobramentos que poderiam surgir dessa pesquisa (BORTONI, 2008). 

 

 

Asserção geral 

 

 

A estrutura, o vocabulário e outros aspectos do texto didático podem prejudicar a 

compreensão dos alunos em relação ao conteúdo estudado. 

 

 

Subasserções 

 

 

1. Os termos e palavras desconhecidas em um texto didático têm relação com a 

dificuldade de compreensão do que o aluno está estudando. 

2. O aluno adquire estratégias de leitura à medida que estas vão sendo estimuladas. 
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3. As estratégias que os alunos utilizam têm demonstrado resultado no que diz respeito 

a solucionar as dificuldades. 
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CAPÍTULO I – ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo serão abordados temas sobre leitura, compreensão leitora e suas 

aplicações nos textos, especificamente os textos didáticos de geografia. O capítulo divide-se 

em dois tópicos principais, o primeiro sobre a leitura para a compreensão e o segundo sobre a 

influência da compreensão nos textos de geografia. 

 

 

1 A leitura para a compreensão leitora 

 

 

Este primeiro tópico abordará aspectos da leitura para a compreensão leitora, 

principalmente em relação às dificuldades de leitura, às características que devem estar 

presentes no texto para facilitar a compreensão e às estratégias que o leitor/aluno pode utilizar 

para compreender o que lê. 

A seguir seguem dois tópicos sobre a importância social da leitura na vida do aluno e 

o papel do texto didático. 

 

 

1.1 A leitura e o gosto pelo ato de ler 

  

 

A escrita surgiu ainda na Pré-História quando o homem primitivo resolveu contar 

suas histórias através de desenhos feitos nas paredes de seus abrigos. Esses desenhos foram 

chamados “pinturas rupestres” e não eram meras representações aleatórias de seus autores, 

essas pinturas possuíam um significado e precisavam ser interpretados para compreender o 

que diziam. Dessas pinturas surgiu a escrita, os alfabetos, os textos e todo conhecimento que 

temos hoje, e o acesso a esse conhecimento é possível por meio da leitura. E que leitura é 

essa? 

A leitura está relacionada a muitos fatores, ela envolve etapas, estratégias, objetivo, 

conhecimento prévio entre outras coisas. Em uma definição dada por Martins (1982 apud 
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MELO, 1988, p. 102) a leitura poderia ser sintetizada como “um processo de compreensão 

das expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem.” A partir 

dessa afirmação, podemos perceber que a leitura é uma experiência vivenciada não somente 

nas páginas de livros, mas também nas receitas, nas placas, nos letreiros, nos anúncios, nas 

imagens etc. Tudo envolve a leitura, ela abre portas para o conhecimento que há no mundo 

como afirma Freitas (2011, p. 4) quando diz que “lemos para construir saberes [...] entender o 

mundo.”. Portanto não há uma definição certa e acabada para leitura, o que existe são 

aspectos, características que a compõem, mas o fundamental é saber sua importância. 

A criança aprende a ler já nos anos iniciais de escolarização, através de um dos 

vários métodos de alfabetização que existem, os educadores ensinam o alfabeto aos alunos, 

integrando-os ao mundo das palavras gradualmente. Entretanto, existe uma diferença entre ser 

alfabetizado e compreender o que se lê, embora sejam ações dependentes entre si 

(CARVALHO, 2005).  

A compreensão leitora está ligada ao letramento que, segundo Carvalho (2005), seria 

a utilização da leitura e da escrita na vida social. Sendo assim não basta, apenas, dominar a 

linguagem, pois só isso não fará um leitor competente. Para uma leitura eficiente, é preciso 

que o leitor interprete o que está lendo e, além disso, utilize esse conhecimento adquirido em 

sua vida, então podemos considerar que “os processos de alfabetizar e letrar, embora sejam 

interligados, são específicos, [...]. Alfabetizar é ensinar o código alfabético, letrar é 

familiarizar o aprendiz com os diversos usos sociais da leitura e da escrita.” (SOARES, 2003 

apud CARVALHO, 2005, p. 65). É importante que os educadores saibam bem essa distinção 

entre letrar e alfabetizar, pois ela fará o diferencial no ensino da compreensão leitora, que 

deve se iniciar logo após a aquisição do código alfabético. 

A alfabetização inicia o processo de formação do leitor, mas é apenas o primeiro 

passo. Se não for trabalhado, desde o começo, o gosto pela leitura, pode ser que o aluno acabe 

desestimulado. Para desenvolver esse gosto, a escola tem um papel importante na forma como 

promove a leitura:  

Não se ensina a gostar de ler por decreto, ou por imposição, nem se forma 

letrados por meio de exercícios de leitura e gramática rigidamente 

controlados. Para formar indivíduos letrados, a escola tem que desenvolver 

um trabalho gradual e contínuo. (CARVALHO, 2005, p. 67). 
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Portanto, o gosto pela leitura deve ser trabalhado desde o princípio do aprendizado, 

quando o aluno ainda está aprendendo a ler, assim, a atividade de leitura pode se tornar algo 

prazeroso, uma atividade estimulante e uma ferramenta útil para ele. Carvalho afirma que:  

Tornar-se letrado, ou formar-se leitor, é aprender sobre autores, seus modos 

de pensar, intenções, interlocutores, ideias e valores; é aprender sobre 

gêneros, sobre a forma pela qual os textos se organizam, a partir do título, 

obedecendo a certas convenções, e desdobrando-se parágrafo por parágrafo 

para exprimir ideias. É principalmente aprender a dialogar com os autores, 

refletindo sobre o que eles nos dizem e comparando as suas com as nossas 

próprias ideias (CARVALHO, 2005, pp. 70-71). 

 

Podemos observar que nessa fala da autora há uma síntese do ideal do letramento, 

pois, além de ser algo prazeroso, a leitura deve ser acompanhada de reflexão e crítica. Para 

alcançar isso, é preciso que os indivíduos aprendam a compreender. Todas essas questões 

colocadas serão detalhadas nos tópicos que se seguirão. 

 

 

1.1.2 A importância da leitura na sociedade e na educação 

 

 

O gosto pela leitura começa a partir do estímulo que a criança recebe em sua casa, 

mas esse gosto é algo em contínuo desenvolvimento. Assim, a partir do momento em que a 

criança começa ir à escola, o gosto pela leitura deve continuar a ser estimulado. Porém, deve 

se considerar que, dentro de sala de aula, esse estímulo será diferente por haver uma grande 

quantidade de alunos, cada um com suas especificidades. Carvalho (2005, p. 67) afirma então 

que “a formação de leitores em grande escala, via escola, só ocorrerá se houver uma política 

de leitura”, essa política, ainda, segundo a autora, se traduz na formação de professores-

leitores, de bons materiais de leitura e de ambientes de leitura adequados. Silva e Ziberman 

(1988, p. 113) complementam afirmando que “a eficiência do ensino viabiliza ou não a 

socialização dos textos à que dá acesso, sendo que em caso negativo, a escola acaba por 

comprometer sua própria continuidade.”, ou seja, reforça-se a importância da escola em 

promover e oferecer recursos adequados para desenvolver a leitura, pois o próprio ensino 

depende disso. Além de poder comprometer o ensino, outra consequência, para o indivíduo 

que não desenvolve a leitura, é a possibilidade dele não desenvolver uma consciência crítica, 

tornando-se alguém alienado, facilmente manipulado e dominado por ideias de outras pessoas, 

ideias que muitas vezes prejudicam a ele mesmo.  
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Para que isso não ocorra, é necessário que a escola considere também as condições 

sociais de seus alunos, aspecto fundamental na prática do letramento. Kleiman (1995) define 

como modelo ideológico de letramento aquele que leva em conta os aspectos da sociedade nas 

práticas de letramento dentro da escola, para que o aluno utilize a leitura para transformar 

suas ideias e o que está a sua volta. Desse modo, a leitura é importante para o 

desenvolvimento de muitas habilidades, não basta apenas saber o código, as letras, os 

símbolos que constituem a linguagem, é preciso ter o domínio, interpretar essa linguagem 

para de fato se constituir um leitor competente e usar aquilo que se aprende através da leitura. 

É importante levar isso em consideração, pois “a leitura coloca-se como um meio de 

aproximação entre os indivíduos e a produção cultural, podendo significar a possibilidade 

concreta de acesso ao conhecimento e aprimoramento do poder de crítica por parte do público 

leitor” (SILVA; ZIBERMAN, 1988, pp. 112-113).  Assim, a função social da leitura está em 

dar um significado ao mundo, o que dará aos indivíduos uma ferramenta de mudança de suas 

realidades e de seu meio, é um processo contínuo de aprender e transformar através da leitura. 

 Em relação ao contexto educacional, a leitura é a chave que abre as portas à 

compreensão de todos os outros conteúdos futuramente aprendidos pelo aluno. Existe um 

consenso de que se o aluno dominar o conhecimento e souber empregá-lo, de fato, sairá da 

escola um cidadão, pois tem a consciência de seu papel no mundo, na sociedade e da 

realidade que o cerca, sabendo que pode transformá-la. Essa consciência é muito importante 

na formação do aluno e a leitura é a grande estimuladora desse pensamento crítico. Contudo, 

ao se falar de leitura, devemos ter em mente que existem vários tipos e que, embora todas 

tenham algo a contribuir, não são todas que propiciam informações úteis ao desenvolvimento 

da capacidade crítica dos indivíduos.  

 

 

 

1.1.3 Os textos didáticos 

  

 

De modo geral, a leitura é classificada como aquelas que têm a função informativa e 

aquelas que são mais voltadas para distração (POTTS, 1979 apud SYDER, 2009). A leitura 

com objetivo de informar é permeada de conteúdo e dados empíricos, são, na maioria, textos 

acadêmicos, periódicos, revistas científicas, jornais, etc. A segunda forma de leitura, embora 
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seja mais flexível em suas características textuais, também pode conter informações 

importantes e seriam os livros de ficção, romances, comédias, poesia, entre outros tipos que 

possuem mais a função de entreter. Dentro da literatura que tem função informativa estão os 

livros didáticos que são o enfoque nesse trabalho. 

Segundo a pesquisa do Instituto Pró-Livro
1
, realizada em 2008, a grande preferência 

literária dos brasileiros é por revistas, livros e jornais ficando com a porcentagem de 52%, 

50% e 48%, respectivamente, do total da amostra utilizada nessa pesquisa. Outros dados 

mostram que os cinco gêneros que os brasileiros mais gostam são: a Bíblia, livros didáticos, 

romance, literatura infantil e poesia.  

Através dos dados, percebemos o aparecimento do livro didático em segundo lugar 

na análise sobre os principais gêneros literários, tomando-se por base a população em sua 

totalidade. Esse dado demonstra o interesse por parte dos indivíduos em aprender, pois em 

todas as análises o livro didático aparece em segundo lugar. Além disso, o dado também 

demonstra que apesar de todo avanço de conteúdos digitais, os livros impressos ainda 

possuem um lugar de destaque. As análises se basearam em gênero (homem e mulher), em 

idade e em escolaridade.  

Os livros didáticos em nosso país são monitorados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), que avalia várias obras e os publica no Guia dos Livros Didáticos para 

auxiliar as escolas na escolha dos livros que melhor se adéquam aos seus projetos 

pedagógicos. Sendo assim, os livros didáticos, para serem aprovados, seguem a uma série de 

critérios em sua forma e conteúdos para aprovação pelo programa. Os livros são ferramentas 

essenciais para o trabalho em sala de aula, pois são a fonte principal de informação, além de 

auxiliar o aprendizado da leitura. 

A seleção do livro didático deve ser criteriosa, pois é o principal instrumento que o 

aluno possui. Perini (1988, p. 82) afirma que “se o material de que ele dispõe é o livro 

didático, segue-se que o texto didático deve ser elaborado levando em conta sua função 

alfabetizadora. [...] um instrumento para a aquisição da leitura funcional.”. O autor coloca 

que, antes de tudo, o texto didático possibilita a aprendizagem da leitura funcional, e sua 

                                                           
1 O instituto Pró-Livro, criado em 2006, é uma entidade filantrópica que tem por objetivo principal incentivar e 

propagar a leitura. Disponível em: http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=3). Acesso em: 

7/11/2011. 

 

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=3
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forma e conteúdo devem levar isso em conta e se moldarem a esse objetivo.  E para 

desenvolver um texto com esse objetivo, é preciso considerar o público ao qual ele se destina 

como também destaca Perini, dizendo que: 

Em termos gerais, pode-se dizer que a complexidade de leitura de um texto 

depende sempre do leitor a que se dirige; em especial, depende dos 

conhecimentos que esse leitor tem a seu dispor. Assim, a primeira coisa a 

considerar é que um autor deve criar uma representação de seu leitor típico; 

e quanto mais realista for essa representação, tanto mais possibilidades terá o 

texto de ser adequadamente compreendido. (PERINI, 1988, p. 83). 

 

Portanto, o nível de dificuldade de um texto deve estar de acordo com a capacidade 

de seu leitor, isso porque a leitura depende de habilidades que são desenvolvidas aos poucos e 

um leitor iniciante não terá a mesma carga de conhecimento que um leitor experiente. Perini 

coloca que os textos devem considerar esse aspecto no momento de serem escritos. 

Considerando então o fator do público ao qual se destina um texto didático, as dificuldades 

podem ser consideradas, segundo Perini, de três formas: 

Primeiro há a dificuldade conceptual intrínseca (ou seja, a “dificuldade do 

assunto”); depois, há a dificuldade conceptual relativa aos conhecimentos 

prévios do leitor: um texto pode ser extremamente difícil para um leitor que 

não possua os conhecimentos prévios relevantes para sua compreensão, 

sendo ao mesmo tempo fácil para outro leitor que tenha esses 

conhecimentos; finalmente, há a complexidade discursiva, proveniente da 

forma pela qual o texto está organizado formalmente: estrutura de tópicos, 

realces, paragrafação e uma multidão de outros fatores. (PERINI, 1988, p. 

83). 

Observa-se que o autor afirma que essas dificuldades aparecem isoladas, assim, 

pode-se inferir que em cada texto não há um só tipo de dificuldade, mas podem aparecer 

combinadas. O autor afirma que a segunda e terceira dificuldades são passíveis de mudança, 

enquanto que na primeira dificuldade ele não expõe a forma de resolver, pois considera que 

seja uma dificuldade que cabe a um especialista da disciplina. Porém, o importante a ser 

destacado é que, dificuldades são sempre encontradas nos textos didáticos, mas podem ser 

trabalhadas de maneira a facilitar a compreensão e beneficiar o aprendizado do aluno. É dever 

do professor, diante dessas dificuldades, não se limitar apenas ao livro, mas utilizar outros 

textos, outras fontes, outros meios para complementá-lo sem, contudo, substituí-lo. A partir 

de um texto bem trabalhado e com motivação, o leitor já possui muitas ferramentas para a 

leitura crítica, funcional, mas ainda há outros fatores a serem considerados. 
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1.2 A compreensão leitora  

  

 

Os estudos sobre a compreensão leitora apontam que é possível e desejável ensinar a 

compreender (VIANA et al., 2010), mas é preciso considerar todos os processos que 

interferem na compreensão. Para Viana et al. (2010) a compreensão parte de três fatores 

fundamentais: o primeiro deriva do texto, o segundo do contexto e o terceiro do leitor. A 

partir desses fatores é possível o ensino da compreensão leitora. Os fatores derivados do texto 

dizem respeito principalmente ao tipo de texto e à organização textual, como o texto está 

escrito, seu vocabulário etc. Os fatores derivados do contexto referem-se ao “interesse do 

leitor pelo tema, a motivação para a leitura e os objectivos de leitura” (VIANA et al., 2010, p. 

5), bem como as condições físicas, psicológicas, sociais do leitor (GIANSSON, 2005  apud  

VIANA et al., 2010). Por último os fatores que derivam do leitor, segundo Viana et al. 

(2010),  partem dos interesses, expectativas e conjunto de conhecimentos que o leitor tem.  

É importante pautar que a compreensão não se limita a esses três fatores, pois a partir 

deles surgem outros que fazem parte do processo da compreensão leitora. Quando, por 

exemplo, falamos dos fatores que derivam do texto, especificamente sobre a organização 

textual, devemos levar em conta o vocabulário, a estrutura dos períodos, a acentuação. Já em 

relação ao contexto têm-se os objetivos da leitura para guiar a compreensão do que se está 

lendo, pois o objetivo auxilia na identificação das informações relevantes. Quanto ao leitor, 

sua motivação e conhecimento anterior são ferramentas de compreensão do que ele está sendo 

lindo. Tudo isso são componentes essenciais para o ensino da compreensão leitora. 

Conhecendo esses aspectos da compreensão leitora, já é possível fazer uma leitura 

mais eficiente, mas no caso dos alunos das séries iniciais, os aspectos ainda lhe são 

desconhecidos e cabe ao professor ensiná-los a compreender, ou seja, o professor torna-se 

mediador. Freitas (2011, p. 2) afirma que “mediar o desenvolvimento da leitura é exercitar a 

compreensão transformando-o de leitor principiante em leitor ativo.” Por isso os alunos das 

séries iniciais, para se tornarem leitores ativos, precisam do auxílio do professor para então 

desenvolver as habilidades e estratégias de compreensão. A seguir veremos uma série de 

fatores, que fazem parte da compreensão leitora, possíveis de serem trabalhados pelo 

professor, para que seus alunos desenvolvam a capacidade de uma leitura eficiente. 
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1.2.1 Etapas da leitura para a compreensão 

 

 

Primeiramente deve-se considerar que a leitura passa por etapas. A autora Oliveira 

(2008) considera que a atividade de leitura seja importante, no sentido de que dá base para 

estudar outras áreas do conhecimento, mas assim como Carvalho, a autora acredita que é 

necessário ir além da mera “decodificação”, é necessário ter certas habilidades, pois uma 

leitura com caráter funcional não é “a simples decodificação do sinal gráfico que deve ser 

aprendida nos primeiros anos da alfabetização, mas a leitura, com compreensão, de textos 

informativos.”. 

Sendo assim, Oliveira aponta para quatro etapas da leitura: 

Decodificação 

As letras são tipos de símbolos que exigem uma decodificação. A aprendizagem 

dessa decodificação se dá na alfabetização quando a criança está aprendendo a ler e essa é 

uma importante etapa para o processo de compreensão (OLIVEIRA, 2008). 

Ângela Kleiman afirma que a mera decodificação não altera em nada o modo como o 

leitor enxerga o mundo em sua volta (PONTES, 1993 apud OLIVEIRA, 2008), isso 

demonstra que a decodificação isolada não dá significado algum ao que está sendo lido e 

sabe-se que a realidade do quadro de leitura de muitos alunos é que estes são meros 

decodificadores, pois a estimativa em 2005, do número de analfabetos funcionais, chegava a 

68% da população total, um índice muito preocupante. Porém, apesar de não ser suficiente, a 

decodificação é importante, pois é o primeiro componente para compreender um texto. 

Compreensão 

É uma das partes principais no processo de leitura, é nela o leitor se apropria das 

ideias que o autor quer transmitir e é capaz até de resumir o conteúdo do texto (OLIVEIRA, 

2008). Nessa etapa estão inseridas muitas das estratégias necessárias para uma leitura 

eficiente e é, portanto, uma etapa fundamental na leitura, em que o professor pode fazer várias 

intervenções para auxiliar seus alunos. Porém, o processo ainda não está concluído, mas 

compreendendo as ideias principais do texto, o leitor já tem base para a próxima etapa que é a 

interpretação.  
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Interpretação 

Essa habilidade requer necessariamente a compreensão e segundo Oliveira (2008), o 

aluno deve ser capaz de interpretar uma série de ideias tanto explícitas quanto implícitas. Aqui 

entra a grande dificuldade presente em interpretar um texto: as ideias implícitas, pois 

requerem uma atenção maior e muita habilidade para serem identificadas e exigem também 

um maior cuidado para não serem interpretadas de forma errada. Essas ideias implícitas 

podem ser identificadas por meio das inferências, mas esse aspecto será discutido mais a 

frente. Nessa etapa, o aluno faz uso também do seu conhecimento anterior, para então fazer 

uma leitura crítica e reter conhecimentos importantes do texto. 

Retenção 

Esse termo de acordo com Oliveira: 

Seria a capacidade de absorver as informações trabalhadas nas etapas 

anteriores e aplicá-las, fazendo analogias, comparações reconhecendo o 

sentido das linguagens ou subentendidas, aplicar em outros contextos 

refletindo sobre a importância do que foi lido fazendo um paralelo com seu 

cotidiano, aprendendo com isso a fazer suas próprias análises críticas. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 02) 

Por essa definição, pode-se entender que a parte de reter o conhecimento aprendido 

talvez seja a mais essencial no processo de leitura, pois é a parte em que o aluno pode fazer 

conexões entre o que retirou do texto e sua própria realidade. Ou seja, nessa etapa o aluno 

poderá aplicar seus conhecimentos e modificar seu pensamento, isso significa que a 

aprendizagem tornou-se significativa para ele. 

Durante todas essas etapas é importante que o professor esteja sempre atento ao que 

o aluno faz e que dificuldades este encontra, pois dentro de cada etapa é possível trabalhar 

aspectos específicos que facilitarão a compreensão. Por exemplo, na etapa da decodificação, o 

que se destaca é o vocabulário, desse modo é importante que o professor trabalhe com as 

palavras desconhecidas para auxiliar seus alunos. Considerando essa possibilidade de 

trabalhar dentro das etapas, serão apresentados, a seguir, mais aspectos importantes da leitura 

e que podem ser trabalhados pelo professor, visando auxiliar o aluno na compreensão dos 

textos didáticos. 
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1.2.2 As estratégias metacognitivas 

 

 

Uma leitura eficiente exige que o leitor saiba utilizar estratégias, assim ele terá mais 

facilidade em entender o que está sendo lido. Começaremos com duas importantes estratégias 

de leitura: as estratégias cognitivas e metacognitivas. 

As estratégias cognitivas se referem ao “comportamento automático e inconsciente 

do leitor” (KATO, 1999, p. 124) o que seria a nossa capacidade inconsciente de formular 

palavras, períodos etc. Porém, neste trabalho, o enfoque será nas estruturas metacognitivas 

que se diferem das cognitivas por serem conscientes. Por esse motivo, a metacognição vai se 

destacar mais na aprendizagem do aluno (KATO, 1999). As estratégias metacognitivas são 

“princípios que regulam a desautomatização consciente das estratégias cognitivas” (KATO, 

1999, p. 124).  

Existem diferentes divisões em relação às estratégias metacognitivas, contudo, no 

presente trabalho, será destacada a divisão que a autora Kato (1999) define. Ela divide as 

estratégias metacognitivas em duas. A primeira estratégia é designar um objetivo claro para a 

leitura, a partir disso, define-se a segunda estratégia que é monitorar a atividade de leitura 

(KATO, 1999). Dentro desses dois principais tipos entram o que a autora define de „subtipos‟. 

Os subtipos de metacognição referem-se a ações como, identificar características da 

informação, concentrar atenção no que é importante, fazer questionamentos a si mesmo e 

constante revisão, para alcançar o objetivo da leitura e corrigir-se quando há falhas na 

compreensão (BROWN 1980 apud KATO, 1999). A maior parte dessas ações acontece 

durante a atividade de monitoração e faz um grande diferencial na compreensão do que está 

sendo lido.  

A importância das estratégias metacognitivas reside no fato de que “se a criança 

enfrenta o texto sem nenhum objetivo prévio, ela dificilmente poderá monitorar sua 

compreensão tendo em vista esse objetivo. Sua monitoração, quando muito, poderá se dar 

apenas a nível de uma compreensão vaga e geral.” (KATO, 1999, p. 134-135). Portanto, o 

estabelecimento de um objetivo é importante para a motivação do leitor e a monitoração 

auxilia na maior compreensão do que está sendo lido.  

Embora muitas crianças não tenham as estratégias metacognitivas definidas, é 

possível o desenvolvimento delas gradualmente. Kato 91999, p. 133) afirma em seus estudos 
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que “a criança, desde muito cedo, começa a monitorar seu comportamento como leitor. A 

diferença entre crianças menos experientes e mais experientes reside no nível de sintagmas, 

orações e unidades maiores que o período.”, então o nível de monitoração está ligado à 

estrutura do texto e ao domínio da criança sobre essas estruturas. A escola tem então a 

possibilidade de estimular o desenvolvimento das estratégias metacognitivas, pois segundo 

Kato (1999) é possível que se construa atividades de leitura que tenham por objetivo formular 

situações que necessitarão dessas estratégias para serem resolvidas. 

Novamente, deve-se destacar o papel do professor na tarefa de auxiliar o aluno para o 

alcance das estratégias. Como Kato afirma “O professor criativo e experiente poderá utilizar-

se do conhecimento que tem a criança e da situação de aprendizagem para, a partir delas, 

propor atividades significativas que levem a criança a utilizar e desenvolver toda sua 

capacidade cognitiva e metacognitiva” (1999, p. 138). Assim, conclui-se que as estratégias 

metacognitivas, quando estimuladas no aluno, serão fundamentais nos momentos de leitura, 

pois estas auxiliam a compreensão por meio do estabelecimento de um objetivo e através da 

monitoração, que fazem com que o aluno controle seu comportamento perante a leitura. 

 

 

1.2.3 Informação visual e não visual 

 

 

A partir do estabelecimento de um objetivo, é possível ao aluno estabelecer a 

monitoração de sua leitura, porém ainda há mais estratégias a serem consideradas para se 

chegar à compreensão de um texto. Segundo as autoras Fulgêncio e Liberato (2008) “A leitura 

não é uma atividade meramente visual.” Os elementos visuais que o texto apresenta não são 

suficientes para compreender tudo que está escrito. É necessário levar em conta “todo e 

qualquer conhecimento que possuímos, e que compõe a nossa teoria do mundo” 

(FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008). Assim, o leitor, diante de um texto, depende também das 

informações não visuais e a autoras citam como exemplo de informação não-visual necessária 

para a compreensão, o conhecimento prévio. Portanto, a leitura de um texto não se limita ao 

que ele apresenta visualmente, mas é utilizado também aquilo que está armazenado na 

memória, ou seja, “resumidamente, podemos afirmar que a leitura é o resultado da interação 
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entre o que o leitor já sabe e o que ele retira do texto.” (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008). 

Dessa interação, citada pelas autoras, é que o aluno irá construir seu conhecimento. 

Sabendo disso, é possível que o professor estimule o aluno a desenvolver seu 

conhecimento prévio, antes de entrar em um novo conteúdo da disciplina. O uso de textos de 

apoio, de filmes, de outros gêneros textuais, pesquisas etc., são algumas das possibilidades do 

aluno estabelecer seu conhecimento de mundo e utilizá-lo para uma leitura eficiente tanto do 

texto didático, quanto de outros textos. Freitas (2011, p. 4) afirma que “quanto maior o 

número de informações novas, mais aprendizado haverá.” Sendo assim, quanto mais o aluno 

estabelecer seu conhecimento de mundo, além de tornar sua leitura mais eficiente, seu 

aprendizado será maior. 

 

 

1.2.4 Identificação do tópico ou assunto principal do texto 

 

 

Depois de considerar as informações não visuais, é preciso também que as 

informações visuais mereçam destaque na compreensão leitora. Todo texto possui um tópico 

principal especificado geralmente no título e/ou no parágrafo inicial e desse tópico decorre 

todas as outras informações do texto, sendo assim “A identificação do tópico de um texto é 

indispensável para sua compreensão.” (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008, p. 37).  As autoras 

citadas também ressaltam que:  

O tópico parece condicionar a interpretação de cada unidade do texto [...]. 

Isso acontece porque o tópico do texto [...] ao estabelecer um quadro de 

referência, contribui para que o leitor crie certas expectativas que guiam a 

sua interpretação, ajudando-o inclusive a dissolver possíveis ambigüidades. 

(FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008, p. 37). 

Portanto o tópico é fundamental na compreensão de todas as outras as ideias do texto 

e sua identificação deve estar bem clara para o leitor. Em relação a essa identificação, o título 

é a maneira mais fácil de estabelecer o tópico principal, porém não é a única forma. Fulgêncio 

e Liberato (2008, p. 39) afirmam que “a primeira sentença de um texto pode estabelecer o 

tópico desse texto.”. O leitor deve ter muita atenção ao identificar o tópico principal e 

dependendo de sua posição, dentro do texto ou no título, isso facilita ou dificulta essa 

identificação (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008). 
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Em relação ao aluno, é importante que o texto didático apresente claramente o 

assunto principal do texto, facilitando sua identificação. Ao professor, cabe a tarefa de 

auxiliar o aluno nessa identificação por meio da estratégia que melhor se adequar, mas é 

importante que o aluno gradualmente se acostume a identificar por si só o assunto principal do 

texto. Assim, conclui-se que, a partir da identificação do assunto principal, fica mais fácil para 

o aluno ativar o conhecimento prévio em relação ao tema, buscar as informações relevantes 

dentro do texto, monitorar sua leitura etc, realizando uma leitura mais eficiente do texto. 

 

 

1.2.5 A importância do vocabulário e o uso do dicionário 

 

 

O vocabulário é outra informação visual de um texto que pode definir a facilidade ou 

não em entender as ideias que serão transmitidas. Segundo Fulgêncio e Liberato (1996), o 

leitor não precisa processar cada palavra individualmente em um texto para conseguir 

compreendê-lo, devido ao fato de utiliza-se do seu conhecimento anterior e outras 

informações não visuais e com isso vai dando significado ao que está sendo lido. 

O vocabulário só se torna essencial para os leitores menos experientes, que não 

possuem tanto conhecimento prévio, como é o caso dos alunos das séries iniciais, pois eles 

terão apenas esse item para interpretar o que leem. Se houver falha no vocabulário, a 

interpretação se torna mais difícil e reduz a compreensão do que está sendo lido. Fulgêncio e 

Liberato afirmam isso dizendo:  

Mas se o leitor desconhece o significado de certas palavras importantes para 

a apreensão do sentido do texto, ou se o vocabulário empregado é vago e 

impreciso, ou então se as palavras do texto estão estruturadas de maneira 

obscura (apesar de o leitor conhecer o significado de cada uma delas, 

individualmente), o leitor não conseguirá usar o material visual para obter 

significado. [...] Sem a compreensão do vocabulário, ou pelo menos de um 

número significativo de palavras que permita a elaboração do significado 

(mesmo que delineado em linhas gerais), todo processo de leitura se 

desmantela. (FULGÊNCIO; LIBERATO, 1996, p. 55) 

 

Disso pode-se inferir que o vocabulário torna-se um dos mais importantes fatores na 

compreensão leitora, mesmo que a leitura não dependa somente dele. Contudo, diante das 

dificuldades de vocabulário, o professor pode explorar essa barreira, buscando conhecer os 

significados das palavras desconhecidas com seus alunos e assim beneficiá-los em seus 
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aprendizados. A utilização do dicionário é importante nesse processo, pois, por meio dele, o 

aluno busca as informações que podem mudar o curso de sua leitura e consequentemente de 

sua compreensão. Assim, Freitas (2011, p. 10) afirma que “o dicionário é um importante 

instrumento para ampliação do repertório, pois fornece conceitos de forma rápida.”. Além 

disso, o dicionário também possui informações como as gramaticais, entre outras e, por isso, o 

seu uso se torna muito importante durante a leitura. Os tipos de problemas em relação ao 

vocabulário serão discutidos mais à frente.  

 

 

1.2.6 Inferências 

  

 

Depois de observar todos esses fatores, surge um item muito importante e também 

complexo na compreensão de um texto: a capacidade de fazer inferências. Para Fulgêncio e 

Liberato:  

A compreensão da linguagem é então um verdadeiro jogo entre aquilo que 

está explícito no texto (que é em parte percebido, em parte previsto) e entre 

aquilo que o leitor insere no texto por conta própria, a partir de inferências 

que faz, baseado no seu conhecimento de mundo. (FULGÊNCIO; 

LIBERATO, 2008, p. 28). 

Em outras palavras, o leitor ao inferir ideias, com base em seu próprio conhecimento, 

dá sentido às ideias que não estão literais em um texto (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008). 

Assim, as inferências se tornam importantes para a compreensão leitora, pois como nem todas 

as informações estão explícitas, quem escreve não necessita expressar todas as ideias para que 

seu texto seja compreendido, pois a inferência é que faz a ponte entre as ideias do texto e o 

conhecimento prévio do leitor, gerando novos conhecimentos. (FULGÊNCIO; LIBERATO, 

2008). Então, a capacidade de fazer inferências é que vai auxiliar o aluno a formular críticas, a 

trazer o que é lido para sua realidade, etc (Freitas, 2011). 

Sobre a questão da inferência, Fulgêncio e Liberato (2008, p. 31) concluem que “o 

que armazenamos da leitura é o sentido que construímos para o texto e não sua forma literal”, 

por isso, não se pode trabalhar apenas com as informações visuais de um texto ou ater-se 

somente às informações apresentadas, há outros elementos constituintes de uma leitura para 

que ocorra uma aprendizagem significativa, como a capacidade em fazer inferências. Leitores 
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menos experientes ainda não conseguem sozinhos fazer inferências dos textos, porém o 

professor pode realizar atividades estimulantes que os ajudem a fazer isso. 

A leitura envolve mais etapas e processos dos que foram apresentados aqui, porém, o 

foco não está em saber todos os processos, mas em saber o que é possível o professor realizar 

para ajudar seus alunos a se tornarem leitores eficientes e a influência dos processos, que 

fazem parte da compreensão, na aprendizagem e, no caso deste trabalho, a aprendizagem da 

geografia, o que será discutido a seguir. 

 

 

2. A compreensão leitora em textos de geografia 

 

Neste segundo tópico, será a abordagem sobre os textos de geografia, sobretudo os 

que se referem ao trabalho de compreensão leitora. 

 

 

2.1 As críticas do ensino da geografia nas séries iniciais 

 

 

Inicialmente, o ensino de geografia surgiu nas escolas com um intuito político. A 

Alemanha se encontrava, no século XVIII, em grandes dificuldades políticas e financeiras e 

viu a urgente necessidade de constituir uma identidade nacional, para fortalecer o país. Foi 

assim que surgiu a ideia de alcançar esse objetivo através do ensino, pois a escola permitia o 

controle do conhecimento e a geografia foi a disciplina escolhida por estudar a relação entre o 

homem e a natureza (TONINI, 2006). Surgindo com esse intuito de controle, a disciplina 

geografia acabou por se distanciar da ciência Geografia e isso perdura até os tempos atuais, 

prejudicando o ensino da disciplina. 

Castellar e Vilhena (2010) apontam que o ensino de geografia em no País tem se 

voltado mais para a memorização. Porém, isso se torna uma grande contradição quando se 

observa o que os Parâmetros Curriculares dizem sobre o ensino de geografia. Para o ensino 

fundamental, alguns dos objetivos gerais do ensino, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Geografia (BRASIL, 1998, p. 81), dizem que os alunos devem ser capazes de: 
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Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da natureza 

em suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades 

em sua construção e na produção do território, da paisagem e do lugar; 

Compreender que a melhoria nas condições de vida, os direitos políticos, os 

avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são 

conquistas decorrentes de conflitos e acordos, que ainda não são usufruídas 

por todos os seres humanos [...]; Fazer leituras de imagens, de dados e de 

documentos de diferentes fontes de informação, de modo a interpretar, 

analisar e relacionar informações sobre o espaço geográfico e as diferentes 

paisagens. 

Pelo exposto, pode-se inferir que o objetivo maior da geografia, como componente 

curricular, é levar o aluno a conhecer o lugar em que vive e suas responsabilidades sobre ele e 

não que o aluno deva apenas memorizar conteúdos. O mesmo documento ainda aponta as 

responsabilidades que cabem ao professor: 

 “estimular e intermediar discussões entre os próprios alunos, para que 

possam aprender a compartilhar seus conhecimentos, elaborar perguntas, 

confrontar suas opiniões, ouvir seus semelhantes e se posicionar diante do 

grupo.” (BRASIL, PCN geografia, 1998, p. 88). 

Entretanto, o que se vê é que “o professor ainda está fundamentado, na maioria das 

vezes, nos manuais didáticos e em discursos apreendidos da mídia.” (CASTELLAR; 

VILHENA, 2010, p. 1). Sendo assim, uma das maiores crítica feita ao ensino da geografia é 

que “a memorização passa a ser o objetivo das aulas” (CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 1), 

isso é prejudicial, porque “quando o aluno apenas memoriza, ou não vê objetivos no que 

aprende, acaba esquecendo os conteúdos após aplicá-los em uma avaliação.” (CASTELLAR; 

VILHENA, 2010, p. 5). A memorização, portanto, tornou o ensino dessa disciplina puramente 

técnico, sem criticidade, sendo que é uma disciplina que deveria contribuir para que “[...] 

nossos alunos ocupem um lugar na vida democrática, saibam fazer escolhas e compreendam o 

lugar em que vivem.” (CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 2). A atividade de memorização, 

não dá possibilidade ao aluno de se exercitar como cidadãos e, portanto, é dever do professor 

ir além da simples cópia de um texto do livro didático, ele deve promover a reflexão, a 

compreensão do conteúdo estudado e para isso, deve estimular seus alunos com atividades 

diversificadas que possibilitem a compreensão.  

E como mudar essa prática se ela é tão forte e tem toda uma origem histórica? A 

mudança é fruto de um processo de estudo, pesquisa, reflexão e ação sobre o que se pretende 

mudar. A prática dos educadores é um dos pontos iniciais de mudança, como primeiro passo, 

é preciso que o professor saiba tudo o que ele for ensinar em sala, deve ter objetivos bem 

definidos e não podem ser atividades meramente mecânicas, de memorização, mas atividades 
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que permitam trazer uma aprendizagem significativa para o aluno. O segundo passo é ele, o 

professor, buscar trabalhar os textos didáticos de forma a facilitar a compreensão do aluno, 

isso é possível trabalhando aquilo que dificulta a compreensão, é preciso que o próprio 

professor saiba identificar quais são essas dificuldades, ou seja, estar atento às necessidades 

de seus alunos. 

E por que é tão importante trabalhar a compreensão nos textos de geografia? Para 

responder a essa pergunta deve-se destacar a importância do ensino de geografia na formação 

do aluno. A geografia é uma disciplina que possibilita o aluno se reconhecer no mundo. O 

mundo está sempre em constante mudança, por isso, deve-se ter consciência que ensinar 

geografia é estudar essa dinâmica do mundo e o papel do ser humano nela, mas sem atividade 

crítica, sem uma interpretação sobre isso, o ensino acaba por perder sua função. Como o texto 

didático é o elemento primordial nessa construção, então ele deve ser bem trabalhado. Esse 

aspecto será reforçado mais à frente. 

 

 

2.2 Identificando as dificuldades nos textos 

 

 

O vocabulário tem grande influência na compreensão de um texto. Obviamente, o 

professor deve trabalhar com todos os aspectos que envolvem a compreensão leitora, como 

foi apresentado no primeiro tópico desse capítulo, porém o vocabulário merece destaque 

especial nos textos de geografia. 

 A primeira dificuldade que pode surgir em relação ao vocabulário é a grande 

quantidade de palavras desconhecidas em um único texto. Fulgêncio e Liberato afirmam que 

“se o número de termos desconhecidos é muito grande, o leitor não tem onde se agarrar, e a 

possibilidade de inferir o significado é bloqueada , o que leva à incompreensão total do texto” 

(1996, p. 58). É comum encontrar nos textos de geografia muitos termos desconhecidos 

(como „meridianos‟, „zonas climáticas‟, „Globalização‟ etc), mas existem livros didáticos que 

contornam isso colocando pequenos textos explicativos sobre tais termos ou até mesmo 

fornecendo, dentro do texto principal, dicas sobre os significados dos termos, assim o aluno 

consegue interpretar o que lê, por meio do contexto. Porém, pode acontecer também que o 

texto apresente somente algumas palavras desconhecidas para o leitor (FULGÊNCIO; 
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LIBERATO, 1996), isso também causa dificuldades na compreensão e pode se agravar uma 

vez que “se trata de um item chave, ou seja, alguma palavra que centraliza informação 

importante para o estabelecimento da coerência do discurso.” (FULGÊNCIO; LIBERATO, 

1996, p. 59). Pode ser, também, que tanto a forma como o significado da palavra sejam 

desconhecidos ao leitor, nesse caso Fulgêncio e Liberato afirmam que: 

 

O leitor tem de aprender não somente uma forma nova, ou um nome novo 

para uma ideia que ele já possuía, mas terá de incorporar aos seus esquemas 

de conhecimento (à sua memória semântica) uma noção nova, com todas as 

especificações que caracterizam o conceito e definem aquele recorte do 

mundo (FULGÊNCIO; LIBERATO 1996, p. 61). 

Essa talvez seja uma das dificuldades mais complicadas para o leitor, por ter que 

construir o conhecimento do zero para poder compreender. Entretanto, é uma oportunidade de 

aprendizagem para o aluno, pois quanto mais cedo ele conhecer as palavras que lhe são 

totalmente desconhecidas, mais rapidamente se tornará um leitor eficiente.  

Ainda há possibilidade de que o leitor tenha dificuldade de compreensão com 

palavras que lhe sejam conhecidas quando são usadas com outros sentidos (FULGÊNCIO; 

LIBERATO, 1996) e isso acarretaria uma compreensão errada do que está sendo lido, ou seja, 

“as palavras desconhecidas, usadas metaforicamente ou com sentido mais abstrato do que o 

corrente podem constituir um problema para a leitura.” (FULGÊNCIO; LIBERATO, 1996, p. 

66), mas, aqui, insere-se a possibilidade do professor trabalhar com a linguagem metafórica. 

Aliás, todas essas dificuldades apresentadas devem ser encaradas não somente como 

obstáculos, mas também como oportunidades de aprendizado para o aluno, como já foi 

destacado neste trabalho. 

Assim conclui-se que todos esses problemas de vocabulário e outros constituem uma 

barreira na compreensão de textos didáticos, não somente em geografia, mas também em 

outras disciplinas. Cabe ao professor ter noção do que está sendo ensinado e optar por uma 

metodologia que possibilite ao aluno o envolvimento na construção do conhecimento partindo 

do que este já sabe, ou seja, sua própria realidade (CASTELLAR; VILHENA, 2010). Por isso 

é importante a quebra da simples memorização do texto, uma vez que isso não traz 

aprendizagem significativa para o aluno e compreender envolve tantos fatores. A seguir será 

apresentada a importância da compreensão leitora nos textos de geografia. 
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2.3 A importância da compreensão leitora em geografia  

 

 

O estudo de geografia tem uma grande importância na formação acadêmica e 

humana do aluno por ter como objeto de estudo o mundo. Esse conhecimento vem, ao longo 

dos anos, ganhando o intuito de entender as relações entre homem e natureza, pois é essa 

relação que muda o espaço e transforma simultaneamente homem e meio ambiente.  

É a partir desse pressuposto que muitos autores, sobre o ensino da geografia, 

afirmaram a importância de uma aprendizagem significativa, como Callai (2000, p. 91) que 

diz “É sempre conveniente reafirmar que os conteúdos em si são mais do que simples 

informações a serem aprendidas, eles devem significar a possibilidade de se aprender a 

pensar. No caso da geografia, aprender a pensar através dos conteúdos que lhe digam 

respeito”. E para uma aprendizagem significativa, as estratégias de leitura para a compreensão 

são essenciais. 

O texto didático deve seguir certos critérios em sua estrutura e em seu conteúdo para 

facilitar a compreensão do aluno. Sabe-se que a linguagem da geografia é complexa e por isso 

merece atenção especial para ser trabalhada. Primeiramente, a definição de um objetivo é 

fundamental na leitura de um texto. Sabe-se ainda que o aluno não possui domínio suficiente 

para essa tarefa, cabendo ao professor definir esse objetivo, para que o aluno possa guiar sua 

leitura. É da responsabilidade do professor também auxiliar inicialmente os alunos no uso das 

estratégias de leitura e dar suporte para que os alunos desenvolvam, cada vez mais, essas 

estratégias até se tornarem leitores eficientes, isso em qualquer disciplina. Pois, conhecendo 

as estratégias o aluno tem a possibilidade de guiar sua leitura e sua interpretação. Sendo 

assim:  

Com os mecanismos de auto-regulação o aluno melhora os seus mecanismos 

de compreensão. Os alunos que não conhecem a existência ou o valor 

relativo das diferentes estratégias dificilmente as utilizarão com eficácia para 

resolverem problemas de compreensão. Do mesmo modo, se os alunos 

souberem como aprendem, as probabilidades de sucesso na leitura 

aumentarão. (BRONSON, 2000 apud VIANA et al., 2010, p. 12). 

Isso significa que não somente o uso, mas também o conhecimento das estratégias 

estimula a compreensão. A memorização não possibilita ao aluno utilizar estratégias de leitura 

e não ajuda na compreensão do que está sendo lido e na geografia os textos apresentam 

dificuldades quanto aos termos e palavras e na simples memorização do texto não há 
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preocupação em compreender o significado das palavras desconhecidas. Além disso, a 

memorização limita a compreensão porque muita informação no texto “só será acessível 

mediante o recurso de outras estratégias como a reorganização da informação ou a realização 

de inferências.” (VIANA et al., 2010), que resultará na aprendizagem significativa.  

A partir dessa ideia, deve-se entender que o ponto fundamental do ensino da 

compreensão é o que coloca as autoras Castellar e Vilhena quando dizem que “o problema 

não é tanto o de definir o saber geográfico que deve ser ensinado, mas o de como o aluno está 

aprendendo. [...] Deve-se, portanto, organizar as ações didáticas eficazes de aprendizagem.” 

(2010, p. 16). Portanto, as ações devem partir do professor, para que o aluno aprenda a 

compreender e saia da memorização.  

Além de prestar atenção ao vocabulário, o professor pode incentivar e orientar o 

aluno a fazer pesquisas prévias sobre o assunto do texto, utilizar imagens para que os alunos 

venham a fazer inferências sobre o tema do texto, textos complementares, diálogos sobre o 

tema, fazer a leitura pausada, questionar a respeito dos trechos e palavras incompreendidos, 

depois da leitura fazer um trabalho de reescrita etc (VIANA et al., 2010), todos esses recursos 

auxiliam na compreensão leitora e ajudam a construir o conhecimento. “O que vai diferenciar 

a compreensão dos temas ou conceitos é a maneira como se estuda em sala de aula” 

(CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 17), por isso, é tão importante o trabalho com a 

compreensão leitora, desenvolvendo atividades que incentivem o aluno a utilizar estratégias, 

pois serão seus recursos para uma aprendizagem significativa. 

Para entender melhor a importância de trabalhar a compreensão leitora dos textos de 

geografia é preciso reafirmar a importância da geografia escolar. Callai(2000, p. 102) afirma 

que a geografia deve ser vista “como uma disciplina do mundo da vida”, ela também afirma 

que a geografia prepara o aluno para “compreender os valores que são básicos para a 

formação da cidadania.”, ou seja, é uma disciplina que prepara os indivíduos para suas 

responsabilidades e direitos. Aliás, o papel da educação é fundamentalmente esse: preparar o 

aluno para ser um cidadão. Por isso, o ensino, tanto de geografia quanto de qualquer outra 

disciplina, não pode se limitar apenas a memorização dos conteúdos, pois a tendência é o 

aluno esquecê-los, como afirma Castellar e Vilhena (2010) e assim o indivíduo sai da escola 

sem ferramentas para exercer sua cidadania. 

Por último deve ser ressaltada a importância da leitura em qualquer disciplina. Como 

foi mencionado, a compreensão do que se lê, envolve todas as disciplinas escolares, sendo 
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assim ela pode comprometer toda a aprendizagem do aluno que possui essa defasagem na 

leitura. Sabe-se que no Brasil ainda se tenta superar o analfabetismo e há o problema do 

analfabetismo funcional também a ser eliminado. A escola entra com um importante papel, 

porque é dentro de sala que esses problemas serão solucionados. Se desde os anos iniciais 

houver o trabalho de leitura, de compreensão leitora, a tendência é que os alunos criem o 

hábito de ler e desenvolvam cada vez mais as habilidades e estratégias de leitura, nessa cadeia 

acabam entrando a queda do analfabetismo funcional, o sucesso escolar e uma mudança no 

cotidiano das pessoas e da sociedade como um todo.  

A seguir, será visto na prática os conceitos apresentados nesse capítulo. Utilizando 

textos de geografia, foram analisadas as dificuldades dos alunos e as estratégias que eles 

utilizam para contorná-las e também o auxílio do professor nesse processo. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo será detalhado o processo de pesquisa. Será justificado o tipo de 

abordagem, os instrumentos, a escolha dos participantes e também a caracterização desses. 

 

 

2.1 A pesquisa 

 

 

A pesquisa tem sido a ferramenta fundamental para desenvolver novas tecnologias, 

isso em todas as áreas do conhecimento (BORTONI, 2008). Na educação não é diferente, a 

pesquisa tem contribuído de forma significativa para o aperfeiçoamento pedagógico, das 

práticas do professor e da escola como um todo. Um professor que não seja também 

pesquisador dificilmente conseguirá ajudar seus alunos, melhorar sua prática e contribuir para 

a qualidade do ensino, a pesquisa por se tornou um dos instrumentos de trabalho do educador. 

A pesquisa qualitativa é mais utilizada nas áreas das Ciências Humanas, por ser uma 

abordagem que permite maior subjetividade no tratamento das informações adquiridas. Gil 

aponta que “As ciências humanas lidam com entidades que não são passíveis de 

quantificação” (1994, p. 22). Sendo assim a pesquisa qualitativa oferece métodos e técnicas 

que possibilitam diversos resultados na área de Humanas, o pesquisador tem a possibilidades 

de obter dados diferenciados quando “entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada e, a partir, daí situe sua interpretação dos fenômenos 

estudados.” (NEVES, 1996, p. 1). Não se trata apenas de verificar números, se trata de 

entender fenômenos e, no caso da educação, fenômenos relacionados ao ensino, para que seja 

possível realizar ações em cima dos possíveis problemas que se encontram. 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foi proposto um trabalho de 

interpretação de texto com os alunos, por meio de leitura individual de um pequeno texto de 

seus próprios livros didáticos e em seguida a realização de atividade escrita individual. A 

atividade escrita estimula o desenvolvimento da grafia e é possível de ser analisada com 

profundidade e por isso foi selecionada. A atividade escrita foi elaborada em forma de um 

questionário que é um instrumento que possibilita realizar perguntas tanto objetivas quanto 
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subjetivas atingindo um maior número de saberes e embora seja um instrumento que 

apresenta algumas limitações (GIL, 1994), para a pesquisa em questão ele atendeu às 

necessidades. Também foi elaborado um questionário para o professor da turma, além de 

conversas informais feitas para adquirir algumas informações a mais sobre os alunos. 

As atividades de pesquisa iniciaram-se em abril de 2011 com a elaboração de um 

projeto de pesquisa em que foram delineados os principais pontos do trabalho, sendo ponto de 

partida para um levantamento bibliográfico a respeito do tema tratado na pesquisa. 

Paralelamente à pesquisa bibliográfica, iniciou-se a elaboração do questionário que seria 

aplicado aos alunos, as perguntas foram feitas com base em um texto de seus próprios livros 

didáticos e a partir da interpretação desse texto, eles responderiam a oito perguntas elaboradas 

com uma linguagem bem fácil e seguindo a certos critérios para evitar interpretações erradas 

ou falhas no momento de serem respondidas. O questionário foi bem diversificado, 

constituído por perguntas abertas, fechadas e mistas, pois o problema da pesquisa assim 

permitiu essa diversificação. Para o professor, foi elaborado um questionário com uma série 

de vinte perguntas sobre vários temas, como: o tempo que leciona a disciplina, os textos 

didáticos de geografia, as metodologias utilizadas, a dificuldade de compreensão leitora, entre 

outras. Também houve perguntas com dados socioeconômicos e pessoais para caracterização 

do professor. Durante a elaboração dos instrumentos alguns cuidados éticos foram tomados. 

Foram esclarecidos, tanto de forma oral quanto de forma escrita, aos participantes da pesquisa 

e direção da escola que nenhuma informação de identificação pessoal ou da instituição seria 

divulgada mantendo-se o anonimato dos colaboradores.  

 

 

2.2 A escola 

 

A escola selecionada para a pesquisa foi uma escola pública de ensino fundamental 

localizada na Asa Norte, Distrito Federal. Foi escolhida essa escola devido a pessoas 

conhecidas de dentro da escola que auxiliaram na permissão para realização a pesquisa nessa 

instituição. A escola possui 212 alunos, a maioria residente no Plano Piloto, divididos em 

turmas do 1º ao 5 º ano em dois turnos: matutino e vespertino. São cinco turmas pela manhã e 

quatro à tarde em um total de nove turmas. A média de alunos por sala são entre 26 e 27 

alunos. A escola conta com 9 professores, 1 coordenador, 1 bibliotecário, 1 professor da sala 
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de recursos e 2 professores de altas habilidades. Todos os professores são efetivos. A escola é 

pequena, conta com um pátio interno e uma pequena área externa com um parque de areia. A 

escola possui uma sala de leitura, uma sala de informática, cantina, secretaria, sala da direção, 

sala dos professores, coordenação, banheiros e salas de aula. São 10 salas de aula sendo 1 de 

altas habilidades e 1 de recursos. 

Foram feitas três visitas à escola: uma para contato com a professora e também para 

acesso ao livro didático dos alunos. A segunda visita foi para conversa com a diretora sobre os 

aspectos socioeconômicos dos alunos e para observação da escola. Na terceira visita foi 

realizada a atividade com os alunos. As visitas ocorreram nos dias 06, 18 e 21 de outubro de 

2011. 

  

 

2.3 Os participantes da pesquisa 

 

 

A professora 

A professora da turma pesquisada é formada em geografia, possui pós-graduação em 

Psicopedagogia e vários cursos de formação continuada. Ela leciona há vinte anos e 

atualmente está em uma turma de 4ª série/5º ano. O questionário com as perguntas foi 

entregue à professora no dia 06 e devolvido no dia 21 de outubro. Também foram realizadas 

algumas conversas informais com a professora. 

 

Os alunos 

Os alunos selecionados para a pesquisa foram os do 5º ano (antiga 4ª série) do ensino 

fundamental, por eles terem um maior conhecimento tanto de geografia quanto da linguagem 

escrita. A atividade foi realizada em uma turma com 17 alunos, desse total, 8 eram do sexo 

masculino e 9 do sexo feminino. A faixa etária da turma era entre 09 e 13 anos, sendo a média 

de idade de 10 anos.  

Para realização dessa atividade, utilizou-se de 1 horário de aula, o equivalente a 50 

minutos. Primeiramente foi feita uma apresentação da pesquisadora, depois foi explicado aos 

alunos qual era o objetivo da pesquisa, a importância da colaboração deles e foi-lhes 
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perguntado se gostariam de participar. Os alunos aceitaram ajudar e  receberam a atividade. 

Em voz alta e para toda a turma, foi explicado detalhadamente o que deveria ser feito e logo 

em seguida os alunos iniciaram a atividade. O tempo de leitura e preenchimento da atividade 

foi de aproximadamente 40 minutos. Por fim, quando todos terminaram, as atividades escritas 

foram recolhidas e houve um agradecimento pela participação deles na pesquisa, com a 

distribuição de pirulitos levados pela pesquisadora. 
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse capítulo serão analisados todos os registros e informações coletados para a 

pesquisa. Em primeiro lugar será feita a análise do texto didático selecionado para a atividade 

com os alunos. Em seguida há a descrição e análise das informações contidas no questionário 

da professora da turma. Por fim, segue-se a análise dos resultados apresentados nas atividades 

dos alunos. 

 

 

3.1 O texto didático “Produzir sem destruir” 

 

 

Inicialmente, realizou-se a análise do texto didático selecionado para aplicação da 

atividade na turma de 4ª série /5º ano. O texto foi retirado do próprio livro didático dos alunos 

(observar anexos A e B). O autor do livro didático em questão é bacharel e licenciado em 

geografia pela Universidade de São Paulo e professor do ensino fundamental. O livro contém 

quatro unidades, a primeira trata do Brasil e do Planeta Terra, a segunda é sobre a População 

Brasileira, a terceira sobre a Natureza Brasileira e a última unidade trata das regiões do Brasil. 

A professora da turma já havia terminado as três primeiras unidades e estava na metade da 

quarta. O texto selecionado foi um dos últimos da unidade, na parte sobre a Região Norte e o 

Brasil. Esse texto foi selecionado por ainda não ter sido trabalhado e por apresentar 

características que implicariam algumas dificuldades de compreensão, tanto em vocabulário 

quanto em extensão.  

O texto em questão, que consta do livro, foi retirado de um site, cuja identificação 

encontra-se no final do próprio texto, e foi adaptado para fins didáticos, sendo então uma 

parte do conteúdo. Ele está estruturado em quatro parágrafos e apresenta algumas partes 

suprimidas. Em relação à estrutura física, o texto apresenta muitas palavras extensas e uma 

linguagem um pouco complexa. Como foi dito, o vocabulário de um texto influi bastante na 

sua compreensão e havendo um número significativo de termos e palavras desconhecidos, o 

leitor acaba por não entender parte do texto ou todo ele (FULGÊNCIO; LIBERATO, 1996). 

No texto analisado, existem algumas palavras e termos que podem gerar dúvidas e prejudicar 

a compreensão, tais como: “saneamento básico”, “degradação ambiental”, “potencialidades”, 

“sustentabilidade”, “imediatos”, “migrar”, “degradadas” e “agroindústrias”. A maior parte 
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dessas palavras está muito presente nos textos de geografia, como a palavra “migrar”. Por 

vezes, seu conceito é muito confundido quando se trata dos processos de “imigração” e 

“emigração”, sendo comum que os alunos apresentem muitas dúvidas em relação a isso. 

Também a presença de uma sigla (UFPA que significa Universidade Federal do Pará) pode 

ser um fator de complicação no texto, além do nome da pesquisadora “Imbiriba Mitschein” 

por ser um nome estrangeiro, que pode causar certo desconforto para o aluno na hora da 

leitura. Outro aspecto na estrutura textual é a presença de uma fala escrita entre “aspas” no 

meio do texto. Pode ser que o aluno não identifique como sendo palavras ditas por uma 

pessoa e transcritas no texto, isso pode comprometer a leitura do aluno e consequentemente a 

sua compreensão. 

Na questão do conteúdo do texto, tem-se, além da presença de termos e palavras não 

usuais aos alunos, o uso também de sentenças escritas de forma que possam dificultar a 

compreensão. Alguns exemplos seriam: “e um cenário preocupante de degradação 

ambiental.”. A palavra „cenário‟ não está empregada em seu sentido literal, na frase a ideia é 

de „situação‟, porém „cenário‟ é utilizada mais usualmente com o sentido de parte física, 

estrutural de uma peça teatral, onde contracenam os atores. Isso pode confundir o aluno, 

Fulgêncio e Liberato (1996) afirmam que palavras utilizadas em outro sentido dificultam a 

compreensão. Outro exemplo é a sentença “O programa alia o conhecimento dos técnicos e 

pesquisadores da universidade à sabedoria popular”. Nessa frase, a palavra “alia”, que não é 

muito frequente, pode causar prejuízos na compreensão e poderia facilmente ser substituída 

por “integra”, “junta”, “une” para facilitar o entendimento do leitor. Também seria uma 

oportunidade o professor utilizar a palavra “alia” para trabalhar sinônimos com os alunos.  

Além disso, outro aspecto nessa mesma sentença é o uso da crase, pois alunos do quinto ano 

ainda não são familiarizados com o uso e sentido dela e podem interpretar como o artigo “a” 

acentuado, podendo gerar dúvidas e incompreensão do texto.  

Por fim, o título do texto, muito importante para revelar o tópico central 

(FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008) contém apenas uma informação relevante que é a da 

sustentabilidade e não leva em conta a informação referente às condições socioeconômicas da 

população amazonense, assunto muito tratado no texto. Isso prejudica todo processo de 

leitura, pois é por meio do título que o leitor pode também fazer previsões (FULGÊNCIO; 

LIBERATO, 2008) a respeito da temática do texto e utiliza-se disso para selecionar as 

informações mais importantes ao longo de sua leitura, tornando mais fácil a compreensão e 

tornando a aprendizagem mais significativa. 
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As análises em relação ao texto serão retomadas quando forem analisadas as 

respostas dos alunos. 

 

 

3.2 O trabalho da professora da turma 

 

 

A professora, cuja identificação será feita pelo nome fictício de Daniela, leciona a 

disciplina de geografia há vinte anos para as turmas de 4ª série/ 5º ano. Em seu questionário, a 

professora afirmou que nas aulas de geografia ela tenta “buscar informação sobre as 

características de cada região levando o aluno a descobrir a beleza e a diversidade. 

Compreender que sem essa diversidade o mundo não teria cor.” Ela também afirmou que 

busca fazer o aluno “sentir-se responsável pelo cuidado do lugar onde vive.” Esse trabalho 

que a professora faz pode resumir a importância social da geografia na vida do aluno.  

Sobre o livro didático, Daniela afirma que o utiliza muito nas aulas e que ele é 

importante, pois “leva o aluno a fazer muitas descobertas, encontrando diversas fontes de 

informação e percebendo o quanto a geografia faz parte de seu dia a dia.” Analisando a fala 

da professora em contraste com a análise feita em relação ao livro didático, de fato, este 

apresenta atividades, textos que aproximam a geografia da realidade do aluno, isso é 

fundamental tanto para o aprendizado quanto para a compreensão leitora, pois o aluno 

aprende a partir do que lhe está próximo. Então se considera que a professora da turma 

aprecia o uso do livro didático em suas aulas, corroborando assim o fato do texto didático ser 

a fonte primordial de conhecimento, embora não seja a única. Para integrar o que é aprendido 

à realidade do aluno, Daniela também utiliza outros tipos de textos na disciplina de geografia.  

Ela afirmou em seu questionário que utiliza principalmente poesias e reportagens para ilustrar 

alguns conteúdos como “aspectos regionais”. Tudo isso é apoio para a compreensão leitora, 

pois textos de apoio servem para aprimorar o conhecimento prévio do aluno além de ajudar a 

desenvolver a habilidade de estabelecer relações entre assuntos, textos e isso é algo 

fundamental na aprendizagem.  

Além de outros textos, a professora também faz um trabalho interdisciplinar. Ela 

afirmou que na disciplina de português utiliza textos e temas de geografia para trabalhar 

gramática e escrita de redação. Já na matemática ela trabalha os dados geográficos 
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construindo gráficos e tabelas, trabalhando porcentagem etc. O trabalho interdisciplinar é 

importante, como muitos estudiosos concordam, para a desfragmentação dos conteúdos e para 

que o aluno tenha mais facilidade em relacioná-los ao seu cotidiano. 

Em relação às dificuldades dos alunos, a professora afirma que os textos didáticos 

não oferecem dificuldades significativas. Ela relata que quando surgem dúvidas em relação a 

vocabulário, ela tenta solucionar junto aos alunos fazendo pesquisas em várias fontes para 

esclarecer essas dúvidas. Ela também afirmou que é comum os alunos levarem o dicionário 

para as aulas e considera que ele seja um instrumento para “buscar outras explicações ou 

características de uma palavra”. A professora também relatou, em conversa informal, que a 

turma desvia a atenção muito facilmente perdendo certas informações que são importantes, 

Daniela até citou exemplos em que isso os prejudicou. Isso é importante ser salientado pelo 

fato da atenção ser fundamental na hora da leitura e afetar a compreensão. 

Na última pergunta do questionário quando se falou sobre a importância da 

compreensão leitora e a função da leitura para o aluno, Daniela respondeu: “Compreender um 

texto é tão importante quanto saciar a fome ou sede. A leitura para o aluno deve ser 

inspiradora, desenvolvimento de habilidades e de modo especial fonte do saber.” Em resumo, 

a professora, em sua fala, transmite toda a função transformadora e motivadora que a leitura 

deve ter e no dia a dia escolar ela tenta passar isso aos seus alunos. É o que foi salientado 

nesse trabalho e vale ser reforçado mais uma vez: a leitura, como base do conhecimento, abre 

as portas do entendimento de qualquer assunto. 

 

 

3.3 Os resultados dos alunos 

 

 

No dia 21 de outubro de 2011, foi realizada a pesquisa com a turma do 5º ano “A” do 

turno matutino. Ao todo foram 17 alunos que preencheram o questionário. A pesquisa durou 

aproximadamente 50 minutos. Os alunos receberam o questionário com o texto “Produzir sem 

Destruir”, anexado, e tiveram as devidas orientações de preenchimento, principalmente em 

relação à primeira pergunta em que deveria ser observado o título do texto, antes da leitura. 

Excluindo essas orientações, nenhum outro tipo de ajuda ou material foi oferecido. Durante o 

preenchimento dos questionários, os alunos permaneceram em silêncio e não consultaram os 
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colegas. Foi observado que durante a leitura muitos alunos desviavam a atenção do texto, mas 

a maioria se manteve concentrada. Também foi observado que muitos voltavam mais de duas 

vezes ao texto para ter certeza do que estavam lendo, demonstrando já uma atividade de 

monitoração da leitura. Não surgiram muitas dúvidas em relação ao questionário, alguns 

alunos apenas perguntaram se a questão sobre as palavras que causam dificuldades poderia ser 

deixada em branco caso não houvesse dúvidas, pois havia a possibilidade de que os alunos 

não tivessem dúvida alguma em relação ao texto e, por isso, as questões relativas a isso 

poderiam ser deixadas em branco. 

A seguir estão as características que foram identificadas nas respostas dos alunos. 

 

 

3.3.1 Identificação do assunto central 

 

 

A primeira pergunta da atividade se referia à identificação do assunto principal do 

texto. Os alunos foram instruídos a primeiro ler o título, responder a primeira pergunta para 

depois ler o texto. As falas dos alunos estão retratadas literalmente em cada situação 

apresentada e a identificação do aluno vem pela letra da turma (A) e número (dado a cada um 

por ordem alfabética) em negrito. Os alunos fizeram os questionários individualmente. O 

comando da primeira questão era: 

“1 – Antes de ler o texto, observando apenas o título, qual o assunto (o tema) do texto?” 

Foram identificadas as seguintes situações: 

 Um aluno escreveu a primeira frase do texto como sendo o tema ou assunto principal. 

 Um aluno utilizou-se de uma ideia dentro do corpo do texto como sendo o assunto 

principal. Essa ideia se encontrava na primeira linha do texto. 

 Um aluno associou um comando que havia na folha do texto com o título do texto 

fazendo uma resposta confusa sobre o tema do mesmo. 

 Três alunos apenas repetiram o título do texto como sendo o assunto principal. 

 

 Três alunos confundiram-se com os títulos que eram para ser analisados e acabaram 

por responder que o assunto do texto era uma pesquisa. 
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 Oito alunos escreveram com suas próprias palavras aquilo que observaram como tema 

ou então escreveram o título de outra forma. 

No quadro a seguir as situações mostradas estão sistematizadas e as respostas dos 

alunos transcritas: 
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QUADRO 1 – identificação do assunto central do texto 

Nº 
 

Situação 

Nº de alunos 

respondentes 

Identificação 

do aluno 

Transcrição das respostas 

(em suas formas literais) 

1 

Primeira frase como 

sendo o assunto 

principal do texto. 

1 A11 

“O assunto é que a região 

amazônica sofre co elevados 

índice e pobreza, graves 

problemas de saneamento básico 

e um cenário preocupante de 

degradação ambiental” 

2 

Utilização de uma ideia 

dentro do corpo do texto 

como sendo o assunto 

principal. 

1 A12 

“O assunto do texto e está 

falando de uma diversidade de 

uma floresta tropical” 

3 

Associação de outros 

elementos fora do texto 

elaborando uma 

resposta confusa. 

1 A12 
“O assunto é de produzir um 

texto sem destruir” 

4 

Repetição do próprio 

título como sendo o 

assunto principal. 

3 

A2 

 

A6 e A14 

“O tema do texto é: Produzir sem 

destruir” 

“Produzir sem Destruir” 

5 

Confusão entre o título 

que era pra ser analisado 

e o título da atividade. 

3 

 

 

 

 

 

A4 

 

 

A5 

 

A13 

“Um questionário de uma 

pesquisa” 

“O assunto é de um questionário 

de uma pesquisa” 

“O assunto do título é para 

pesquisar agum que presissa para 

um trabalho” 

6 

Escreveu em próprias 

palavras aquilo que 

observaram como tema 

ou então escreveram o 

título de outra forma. 

8 

A1 

 

 

 

 

A3 

 

A7 

 

A8 

 

A9 

 

A10 

 

 

A15 

 

 

A17 

“O tema do texto é produzir sem 

destruir o assunto é como 

podemo produzir algo sem 

distruir outra.” 

“tipo você cria uma coisa e não 

destroir ela” 

“Fazer alguma coisa sem distruir 

nada” 

“Produzir sem destruir a coisa 

que produziu” 

“Eu acho que quer dizer cultivar 

sem estragar” 

“Na minha opinião o assunto do 

texto é não destruir, fazer mas, 

cuidar.” 

“o assunto do texto é sobre meio 

ambiente natureza” 

“O assunto é que se agente for 

produzir alguma coisa agente não 

poderia distruir.” 

Total de 17 alunos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 
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Pode-se observar, através do quadro, que a maioria dos alunos tentou extrair o 

assunto principal do texto através do título como foi solicitado no comando da questão 

(observar situação nº 6). A partir disso confirma-se que o título é muito importante na 

identificação do tópico principal do texto (FULGÊNCIO E LIBERATO, 2005), destaca-se o  

fato de três alunos terem apenas repetido o título como tópico principal do que seria abordado. 

Porém o título do texto em questão, como foi mencionado, deixou de fora uma informação 

muito relevante presente no texto, sobre as condições socioeconômicas das famílias 

amazonenses e, por isso, analisando somente o título, os alunos não puderam identificar essa 

informação. 

Outros alunos sentiram dificuldade em achar o tema apenas pelo título e se basearam 

em ideias do texto para falar do assunto principal. Essas ideias foram selecionadas nas frases 

iniciais do texto, mostrando que as sentenças iniciais também são caracterizadas como os 

tópicos principais do texto (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008). No texto em questão, as 

informações iniciais dadas não tratam de imediato a informação dada no título, podendo 

comprometer a compreensão, por isso, é tão importante que as informações principais estejam 

bem localizadas dentro de um texto (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008). 

Quanto aos alunos que observaram o título do questionário e não do texto, a 

explicação pode está no fato de um momento de desatenção na hora das instruções dadas para 

o preenchimento da atividade. Foi falado e mostrado aos alunos o que deveriam fazer, porém 

pode ser também que não tenham entendido o comando da questão. A desatenção é um fator 

que prejudica muito a compreensão leitora. A professora da turma disse que a desatenção dos 

alunos é muito grande, e isso também foi observado enquanto os alunos realizavam as 

atividades. Para ter atenção à leitura, o leitor precisa estar motivado, pois a leitura não deve 

ser algo desinteressante, pelo contrário, deve ser motivadora da aprendizagem. Para isso, é 

necessário que o professor saiba como trabalhar o texto, no sentido de motivar o aluno. 

Quanto ao caso do aluno que confundiu o comando que havia na folha do texto (pois 

se tratava da fotocópia de um texto do livro didático deles, observar anexo B), pode ter 

ocorrido uma confusão em relação à compreensão, entendo esse comando como sendo o título 

do texto por estar localizado acima do título, portanto ele tentou fazer uma espécie de 

associação dos dois títulos, isso comprova que a localização do assunto principal influi 

significativamente na sua compreensão (FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008). Para contornar 

essas dificuldades, é importante  que o professor trabalhe o título com perguntas e imagens 
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para complementar o assunto, antes da leitura do texto. Assim, os alunos terão mais facilidade 

em compreender as ideias principais do texto, pois iniciarão a leitura com mais informações a 

respeito do assunto principal. 

 

 

3.3.1 Dificuldade em relação ao texto 

 

 

A quarta pergunta presente no questionário tinha o objetivo de verificar se o aluno 

apresentou dificuldades ao ler o texto. A quinta e sexta perguntas aprofundavam esse tema 

questionando quais seriam essas dificuldades: 

“4 – Você teve alguma dificuldade ao ler o texto?” (Pergunta fechada para responder sim ou 

não). 

“5 – Se responder que SIM, qual foi essa dificuldade? (pode marcar mais de uma opção)”. 

(Essa questão foi mista, apresentando uma série de dificuldades que poderiam surgir na leitura 

do texto e uma opção para escreverem outra dificuldade que não estivesse listada). 

“6 – Se você teve dificuldade com as palavras, escreva quais palavras nas linhas abaixo”. 

(Uma questão aberta para os alunos escreverem as palavras que não entenderam). 

A partir dessas três perguntas foi possível observar as seguintes situações: 
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QUADRO 2 – situações de dificuldades em relação ao texto  

Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 

Dentro dessas situações observou-se que: 

 O aluno (A5) que afirmou não ter dificuldades (marcou NÃO na questão 4), na 

questão 5 marcou as opções de dificuldade “algumas palavras difíceis”, “o conteúdo 

do texto (ou seja, o assunto do texto era difícil)” e “tive outra dificuldade (escreva qual 

dificuldade)” nessa última opção o aluno escreveu que não teve dificuldade. Na 

questão 6 ele escreveu as palavras “Mitschein” e “Imbiriba” que são o sobrenome e 

nome da pesquisadora que aparece no texto e como foi mencionado poderia causar 

desconforto na leitura. 

 O aluno (A12) que marcou na questão 4 que não teve dificuldade na leitura do texto, 

marcou na questão 5 a opção “o tamanho do texto” e a questão 6 foi deixada em 

branco. 

 O aluno (A17) que marcou que não tinha dificuldade na questão 4,  escreveu na 

questão 6 as palavras “Potencialidades” e “Degradação”. A questão 5 foi deixada em 

branco. 

Nº Situação 
Nº de alunos 

respondentes 

Identificação do 

aluno 

1 
Afirmou na questão 4 não ter 

dificuldades, porém apresentou 

dificuldades nas questões 5 e 6. 

1 A5 

2 
Afirmou não ter dificuldades na 

questão 4, porém apresentou 

dificuldades na questão 5. 

1 A12 

3 
Afirmou na questão 4 não ter 

dificuldades, porém apresentou 

dificuldades na questão 6. 

1 A17 

4 Afirmaram ter dificuldades 5 
A2, A6, A14, A15, 

A16 

5 Afirmaram que não tiveram dificuldade 

alguma 
9 

A1, A3, A4, A7, A8, 

A9, A10, A11, A13 

Total de 17 alunos respondentes 



64 
 

 Dos cinco alunos que afirmaram ter dificuldades (marcaram a opção SIM): um (A16) 

marcou na questão 5 que a dificuldade foi em relação ao conteúdo do texto, um (A2) 

marcou que a dificuldade foi em relação ao conteúdo, mas escreveu na questão 6 as 

palavras “Degradação” e “Sustentabilidade”. Três alunos (A6, A14 e A15) marcaram 

na questão 5 que tiveram dificuldades com as seguintes palavras: “Potencialidades” e 

“Sustentabilidades” (A14 e A15) e “Imbira Mitschein” (A6). 

 

 Nove alunos (A1, A3, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A13) afirmaram que não tiveram 

alguma dificuldade e deixaram as questões 5 e 6 em branco ou então escreveram “não 

tive dificuldades”. 

Assim, os tipos de dificuldades mais recorrentes foram: 

QUADRO 3 – número de alunos x tipos de dificuldades 

Dificuldades (apresentadas 

na questão 05) 

Nº de alunos que tiveram 

dificuldades 
Identificação do aluno 

Palavras difíceis 04 A5, A6, A14, A15 

Conteúdo do texto 

 
03 A2, A5, A16 

Tamanho do texto 01 A12 

Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 

Em relação às dificuldades, considerando que os alunos não tiveram informação ou 

material extra, o resultado surpreendeu. A maioria dos alunos não apresentou dificuldade 

alguma em relação ao texto, porém, das dificuldades que surgiram, a maior parte foi em 

relação ao vocabulário. As palavras que mais geraram dúvidas foram “Potencialidades”, 

“Degradação” e “Sustentabilidades”, que são palavras extensas e frequentes nos temas de 

geografia, o que valida o fato de o vocabulário ser um fator muito influente na compreensão.  

O desconhecimento de algumas palavras pode prejudicar o que o leitor entende 

(FULGÊNCIO; LIBERATO, 1996), sendo assim é muito importante que sejam trabalhadas as 

palavras com os alunos, seja com o uso do dicionário, ou imagens, ou até mesmo outros 

textos, pois o vocabulário não pode se tornar uma barreira, mas ser uma oportunidade de 

aprendizado. Além dessas palavras, o nome “Imbira Mitschein” também causou dúvidas em 

um aluno por ser um nome de escrita diferente e provavelmente estrangeiro. Nesse ponto, 



65 
 

duas possibilidades podem ser consideradas: ou o aluno considerou que a palavra fosse 

importante para compreensão do texto, mostrando falha na seleção das informações 

importantes, ou então considerou, pelo comando da questão, que qualquer palavra que lhe 

fosse desconhecida era pra ser escrita.  

Quanto aos alunos que apresentaram dificuldade em relação ao conteúdo, deve-se 

considerar que o texto foi retirado de uma parte que a professora ainda não havia trabalhado 

com eles, ou seja, era um tema novo para os alunos, que eles tinham pouco conhecimento, o 

que pode explicar essa dificuldade. 

O aluno que apresentou na questão quatro não ter dificuldades, mas nas questões 

cinco e seis demonstrou o contrário, pode não ter entendido o que era pra ser feito ou 

interpretou errado algum dos comandos das questões. Contudo o aluno teve dificuldades sim 

em relação ao vocabulário e conteúdo, entrando assim na estatística das dificuldades 

apresentadas pelos alunos (observar quadro 3). 

Os outros aspectos os quais foram observados na análise do texto didático e que 

poderiam causar incompreensão não foram encontrados nas respostas dos alunos. Dessa 

forma pode se entender que, de uma maneira geral, os alunos apresentaram dificuldades leves 

de compreensão e isso pode ter relação com o tópico a seguir sobre a relação entre a 

dificuldade e o conhecimento anterior dos alunos. 

 

 

3.3.2 Conhecimento prévio X dificuldades 

 

 

Nesse ponto será analisado se o conhecimento prévio que o aluno possui está 

relacionado ao fato de terem ou não apresentado dificuldades. A sétima questão da atividade 

era: 

“7 – Você já leu outros textos com o mesmo assunto desse texto que você acabou de ler?” 

Os dados obtidos mostraram que: 
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 Quatro alunos (A2, A11, A14, A15) afirmaram que não leram anteriormente nada 

sobre o texto. Somente A11 não apresentou dificuldades. Os demais apresentaram 

dificuldades em relação ao conteúdo e vocabulário. 

 

 Treze alunos (A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A12, A13, A16, A17) 

afirmaram que já leram anteriormente textos com o mesmo tema. Dentre estes, dois alunos 

(A6, A16) afirmaram ter dificuldades em relação á conteúdo e vocabulário. Três alunos (A5, 

A12, A17) afirmaram não ter dificuldade, mas nas questões 5 e 6 apresentaram dificuldades 

em relação ao tamanho do texto, conteúdo e vocabulário. Os demais alunos afirmaram não ter 

dificuldade. 

Os gráficos a seguir demonstram a relação entre o conhecimento prévio e as 

dificuldades apresentadas pelos alunos: 

GRÁFICO 1 – alunos sem conhecimento prévio X dificuldades 

 
Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 
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GRÁFICO 2 – alunos com conhecimento prévio X dificuldades 

 
Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 

Observa-se no gráfico que a quantidade de alunos que afirmaram não ter dificuldade. 

O caso atípico que aparece é o do aluno que não apresentou dificuldades, mas também não leu 

textos sobre o assunto. Esse fato pode ser explicado pelo conhecimento prévio ser adquirido 

por meio de várias fontes: televisão, internet, jornais, revistas, livros etc, e não somente por 

textos didáticos (a pergunta se referia somente a textos), sendo assim o aluno pode adquirir 

conhecimentos vindos de outras fontes e isso o auxiliou na compreensão do texto.  

Outro caso, os alunos que afirmam não ter dificuldades, porém, apresentaram-nas em 

outras questões da atividade e possuem conhecimento prévio. Novamente isso pode ter 

relação com a quantidade e/ou qualidade das informações prévias que esses alunos possuem. 

Os alunos podem ter lido ou visto algo sobre o tema, mas não foi o suficiente para formar um 

conhecimento sólido sobre o assunto. Por esse motivo, eles teriam apresentado dificuldades 

de compreensão. 

Por fim, deve-se ressaltar que o número de alunos que apresentaram dificuldades e 

não possuem conhecimento prévio foi bem expressivo. Pode-se entender então que a 

quantidade de informações anteriores acumuladas por um aluno tem relação com a 

dificuldade ou facilidade de compreensão de algum assunto, como afirma Freitas (2011) 

quando diz que o aprendizado se torna maior à medida que se inserem mais informações 
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novas. Por isso, é importante que ao introduzir algum conteúdo o professor incentive o aluno 

a procurar previamente informações que irão auxiliá-lo na compreensão do texto. 

 

 

3.3..3 Estratégias para solucionar as dificuldades 

 

 

A oitava pergunta da atividade referia-se às estratégias dos alunos quando surgia 

alguma dificuldade de leitura. A última pergunta do questionário era: 

“8 – O que você faz quando não entende uma palavra ou parte do texto? (Pode marcar mais de 

uma opção)”.  

A partir das opções dadas e considerando que nessa questão poderia haver mais de 

uma resposta, verificou-se o que mostra o quadro a seguir: 

 

QUADRO 4 – estratégias apontadas pelos alunos 

Nº 
Estratégias quando não entendem uma 

palavra ou parte do texto 

Nº de alunos 

respondentes 

Identificação do 

aluno 

1 
Pergunta ao colega 

 
4 A1, A3, A12, A17 

2 
Pergunta ao professor 

 
9 

A1, A3, A4, A5, A8, 

A9, A11, A13, A17 

 

3 
Usam o dicionário 

 
8 

A4, A5, A7, A8, A9, 

A10, A11, A15 

 

4 
Lê novamente a palavra ou parte que não 

entendeu 
12 

A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A8, A9, A10, 

A14, A16, A17 

 

5 
Outros 

 
1 A5 

Total de alunos respondentes = 17 (nessa questão havia a possibilidade de mais de uma 

resposta, por isso há alunos que aparecem mais de uma vez) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 

Também se obteve dos dados o número de estratégia que os alunos utilizam: 

QUADRO 5 – quantidade de estratégias 
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Quantidade de estratégias 
Nº de alunos 

respondentes 

Identificação do 

aluno 

Uma estratégia 8 
A2, A6, A7, A12, 

A13, A14, A15, A16 

 

Duas estratégias 2 A10, A11 

 

Três ou mais estratégias 7 
A1, A3, A4, A5, A8, 

A9, A17 

 

Total de 17 alunos respondentes 
Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 

A seguir os gráficos demonstram a relação entre as dificuldades e o número de 

estratégias: 

GRÁFICO 3 – uma estratégia X dificuldade  

 

Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 
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GRÁFICO 4 – duas estratégias X dificuldade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 

 

 

 

GRÁFICO 5 – três ou mais estratégias X dificuldades 

 

Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 
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Observando o quadro 4, vê-se que a maioria dos alunos respondeu que lê novamente 

a palavra ou parte do texto que não entendeu, isso demonstra que esses alunos já conseguem 

monitorar suas leituras, fazendo uso dessa estratégia (KATO, 1999). Podemos relacionar isso 

também ao fato da professora trabalhar com eles o vocabulário (como foi relatado por ela) e 

auxiliá-los na tarefa de voltar ao texto para compreender. Apesar disso, apenas a metade dos 

alunos utiliza o dicionário, mostrando que de fato não é um instrumento muito valorizado para 

tirar dúvidas, embora a professora o considere importante. A explicação para isso pode ser 

devido ao uso de outras fontes de pesquisa como a internet, muito mais usual, nos dias atuais, 

em relação à utilização do dicionário.  

Outros alunos marcaram que pedem auxílio da professora para esclarecer dúvidas. 

Nesse ponto, deve-se retomar, brevemente, a importância do papel de mediador do professor. 

As metodologias que os educadores utilizam em suas práticas devem ser diversificadas e 

atender às necessidades específicas dos alunos. Mediar segundo Freitas (2011) é o auxílio que 

o professor dá ao leitor iniciante no que se refere a desenvolver habilidades específicas da 

leitura. No ensino tradicional, não há essa visão, limitando as práticas do professor e 

consequentemente a aprendizagem dos alunos, mas quando o professor passa a ser mediador, 

abrem-se as portas das possibilidades diferenciadas de trabalhar os conteúdos, a aprendizagem 

torna-se muito mais significativa. Assim, analisando as respostas dos alunos, pode-se observar 

a questão colocada acima. Cada aluno apresentou suas especificidades (embora tenham sido 

divididos em grupos) e assim compete ao professor trabalhar dentro dessas peculiaridades dos 

alunos para que eles cheguem ao conhecimento e, é por isso que, em segundo lugar, aparece o 

auxílio do professor como estratégia para solucionar as dificuldades. 

Os dados também apontam que o número de alunos que utilizam uma estratégia foi 

maior do que o número daqueles que utilizam três ou mais. Relacionando essa informação às 

dificuldades apresentadas, observou-se que o número de alunos com dificuldade é maior entre 

os que utilizam apenas uma estratégia do que entre os que utilizam duas, três ou mais. Isso 

comprova a importância do uso combinado de vários fatores para a compreensão de um texto 

e mais uma vez reforça-se a importância de trabalhar as especificidades de cada aluno, pois 

eles não aprendem da mesma maneira.  Assim não se pode limitar a uma só estratégia, é 

importante o aluno saber as estratégias para contornar as suas dificuldades (VIANA et al., 

2010) e quanto mais opções o aluno tiver, mais clareza do conhecimento ele terá. 
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3.3.4 Compreensão geral do texto 

 

 

Em relação à compreensão geral do texto, foi feita uma pergunta aberta aos alunos, 

era a terceira questão da atividade (sendo que a segunda era apenas um comando para os 

alunos lerem o texto): 

“3 – o que você entendeu do texto?” 

Foram obtidas as seguintes respostas (foram transcritas todas as respostas devido à 

variedade de interpretações de cada aluno): 

A1: “O texto fala sobre o desmatamento da floresta Amazônica.”. 

A2: “Eu entendi que o texto estava da floresta Amazônica e da pobreza dos moradores de lá.”. 

A3: “Eu entendi que o texto fala sobre a nossa terra e os problemas dela tipo da matação de 

floresta.” 

A4: “Que a região amazônica estava sendo desmatada mais a universidade UFPA e outras 

universidades se juntaram e ajudaram a floresta amazônica”. 

A5: “Entendi que fala de saneamento básico de florestas de que a universidade do Pará fes 

pesquisas.”. 

A6: “Eu entendi que se desmatarmos devemos reflorestar e também entendi que não devemos 

poluir a natureza, e nem fazer fogueiras pertos de floresta, em parques e nem perto de 

plantas.”. 

A7: “Eu entendi que a região Amazônica sofre com elevados índices de pobreza.”. 

A8: “Entendi que a Amasônia está com muitos problemas e que alguns professores estão 

tendo sucesso com Programa Poema e que depois tentam reflorestar, plantar ortas, 

alimentação de famílias e etc”. 

A9: “que a maior floresta amazônica sofre muito e também tem um programa poema que vem 

obtendo muito sucesso.”. 
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A10: “Eu entendi que devemos cuidar do que é nosso o exemplo é no texto a região 

amazônica sofre com índice de pobresa mas se quem mora lá não cuidar vai ficar pior.”. 

A11: “Eu intendi que a pesquisa é sobre o ambiente”. 

A12: “eu entendi que o texto quer falar de uma situação que aconteceu na floresta tropical.”. 

A13: “Que a (UEPA) tava um parseria com outra organisasão da comunidade um 

programa.”. 

A14: “Que a região amazônica sofre com elevados índices de pobreza e um grupo de 

professores da universidade do Pará em parceria com outras instituições vem obtendo 

susseso.”. 

A15: “Eu entendi que o primeiro passo é reflorestar as áreas  desgradas por queimada e pelo 

uso indevido da terra.”. 

A16: “Eu entendi que o amazonas está sofrendo com o saneamento básico.”. 

A17: “Eu entendi que a floresta amazônica sofre com vários elevados de pobreza e graves 

problemas de saneamento básico.”. 

A partir dessas respostas, obteve-se um gráfico que demonstra o assunto focado pelos 

alunos. Deve ser ressaltado que o tema principal do texto era a produção sustentável na 

Amazônia em benefício da população carente, mas havia outros subtópicos como a pesquisa 

da Universidade do Pará e o programa “Poema” desenvolvido por eles. Os assuntos abordados 

no texto foram então assim divididos, segundo as respostas dos alunos:  

 Tópico principal: a questão ambiental 

 Tópicos secundários: problemas socioeconômicos, pesquisa e programa da 

Universidade do Pará. 

 Outros 
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GRÁFICO 6 – assunto focado pelo aluno na compreensão do texto 

 

Fonte: Dados da pesquisa (Alves, 2011). 

O objetivo dessa pergunta era verificar vários fatores em relação à leitura, 

principalmente no que diz respeito à compreensão e retenção. Foi observada uma 

multiplicidade de respostas nessa questão. No geral, todos os alunos responderam de acordo 

com as informações do texto. Pode-se inferir que os alunos se saíram bem pelo fato da 

professora trabalhar a compreensão leitora deles, fazer ponte com conteúdos de outras 

disciplinas, apesar da pouca informação que tiveram a respeito da atividade e do 

desconhecimento do assunto. Isso pode ser explicado pelo fato de estarem parcialmente 

preparados e já apresentarem algumas estratégias de leitura em desenvolvimento. 

Em relação à identificação das informações principais do texto, os resultados foram 

bem equilibrados. Houve alunos que se focaram mais na questão ambiental (os alunos: A1, 

A3, A4, A6, A11, A15), outros alunos destacaram a questão dos problemas socioeconômicos 

da região Amazônica (os alunos: A2, A7, A10, A14, A16, A17). Há também alunos que 

deram destaque à pesquisa da universidade do Pará e ao programa desenvolvido por eles (os 

alunos: A5, A8, A9, A13, mas A4, A14 também citam em suas respostas). Apenas o aluno 

A12 não se referiu a algo específico do texto, fazendo um resumo bem superficial do que 

entendeu. 

O primeiro grupo de alunos conseguiu identificar o tópico principal do texto e foi um 

número significativo. Também a identificação dos tópicos secundários foi expressiva e, uma 
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vez que esses tópicos estavam bem interligados aos tópicos principais, pode-se considerar que 

os alunos estão sabendo identificar sozinhos os tópicos do texto. Ressalta-se novamente que a 

presença de um título e a posição dos tópicos foi importante nesse processo de identificação 

(FULGÊNCIO; LIBERATO, 2008), pois influem na compreensão do texto. 

Outro ponto a ser observado é a forma como cada aluno compreendeu as 

informações do texto. Muitos extraíram informações, literais ou parafraseadas para responder 

a essa questão, como os alunos A8, A9, A13, A14, A15, A16, A17. Isso revela que os alunos 

sabem encontrar os tópicos (assuntos principais) de um texto, porém ainda não são capazes de 

associar essas ideias as suas próprias e assim escrever com suas palavras o que absorveram da 

informação nova. Já outros alunos conseguiram escrever com as próprias palavras aquilo que 

conseguiram extrair do texto, demonstrando uma maior maturidade na questão interpretativa. 

Porém esses alunos não conseguiram passar para etapa seguinte que é fazer a ponte do assunto 

do texto com a própria realidade, fazendo uma leitura crítica. Um caso a parte é o aluno A6 

que conseguiu fazer essa ponte entre o assunto do texto com sua realidade.  Em sua resposta 

A6 afirma aquilo que ele pode fazer para modificar os problemas retratados no texto. Além de 

se inserir na resposta, ele introduziu elementos de sua vivência: “parques”, “plantas”, 

“fogueiras”, demonstrando capacidade crítica em relação ao texto e em relação a sua própria 

postura (FREITAS, 2011). Esse é um exemplo de uma leitura crítica e transformadora do 

pensamento e é esse o ideal da leitura no ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados da pesquisa foram surpreendentes no que diz respeito às dificuldades 

apresentadas pelos alunos, pois era um assunto novo sendo introduzido e mesmo assim a 

maioria não apresentou muitas dificuldades de compreensão. Porém, entre os alunos que 

tiveram dificuldade, a linguagem específica da geografia foi o maior problema encontrado, 

mesmo até para aqueles que afirmaram não ter dificuldade. Portanto, o objetivo geral desta 

pesquisa foi alcançado, pois foi possível observar muitos aspectos que são necessários para a 

compreensão leitora, a partir de um simples texto didático. 

Em relação ao cumprimento dos objetivos específicos, podemos dizer que todos 

foram alcançados. Primeiramente, apesar das dificuldades do vocabulário, os alunos 

conseguiram se sair muito bem nas perguntas a respeito da compreensão do texto. Isso nos 

mostra que embora as palavras, termos e até mesmo a estrutura textual dificultarem, esses 

alunos conseguiram superar essas dificuldades e compreender o texto. Sendo assim, confirma-

se o que foi falado na primeira asserção, de que os termos e palavras influem na compreensão, 

porém não são tão determinantes, pois há formas de superar as dificuldades em relação a isso. 

Desse modo, destaca-se que o trabalho da professora tem dado resultado, devido a maioria 

dos alunos apresentar uma boa desenvoltura. Além do trabalho com a compreensão leitora, ela 

faz um trabalho interdisciplinar entre geografia e português, o que é importante para 

desenvolver a compreensão leitora.  

Outro ponto relevante na pesquisa, é que sem nenhuma ajuda ou explicação maior os 

alunos conseguiram, nessa atividade que lhes foi dada, utilizar estratégias como: monitorar 

suas leituras, identificar o assunto principal, estabelecer relações entre o texto e suas 

realidades etc, e por causa do uso dessas estratégias eles conseguiram superar suas 

dificuldades. Deve-se lembrar que o objetivo no ensino da compreensão leitora é que o aluno 

desenvolva gradativamente suas habilidades e estratégias que são tão importantes na aquisição 

do conhecimento, pois facilitam a leitura e consequentemente o entendimento do conteúdo 

lido. Assim confirma-se também a segunda asserção, pois os alunos já estão aprendendo a 

usar algumas estratégias de leitura e tornando-se leitores eficientes. Confirma-se também a 

terceira asserção, pois as poucas estratégias que os alunos utilizaram os ajudaram a contornar 

as dificuldades encontradas. 
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Assim, confirma-se que a linguagem específica dos textos de geografia influi na 

compreensão do que o aluno está estudando, porém não é um fator tão determinante para 

compreensão dele. É preciso que o professor auxilie seus alunos a desenvolver estratégias e 

habilidades de leitura, para que diante das dificuldades o aluno consiga contorná-las e 

compreender. E o mais importante de todo esse processo é que o aluno possa levar todo 

conhecimento adquirido para sua própria realidade, fazendo uso disso em sua vida, como foi o 

caso do aluno A6.  

Quanto ao ensino da geografia ressalta-se novamente sua importância na formação 

do indivíduo, pois é uma disciplina que situa o aluno no mundo e que o faz enxergar que suas 

ações modificam o lugar em que ele vive. Isso pode ser confirmado utilizando novamente a 

resposta do aluno A6, pois ele conseguiu inferir do texto como suas ações influem nas 

problemáticas ambientais e em como ele pode agir para mudar isso. O pensamento crítico de 

A6 só foi possível através do trabalho de reflexão que por sua vez é viável por meio da 

compreensão leitora. 
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PARTE III - PERSPECTIVAS 
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PERSPECTIVAS 

 

 

Pensar no futuro é uma tarefa que exige muito esforço. Eu sempre tentei planejar o 

que está por vir, mas também sempre tive consciência de que a única coisa que se pode fazer 

em relação ao futuro é imaginá-lo. Você pode ter o controle sobre suas ações, mas nem 

sempre tudo sai conforme o esperado é porque não temos o controle sobre a ação das pessoas 

que nos cercam. 

Eu pretendo, depois de me graduar no curso de Pedagogia, exercer a docência, 

preferencialmente nas séries iniciais e gostaria de dar continuidade aos estudos cursando 

mestrado e doutorado. Eu também tenho vontade de atuar como orientadora educacional, por 

causa da flexibilidade de trabalho junto aos alunos. Almejo tentar concursos públicos na área 

da educação. Em meio a isso tenho a vontade de constituir uma família e o grande desejo de 

ser mãe. Quero sempre participar ativamente da vida dos meus filhos e dar a eles boas 

condições de vida. 

Com tudo que aprendi durante o curso de Pedagogia, pretendo não transformar a 

educação, pois isso seria muita pretensão da minha parte, mas creio que muitos dos alunos do 

curso saem com esse pensamento e por muitas vezes acabam se frustrando. Porém eu 

pretendo com minhas práticas transformar minha realidade e incentivar meus alunos a 

transformarem as suas realidades, pois como foi dito nesse trabalho, a mudança geral parte do 

individual e acho importante ter os pés no chão para que não haja uma frustração no meio da 

caminhada. Porém eu sempre acreditei que tudo é possível para aquele que acredita e que tem 

fé, não somente por minha religião, mas por realmente pensar que as coisas dão certo para 

quem pensa positivamente e corre atrás, não acredito que cada um nasce com seu destino já 

traçado e sim que tudo é passível de mudança seja para pior ou para melhor. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

REFERÊNCIAS 

 

Links:  

INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Apresentação. Disponível em: 

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=3. Acesso em 7/11/2011. 

OLIVEIRA, Mary. A importância das habilidades para a compreensão leitora, 2008. 

Disponível em: <http://www.webartigos.com/articles/7440/1/A-Importancia-Das-

Habilidades-Para-A-Compreensao-Leitora/pagina1.html#ixzz1PXhy9a5R>. Acesso em: 

05/06/2011. 

 

Livros:  

AMORIM, Galeno (Coor.). Retratos da Leitura no Brasil. 2ª Edição. Instituto Pró-Livro, 

2008. 

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Estudo de caso em pesquisa e Avaliação 

Educacional. Líber Livro, Brasília, 2005. 

BELLO, José Luís de Paiva. Metodologia Científica: manual para elaboração de 

Monografias. [s.n.]. Rio de Janeiro, 2009. 

BÍBLIA, N. T. L. H. português. Bíblia Jovem. Sociedade Bíblica do Brasil. São Paulo, 2002. 

Cap. 4, vers. 13. 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O Professor Pesquisador: Introdução a pesquisa 

qualitativa - Estratégias de Ensino. Parábola. São Paulo, 2008. 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: geografia. MEC/SEF. Brasília, 1998. 

CALLAI, Helana Copetti. Estudar o lugar para compreender o mundo. In: 

CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos (Org.). Ensino de geografia: Práticas e 

textualizações no Cotidiano. Mediação. Porto Alegre, 2000, p. 83-134. 

CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e Letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. Vozes. 

RJ, 2005. 

CASTELLAR, Sônia; VILHENA, Jerusa. Ensino de geografia. Cengage Learning. São 

Paulo, 2010. 

FERRER, Walkiria Martinez Heinrich. et al. Metodologia da pesquisa científica: 

Orientações quanto à elaboração e apresentação gráfica do Projeto de Pesquisa e do 

Trabalho de Conclusão de Curso. [s.n.]. SP, 2010. 

FREITAS, Vera A. Lucas. A mediação como estratégia facilitadora da compreensão 

leitora. Paper. 2011. 

FULGÊNCIO, Lúcia; LIBERATO, Yara. A leitura na escola. Contexto. São Paulo, 1996. 

______. Como Facilitar a leitura. 8ª ed. 1ª reimpressão. Contexto. São Paulo, 2008. 

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=3
http://www.webartigos.com/articles/7440/1/A-Importancia-Das-Habilidades-Para-A-Compreensao-Leitora/pagina1.html#ixzz1PXhy9a5R
http://www.webartigos.com/articles/7440/1/A-Importancia-Das-Habilidades-Para-A-Compreensao-Leitora/pagina1.html#ixzz1PXhy9a5R


81 
 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4ª ed. Atlas. São Paulo, 1994. 

KATO, Mary A. O aprendizado da leitura. 5ª ed. Martins Fontes. São Paulo, 1999. 

KLEIMAN, Ângela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: 

KLEIMAN, Ângela B. (Org.). Os significados do letramento. Mercado de Letras. São 

Paulo, 1995. 

MELO, José M. Comunicação Social: da leitura à leitura crítica. In: ZILBERMAN, 

Regina; SILVA, Ezequiel T. (Org.). Leitura: Perspectivas interdisciplinares. Ática. São 

Paulo, 1988.  

NEVES, José Luis. Pesquisa Qualitativa – características, usos e possibilidades. Caderno 

de pesquisas em Administração., V. 1, Nº 3, 2º sem. São Paulo, 1996. 

PERINI, Mário A. A Leitura funcional e a dupla função do texto didático. In: 

ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel T. (Org.). Leitura: Perspectivas 

interdisciplinares. Ática. São Paulo, 1988.  

SILVA, Leda Leonardo da. Aprender juntos geografia, 5º ano: Ensino Fundamental. 2ª 

ed. SM. São Paulo, 2008. 

SYDER, Maria José Arnaut. A COMPREENSÃO LEITORA : Estudo Realizado Durante 

a Iniciação à Prática Profissional de Português e Espanhol . 2009. 111 f.  Dissertação 

(Mestrado em  Ensino de Português)  -  Faculdade de Letras, Universidade do Porto. Porto, 

2009. 

TONINI, Ivaine Maria. Geografia Escolar: uma história sobre os seus discursos 

pedagógicos. Unijuí. Ijuí, 2006. 

VIANA, Fernanda L. et al. O Ensino da Compreensão Leitora. Da Teoria à Prática 

Pedagógica. Um Programa de Intervenção para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Coimbra. 

2010. 

ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel T. Pedagogia da Leitura: movimento e história. 

In: ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel T. (Org.). Leitura: Perspectivas 

Interdisciplinares. Ática. São Paulo, 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A – ATIVIDADE EM FORMA DE QUESTIONÁRIO PARA O ALUNO 

Questionário de Pesquisa 

Olá aluno! Responda às perguntas abaixo de acordo com o que você entender do texto anexado. Este 

questionário não vale nota, portanto não tem resposta certa ou errada. Sua colaboração é importante! 

Obrigada! 

Laís A. Moura 

 

1 – Leia o texto 

2 – Qual o assunto (o tema) do texto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 – O que você entendeu do texto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 – Você teve alguma dificuldade ao ler o texto?  (   ) SIM     (   ) NÃO 

5 – Se responder que SIM, qual foi essa dificuldade? (pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Algumas palavras difíceis de entender 

(   ) O tamanho do texto 

(   ) O conteúdo do texto (ou seja, o assunto do texto era difícil) 

(   ) Tive outra dificuldade: ___________________________________________________________ 

6 – Se você teve dificuldade com as palavras, escreva quais palavras nas linhas abaixo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7 – Você já leu outros textos com o mesmo assunto desse texto que você acabou de ler? 

(   ) SIM     (   ) NÃO 
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8 – O que você faz quando não entende uma palavra ou parte do texto? (Pode marcar mais de uma 

opção) 

(   ) Você usa o dicionário 

(   ) Você pergunta ao colega 

(   ) Você pergunta ao professor 

(   ) Você lê novamente a parte ou palavra  que não entendeu 

(   ) Você faz outra coisa (escreva o que você faz):_____________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA A PROFESSORA DA TURMA 

Questionário de pesquisa 

 

Prezado Colaborador, 

 

Este questionário é parte da pesquisa do meu trabalho final de curso que aborda o tema “compreensão leitora 

em textos didáticos de geografia” e tem o objetivo de produzir dados para análises puramente acadêmicas. 

Todas as informações contidas nesse questionário serão mantidas em sigilo. Sua participação é muito 

importante para a realização desse trabalho e desde já agradeço sua colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

Laís Alves de Moura 

Graduanda em Pedagogia  

(061 – 84142397) 

 

Aceita Participar?   (   ) sim          (   ) não 

 

Assinatura (caso tenha aceitado participar): ______________________________________________________ 

 

 

DADOS PESSOAIS 

 

NOME: __________________________________________________________________________________ 

 

 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________________ 

 

 

CIDADE: _________________________________ UF: ______CEP: ________________________________ 

 

 

TELEFONES: (   )______________/ (   )______________/ (   )________________ 

 

 

PESQUISA 

 

1- Leciona geografia nas séries inicias? (   ) SIM  (   ) NÃO 

 

2- Em quais anos?  (Pode marcar mais de uma alternativa):  (   ) 1º  (   ) 2º   (   ) 3º  (   ) 4º  (   ) 5º 

 

3- Há quanto tempo leciona a disciplina de geografia? ___________________________________ 

 

4- Qual a didática utilizada nas aulas de geografia? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

5- É utilizado o livro didático nessa disciplina?  (   ) SIM    (   ) NÃO 
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6- Qual a metodologia utilizada em relação ao livro? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

7- São trabalhados textos nessa disciplina?   (   ) SIM    (   ) NÃO 

 

8- Os textos apresentam imagens, gráficos, fotos que dão apoio ao que é explicado no texto?  

 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

 

9- Em sua opinião e com base no aprendizado de seus alunos, os textos apresentam dificuldades para 

serem compreendidos?  (   ) SIM    (   ) NÃO 

 

10- Se os textos apresentam dificuldades quais seriam? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

11-  São utilizados outros textos além dos textos didáticos? (Como livros paradidáticos, contos, 

reportagens etc)  (    ) SIM   (   ) NÃO 

 

 

12-  Quais textos? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

13- Surgem, com frequência, duvidas em relação ao vocabulário desses textos, principalmente o 

vocabulário da geografia?   (   ) SIM     (   ) NÃO 

 

14- Cite algumas das dúvidas 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

15- Os alunos costumam levar o dicionário para sala de aula? (   ) SIM    (   ) NÃO 

 

16- Os alunos costumam utilizar o dicionário para esclarecer dúvidas de vocabulário (seja em casa ou na 

escola)?  (   ) SIM    (   ) NÃO 
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17- Em sua opinião o dicionário é uma ferramenta útil para esclarecer dúvidas? Por que? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

18-  Existe um trabalho interdisciplinar entre o conteúdo de geografia e o conteúdo de outras disciplinas 

(principalmente Língua Portuguesa)?     (   ) SIM    (   ) NÃO 

 

19-  Como se dá esse trabalho? (Ex.: trabalhos que envolvam duas ou mais disciplinas) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

20-  Cite nas linhas abaixo uma breve opinião sobre a importância de trabalhar a compreensão leitora nos 

textos didáticos e qual deve ser a função da leitura para o aluno. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – CAPA LIVRO DIDÁTICO DOS ALUNOS 

(SILVA, Leda Leonardo da. Aprender juntos geografia. 5º ano: ensino fundamental. 2º ed. 

SM. São Paulo, 2008.) 
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ANEXO B – TEXTO DIDÁTICO ANALISADO E UTILIZADO NA ATIVIDADE DE 

COMPREENSÃO 
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