
  

1 
 

CAPÍTULO I 

 
INTRODUÇÃO 

 
Trata-se do Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Ensino de Língua 

Portuguesa, que tem como tema: Factores que influênciam o fraco domínio de leitura dos 

alunos da 8ª classe na Escola Secundária de Mecúfi 2012 – 2015, contudo foi elaborado 

com duas finalidades: preencher os requisitos necessários para a conclusão do curso de 

licenciatura e atender o desejo de reflectir sobre a prática pedagógica na educação dos 

adolescentes no que concerna à compreensão sobre a dificuldade de domínio da leitura dos 

alunos do ensino secundário, à luz uma pesquisa científica sociointeracionista. 

 
Toda a actividade de leitura cuja finalidade é obter um domínio formativo, exige do leitor 

uma motivação, concentração e atenção no contacto do texto que está a ler, que resulta no 

fortalecimento da aplicação das técnicas empreendadas pelos professores, isto é, o bom leitor 

não lê uma palavra apenas: ele lê um conjunto de palavras que constitue unidades de 

pensamentos.  

 
O fraco domínio de ler é um problema não recente e muitos autores fizeram muitas pesquisas 

onde proporcionaram uma amostragem de principais tipos de estratégias a usar para que se 

reflecta ao domínio de leitura em língua portuguesa. Embora tenha sido realizada muitas 

investigações, há necessidade de efectuar mais um projecto de pesquisa relacionado a essa 

problemática, com intuito de aplicar leitura individual como referência básica para novas 

estratégias de aquisição de leitura, ferramentas de melhoria e optimização o ensino da Língua 

Portuguesa, visto que até então, grande número dos alunos graduam a 10ª classe até mesmo 

12ª classe do ensino secundário geral, sem desenvolvimento da competência de leitura. A 

pesquisa é documental e o uso do método de observação participativa através de assistências 

de  aulas de Português na “8ª 1, 2 e 3” na Escola Secundária de Mecufi – Cabo Delgado e 

entrevista semi-estruturada pela direcção da escola, professores e alunos de 8ª classe é o mais  

flexivel e prático. As páginas do trabalho estão apresentadas digitadas e enumeradas de ordem 

crescente, contém 44 páginas.  

 

Portanto, o presente trabalho subdivide-se em cinco (6) capítulos: 1º Introdução; 2º Revisão 

da Literatura; 3º Metodologia de Pesquisa; 4º Análise e interpretação de dados; 5º Discussão 

dos Resultados e 6º Conclusão.  
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1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA  

Segundo RICHARDSON (2008), Delimitação do tema é “a determinação do objecto de 

estudo do fenómeno, espaço ou local da realização da pesquisa, tempo”. 

 

A pesquisa foi delimitado nos alunos do ensino secundário, principalmente na 8ª classe  da 

Escola Secundária de Mecúfi, que  se localiza na Província de Cabo Delgado, Distrito de 

Mecúfi, na estrada principal para quem sai na vila em direcção a localidade de Natuco, num 

espaço de duas semanas, isto é, a primeira quinzena do Mês de Setembro do ano passado. 

Portanto, o estudo está vinculado na área pedagógica e é prevalecente desde 2009, o segundo 

ano da implementação do ensino secundário no distrito de Mecúfi.   

 

1.2. OBJECTIVO 

Objectivo é uma meta ou fim que o pesquisador  pretende alcançar com a realização do 

trabalho de pesquisa.  

 

1.2.1. Objectivo Geral: 

• Analisar os factores que influênciam o fraco domínio de leitura dos alunos da 8ª classe 

da Escola Secundária de Mecúfi. 

 

1.2.2. Objectivos específicos: 

• Descrever as principais técnicas de leitura individual usadas pelos professores que 

leccionam a 8ª classe na Escola Secundária de Mecúfi;  

• Identificar as actividades realizadas para o desenvovimento da leitura dos alunos e do 

professor da Língua Portuguesa na ESM; 

• Propor estratégias que visam ao melhoramento e domínio da leitura no PEA da língua 

portuguesa. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Justificativa “responde a questão  por que escolheu esse problema ou porque deseja fazer a 

pesquisa? Para tal é necessário a presença de alguns pontos. No entanto, não existe nenhuma 

regra rígida quanto a sequência, ou exclusão de itens ao conteúdo da justificativa. 

• Como surgiu o problema levantado para o estudo; 

• Motivação do pesquisador para o estudo e a relevância do estudo; 
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• Que contributo trara para o conhecimento humano e para a solução do problema”. 
(RICHARDSON; 2008)  

 

O pesquisador preferiu profundar o triste problema por simples razões: primeiro porque já faz 

muito tempo, desde seu primeiro ano de serviço como docente do ensino primário em 2006 

numa das escolas do distrito, até então, professor do ensino secundário já passam 9 anos, que 

vem especulando esse mal nesta instituição de ensino em todos anos, segundo porque é 

cidadão moçambicano, também tem que comparticipar no processo de desenvolvimento do  

desse país. Interessa lhe bastante  explicar, a principal raiz que conduz essa nomalia e propor  

medidas de melhoramento.  

 
Muita das vezes, a gênese do problema do fraco domíno de leitura é conduzida pelos alunos 

graduado no ensino primário que não sabem ler e nem escrever,  facto este que afecta o ensino 

secundário. Todavia,  o pesquisador propõe o domínio da prática frequente de leitura de 

vários textos com as respectivas técnicas de uma forma coersiva, isto é, cabe aos professores 

de todas as disciplinas e todos níveis de ensino, dar tarefas  ao aluno que vão lhe obrigar a ler 

em casa. Por exemplo, mandar ao aluno sempre que possível fazer cópias de um texto para 

identificar certas consoantes, palavras e frases, jogos de ditongos e de descrição por nome de 

certos animais, objectos e divisão de sílabas, envolvendo-os de uma forma individual.  

 
Nas aulas não apenas de língua portuguesa, o professor deve ser exigente à leitura de tudo 

quanto escreve o aluno ao quadro preto e no caderno diário do aluno. O uso de ponteiro 

pedagógico nas aulas é imprescendível, pois na medida em que o professor lê o que escreveu 

no quadro deve indicar por letras, para facilitar ao aluno observar o que está sendo lido e 

auscultar o som produzido.           

 

1.4. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

  
Problema é “uma dificuldade, teórica ou prática, no conhecimento de alguma coisa de real 

importância, para o qual se deve encontrar solução através de uma hipótese que será negada 

ou confirmada através de trabalho de pesquisa”. (GIL; 2007)   

 
O problema colocado com o qual se defronta sobre o tema é:  

• Será que as técnicas de leitura individual, fruto do alto domínio de leitura  não estão 

sendo aplicadas no processo de ensino aprendizagem?  
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1.5. HIPÓTESES 

 
Segundo KERLINGER (1980) “hipótese sugere explicações para o facto estudado e antecipa 

soluções para o problema escolhido. É um enunciado conjectural das relações entre duas ou 

mais variáveis”.  

 
1.5.1. Hipótese primária 

• Falta de aplicação dos professores da Língua Portuguesa às técnicas de leitura 

contribui para o fraco domínio de leitura nos alunos do ensino secundário. 

 
1.5.2. Hipóteses Secundárias 

• Os alunos com maior dificuldade de expressão da Língua portuguesa pelas 

influências das suas línguas nacionais;  
• Inexistência de inovação das técnicas de leitura usadas pelos professores da 8ª classe 

que leccionam a língua portuguesa no ensino secundário;  

• Má preparação dos alunos no ensino primário, que ingressam para  8ª classe sem 

domínio de leitura; 

• Desleixo dos próprios alunos portadores do problema de leitura às aulas especiais de 

língua portuguesa no ensino secundário;    

• Falta de reprovações dos alunos sem domínio de leitura nas classes iniciais dos 1ºs 

ciclos dos ensinos primário e secundário, por causa da passagem semi-automática; e 

• Falta de acompanhamento dos pais ou encarregados de educação aos seus educando 

no PEA. 

 
 
1.6. RELEVÂNCIA DO ESTUDO   

 
Para GIL (2004), Relevância é  a “contribuição que uma pesquisa trará para o mundo 

científico ou social” .  

 
Portanto, A pesquisa contribui na superação de deficiências de leitura, encarada por quase 

todos os alunos do ensino primário e secundário, principalmente os da 8ª classe da Escola 

Secundária de Mecúfi e a socieadade em geral do Distrito de Mecúfi, Província de Cabo 

Delgado, propõe novas estratégias para melhorar as dificuldades de aquisição de 

competências de  domínio da leitura dos alunos da 8ª classe na Ensino Secundária de Mecúfi.  

 



  

5 
 

CAPÍTULO II 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
Para o presente trabalho fez-se revisão da literatura dos seguintes autores: AMARGOSA 

(2009); BRITTO (2003); BUENDÍA (2010); DUARTE e ANDRÉ (2008); FOUCALT 

(2001); KLEIMAN (1995); SOLÉ (1992) DIAS (2012); e SUSANA e MOREIRA (2014). E 

estes todos autores afirmam ou são unanimes que a leitura é exerce um papel fundamental não 

só na pré-escola, mas também nas demais etapas do processo escolar pela parcela de 

responsabilidade na formação do leitor. A falta de leitura provoca problemas graves na 

expressão escrita, dificultando o ensino-aprendizagem, por exemplo, da redacção. 

 
O acto de leitura, a fruição do texto literário exigem tempo, demora, entrega, exigem 
silêncio, atenção empenhada, incompatíveis com o ruidoso, a acumulação 
quantitativa, o lúdico fácil, a massificação. A leitura literária mobiliza a criança e o 
jovem como um todo. Não apenas a inteligência, mas também as emoções e os 

afectos, a sensibilidade e os sentidos. (PEREIRA; 2013) 
 

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 
De acordo com BRITTO (2003) ‘‘o facto da leitura ser uma acção lectiva em que os sujeitos 

com sua experiência, conhecimentos e valores breves processam as informações dos textos 

escritos comprovam que esta não é só um procedimento cognitivo ou afectivo, mas uma 

acção cultural historicamente constituída, uma vez que o resultado desta acção não é 

simplesmente a acumulação de informações, porém, a representação de uma representação 

presente no texto lido’’.  

 
As considerações do BRITTO (2003) esclarecem porque a leitura é um acto de 

posicionamento político perante o mundo: ‘‘Uma vez que o texto é também a expressão da 

representação que um sujeito faz  determinado tema e tem, pela própria condição da 

interlocução, intenção de actuar sobre as representações dos leitores, sua forma de 

apresentação, escolha temática e estratégia argumentativa resulta sempre ser uma acção 

política’’.    
 
Leitura é um acto de posicionamento político frente ao mundo não verá as afirmações do texto 

como verdade, nem criação, mas como produto, ignorar o aspecto político da leitura, leva à 
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mitificação da leitura e ao desconhecimento dos compromissos dos agentes produtores de 

textos. 

 

Para KLEIMAN (1995) ‘‘Leitura é um acto social, entre dois sujeitos leitor e autor que 

interagem entre si, obedecendoos objectivos e necessidades socialmente determinadas. Essa 

dimensão interaccional, que para nós é a mais importante do acto de ler, é explicitada toda 

vez que a base textual sobre a qual, o leitor se apoia precisa ser elaborada, pois essa base 

textual é entendida como a materialização de significados e intenções de um dos interagentes 

à distância via texto escrito’’.  

 
Defende ainda que ‘‘a compreensão do texto parece frequentemente tarefa difícil, uma vez o 

objecto a ser compreendido é complexo envolvendo conhecimentos como, compreensão da 

frase e sentenças de argumentos de provas formais e informais, de objectivos, de intenções, 

de acções e motivações, para a compreensão de um texto é necessário também poder 

relacioná-lo à um todo maior, dando-lhe coerência’’.  

 

Para AMARGOSA (2009), ‘‘leitura é uma actividade na qual se leva em conta as 

experiências e os conhecimentos do leitor; e exigem do leitor bem mais que o conhecimento 

do código linguístico, uma vez que o texto não é símples produto da codificação de um 

emissor a ser decodificado por um receptor passivo”. 

 

As dificuldade de aprendizagem na leitura, trata os seguintes aspectos: análises que possa 

melhorar a aquisição da leitura, requisitos para estabelecer situações didácticas diferenciadas 

capazes de se adaptar a diversidade na sala de aula. E o papel da escola na dificuldade da 

leitura no cíclo básico, o impacto da acção dos pais na aprendizagem dos filhos, distúrbios de 

aprendizagem e dislexia.  

 
Segundo MIGUEL BUENDÍA (2010) ‘‘as situações descritas sobre desafios de competência 

de leitura de grande parte dos alunos do Ensino Básico, precisam de ser superadas para que 

a educação seja realmente um factor de desenvolvimento de uma sociedade moçambicana 

próspera, justa e democrática’’.  

 
‘‘ Ninguém pode negar o grande esforço que o país tem vindo a desenvolver durante os 

últimos anos em prol da generalização da educação básica de crianças e adultos. Esse 

esforço expressa-se no crescimento significativo da taxa líquida de escolarização que se vai 
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aproximando de 100%, no incremento e diferenciação de programas de alfabetização de 

adultos assim como na relativa redução do analfabetismo da população adulta’’. (idem) 

  
Segundo DUARTE e ANDRÉ (2008) ‘‘os alunos treinassem a leitura em casa para depois 

lerem em voz alta para a turma, para que haja ampla adesão, sendo à actividade se desse 

voluntariamente, para não constranger perante a turma os alunos com pouca habilidade de 

leitura expressiva. No entanto, os primeiros voluntários leram baixo, sem expressividade, não 

chamando atenção para a história’’.   

 
Para compreender um texto, o leitor precisa de decter os conhecimentos necessários à sua 

interpretação. Portanto, muitos educadores acreditam que crianças convivendo com um meio 

letrado, sendo estimulada à ler, possuem maiores e melhores condições de desenvolver suas 

criticidades em seu entorno social. Para ele faz-se necessário analisar como vem, ocorrendo a 

circulação dos textos no ambiente escolar e a produção de sentido sobre os mesmos.     

 
Segundo SUSANA e MOREIRA (2014) ‘‘Falar de leitura implica a abordagem às tipologias 

da leitura, de modo a percebermos mais tarde, na análise de dados, que tipo de leitura, é 

realizada pela amostra em questão. Os indivíduos devem entender o significado cultural da 

língua, para assim se interessarem por ela; sem esse entendimento, a leitura transforma-se 

em mero passatempo, enquanto deveria ser praticada com o objectivo de engrandecimento 

intelectual e espiritual do leitor’’.  

 
A educação é um instrumento pelo qual o sujeito pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, porém 
esta segue linhas marcadas pela a distância, pelas oposições e lutas sociais, desta maneira: 

• Todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou modificar a apropriação 
dos discursos, com os saberes e poderes que eles trazem consigo. 

• (…) o que é afinal um sistema de ensino se não uma ritualização da palavra: se não uma 
qualificação e uma fixação dos papeis para os sujeitos que falam; se não a constituição de 
um grupo douctrinário ao menos defuso; se não uma distribuição e uma apropriação do 
discurso com seus poderes e saberes? (FOUCALT; 2001). 

 
O autor acima citado, chama a atenção para a logofobia (medo ou desconfiança de se exprimir 

por palavras) existente em nossa sociedade, isto é, o temor do discurso e propõe a análise 

deste temor em suas condições, seu jogo e efeito de três formas: 

• Questionando nossa vontade de verdade;  

• Restituindo a discurso seu carácter de acontecimento; e finalmente 

• Restituindo a soberania do significado.   

 
Assim, para ele: 
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(…) discurso – como a psicanálise os mostrou – não simplesmente aquilo que manifesta (ou 

oculta) o desejo; é também aquilo que é objecto do desejo; visto que a história não é cesssa de 

nos ensinar – discurso não é simplesmente que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas aquilo porque, se luta o poder do qual queremos nos apoderar. (vide em Anexo1) 

 
Segundo ISABEL SOLÉ (1992) ‘‘a leitura exige motivação, objetivos claros e estratégias’’. 

Publica em 1992, seu livro Estratégias de Leitura esmiúça o papel do professor na formação 

de leitores competentes. ‘‘O ensino das estratégias de leitura ajuda o estudante a aplicar seu 

conhecimento prévio, a realizar inferências para interpretar o texto e a identificar e 

esclarecer o que não entende’’.   

 
Muitos educadores assentam sua prática na crença de que o conhecimento se dá com uma 

relação simples, linear, lógica ou seja, se um objecto de estudo é apresentado um aluno este 

deveria mostrar conhecimento sobre tal objecto. Isto implica que o aluno deveria ter respostas 

para questionamento que venham a ser feitos sobre um assunto já estudado, a formação do 

professor da escola para a diversidade deve preocupar-se com o direito de todos à  uma 

educação de qualidade, por ser esse um direito de todos. Dar respostas educativas à pessoa 

com dificuldades de aprendizagem é um dos principais desáfios da escola na actualidade, 

tratando-se de seleccionar  logo no princípio de cada ano lectivo, os alunos fracos e submeté-

los a uma actividade específica, controlando ardualmente, a imposição da leitura individual, 

sendo como uma ferramenta solucionadora do problema, a disposição suficiente do material 

didáctico nas disciplinas de literaturas e a interdiciplinaridade, isto é, a actividade de leitura 

não é só tarefa dos professores que leccionam a Língua Portuguesa, mas sim de todos 

professores de outras disciplinas.  

 
 
2.2. DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 
a) Leitura – é como a formulação de um juizo sobre a escrita no acto de questionar e explorar 

o texto na busca de respostas textuais e contextuais que geram uma acção crítica do sujeito 

no mundo; ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que certas 

respostas podem ser encontradas na escrita, significa pode ter acesso a essa escrita, 

significa construir uma resposta que integra parte das novas informações ao que já se é. 

(FOUCAMBERT, 1994) 
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b) Factores – acto ou efeito de causar daqueles que determinam ou executam algo para cada 

um dos termos de um produto; qualquer elemento que concorre para um resultado;que se 

baseia em determinado facto. DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA MAIS 

GRAMÁTICA. COLECÇÃO UNIVERSAL, 2001.  

c) Influênciam – forma verbal do verbo influenciar (verbo transitivo directo, verbo 

pronominal); conjugado no tempo presente e no modo do indicativo, na 3ª pessoa 

gramatical do plural. Influência – substantivo feminino. Acção ou efeito de influir (-se); 

Acção que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. NOVO DICIONÁRIO 

ELECTRÓNICO AURÉLIO, Versão 5.0.  

d) Fraco – adjectivo, que sem força física, vigor; pouco sadio, sem robustez; que não tem 

fortaleza de ânimo, força de vontade; sem energia, brando, frouxo, indolente; sujeita a 

errar, a pecar, frágil; pouco animoso, covarde, cobarde; que não tem autoridade, poder, 

influência; pouco versado em sólido que se quebra ou rompe com facilidade, pouco 

resistente. NOVO DICIONÁRIO ELECTRÓNICO AURÉLIO, Versão 5.0.  

e) Domínio – substantivo masculino; acto ou efeito de dominar, possuir habilidades, 

capacidade ou conhecimento de algo, dominação autoridade, poder, esfera de acção; 

posse, senhorio; grande extensão territorial pertencente a uma indivíduo; âmbito de uma 

arte ou de uma ciência, pertença. (NOVO DICIONÁRIO ELECTRÓNICO AURÉLIO, 

Versão 5.0).  

f) Alunos – substantivo masculino; aquele que foi criado e educado por alguém; aquele que 

teve ou tem alguém por mestre ou preceptor; educando; 2. Indivíduo que recebe instrução 

ou educação em estabelecimento de ensino ou não; discípulo, estudante escolar; 3. Pessoa 

de parco saber em determinada matéria, ciência ou arte e que precisa de orientação e 

ensino; aprendiz. (DICIONÁRIO ELETRÓNICO HOUAISS DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 2.0A). 

g) Técnica – substantivo feminino; conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência. 

h) Ensino – substantivo masculino; acto ou efeito de ensinar; ensinamento, ensinança; 

transferência de conhecimento, de informação, especial de caráter geral, na maioria das 

vezes em local destinado a esse fim (escola, oficina etc.); instrução. 
i) Aprendizagem – substantivo feminino; mais que aprendizado (‘‘acto’’, ‘‘duração’’ e 

‘‘experiência’’). 
j) Língua portugusa – sistema de representação constituído por palavras e por regras que as 

combinam em frases que os indivíduos nativos de Portugal, usam como principal meio de 

comunicação e de expressão, falado ou escrito. 
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2.3. IMPORTÂNCIA DA LEITURA  

 
As vantagens que a leitura revela em nossas vidas, remetem às transformações que nos guiam 

em diferentes  espaços, é uma actividade que desenvolve a capacidade mental, propagando o 

interesse pelos textos e dinamizando o hábito da leitura. 

 
2.3.1. Para a Formação de Alunos críticos 

Quando evidencia-se aquestão da impotância da leitura na formação de alunos críticos, não 

entenda a situação de decodificar palavras e frases para depois programá-las ensaidamente, 

porém compreender os textos para além das linhas, identificandos os seus sentidos e expondo 

opiniões e raciocínio próprio sobre o conteúdo lido. 

 

O acesso ao aprendizado da leitura apresenta-se como um dos múltiplos desafios da escola e, talvés, 
como o mais  valorizado e exigido pela a sociedade. Afirma ainda que  o acesso à escrita é o único 
meio de alcance da democracia e do poder individual o qual ele define como “a capacidade de 
compreender por que as coisas  são como são” e que não se confunde com os “poderes” permitidos ou 
facilitados pelos status social do individuo. Desta forma ele diferencia o “o poder” dos “poderes”, 
dizendo que o primeiro permite ir além do que é evidente, possibilitando a descoberta das relações por 
detrás das circuntâncias, situações ou coisas, estando portando, ligado à transformação; enquanto os 
poderes encontram-se na reprodução e na compreensão estática e não reveladora do real. 
(FOUCAMBERT; 1994). 

 

Ainda de acordo com  FOUCAMBERT (1994), o acesso ao “poder só é possível apartir da 

reflexão, distanciamento e teorização do real. Ou seja, através de uma atitude cien´tfica 

frente ao mundo, a qual, nos moldes da própria Ciência, favorece a transformação da 

realidade”. Contudo segundo esse autor, isto só é possível através do acesso ao processo dos 

saberes e não apenas por meio da transmissão dos saberes, dos quais são convencidos de 

imparcialidade e se aprasentam como objectos  separados dos processos que os geram, 

promovendo a uniformidade entre os indivíduos que a eles têm acesso. 

 
A leitura está intimamente relacionada com sucesso académico do que se aprende e, 
contrariamente, à versão escolar. Mais adiante, o autor conclui que escrever e ler são actos 
complementares: um não pode existir sem o outro, sendo assim, para escrever bem esse aluno 
terá na leitura o suporte do conhecimento a ser armazenado em sua memória de longo prazo”. 
(SILVA, 1992). 

 

SMITH, (1989); LENCASTRE, (2003), “na organização do repertório lexical  e semântico, 

à semelhança de fontes matriciais, por tal motivo ler,  é estabelecer relações entre o texto o 

conteúdo sistematicamente internalizado sob a forma de conhecimentos”. Sub meu ponto de 

vista, quando se trata da questão da importância da leitura na formação de alunos críticos, não 

se entenda a situação de decodificar palavras e frases para depois proclamá-las 
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ensaiadamente, porém compreender os textos para além das linhas, identificando seu sentido e 

expondo opiniões e raciocínio próprio sobre o conteúdo lido. 

 

2.3.2. Para a familia 

 
Segundo ELDER & PAUL (2002) ‘‘a família é a primeira estrutura social em que a criança 

se desenvolve. É o seio da família que a criança inicia a sua socialização. São os pais e os 

familiares as primeiras pessoas que se preocupam com a saúde, aprendizagem dos primeiros 

passos, a aprendizagem das primeiras palavras, a inculcação de sentido para os seus actos. 

É aos pais que compete a primeira estratégia para despertar o gosto da criança pela 

leitura’’.  

 
Uma boa estratégia consiste em oferecer livros adequados ao nível etário nas crianças, logo 

apartir da  idade de seis meses, como a criança não tem capacidade de leitura autónoma, os 

familiares deverão assumir o papel de contadores de histórias, utilizando gesticulações e 

teatralização adequadas, falando de modo que a criança vai entendendo apalavra e o seu 

sentido, observando-a com a atenção para inferir as senssações e os sentimentos que a 

narrativa lhe provoca. Já na escola os professores continuarão a desenvolver estratégias 

adequadas ao nível etário os seus alunos, em sala de aula, com objectivo de lhes criar a 

necessidade de ler, tais estratégias não dizem só respeito aos professores das disciplinas de 

línguas dizem respeito a todos os professores desde a Educação física as ciências 

experimentais e naturais até a matemática.  

 
A leitura reflexiva é essencial para o desenvolvimento do conhecimento em diversos ramos do 

saber e para desenvolver aplicações diversas não se pode esquecer que a compreensão de 

muitos fenómenos vividos no quotidiano e a construção de muitas das maravilhas da 

tecnologia de que a sociedade beneficia-se, actualmente são fruto da conjugação de 

conhecimentos provinientes de diferentes áreas, disciplinares portanto a comunicação 

imprescendível para estabelecer ligações entre diferentes áreas disciplinares, implica leitura 

reflexiva de diferentes textos e clareza na troca de conhecimentos por tais razões, muitos 

países consideram, como uma das grandes prioridades ao nível nacional, o estabelecimento de 

hábitos de leitura logo apartir da primeira infância. 

 

Em consonância deste estudo, o PNL sublina a importância o papel da família na aquisição, 

pela criança do gosto pela a leitura e do treino continuado que esta exige. Quando a criança 
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vai para creche ou jardim de infância, os professores entram em acção dando continuidade as 

acções motivadoras para a leitura, desenvolvidas pela família ou iniciando as crianças ao 

gosto pela leitura. Assim, tem que levar em consideração o respectivo ambiente familiar afim 

de desenvolver estratégias eficazes de motivação para a leitura. Por tal razão, o modo de ler e 

o modo de interpretar o que se em conjunto deve contemplar a diversidade cultural dos 

ambientes familiares a que as crianças pertencem, efectuando uma adequada diferenciação 

estratégica pedagógica. 

 
O desenvolvimento da interacção escola-família representa uma imperiosa necessidade para 

que o professor possa ir de encontro aos interesses e conhecimentos prévio dos alunos afim de 

os motivar, pretende-se que os alunos defidamente motivados adiram vuluntariamente às 

actividades de leitura. A leitura de livros adequados ao nível etário aos alunos, em conjunto e 

em voz alta assumindo a representação de personagens referenciados nos livros, possui fortes 

potencialidades de motivação, permitindo uma forte envolvência nas discuções subsequentes.       

 

2.3.3.  Para a Escola 

Ler é importante para fundamentar e aperfeçoar as diferentes actividades propostas na escola 

no seu aspecto informativo e formativo da leitura acompanhada de reflexão crítica. Mas a 

leitura não é só importante pela construção de conhecimento que gera. Ela tem também uma 

grande importância em termos de desenvolvimento biológico das crianças, o que se reflecte 

positivamente nas suas capacidades cognitivas e atitudinais. 

 
Um jovem que não esteja exposto a novas palavras nunca desenvolverá no cortéx 
auditivo as células que lhe permitam distinguir correctamente diferentes sons. Daqui 
decorre parte da importância da leitura de conto aos filhos pelos pais apartir dos seis 
meses de idade. (JENSEN; 2002). 

 

De acordo com exposto a cima referenciada,  remete me que a escola somente da uma 

continuidade de leitura, visto que a criança traz de casa uma leitura designada “Emagélica”. A 

escola tem a função de desenvolver o estímulo a leitura, a busca pelo saber oferecendo mais 

meios que venham a seduzir o aluno para um despertar do sejo de conhecer, que por sua vez, 

lhe proporcionará novos métodos no desenvolvimento intelectual e racional no cenário em 

que está inserido. De acordo com esse contexto a mesma, tem por responsabilidade propiciar 

aos alunos condições para que estes tenham acesso ao conhecimento. Nesse cíclo de criação e 

recriação do conhecimento, próprio da vida escolar, a leitura, sem dúvida alguma, tem um 

lugar de grande destaque. 
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O acesso ao aprendizado da leitura apresenta-se como um dos múltiplos da escola e, talvés, 

como o mais valorizado e exigido pela sociedade. A leitura é um dos meios mais mais 

importantes para a consecução de novas aprendizagens, possibilita a construção e o 

fortalecimento de ideias e acções. Desta forma a presença dos professores no que diz respeito 

a uma boa aprendizagem, na medida em que busca novas maneiras de interação com seus 

alunos na prática de actividades relacionadas ao gosto pela leitura. A escola também pode 

adoptar, como incentivo, a leitura de varal no qual proporcio na ao aluno expor seus trabalhos 

escolars, estimulando a sua criactividade e ao mesmo tempo mostrando a importância de 

leitura para a escrita correcta.  

 
É preciso que as escolas forneçam para os alunos mais contactos com a leitura introduzindo 

outros suportes, como os lívros, os jornais, as revistas, as mídias em geral e outros. Através 

desta idéia podem ser criadas actividades que incentivem a leitura, onde os alunos possam 

interagir uns com os outros na troca de informações, extraindo assim novas formas de 

interpretação através do acto da leitura, permitindo o despertar da inteligência e o livre vôo da 

imaginação.  

 
A escola pode programar exercícios no quais os próprio alunos darão sua colaboração, doando 

e colectando livros para realização dessa actividade, uma óptima sugestão seria realizar a 

leitura de varal na hora do recreio que de certa forma chamaria a atenção dos alunos para 

descobrirem novas informações seria uma junção do lazer com a troca de experiência. Essa 

actividade poderia ser feita com diferentes suportes, livros, jornais revistas onde caberia ao 

aluno escolher o conteúdo que mais lhe chamasse a atenção e depois divulgando em sala de 

aula para seus colegas e professor. São diferentes meios que chama a atenção e aguçam a 

curiosidade dos alunos para a descoberta de novos conhecimentos, desde a contação da 

história à leitura de varal, de acordo com esse contexto,vale ressaltar a importância de se ter 

um profissional bibliotecário actuando dentro das instituições de ensino, pois o mesmo produz 

a dissemina informações, e se constitu em um mediador entre o acervo, e o leitor favorecendo 

no fortalecimento do processo de formação leitora. 

 
O bibliotecário escolar deve “[…]dedicar-se menos as actividades mecanizadas e 
muito mais a programas de incentivo à leitura, junto aos alunos, com o apoio de 
outros educadores, como os professores e especialístas”. Dessa forma a biblioteca 
deve estar com o acervo actualizzado, pois só assim o bibliotecário será capaz de 
cativar e estimular nos alunos o interesse em utilizar o material disponível dentro da 
leitura, entretanto, não deverá o bibliotecário se dedicar apenas a arrumação 
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acervos, mas ao desenvolvimento de práticas de leitura que visem a mediação da 
leitura para a construção de leitores. (SILVA; 1999), 

 

2.3.4. Para a sociedade  

Falando sobre a impotância da leitura no seu aspecto social é muito complexo, já que a leitura 

é fundamental na vida das pessoas, pois é somente através da leitura que nós possamos 

conhecer outras realidades, outros pensamentos e tipos de culturas através da leitura é você 

cria outros pensamentos ou seja, reconstruir e produz a partir de algo que você deu outras 

idéias ”a leitura do mundo precede a leitura da palavra daí que a posteriori desta não possa 

prescendir da continuidade da leitura daquele ” (FREIRE; 1997). 

 
Segundo KARL POPPER (1992), “consideram a leitura como um alicerce da sociedade de 

conhecimento dado que ela promove a libertação do pensamento e a prática do exercício da 

cidadania”. Entretanto, a compreensão do texto vai depender do contexto em que esta 

inserido o leitor, pois é apartir daí que o leitor vai poder formular seus questionamentos e, 

afirmar uma construção de uma nova idéia baseada em realidade coerente e de experiência 

adquiridas. 

 
Da palavra mundo a retoma da infância distante buscando compreensão do meu acto de ler o 
mundo particular em que me movia- e até onde não só traído pela memória-me é 
absolutamente significativa. Neste esforço aque me vou entregando recrio e revivo no texto 
que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. Na verdade 
aquele mundo especial se dava a mim como um mundo de minha actividade perceptiva, por 
isso mesmo como o mundo de minhas primeira leituras.  
 
Os “texto” as “palavras” e das letras daquele contexto- em cuja percepção me experimentava 
e quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber - se encarnavam numa série 
de coisas, objectos de sinais cuja compreensão eu ia aprendendo no meu tracto com eles nas 
minhas relações com meus irmãos mais velho e com meus pais. 
 
Daquele contexto – o do mundo imediato – fazia parte por outro lado, o universo da 
linguagem dos mais velhos comunicando as suas convicções, seus gestos, suas incertezas, seus 
valores. Tudo isso ligado ao contexto mais vasto que o do seu mundo imediato e de cuja de 
existência sequer suspeitar. (FREIRE; 1982). 

 

De acordo com as teorias de vários autores a cima referenciada a questão: A importância do 

acto de ler contribui também para a conscientização política que está muito ligada a leitura 

não só de “textos” escritos, mas a leitura da realidade em que o rodeia, ou seja tudo que faz 

parte da sua convivência do seu dia a dia está inserida no contexto da leitura desde sua própria 

casa e até mesmo familiares seu desenvolvimento desde a infância até chegar a vida adulta 

relembrado momentos essenciais da vida da infância e da adolescência. 
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2.4. TIPOLOGIAS DE LEITURA  
 
É comum observar-se os professores a reclamar pela falta de entusiasmo dos alunos pela 

leitura, porém, e como já mencionado em pontos anteriores, o professor deve ser o melhor 

exemplo a seguir, e deve ele próprio a trazer para a sala de aula textos/histórias aliciantes, 

indicando dessa forma leituras enriquecedoras, ao invés de citar livros que serão necessários 

apenas para a realização de provas, ou livros técnicos, unicamente constituídos por conteúdos 

programáticos. O mesmo acontece com os pais, que culpabilizam os filhos pela falta de 

hábitos de leitura, quando eles próprios também o não fazem.  

 
Segundo ISABEL SOLÉ (1998) ‘‘o trabalho de ensino e aprendizam da leitura contempla 

três fases:  (1) Pré-leitura – é caracterizada pelas actividades prévias desenvolvidas pelo 

professor de modo a levar o aluno a fazer previsões sobre o texto que será lido; (2) Leitura – 

momento pelo qual o aluno ntem projectar seu conhecimento de mundo e a organização 

textual nos elementos sistemáticos do texto; e (3) Pós-leitura – o aluno emite seu ponto de 

vista sobre o texto, confirma ou refuta a ideia que teve no momento da pré-leitura’’. 

 
Podemos definir três tipos de leitura: (1) a leitura activa, empírica; (2) leitura negativa; e (3) 

a não – leitura.  

 
‘‘ Nestas tipologias vão considerar-se três conjuntos de publicações, dada a pertinência da 

importância que contêm e a especificidade que cada uma delas comprova, entendendo-se que 

são as que reúnem maior tipicidade, de entre a diversa gama de materiais susceptíveis de 

serem apreendidos através da leitura descodificadora da linguagem escrita. São elas os 

livros, os jornais e as revistas’’.  (SUSANA e MOREIRA; 2014) 

 
Segundo SUSANA e MOREIRA (2014) ‘‘o acesso a estas três publicações define uma 

tipologia denominada:  

• Leitura cumulativa – supõe-se que o acesso aos livros, revistas e jornais se traduz numa 

prática consolidada e um hábito implantado de leitura. O leitor faz destes instrumentos 

um meio permanente de recolha de informação e da compreensão de mundividências, 

entrega-se à leitura por ela própria, isto é, apenas pelo prazer de ler e, através do código 

linguístico escrito, percorre o mundo graças à leitura de jornais, revistas e livros.  

•  Leitura parcelar – acesso a uma ou duas das publicações atrás referidas, mas de forma 

fraccionada e limitada, Nesta tipologia, os leitores não têm reconhecem necessidade nem 
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finalidades na acção de ler. Apenas mantêm um ligeiro convívio com a leitura, que acaba 

por ser uma prática não consolidada’’.   

 
‘‘ Estes dois tipos de leitura, a leitura cumulativa e a leitura parcelar, são os dois tipos 

positivos de leitura definidos com base em normas e entendidos como factores pertinentes na 

construção do processo de leitura’’.  

 
• ‘‘ Enquanto o terceiro tipo de leitura: a não-leitura, que representa a negação do acto de 

ler. Esta negação pode ficar a dever-se a inúmeros factores, nomeadamente à indiferença 

face ao acto de ler, o afastamento (lia e deixou de se ler), por falta de disponibilidade e/ 

ou motivação, entre outros. A competência de leitor reserva-se apenas e só em função de 

objectivos práticos e necessários às vivências do quotidiano e/ou acesso a algumas 

informações noticiosas e culturais’’.  

 

Segundo FREITAS & SANTOS (1992) ‘‘a não-leitura corresponde à parte minoritária da 

amostra, a informação recolhida revela que estes não leitores revertem a sua leitura apenas 

para atingir objectivos muito práticos: lêem marcas, preços, instruções de produtos, serviços 

e receitas culinárias, orientações de trabalho, contas e recibos. Lêem também o necessário 

para ficar a par de alguma novidade noticiosa, lêem mensagens inseridas em cabeçalhos dos 

jornais e revistas e legendas de filmes e programas de televisão’’.  

 

‘‘ Esta falta de disposição para a leitura dos não leitores, face às publicações mais nobres 

(livros, jornais e revistas) pode ser fundamentada por quatro razões: falta de tempo, falta de 

gosto pela leitura, preguiça /falta de vontade e ainda por problemas de visão’’ (FREITAS 

& SANTOS; 1992).   

 

2.5.  LEITURA INDIVIDUAL  

 

Essa modalidade de leitura é feita individualmente em qualquer lugar em que o indivíduo 

tenha disponibilidade e um texto. É mais rápida, menos fatigante e é técnica usada pelo adulto 

na maioria das oportunidades, nomeadamente como suporte da sua formação cultural e 

profissional.  

 
A leitura individual, apresenta vantagens tais como: 

• Grande rapiz de leitura; 
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• Maior grau de compreensão do texto lido; 
• Interiorização plena, sem necessidade de cuidar de aspectos sonoros; 
• Grande concentração, proporcionando atenção aos aspectos de organização do texto; 
• Maior facilidade, pela maior rapidez, de obter informação, de aumentar os      

conhecimentos, de aproveitar de momentos de recreação.  
(TERESINHA CRISTINA CAMPO DE RESENDA; 2006)  

 

 

2.5.1. Técnicas de Leitura Individual 

 
Segundo ANDRADE, MARIA, MARGARIDA & ANTÓNIO (1999) ‘‘ antes de iniciar o 

estudo de um texto esteja certo de que compreendeu qual é sua incumbência, pergunte-se que 

informação terá que encontrar e porque encontrá-la e uso fará dela’’. Em alguns casos a 

colocação dos problemas pode ser difícil, mas você pode sempre se perguntar:  

� pelo menos qual é a relação deste tópico com a unidade que eu estou estudando?  

� Qual a relação deste tópico com outras unidades que eu já estudei? 

� Você lê em termos de ideias? 

 
O bom leitor não lê palavra por palavra: ele lê conjunto de palavras que constitui unidades de 

pensamentos, essas unidades que constitue unidades de pensamentos são naturais para a 

compreensão de significados. Uma unidade de pensamento pode ser constituída de uma ou 

mais frases. Você precebe um conjunto de palavras ou de frases com uma unidade de 

pensamento em função desse conjunto formar um todo significado isto é uma ideia. 

� Você tem certeza que o material que leu está bem compreendido? 

 
Muitos estudandes disperdiçam grande parte do tempo lendo materiais cujo significado não 

está bastante claro para eles. As pesquisas provão há diferença no nível de aprendizagem de 

material significativa e pouco significativa. Por exemplo um indivíduo foi capaz de aprender 

200 sílabas sem sentido em 95 minutos e 200 palavras em poesia em 10 minutos. Esses 

resultados mostram os extremos onde poesia (material bem significativo) pode ser aprendido 

na décima parte do tempo que é requerido para aprender o mesmo número de sílabas em 

sentido.  

 
Esteja certo de que você compreende o material de leitura. Para isso tente descobrir as 

relações entre o que você está tentando  aprender e o que você já sabe. Traduza as passagens 

difíceis para sua própria linguagem (se preciso, use dicionário, enciclopédia, veja ler: 

glossário mais adiante). Tente explicar o texto para você mesmo e para as outras pessoas: ao 
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tentar explicar algo para outra pessoa, você descobrirá em que ponto sua compreensão está 

falha poderá se concentrar mais nos pontos fracos. 

 

2.5.1.1. Ler: grifar e anotar nas margens 

� Para que adianta grifar um texto lido? 

 
Quando observamos livros de textos e as notas de aula dos alunos verificamos que poucos 

deles descobriram a força e a riqueza do grifo. Alguns grifam de mais, outros praticamente 

nada e outros ainda de modo impróprio. Frequentemente encontramos capítulos inteiros onde 

a maior parte de material está grifada o grifo feito com exagero perde muito do seu valor 

potencial. O precesso mecânico de grifar pode ajudar na concentração, mas na realidade, isso 

é apenas um pouco mais útil do que seguir a linha com o dedo.  

 

2.5.1.2. Grifar deve ser um processo selectivo e de resumo. 

� Como você pode grifar de maneira selectiva e não mecanicamente? 

 
O grifo deve ser feito com dois objectivos em mente: primeiro deve ser uma ajuda para você 

entender e organizar a matéria; segundo um auxílio para  a revisão. Para que o material 

grifado possa ser útil para a revisão é preciso que seja por si mesmo significativa. Os detalhes 

precisam  estar relacinados uns com os outros e se enquadrar bem ao tópico principal em que 

estão incluidos o material grifado de modo apropriado. 

 

2.5.1.3. Resume 

Para revisão posterior (ou mesmo para fazer um resumo escrito daquele texto) as principais 

ideias, os detalhes importantes, os termos técnicos e as definições. 

� Há um plano que possa ser seguido para que você possa grifar eficientemente? 

 
Se você quer que o grifi seja eficiente, então é necessário que seja feito de acordo com um 

plano. Tente por exemplo o plano seguinte que tem sido empregado com éxito por muitos:  

a) faça uma leitura de material sem grifar nada (só ler): você terá uma visão global dele. 

b) Na segunda leitura é que você deverá começar grifar o texto, usando a sequinte 

técnica: identifique em cada parágrafo, quais as questões que segue as sequências dos 

tópicos e tente responde-las enquanto lê (em outras palavras: faça um levantamento 

das possíveis pergundas em que o trecho lido serve como respostas quando se estuda, 

durante uma leitura deve-se prever as questões que aquele trecho pode resultar). 
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Quando encontrar ideias ou detalhes importantes que ou respondem as questões, ou 

estejam relacionadas com ela, coloque um sinal claro na margem. Quando terminar o 

parágrafo volte a olhar os itens que marcou. Se ainda achar que as ideias ou detalher 

são importantes então grife-os. 

� Você usa as margens para fazer apontamentos? 

A combinação do grifo com as anotações nas margens é mais eficiente do que os símples 

grifos; isso obriga-o a reformular o material do texto com as suas próprias palavras, a resumi-

lo e a dispó-lo sob uma forma mais conviniente para o posterior estudo, revisão, resumo 

escrito, resenha ou fechamento. 

� O que você deve anotar nas margens? 

 

Antes de grifar o texto, você identificou as perguntas que se pode extrair dele. Seria útil que 

você as escrevesse nas margens; para mais tarde fazer revisão rápida, ou um resumo escrito 

ou uma resenha, ou um fichamento do que leu, você terá as principais perguntas do texto 

escrito nas margens e suas respectivas respostas grifadas nele. Outra possibilidade é você 

redigir nas margens também as respostas; assim, você terá oportunidade de traduzir para as 

suas próprias palavras as ideias centrais do texto garantindo que elas estão realmente bens 

compreendidas. Algumas pessoas também encontram utilidade em resumir em uma ou duas 

palavras o assunto central em cada parágrafo. 

 

2.5.1.4. Ler fazer resumo 

� Será necessário que você treine também habilidade de resumir os textos que você  lê? 

 
Fazer resumo é uma técnica de estudo de grande utilidade para você: 

a) compreender um texto lido; 

b) memorizá-lo; 

c) posteriorimente revé-lo; 

� Você conhece algumas indicações à respeito para fazer um resumo?  

 
As indicações dadas até aqui: você começou situando aleitura dentro de um contexto (o que o 

texto que leio tem haver com o que estou estudando?); depois, leu, não mecanicamente mas 

procurando ideias e a compreensão do  seu sentido; você extraiu conceitos para organizar um 

glossário (veja mais adiante); você grifou e fez anotações nas margens. Esses passos são 

necessários para se fazer um resumo. 



  

20 
 

 
Uma resenha ou fichamento. Na verdade, eles já estarão praticamente prontos se esses passos 

forem seguidos: basta, em seguida, num papel à parte, usando tudo isso que você já vez, 

elabore para cada parágrafo uma única frase. (tópico frasal), que contenha a ideia central nele 

desenvolvida, escrita com suas palavras. Além disso essas ideias principais devem ser inter-

relacionadas, de maneira sugerir a sequência que o texto original oferecia. O resumo do texto 

uma síntese das ideias e não das palvras do texto. Não se trata de uma “miniaturização” do 

texto, mas uma síntese fiel das ideias do autor. 

 

2.5.1.5. Ler: fazer glossário 

� Será importante preparar um glossário apartir das suas leituras? 

 
Um dos sinais indicadores de que você domina um determinado assunto é a extensão do seu 

vocabulário. Um vocabulário de trabalho pode ser óptimo instrumento que o ajuda ler mais 

depressa e a compreender as ideias do texto. Veja que há termos com significados diferentes 

para a linguagem científica, a popular, a literatura, etc, pode precisa de identificar o sentido 

preciso dos termos dentro do contexto linguístico de sua leitura. 

� Como um glossário se compõe? 

 
O glossário referente a um texto compõe-se dos conceitos mais importantes desse texto, 

constitui-se numa lista de palavras chaves, acompanhadas pelas suas respectivas definições; a 

organização é semelhante à de um dicionário e essas definições devem ser claras, concisas, 

precisas e objectivas. 

� Como você extrai conceitos de um texto? 

 

Como já visto um texto é formado por um encadeamento de ideias, expressas por frases ou 

parágrafos que representam unidades de pensamentos, cada uma dessas ideias é representada 

por uma palavra: um Conceito.  

 

Ao elaborar um glossário você pode começar fazendo um levantamento dessas palavras 

chaves que expressa as principais ideias do texto; aseguir procura escrever como cada uma 

delas pode ser conceituada segundo o contexto da leitura; pode ser que você não possa 

conceitua-la com base no texto devendo recorrer a um dicionário especializado ou a uma 

enciclopédia. 
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2.5.1.6. Resenha 

Resenha é a discrição minuciosa de uma óbra. Por isso além de resumo dessa óbra a resenha 

sempre vem acompanhada de uma posição crítica por parte de leitor antes de mais nada, 

coloca-se o nome da obra na forma de referência bibliográfica de acordo com as normas da 

ABNT, em seguida, a exposição objectiva do seu conteúdo (resumo) e, por fim tece-se 

comentários crítico e interpretativos, discutindo, comparando, avaliando a óbra resenhada. 

 

A resenha exige a capacidade de síntese, objectividade, relativa, maturidade, intelectual, 

domínio do assunto abordado na óbra, sobriedade e, como em todo texto dissertativo, 

argumentação eficiente e que é resultado dos requesitos anteriores. 

 

2.5.1.7. Fichamento 

É o registo catalogado em fichas ou em folhas de uma obra. No fichamento, a óbra é resumida 

o essencial: cada capítulo corresponde a uma ficha e, cada parágrafo a uma frase. As 

informações aqui contidas são padronizadas. Qualquer exigência que façam a você que não 

foi citada aqui, será decorrente de estilos pessoais actividades de leitura e de elaboração de 

resumos, de resenhas e de fichamentos.  

 
Segundo RESENDA (2006) ‘‘ Ler nunca correnponde uma posição passiva, por parte de um 

leitor. Antes é sempre um trabalho de participação na construção de um texto e na 

assimilação de ulguma coisa que um autor diz, isto, uma acção de permuta. Conforme a 

evolução mental e a base cultural podem referenciar-se atitudes, processos e técnicas 

dispares de leitura’’:  

 
No PEA da criança muito e de indivíduo que ainda não adquiriu ao mecanismo da leitura, 

encontramos o que chamamos uma leitura Emagélica. assim o texto escrito com que depara 

(livros, jornais, cartazes) suiscitam lhes interesses e são capazes de os percorrer. Certas 

imagens, certos caracteres tipográfico, certo conjunto frásico serve-lhe de referência para ler 

imaginativamente para influenciados por elementos do texto. 

  
Com a leitura literal  chega a oportunidade de dominar um código e uma técnica que permite 

a decifração dos caracteres escritos. É uma aprendizagem árdua em que importa descodificar 

aos caracteres e recodificá-los aprender globalmente (pelo menos em métodos globais) o 

conjunto de cada estrutura:  
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• Analizar as unidades fundamentais dessa estrutura;  

• Reempregar em situação;  

• Dominar os esquemas de entoação e a respiração dos textos marcada pelas suas 

pausas;  

• Iniciar no conhecimento da língua;  

• Memorizar; e  

• Praticar.  

 

Em todo esse percurso exige-se ao indivíduo que projecta inteiro asua vivência na construção 

sempre pessoalizada o que está no texto. 

 

2.5.2. Momentos fundamentais da leitura  

O acto de leitura, seja qual for o texto ou objectivo de leitura, decorre em três momentos 

fundamenais: 

 
2.5.2.1. Aproximação ao texto antes da leitura 

Este momento é condicionado pelo contacto visual, geral apoiado nas imagens nos títulos e 

nos subtítulos em chamadas de atenção apartir daí o indivíduo tem os sequintes 

comportamentos: 

 
� Faz associação e estabelece relacões de semelhança e de contraste entre o que o texto 

lhe sugere e os conhecimento de que os dispõe. 

� Esboça hipóteses sobre o conteúdo ou sobre a forma do texto. 

� Faz prepassar algum vocabulário ligado  ao assunto ou assuntos previstos. 

� Eventualmente, troca impressões a propósito se está acompanhada. 

 

2.5.2.2.Actividades realizadas: 

 
� Lançamento de um tema ou de assunto, com afinidade com o texto. 

� Estabelecimento de relações e associações dos acontecimentos da classe com o tema 

ou assunto do texto. 

� Discussão de ideias no mesmo campo. 

� Clarificação de alguns aspectos de vocabulário. 
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2.5.3. Momento de recolha de dados 

 
É condicionado pela descodificação dos caracteres tipográficos (manuscritos). Durante este 

momento o individuo tem os seguintes comportamentos: 

� Constrõe um a pequena apreensão de ideias e afere –as com as que tinha pressuposta. 

� Procura precisar significado de certos vocábulos. 

� Estabelece novas ligações entre ideias aprendidas e os seus conhecimentos. 

� Discrimina o que no texto é dado como novo elemento. 

 

2.5.3.1.Actividades realizadas: 

� Primeira leitura, para apreensão de sentido geral. 

� Segunda leitura, assinalando os vocábulos desconhecidos. 

� Busca de significado das palavras anteriorimente assinaladas no respectivo contexto. 

� Estabelecimento de novas ligações com as ideias inicialmente debatidas.  

 

2.5.4. Momento de análise e definação  da mensagem 

 
É condicionada pela reflexão sobre o texto e sobre a imagem que dele se foi formando. Assim 

o individuo tem o seguinte comportamento: 

� Analisa as ideias do texto e o seu encadeamento lógico. 

� Aprecia aspetos da linguagem, nomeadamente a forma como as ideias são expressas. 

� Elabora uma síntese salientando o que deve ser retirado e reestruturando as novas 

informações. 

� Volta a reflectir sobre os seus pontos de vista (ou confronta-os se estiver 

acompanhado).  

� Procurando uma posição crítica ou considerando alternativa.    

 

2.5.4.1. Actividades realizadas: 

 
� Análise das ideias  no seu encadeamento lógico. 

� Identificação do assunto nos por menores mais significativa do texto. 

� Identicação do tema tendo em conta que a palavra ou palavras que exprima devem ser 

claras, sintetizando bem a intenção em termos de noções gerais os elemento do 

assunto e breve, sintetizando bem o assunto, se possível com uma só palavra.  

 



  

24 
 

2.6. TÉCNICAS DE LEITURA NA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA   
 
Para FRANZE, Baptista & VUNGUIRE, Geraldo Fernando (2010) ‘‘pouca atenção é dada 

pelos professores às actividades que visam desenvolver a compreensão de textos escritos. Isto 

talvez se deva ao facto de que, enganosamente, pais, professores e alunos consideram que o 

ensino da leitura é actividade restrita à alfabetização e ao ensino básico. Um engano de 

custo não dimensionável, pois que a leitura é a chave do conhecimento, quer se faça de um 

texto, quer de realidade mais ampla, o mundo’’.  

 
A capacidade em leitura é uma combinação de quatro habilidades: identificação de palavras, 

vocabulário, compreensão e habilidades de estudo; ou ainda, há três categorias de 

habilidades em leitura: identificação de palavras, compreensão e velocidade. 

 
Um bom leitor é capaz de praticar os níveis de leitura: leitura elementar, inspecional, 

analítica e sintópica, como a seguir se apresenta, pormenorizadamente: 

1. Leitura elementar: leitura básica ou inicial. Ao leitor cabe reconhecer cada palavra de 

uma página. Leitor que dispõe de treinamento básico e adquiriu rudimentos da arte de ler. 

2. Leitura inspecional: caracteriza-se pelo tempo estabelecido para a leitura. Arte de folhear 

sistematicamente.  

3. Leitura analítica: é minuciosa, completa, a melhor que o leitor é capaz de fazer. É activa 

em grau elevado. Tem em vista principalmente o entendimento. 

4. Leitura sintópica: leitura comparativa de quem lê muitos livros, correlacionando-os entre 

si, nível activo e laborioso da leitura. 

 
Os quatro níveis de leitura são cumulativos. Um leitor competente transitar à vontade pelos 

quatro níveis, com desenvoltura e autonomia. Esse tipo de leitor não se afasta da leitura 

porque reconhece nela fonte indispensável de novos conhecimentos, que estariam a sua 

disposição quando necessário.  

 
Ressalte-se que não há uma leitura tão-somente, mas diferentes leituras. Há um processo de 

interacção do leitor e texto que possibilita a identificação de múltiplos significados. Textos 

diferentes exigem múltiplas estratégias de leitura. Assim, um texto ficcional pede leitura 

diversa daquela que se realiza de um texto científico. 

 
Uma prática de leitura bastante difundida é a técnica SQ3R, de MORGAN e DEESE citados 

pelos FRANZE & VUNGUIRE (2010), ‘‘compreende 5 (cinco) etapas: (1) Survey 
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(levantamento); (2) Question (pergunta); (3) Read (leitura); (4) Recite (repetição); (5) 

Review (revisão)’’. 

 
Segundo MOLINA (1992) citados pelos FRANZE & VUNGUIRE (2010), apoiando-se 

nessas técnicas, ‘‘propõe que a leitura seja feita em consideração os seguintes passos: 

• Visão geral do capítulo; 

• Questionamento despertado pelo texto; 

• Estudo do vocabulário; 

• Linguagem não-verbal; 

• Essência do texto; 

• Síntese do texto; e 

• Avaliação’’. 

 

1º Passo: Visão geral do capítulo 

 
O leitor verificará a estrutura do capítulo, os títulos e subtítulos. Observará ainda: grifos, 

itálico, tamanho e estilo dos caracteres, maiúsculas. Trata-se de leitura inspecional do 

capítulo. O leitor nesta etapa busca resposta para as seguintes perguntas: 

- Qual o assunto tratado no capítulo?  

- Qual a ordem das ideias expostas? 

 
2º Passo: Questionamento despertado pelo texto  

  
Neste estágio, faz-se um levantamento de perguntas, sem buscar respondê-las. Para engajar-se 

numa leitura activa é necessário que o estudante saiba fazer perguntas, a fim de fortalecer a 

expectativa que forma em relação ao que vai encontrar no capítulo. Questionar é um hábito, e 

como tal, deve ser cultivado. Em seguida, ensina a questionar. Por exemplo, deve-se começar 

transformando títulos e subtítulos em questões e, daí, chegar a uma conclusão. 

 

3º Passo: Estudo do vocabulário   

  
A melhor forma de despertar o prazer pela leitura e consolidar o hábito de ler é oferecer textos 

interessantes, não obstante mais difíceis, que levem o leitor a aceitar o desafio neles implícito 

como meio de alcançar uma recompensa maior. Para ampliar o vocabulário, recomenda-se: a 

valorização do dicionário, o emprego de palavras novas e a análise de palavras. O estudante 
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não deve consultar o dicionário imediatamente e atropeladamente. Inicialmente, fará esforço 

para compreender a palavra desconhecida dentro do contexto. Às vezes, o próprio contexto 

oferece o significado, através de uma definição.  

 
Contudo, o texto não define o vocabulário imediatamente; o leitor pode chegar a ele através 

da explanação que ajuda a elucidar o texto. Outras vezes pode-se valer de pistas do texto, que 

aparecem em expressões como: isto é, ou seja, ou, aposto ou expressões que aparecem entre 

parênteses. Outra forma de conhecer o significado das palavras através do contexto é utilizar a 

inferência. O significado de uma palavra pode também ser deduzido de um texto, atendendo-

se para o contraste de ideias que o texto salienta. 

 

4º Passo: Linguagem não-verbal 

 
Um texto, porém, oferece outras informações apresentadas por ilustrações (fotos, mapas, 

quadros, gráficos, tabelas). Ora, não se pode passar por elas superficialmente; é preciso 

observá-las com atenção para entendê-las. 

 

5º Passo: Essência do texto 

 
A busca do conteúdo profundo de um texto só se concretiza após realizados os passos 

anteriores; estudo da linguagem não-verbal, questionamento do texto, visão geral do capítulo. 

Nesse passo, o leitor identifica as ideias principais do texto e situa o autor num contexto 

ideológico. A comparação de textos de autores diferentes permitirá a elaboração de juízos 

avaliativos e críticos. São exigências desse estágio da leitura: - Aprender as principais 

proposições do autor; - Conhecer os argumentos do autor; - Identificar a tese do autor; e - 

Avaliar as ideias expostas.   

 
O estudante aplica-se na compreensão das ideias de todos os parágrafos, porque sabe que em 

cada um deles há uma ideia que foi desenvolvida. Quando o leitor é capaz de encontrar o 

tópico frasal de cada parágrafo, já tem bastante adiantada a tarefa de resumir, por sua própria 

conta, o texto lido. É nessa etapa que o leitor deve sublinhar o texto, e sempre com 

parcimónia, com economia. Antecipar o sublinhado para frases anteriores, é correr o risco de 

fazê-lo exageradamente, como pode ser visto comummente em livros de estudantes que 

pintam páginas inteiras com canetas salientadoras. A avaliação de um texto compreende: 

validade das ideias, completude delas, correcção dos argumentos, coerência do argumento e 
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suficiência de provas, consecução dos objectivos prometidos. Avaliar significa julgar o que se 

leu. 

 
6º Passo: Resumo do texto 

 
Resumo tem o sentido de recriação do texto original, e só pode ser realizado por quem 

analisou o texto, dividiu-o em partes principais e sabe distinguir o essencial do acessório. A 

análise exige compreensão profunda do texto. A síntese, se feita oralmente e por escrito, 

alcança melhores resultados. 

 
7º Passo: Avaliação 

 
A preocupação desta fase é salientara necessidade de orientar o estudante para o exercício de 

sua capacidade crítica, levando-o à independência de seu pensamento crítico. Assim sendo, 

transforma-se o estudante em autor de sua aprendizagem. A etapa de avaliação engloba tanto 

a resposta às questões feitas pelo leitor no início do estudo do texto quanto as oferecidas pelo 

próprio texto. Pergunte-se:  

• Que perguntas permaneceram sem respostas?  

• Como o autor transmitiu suas ideias?  

• A linguagem é directa (denotativa) ou indirecta (conotativa, metafórica)? 

 
A crítica é etapa subsequente ao entendimento das ideias de um texto. Se o leitor realmente 

entendeu o livro, nada impede que ele concorde ou discorde do autor. “Concordar sem 

entender é inépcia. Discordar sem entender é impertinência”. O estudo de um texto completa-

se quando se descobrem as ideias do autor e as teses que defendem; quando o leitor enuncia 

suas próprias questões e avalia cuidadosamente o que o autor prometeu. Assim, avança-se na 

busca do conhecimento. O leitor competente é aquele que: é autónomo na busca de novos 

conhecimentos, no estudo; tem interesse em aprender; e tem prazer em estudar. 

 
Segundo MOLINA (1992) citado pelo FRANZE & VUNGUIRE (2010) ‘‘salienta que leitor 

competente é aquele, diante de um texto de tipo dissertativo-informativo é capaz de antecipar 

suas próprias expectativas em relação ao conteúdo, compreender o conteúdo verbal do texto, 

buscando sanar eventuais dificuldades de compreensão, analisar o texto em suas proposições 

básicas sintetizá-lo e avaliá-lo. Portanto, não basta saber ler um texto é necessário entendê-

lo’’. 
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CAPÍTULO III  

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
Metodologia é “a explicação minuciosa, detelhada, rigorosa e exacta de toda acção 

desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa” (Gil, 1991).   

 
Para o presente trabalho, passo a mencionar os seguintes métodos utilizados: 

 
a) Método Empírico 

O Método Empírico é “ caminho baseado em palpites ou experiência de vida. Porém, para a 

percepção directa do objecto investigado propomos o método empírico de observação que 

consiste em conhecer a realidade mediante a observação directa de objectos efenómenos”. 

(CHARLES DARWIN; 1994) 

 
b) Método Teórico 

Segundo GALLIANO (1979), ”O método teórico baseado de fundamentos de teorias 

científicas. Para  realização de qualquer trabalho científico sempre implica um compromisso 

entre teoria e experiências”. Portanto para este estudo é pertinente a existência dos métodos 

teóricos: Problema e Hipóteses. 

 
c) Métodos de Abordagem 

Consideravelmente que o proponente, não irá empregar métodos e técnicas  estatísticas a fim 

de efectuar análise dos dados  recolhidos mas sim de uma forma indutiva em que o “ambiente 

natural é a fonte directa para a colecta de dados e o pesquisador é o instrumento chave”, 

trata-se de uma Pesquisa Qualitativa (GIL, 1991). Isto porque refere-se dos alunos da 8ª 

classe.   

 

3.1. UNIVERSO OU POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 

O Universo ou população em estudo desta Pesquisa, concentra-se  quase à toda comunidade 

escolar, sendo Director-Adjunto Pedagógico, Professores, alunos e pais ou encarregados de 

educação da ESM, num universo de 150 alunos das três turmas da 8ª classe, dos quais foram 

submetidos em amostra não probabilística, constitui na escolha aleatória de alunos. 
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Portanto, trata-se de Universo ou População a “um conjunto  definido de elementos que 

possuem determinadas características” (GIL, 2007).  

 

3.2. AMOSTRA OU PROCESSO DE AMOSTRAGEM 

 
A Amóstra ou processo de abordagem seleccionada para o estudo compreenderá: Director-

Adjunto Pedagógico, 4  professores, 15 alunos da 8ª 1, 10 alunos da 8ª 2, 5 alunos da 8ª  3 e 5 

Pais ou encarregados de educação, em que no total a amóstra será de 40 pessoas, a que 

equivale 30% do número de 150 pessoas do universo previamente descrito. 

 
Tabela1: Distribuição de Amóstra 

Amóstra Número Técnica de Recolha de Dados 

Director-Adjunto Pedagógico 1 Entrevista 
Professores  4 Entrevista 
Alunos da 8ª 1  15 Observação e Entrevista 
Alunos da 8ª 2 10 Observação e Entrevista 
Alunos da 8ª 3 5 Observação e Entrevista 
Pais ou encarregados de educação 5 Questionário 
Total  40 ……………….... 
Fonte: Autor, 2016 

 

3.3. TAMANHO DA AMOSTRA 

 
O Tamanho da amostra do presente trabalho é de 40 pessoas envolvidas para colecta de dados 

do universo previamente descrito. 

 

3.4. TIPO DE PESQUISA 

 
É a Pesquisa participativa, visto que estudo foi desenvolvido apartir da interação entre o 

pesquisador e membros das situações investigadas. 

 

3.5. TÉCNICA PARA COLECTA DE DADOS 

As técnicas de recolha de dados “permitem a colheita sistemática de informação sobre o 

objecto de estudo (pessoas, objectos e fenómenos) e locais onde estes ocorrem” (GIL, 2007). 

E para LAKARTO e MARCONI (1992), ‘‘as técnicas são também a habilidade para usar 

esses preceito ou normas na obtenção dos seus propósitos, corresponde, portanto, a parte 

prátia de colecta de dados’’. 
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Porém, para a recolha de dados suficientes que possam dar informações que garantem a 

concretização dos objectivos estabelecidos na pesquisa, o pesquisador irá usar a entrevista 

para os alunos, o corpo docente e o director-adjunto pedagógico da escola, a observação, feita 

através de assistência de aulas de Português e a imposição de leitura aos alunos que representa 

a amóstra e o questionário dos pais ou encarregados de educação. 

 

3.5.1. COLECTA DE DADOS PRIMÁRIOS 

 
Quanto a colecta de dados primários, o pesquisador recorreu ao uso da observação, a ideia é 

de evitar a perca de muito tempo, pelo facto de serem muitos alunos.  

 

3.5.2. COLECTA DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 
Neste ponto de Colecta de dados Secundários o pesquisador recorreu duas técnicas que abaixo 

se seguem: 

1. A utilização da entrevista consiste na sua eficácia, pois é a técnica mais adequada 

para a obtenção de  informações sobre o que as pessoas sabem, crêem, preocupam, 

interessam e sentem a respeito do problema em estudo, demonstra que as aspirações 

do proponente vão ao encontro da citação; 

2. E o questionário o proponente procura saber da realidade vivida pelo aluno no seio da 

comunidade, encontrar precisamente o ponto de partida deste mal na sociedade em 

geral. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 
A  estruturação dos dados baseou-se no princípio de que “as amostras podem apresentar 

características diferentes em relação a percepção do fenómeno em pesquisa”. (GIL, 2008) 

 
a) A recolha de dados através da entrevista foram questionados: Director da escola,  

Director-adjunto Pedagógico, 4 Professores, sendo: 2 são da disciplina da Língua 

Portuguesa e 30 alunos, destes: 15 são da 8ª 1, 10 são da 8ª 2 e 5 são da 8ª 3, com 

objectivo de identificar e a percepção sobre a importância do tema em estudo, as 

actividades desenvolvidas pela escola, pelos os professores e os alunos, com vista a 

incentivar a prática de leitura e realização de actividades e tarefas que visam melhorar a 

actividade de leitura, objectivando perceber o interesse, o tempo que estes dedicam e o 

espaço que dispõem para desenvolver.  

 
A análise de dados, foi feita em tabelas e categoria baseadas nas características das 

amóstras. Portanto, os dados provinientes da direcção e da equipe docente foram 

agrupadas na mesma tabela mestra para a generalização os dados oriundos dos alunos 

agrupou-se numa única tabela, em todos  níveis, e os dados dos pais e encarregados de 

educação numa outra tabela mestra, como mostram as tabelas em apêndice. 

 

b) Procurou-se também com esta actividade avaliar através de observação feita numa 

assistência de aulas de Português nas mesmas classes sobre:  

� A forma de organização e tipo de actividades desenvolvida durante a leitura; 

� O comportamento individual dos alunos;  

� O nível de leitura de texto e interesse de aprender, assim como a coerência entre a fala 

com amostra; 

� A demonstração do professor pelo gosto do trabalho, como se envolve com a leitura; 

� A aplicação das técnicas de leitura;  

� A integração dos conteúdos de leitura individual de forma a despertar o intersse dos 

alunos;  

� A diversificação dos títulos, procedimentos didácticos e utilização dos meios 

didácticos por ele criados;  

� A consideração do género quando orienta os alunos a lerem individualmente; 
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� A integração dos conteúdos à realidade da vida e dos interesses dos alunos; 

� As técnicas usadas para orientar os alunos a lerem; 

� A orientação do aluno a escrever e a ler daquilo que escreveu ao quadro de giz; 

� Demonstração da preocupação com os alunos de fraco domínio de leitura individual; 

� A procura de recursos usa para superar com este mal; 

� O levantamento dos alunos que não conseguem ler individualmente nessa turma; e 

� As dificuldades que tem para ultrapassar a iniciativa de resolução deste problema; 
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CAPÍTULO V 
 
5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 
De acordo com os dados colhidos com os entrevistados e porque os mesmos foram 

observados nas turma, o maior número destes afirmaram que existem um número superior de 

20 alunos (+ de 50%) em cada turma, em todos níveis de alunos que não conseguem ler, e isto 

representa, alguma forma, um certo grau de degradação do próprio Ensino no seu sentido 

âmplo. No entanto, a mesma tendência verificou-se quanto ao empréstimo de livro da escola 

para lerem em casa: dos 30 alunos entrevistado, 20 nunca emprestaram os livros da escola, 

correspondendo a um universo de 66,6 % . Ainda na mesma tendência registou-se que mais de 

80% dos pais ou encarregados de educação são iletrados, não têm um nível acadêmico. E mais 

de 95% aclaram que saber ler é muito importante.  

 
Os dados atrás apresentados, mostram que grande número de professores de língua portuguesa 

demonstram preocupados, apenar de alguns usavam técnicas ultrapassadas, o desuso do 

currículo local, má definição dos objectivos não adequavam com as actividades de professor e 

do aluno nos planos de lição, estas e outras dificuldades estão sendo corrigidos pelo sector 

pedagógico, e os professores de disciplinas de não sendo de língua portuguesa, não 

demonstram e nem estimulam os seus alunos o gosto de leitura, não usam as técnicas básicas 

de leitura nas suas aulas, alegam que as regras de ensino são diferentes, não deve fugir do 

programa da disciplina, o ensino de leitura exige muita coisa e há insufiência de tempo para 

seguir as técnicas de leitura nas seguintes disciplinas, nomeadamente: Geografia, Matématica, 

Biologia, e Inglês. 

 
Para professores do ingles, disseram-se que a língua inglesa trata-se de língua estrangeira, 

deve-se partir primeira língua portuguesa, entretanto, colocam um texto para ler em língua 

inglesa, devendo depois traduzir e intrepretar, devido o tempo não lugar para introduzir a 

leitura individual em língua portuguesa; a escola está desenvolvendo actividades para o 

melhoramento da leitura, tem biblioteca escolar e manuais suficientes, até para o professor; 

não permitido o professor vai às aulas sem plano de lição, isto é, o sector pedagógico controla 

os planos, atribui o livro de turma e autoriza o professor à leccionação. Fez-se um plano em 

coordenação pelos directores de classes, orientou-se o levantamento dos alunos que não 

conseguem ler em todas turmas, para beneficiar de aulas especiais leccionadas nos sábados, a 

leitura e escrita iniciais através do Manual do Alfabetizador de ‘‘LITERACIA’’. 
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A estrutura do referido Manual, segundo ANA CAMBAZA (2011) tem dez temas unidades e 

num total de 92 temas breves orientações sobre o ensino da Leitura e da Escrita, onde 

aparecem destacados pelo tipo de letra mais forte e pela cor. E ainda nesse manual 

compreende a seguinte estrutura: 

� Identificação e escrita das letras do alfabecto; 

� No estudo de cada letra e junto da ilustração, aparece uma frase que contém a palavra-

chave; 

� A palavra-chave espara-se em sílabas; na sílaba encontra-se a letra que se estuda; 

� Escrita da letracursiva a partir de um modelo; 

� Formação de novas palavras juntando sílabas; 

� Escrita de palavras em letra cursiva a partir de um modelo; 

� Escrita de frases também em letra cursiva a partir de um modelo; 

� Exercícios para consolidação de conhecimentos, em que se apresenta um exemplo 

resolvido para melhor compreensão; 

� Alfabeto em letra de imprensa e em letra cursiva; e 

� Exrcícios de consolidação e avaliação no final de cada unidade. 

 
Aulas especiais são supervisionadas pelo pedagógico e o mesmo na ausência de um aproveita 

ocupar na leccionação na matéria de leitura; orienta os professores a distribuir os textos um 

dia antes, para o aluno preparar-se em casa e a levantar das palavras difíceis. Já o dia 

planificado, o aluno virá com domínio do texto, lendo e para facilitar a compreensão do texto 

analisando algumas questões, como exemplo a mancha gráfica (tipologia – a composição do 

texto) e o argumento (tese – localizar no texto onde o autor colocou a conclusão).  

 
Muitos alunos têm interesse em aprender, mas há pouca participação na leitura. E a forma de 

organização e o tipo de actividade desenvolvidas nas turmas na aula de Português não são 

flexíveis para a aquisição do domínio de leitura. Em relação às caracteríscas  pedagógicas em 

classes e professores observarvados, os dados indicam o seguinte: 

� 85% dos alunos da 8ª 1 distribuidos acima de 55 alunos da turma, não sabem ler. 

� 75% dos alunos da 8ª 2 distribuidos acima de 40 alunos da turma, não têm 

aperfeiçoamento de leitura. 

� 80 % dos alunos da 8ª 3 distribuidos acima de 50 alunos da turma, não têm 

aperfeiçoamento de leitura.  
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� 95% dos alunos em todos níveis, não têm livros de leitura usado nas aulas de 

português, porque ou não existe no mercado, ou há fraco poder financeiro para a sua 

compra. 

� 97%  dos professores afirmaram que não usam as estratégias de leitura, por motivos 

alheios “os alunos não trazem livro de leitura na sala de aula, facto que dificulta o uso 

adequado das técnicas de leitura num tempo lectivo, que mesmo ditando o texto para 

a aula a seguir ler torna-lhes difícil porque eles não têm competência da escrita’’. 

Neste sentido confronta com a hipótese primária que aborda da falta de aplicação das 

técnicas de leitura aos professores da Língua Portuguesa, contribui para o fraco 

domínio de leitura nos alunos do ensino secundário. 

 
Neste âmbito ressalto que durante assistências de aulas de Português da 8ª classe, das turmas 

“1 2 e 3” do curso diurno no tema: Leitura e interpretação do texto ‘‘A Notícia  – Doenças 

diarreicas na Huíla causam mais de 100 mortes em 2008’’ (vidê em anexo - 1) e Leitura e 

interpretação do poema Lírico “O Poeta”, referente ao um dos Textos de Comunicação 

social e Textos Poéticos, observei que na sala havia poucos textos fotocopiados que não 

cobriu para todos os alunos das turmas.  

 
O professor  atencioso nos alunos uniformizados e regulados, orientou  a leitura sileciosa, 

incentivando para os alunos lerem apenas, mas os alunos não retribuiram excepto estavam 

fixados ao texto, mesmo tentando mostrar sua vontade para trabalhar, controlando a 

disposição e leitura do aluno na aula, seguindo da solicitação de voluntário para fazer a leitura 

individual em voz alta, onde surgiu um menino, por sinal tratava-se do chefe de turma, este 

leio aceitavelmente o primeiro paragráfo, mas verifou-se ter maior dificuldade na expressão 

da Língua Portuguesa. Neste sentido confronta com uma das hipóteses secundárias que aborda 

da influencia da língua materna. 
 

Em seguida o professsor indicou uma menina que leu razoavelmente, onde corrigia os erros 

de pronúncias de algumas palavras e obrigavam a repetir duas vezes, mais adiante, oito (8) 

alunos processeguiram com a leitura, sendo: 2 leram normalmente e os restantes seis (6) não 

conseguiram ler. E orientou aos alunos que fizessem leitura colectiva, em voz alta e 

levantamento das palavras difíceis. Daí, fez-se leitura modelo dado pelo professor e os alunos 

acompanhavam, sendo forte na interacção com o aluno, encorajou tanto na interpretação e 

compreensão do texto, seguindo da resolução de exercícios lendo o professor as questões 

(Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Porque?) e a resposta oralmente, vindo no aluno e 
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escrevendo ao quadro de giz e posterior  registo no caderno através do ditado lido três (3). 

Constatei alguns pontos importantes: referi-me das devidas explicações das palavras difíceis, 

uma vez que trata-se de um texto que aborda assuntos biológicos; falta de mobilização e de 

incentivos dos alunos que não conseguem ler; sensibilizar fortemente as raparigas que são 

alvos deste enorme problema de leitura, da oralidade e de escrita individual; Neste sentido 

confronta com uma das hipóteses secundárias que aborda da influencia da inexistência de 

inovação das técnicas de leitura usadas pelos  professores de língua portuguesa. 

 
E assisti outra aula de Biologia, com o tema ‘‘Engenharia Genética’’, onde vi que por estar 

limitado o facto de os alunos não ter livro de leitura, ele não usou nenhuma técnica que podia 

ajudar aos alunos que não sabem ler. Não houve nenhum momento de leitura, o professor 

limitou-se a explicar e ditar em pausas, em cada paragráfo que ele ditasse, o aluno limitado 

em escutar o professor, sem nenhum e apenas a registar o apontamento, um aluno forçado fora 

do tempo planificado. Isto reflecte que os professores que não leccionam a língua portuguesa, 

deixam tudo para o grupo de português para superar este problema de leitura dos alunos da 

actualidade.  Neste sentido confronta com a hipótese primária que aborda da falta de aplicação 

das técnicas de leitura aos professores da Língua Portuguesa, contribui para o fraco domínio 

de leitura nos alunos do ensino secundário e da inexistência de inovação das técnicas de 

leitura usadas pelos  professores de língua portuguesa. 

 
Alguns desses obstáculos, encontraram soluções com realização da pesquisa precisamente na 

medida em que foi possível observar que os professores e a equipa directiva, são unânimes em 

reconhecerem a importância da leitura para a formação integral do educando, a prespectivação 

de implementação das actividades que visam melhorar a leitura, trata-se de aquisição de 

muitos livros escolares para apropriedade escolar. É coeso destacar alguns argumentos dos 

sujeitos pesquisados. Segundo os professores, as principais actividades que vão melhor o 

problema de leitura são:  

� Seleccionar sempre que possível  os alunos alvos e envolver nas actividades 

específicas só  que deverão ser realizadas na escola, nos sábados e em casa; 

� O professor deve fazer um acompanhamento directo das mesmas actividades durante 

os primeiros momentos de todas suas aulas, mandando ler e corrigindo ou melhorando 

as possiveis dificuldades.  
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� Trata-se de treinamento e leitura de abecedários, união de consoante com vogais e sua 

leitura, união e leitura de sílabas, união e leitura de palavras. Essas actividades serão 

desenvolvidas em três etapas.  

 
Para o pedagógico, ressaltou que a “escola tem manuais e  livros infantis, atlâs, dicionários e 

gramáticas reservados para o uso de  toda comunidade escolar, mas falta de estabelecimento 

da biblioteca para seu funcionamento. Sublinhou que há uma necessidade de aumentar o 

número de livros principalmente os manuais escolares com grande distaque livros da Língua 

Portuguesa apartir do ADE que ainda não se efectou.  

 
Ressaltou que há falta de acompanhamento e há fraca participação de encontros dos pais ou 

encarregado de educação que atrapalha o processo ensino-aprendizagem. Ainda neste ponto 

garantiu mobilizar os pais e encarregados de educação, assinando um memorando entre eles e 

a escola no acto de matrícula do seu educando. Ainda enfatiza como incetivo, esta em vigor 

um concurso de redacções de produções de textos dos alunos de forma individual através de 

um projecto de leitura e produção textual (Moçambique Meu sonho) sobre actual situação da 

Paz em Moçambique, prometidos serem premiados os vencedores do concurso.  

 
É uma forma como fazer compreender  alguns colegas, professores da escola, que o projecto 

de leitura é importante e que a escola precisa de participação de todos para o seu sucesso, já 

que ele deixam a culpa para os colegas professores do ensino primário, é a base do ensino-

aprendizagem. Alegando-se que eles deixam passar de classe alunos sem requisitos de 

transição, por causa das cobranças das percentagens excessivas obrigatorias pelo governo e, 

por consequente conduz este problema até o ensino secundário e por que não existe dentro dos 

programas de ESG1, confronta com uma das hipóteses secundárias que refere da falta de 

reprovações por causa da passagem automática dos alunos em todos níveis de ensino, com o 

objectivo da aquisição de competência de leitura individual.  

 
Todavia ele sossegou dizendo que “ havendo mais de 70% dos alunos que não sabem ler nesta 

escola, há uma necessidade de trabalhar em conjunto nas diferentes disciplinas para que 

adiram nas actividades que vão resultar a melhoria das dificuldades de leitura dos nossos 

alunos, porque são fruto do nosso aprendizado.  

Isto é logo nos primeiros trimestres, todos os directores de turma devem registrar os alunos 

que não conseguem ler nem escrever  e submeter no sector pedagógico, e os professores do 
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grupo de disciplina dirigidos pelos seus delegados, devem incluir nos seus planos das 

actividades este programa e constar  no seu  relatório trimestral. 

 

As hipóteses previamente colocadas demonstram que este problema é será ultrapassado, no 

sentido dos professores conjuntos, na companhia dos pais ou encarregados de educação e com 

a mudança de comportamento dos próprios alunos e, o governo deixando de cobrar melhoria 

de percentagens fabricadas, isto é, trabalhando na base da realidade, pode ser ultrapassado 

este mal que assola o processo de ensino e aprendizagem no nosso nobre Moçambique. 
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CAPITULO VI 
 

6. CONCLUSÃO 

 
A dificuldade de domínio de ler é sem dúvida um tema de extrema importância, pois buscar 

uma metodologia adequada para o melhoramento das dificuldades prevalecentes inerentes a 

aquisição das competências da leitura facilitará a boa qualidade do PEA.  

 
A Pesquisa no seu tema frente ao ferrementa posta como solução nas dificuldades de leitura 

na maior parte dos alunos da Escola Secundária de Mecúfi (8ª classe), área da pesquisa, as 

possíveis hipóteses levantadas atrás foram credíveis e exactos. Todavia  esperamos ter 

contribuído para intensificar o debate acerca da temática em estudo. Ainda esperamos que os 

dados desse trabalho possam enriquecer as discussões sobre as dificuldade da leitura e para 

reconhecer as técnicas usadas na leitura individual como factores importante na formação de 

leitores críticos e criativos, convista ao despertar do senso crítico do leitor. Porém a escola 

deve proporcionar ao aluno um ambiente rico utilizando uma tipologia variada de textos 

disponível em todo globo social, formando um novo público leitor capaz de entender a 

sociedade em que vive e transformá-la. 

 
Cabe às instituições escolares tomarem a responsabilidade de traçar um plano de trabalho, 

focado no desenvolvimento da leitura, usando leitura individual como ferramenta 

imprescendível para seu domínio. Esse é pressuposto básico para formar leitores conscientes 

capazes de interpretar, criar, estabelecer relações, atirar-se ao mundo de forma crítica e 

criativa afim de conquistar espaços na sociedade. É muito essencial que o professor crie em 

sua sala de aula, um círculo de leitura nos primeiros contactos com os alunos, obrigando a 

eles preparar um qualquer texto, para apresentar na aula posterior. Assim, devem ser rotineira 

na sala de aula às actividades de ler textos, contar histórias, estímulo de troca de livros 

reservado num tempo para ler em classe, estimulando para trazer resenhas de  livros infantis, 

abrindo espaço para a escolha pelo aluno daquilo que quer ler, propondo textos  

correlacionados aos interesses do grupo e garantir um ambiente para que ele se torne, 

efectivamente um leitor. Pois a prática interdisciplinar e intertextual são estratégias principais 

e significativas para a formação de um aluno-leitor. 
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6.1. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 
Diante o tema em estudo, o autor enfatiza a prática por frequência de leituras silenciosa grupal 

e individual com as respectivas técnicas, sendo como uma metodologia adequada para o 

melhoramento das dificuldades pertinentes, no que concerna a aquisição das competências da 

leitura que facilitará a boa qualidade do PEA.  

 
E para minimizar e/ou resolver os problemas dectados seguem algumas contribuições muito 

importantes norteadas nas seguintes pistas: 

 

6.1. Para a Escola:  

As práticas de leituras silenciosa grupal e individual deverão ser valorizadas pela escola que 

assimilará as que ocorrem no contexto social, colaborando assim para a formação de um leitor 

crítico e para a transformação dessa escola, que ensinará a repensar a função do ler capaz de 

transfomar e oferecer condições de cidadania e responsabilidade social a todos que participem 

dela, por isso deve: 

� Promover actividades que visam o desenvolvimento das competências de Leitura dos 

alunos, valorizando e motivá-los através do concurso de redacção e pitura 

‘‘Moçambique Meu Sonho – cujo mote é a consolidação da Unidade Nacional, a Paz 

e Soberania, o Desenvolvimento do Capital Social e Humano, esta acontecer em todas 

as províncias, devendo abranger mais de milhões de pessoas. Tendo a Escola como 

centro de transmissão de conhecimento e a criança como figura e foco do processo, 

cerca de 6 milhões de alunos dos ensinos primário e secundário, junta-se para uma 

reflexão sobre o país que sonham e, usando das suas capacidades artísticas individuais 

ou colectivas, criar histórias e pintar quadros e murais com temas de livres escolha’’; 

‘‘aguarda-se culminar com a premiação das 110 melhores histórias (redações), sendo 

10 de cada província, com a publicação de um livro didáctico para uso no currículo 

escolar nacional, contendo as 110 melhores histórias (redacções) e 110 ilustrações, 

bem como a esposição de 11.000 telas, cobrindo uma extenção de 33 quilómetros, 

facto inédito de manifestação artística em Moçambique e no mundo’’. 

� Proporcionar ao aluno um ambiente rico utilizando uma tipologia variada de textos 

disponível em todo globo social, formando um novo público leitor capaz de entender 

a sociedade em que vive, transformá-la e perspectivando um futuro melhor. 
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� Edificar a biblioteca escolar e incrementar por meios de eventos como exposição de 

livros, palestras dramatização, concursos de redação de diversificados textos.  

� Garantir material necessário de leitura para os alunos e manuais para os professores. 

 
6.2. Para o Professor: 

� Sistematizar seu trabalho procurando criar estímulos e múltiplas ofertas de leitura de 

forma interdisciplinar, onde o aluno possa apropriar textos do seu convívio social 

funcionalmente. 

� Implementar e potencializar na sala de aula o cantinho de leitura. 

� Criar um círculo de leitura nos primeiros minutos de contacto com seus alunos de 

qualquer texto do gosto do educando que este ensaiara em casa. Essa actividade deve 

ser rotineira e apraticável em todas disciplinas diariamente. 

� Incentivar o aluno pelo gosto de leitura silenciosa grupal e leitura individual; 

� Utilizar material didácticos na leccionação das aulas da Língua Portugusa. 

� Usar leituras silenciosa grupal e individual, como ferramenta de domínio de ler. 

� Aplicar eficácia das técnicas de leitura nas suas aulas. 

� Os professores podem e devem incentivar os alunos ao processo de interesse pela 

leitura, trabalhando várias formas de textos disponíveis que o aluno conseguir desde 

os rótulos dos produtos, jornais, revistas entre outros, porque torna cansativo para os 

alunos é aquele contacto directo, somente com livros didácticos; visitas dos alunos as 

bibliotecas com acompanhamento de professores, bibliotecários, vindo acontecendo 

actividades como: conversas informais sobre o uso das mesmas e a importância da 

leitura no quotidiano de uma sociedade letrada e trabalho de sensibilização à prática de 

leitura. Para tal delineiam-se algumas actividades: paléstra sobre a importância da 

formação de grupo de leitores, oficina de leituralização que venha envolver os mais 

diversos grupos.   

 
6.3. Para o pai ou encarregado de educação: 

 
� Fazer a companhamento do seu educando proporcionando um tempo de contacto 

com seus manuais escolares em casa. 

� Orientar um familiar que consegue ler a ensinar o seu educando, caso este pai não 

saiba ler; 

� Contratar um professor para ensinar a em casa; 

� Obrigar o seu educando que leia qualquer texto no tempo livre; 
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� Ajudar algumas dificuldades possíveis que ele possa ter; 

� Observar as amizades do seu educando, se compromete a vida escolar ou não. Caso 

prejudicar, avaste explicando seu filho está sendo desviado pelo seu amigo que não 

ama os estudos; 

� Colaborar com toda equipe escolar no sentido de que ao final de cada ano lectivo, o 

seu educando tenha adquirido competências credíveis de leitura individual. 
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