
 

Prefeitura Municipal de Pelotas 
Secretaria Municipal de Educação 

E.M.E.F. Antônio Ronna 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 
 

Estratégias de Leitura 

 

Neemias de Oliveira Steinle
1
 

 

O essencial na tarefa de decodificação não consiste em reconhecer a forma 

utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender 

sua significação numa enunciação particular. (Bakhtin, 1995, p.85) 

 

A Leitura na Escola 

A instituição escolar, bem como os demais integrantes da comunidade discente 

relatam algumas inquietações acerca do processo de leitura. Diante desse aspecto faz-se 

necessário possibilitar elementos de interação no processo de aprendizagem que possam 

contribuir para dirimir tal problemática. 

Sob o prisma linguístico, o presente trabalho consiste num relato descritivo da 

atuação do linguista em uma Escola da Rede Pública Municipal de Pelotas-RS, 

realizado sob a égide da linguística aplicada com foco na produção de materiais 

didáticos. 

A parceria SMED-Pelotas e Diário Popular – Projeto Pé na Escola – 

disponibiliza material de leitura atual e contextualizado com fatos e ou problemas da 

Comunidade Escolar. 

Neste contexto, propomos e desenvolvemos atividades para promover a leitura 

de textos primando pela qualidade na interpretação e a consequente apropriação 

significativa dos elementos apresentados e discutidos nos textos. 

 

                                                           
1  Neemias de Oliveira Steinle - Docente de Linguagem e suas Tecnologias na Educação Básica - Prefeitura Municipal de 
Pelotas. E-mail: neemias.os@gmail.com 
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A relação do leitor com as técnicas de leitura 

As técnicas de leitura visam instrumentalizar o leitor de modo que este possa 

buscar as informações presentes no texto em análise de modo eficiente, rápido e preciso 

para o aluno organizar a busca pela informação necessária para suas atividades 

cotidianas.  

O trabalho pedagógico da interpretação de textos na escola, como um todo, visa: 

preparar o educando para compreender as informações escritas. Neste o indispensável é 

o discernimento destas para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

O desafio aqui é proporcionar um ambiente de interação para auxiliar os 

educandos em seu processo de construção de saberes. Este processo não deve restringir-

se apenas a aula, em seu modelo tradicional, e sim, fundamentar-se numa práxis que 

viabilize a construção dos conhecimentos por meio da leitura e expressão do apreendido 

nos enunciados lidos. 

Diante deste desafio observemos a proposição de Zatz (1991): 

Aprender a ler e a escrever é como aprender um jogo: é preciso conhecer as 

combinações, as regras, ter vontade e treinar bastante. Mas vale a pena, não 

vale? Aprendendo o jogo da escrita, é possível conhecer e escrever histórias, 

poesias, cartas, bilhetes, reportagens, pesquisas, tomar o ônibus certo, chegar 

à rua que estamos procurando, saber para que serve um remédio e como 

devemos  tomá-lo, e  um  mundo  de  outras  coisas  mais. (ZATZ, 1991, 

p. 14) 

Desenvolvemos a prática com as técnicas de leitura no intuito de explicitar a 

dinâmica do processo de construção e expressão dos significados implícitos nos 

enunciados a que são expostos os participantes do projeto. 

Deste modo, buscamos criar condições para que o educando seja estimulado e 

motivado a apreender, contextualizando os enunciados, tendo por fundamentos suas 

vivências anteriores e presentes. 

Observemos Silva (2007): 
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Para que todos os alunos continuem a desenvolver a aprendizagem, é preciso 

que o professor oportunize uma interação, socialização e valorize as 

diferenças, bem como criar condições para que o aluno se sinta estimulado. 

De maneira lúdica diversificada e dinâmica, contextualizando com a 

realidade a qual está inserido. (SILVA, 2007, p. 71) 

Nesta proposta, é primordial ampliarmos o contato direto dos educandos com o jornal 

impresso, para que estes sejam envoltos pelo contexto da leitura e da escrita. Sendo assim, o 

projeto desempenhou o papel de aproximar o educando e o jornal impresso. 

Tais educandos, ao realizarem uma leitura de qualidade, são capazes de 

interferirem criticamente sendo participes da realidade, de modo a transformá-la em prol 

do bem comum. 

 

Quadro: Aspectos Conceituais das Técnicas de Leitura 

- Leitura Diagonal - Skimming – habilidade de identificar rapidamente o sentido 

geral do texto analisado. 

- Leitura Focalizada - Scanning – habilidade de perceber a informação de um 

texto sem ler todas as palavras. 

 

Quadro: A prática da Leitura e seus Objetivos 

- demonstrar a possibilidade de lermos o conjunto do texto; 

-  utilizar o conhecimento prévio sobre o assunto; 

- instrumentalizar o leitor com as estratégias de leitura. 

 

Considerações Finais 

Tendo em vista a prática desenvolvida, possibilitamos que o educando 

percebesse o modo com que nos apropriarmos das informações apresentadas em um 
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texto. Uma vez que necessitamos realizar uma leitura composta por diversas etapas e 

perspectivas.  

Neste contexto, quanto mais acurada esta leitura, desvelar-se-á um maior 

número de informações imersas na fluidez do texto em análise. 

Conclui-se que, a leitura diagonal e a leitura focal necessitam ser frequentemente 

utilizadas em conjunto para economizarmos tempo na identificação, localização e 

utilização de fontes informacionais. 
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Apêndice1 

 

Procedimento: apresentação da atividade para a turma: 

Você está cursando o Ensino Fundamental e a cada dia surgem novos desafios 

em sua vida e para soluciona-los necessitarás de informações. Sendo assim, comece a 

descobrir quais os desafios irão te acompanhar nos próximos anos de tua vida: 

 - pegue um dos exemplares do Diário Popular edição 10/10/2013 

 - abra o jornal na página do artigo: “Inovação e Obesidade
i
” 

 - siga o roteiro de questões proposto no tópico: “Esquema de Leitura” 

 

Esquema de Leitura 

 

Atividade 1 – Leitura na Diagonal “Skimming” 

 

Leia rapidamente o texto “Inovação e Obesidade” para responderes às questões o mais 

rápido possível. Assinale com X apenas uma resposta para cada questão. 

Questão 1 – Este texto fala sobre: 

(   ) Tecnologia da informação 

(   ) Obesidade dos cães 

(   ) Obesidade 

(   ) Inovar nas comunicações 
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Questão 2 – A função principal do texto é: 

(   ) informar 

(   ) inovar 

(   ) divertir 

(   ) anunciar 

 

Questão 3 – O texto refere que pelo menos 65% da população mundial mora em países 

onde o sobrepeso mata mais do que a desnutrição: 

(   ) verdadeiro 

(   ) falso 

(   ) indiferente 

(   ) não sei responder 

 

Questão 4 – O texto cita: 

(   ) tendência fácil 

(   ) obesidade em declínio 

(   ) inovação desnecessária 

(   ) a necessidade de realizar estudos 
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Questão 5 – O texto diz: 

(   ) não é necessário realizar estudos 

(   ) somente uma parte das pessoas precisa ser obesa 

(   ) uma parte das pessoas com sobrepeso e não se vê nessa condição 

(   ) o quadro já está configurado 

 

Questão 6 – O texto apresenta informações atualizadas: 

(   ) verdadeiro 

(   ) falso 

(   ) não sei dizer 

(   ) indiferente 

 

Questão 7 – O texto afirma que há grandes oportunidades para as empresas 

posicionarem-se como agentes: 

(   ) negativos 

(   ) positivos 

(   ) indiferentes 
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Apêndice2 

 

Procedimento: apresentação da atividade para a turma: 

Você está cursando o Ensino Fundamental e a cada dia surgem novos desafios 

em sua vida, e para soluciona-los necessitarás de informações. Sendo assim, comece a 

descobrir quais os desafios irão te acompanhar nos próximos anos de tua vida: 

 - pegue um dos exemplares do Diário Popular edição 10/10/2013 

 - abra o jornal na página do artigo: “Inovação e Obesidade
ii
” 

 - siga o roteiro de questões proposto no tópico: “Esquema de Leitura” 

 

Atividade 2 - Leitura Focalizada “Scanning” 

 

Leia o mais rápido possível, leia atentamente o texto “Inovação e Obesidade” para 

responder às seguintes questões. 

Questão 1 – Qual meio de Comunicação apresenta o texto que estas lendo? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Qual é o nome da autora do artigo “Inovação e Obesidade”? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – A quem se destina o texto? 

____________________________________________________________________________________________________ 
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Questão 4 – O Brasil encontra-se a caminho de, em 2022, ser tão obeso quanto os:  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – O cenário apresentado pelo texto afirma que a possibilidade de reversão é: 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – O texto apresenta a possibilidade de que todas as categorias do cenário 

atual sofrerão ajustes. Quais as três categorias citadas no texto? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 – A autora propõe que: “além de adaptar-se ao fenômeno XXL, podemos 

também”. Qual a outra atitude proposta? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 – Quais as propostas para reverter a tendência de crescimento da obesidade? 

____________________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice 3 

 

Artigo 

Tânia Cerqueira, diretora de inovação da IPSOS, 

referência mundial em pesquisa de mercado e 

interpretação de dados. 

 

Inovação e obesidade 

 

A obesidade representa, hoje, um dos problemas 

mais importantes relacionados à saúde. Pelo menos 65% da 

população mundial mora em países onde o sobrepeso mata 

mais do que a desnutrição. 

A evolução silenciosa desse problema criou um 

mundo onde o normal é NÃO ser saudável. O Brasil encontra-

se a caminho de, em 2022, vir a tornar-se tão obeso quanto os 

Estados Unidos. 

O marketing também enfrenta essa nova força 

externa, aparentemente tão irreversível, que se assemelha a 

uma “tendência dura” (hard trend), com a qual teremos de lidar 

pelo menos nos próximos dez anos. Diante da pouca chance de 

reverter o cenário, nosso desafio consiste em pensar sobre 

nosso papel diante do novo contexto e nas inovações possíveis. 

A geração XXL não criará impacto somente nos 

setores de alimentos e bebidas. Afetará, de múltiplas formas, o 

design, as funcionalidades, a forma de comunicar-se com 

consumidores. 

Provavelmente todas as categorias – produtos, 

serviços e ambientação – sofrerão ajustes. O modo de pensar 

XXL acabará tornando-se referência para cada ponto de 

contato de marketing e comunicação, uma vez que os obesos 

representarão a grande maioria da população geral. 

Por tanto, os fatores demográficos ganharão mais 

uma variável. Possivelmente, no futuro próximo, teremos cotas 

de peso dentro das amostras e grupos de discussão com 

convidados de classe C magros, com sobrepeso e obesos. 

Talvez seja necessário realizar estudos etnográficos 

em famílias obesas ou mães magras com filhos obesos ou mães 

obesas com filhos magros. O quadro ainda está por se 

configurar. 

Outro complicador está no fato de uma parte das 

pessoas com sobrepeso e obesos não se verem nessa condição 

e, por isso, não se identificarem com comunicação destinada a 

elas. 

Isso exigirá pensar em técnicas diferentes, que 

abusem da tecnologia (social mídia, smartphone) e talvez 

grupos de conflito, para evidenciar as diferenças. 

Um workshop de geração de ideias e de insights 

demandará informações sob um novo ângulo e em um 

screening de ideias ou conceitos que irão considerar a condição 

de quem está avaliando. 

Porém, além de adaptar-se ao fenômeno XXL, 

podemos reagir a ele. Há grandes oportunidades para que as 

empresas posicionem-se como agentes positivos, a fim de que 

o cenário de 2022 não se confirme. 

Conscientização do público por meio de 

lançamentos de porções menores, equilíbrio das dietas ou 

patrocínio de eventos que estimulem a prática esportiva são 

apenas alguns exemplos das inúmeras possibilidades com as 

quais contamos ou que deveremos criar. 

Se fracassarmos nesse intuito e o pior cenário se 

confirmar, como vamos nos preparar para esse novo mundo? 

                                                           
ii Fonte: 

http://www.diariopopular.com.br/index.php?n_sistema=3075&

chave_busca=473801527 Acessado em: 10/10/2013. 
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