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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Prezado professor, 

 

Este guia, desenvolvido para os professores de Física do Ensino Médio, é o produto 

educacional resultante da dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC 

Minas, intitulada “COMO OS ALUNOS ESTUDAM FÍSICA: um estudo, a partir do uso do 

livro didático” (MENDES, 2017). 

A pesquisa que originou esta dissertação recolheu evidências de que as consultas à 

internet e a interação com os professores são estratégias de estudo frequentemente utilizadas 

pelos alunos, mas que os Livros Didáticos (LD) de Física são fortemente subutilizados. Além 

disso, há evidências de que mesmo os estudantes que procuram os LD de Física encontram 

enormes dificuldades para ler e interpretar os textos destes livros. 

As ações governamentais das últimas décadas (em especial, o Programa Nacional do 

Livro Didático, o PNLD) produziram LD de Física de boa qualidade, repletos de leituras e 

recursos, bem como garantiram a presença destes livros no cotidiano dos estudantes. No 

entanto, muitos professores continuam utilizando as estratégias didáticas de um período em que 

os LD de Física não faziam parte deste cotidiano, ou não eram tão diversificados em recursos. 

Assim, há a predominância de modelos didáticos centrados na explicação dos professores, em 

que a “matéria” é “copiada do quadro” e o LD de Física é apenas uma fonte de exercícios. 

Neste contexto, o objetivo deste guia é apoiar a prática dos professores que acreditam 

que os livros didáticos (LD) de Física têm mais a oferecer aos estudantes. Sendo assim, este 

guia defende e orienta a prática da leitura compartilhada1 dos LD nas aulas de Física. 

Ninguém espera que os estudantes compreendam as ideias, os modelos e as tecnologias 

da Física sem a ajuda de seus professores. Da mesma maneira, não podemos esperar que estes 

mesmos estudantes aprendam a utilizar os LD de Física por conta própria. Os professores de 

Física devem conduzi-los neste processo, mediando o relacionamento entre os estudantes e os 

livros e transformando o uso dos LD de Física numa atividade cada vez mais autônoma. 

                                                             

1 Segundo Solé (1998), a leitura compartilhada é o processo no qual professores e alunos, alternadamente, assumem 

a responsabilidade de organizar a tarefa de leitura e de envolver os colegas no processo, trabalhando as estratégias 

de formular previsões sobre o texto a ser lido, formular perguntas sobre o que foi lido, esclarecer possíveis dúvidas 

e resumir as ideias. 
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Aprender a utilizar os LD de Física implica em aprender a ler e a interpretar os textos 

presentes nestes livros. Acreditamos que o desafio de ensinar a ler é tarefa de todos os 

professores, inclusive dos professores de exatas. Neste guia, apresentaremos as recomendações 

geradas pelas pesquisas recentes em ensino de leitura, bem como exemplificaremos o uso dessas 

recomendações na preparação de aulas de leitura nos LD de Física. 

Acreditamos num ensino de Física baseado em atividades diversificadas, em que os 

professores se perguntam frequentemente: “o que os alunos devem fazer para aprender?”. Neste 

sentido, as atividades de leitura nos LD de Física constituem apenas uma das estratégias 

possíveis. No entanto, trata-se de uma estratégia essencial, pois o desenvolvimento da 

competência leitora dos estudantes fundamenta a realização de todas as outras atividades de 

aprendizagem, nos LD de Física e em outros contextos. 

Este guia é constituído por 5 capítulos. Após o presente capítulo de “Apresentação”, 

segue-se um capítulo de “Contextualização” em que apresentamos: (1) a concepção de leitura 

defendida por este guia e (2) a fundamentação teórica que sustenta nossas recomendações para 

a preparação de aulas de leitura. Em seguida, no capítulo “Guia de preparação de aulas de 

leitura”, resumimos e organizamos essas recomendações. Por fim, no capítulo “Exemplo de 

aplicação do guia”, aplicamos as recomendações feitas com a ajuda de um texto extraído de um 

LD de Física bastante conhecido e utilizado. O capítulo “Para saber mais” é, na verdade, uma 

lista das referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste guia. 

Esperamos que o uso das recomendações presentes neste guia pelos professores 

contribua para a reversão do quadro de subutilização dos LD de Física. Esperamos ainda que 

as atividades de leitura nos LD de Física potencializem um uso mais profundo e consciente 

destes livros por parte dos estudantes. 

 

 



 5 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

De que nos lembramos quando nos referimos a “aulas de leitura”? 

No contexto do ensino de Ciências de um passado recente, as “aulas de leitura” nos 

remetem a um texto longo, repleto de definições e informações. Este texto era, em geral, lido 

pelos estudantes em casa, sem a ajuda dos professores. Depois da leitura, havia um questionário 

que era facilmente respondido por aqueles estudantes que eram capazes de localizar no texto as 

informações solicitadas. Assim, o estudante acabava copiando a “matéria” diretamente do texto. 

No contexto do ensino de Física, há pouco o que se lembrar sobre “aulas de leitura”. 

Isto se dá porque, em geral, a principal preocupação de um professor de Física é com a clareza 

de seus discursos: o oral (aquele que constitui suas explicações) e o escrito (aquele que constitui 

a “matéria” registrada no quadro). E esta é uma preocupação legítima. Mas, por essa razão, a 

preocupação com a competência leitora dos estudantes torna-se ou secundária, ou inexistente. 

Assim, é comum não se ensinar a ler nas aulas de Ciências e de Física, mas apenas pedir 

que os alunos leiam. A responsabilidade de ensinar a ler parece ser sempre atribuída a outros 

professores, ou a outras disciplinas. Uma das consequências deste quadro é o grande número 

de estudantes que não consegue utilizar os LD de Física por não possuir as habilidades de leitura 

necessárias. 

Sobre este assunto, Amaral (2007) afirma que: 

 

O ensino, na escola, não existe sem a leitura. Ou é leitura direta pelo aluno, ou 

explicações do professor sobre textos que ele, o professor, leu. Ou seja, a linguagem 

falada pelo professor é uma didatização do conhecimento acumulado pela escrita (em 

letras ou números e sinais) na disciplina que ele leciona. Quando a fala é uma 

transposição de leituras, ela não é uma fala simples, como a que usamos no cotidiano. 

Ao contrário, está carregada de conceitos e de relações complexas entre esses 

conceitos, seja qual for a matéria que esteja sendo ensinada. E em geral, é preciso 

acrescentar, para complementar as aulas expositivas feitas pelos professores, textos 

(didáticos ou não) relacionados com elas. (AMARAL, 2007) 

 

Portanto, o desenvolvimento das habilidades de leitura deve ser estimulado e ensinado 

por todos os professores, inclusive os professores das áreas de exatas. Neste sentido, ensinar 

Física é também ensinar a ler sobre Física, e os professores desta disciplina devem estar 

conscientes desta responsabilidade. 

Mas o que é leitura? A leitura, tal como preconizada pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa: 
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[...] é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, 

sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair 

informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 

atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, 

sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita 

controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 

compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições feitas. 

[...] O leitor competente é capaz de ler as entrelinhas, identificando, a partir do que 

está escrito, elementos implícitos, estabelecendo relações entre o texto e seus 

conhecimentos prévios ou entre o texto e outros textos já lidos. (BRASIL, 1998, p. 

69-70) 

 

A concepção de leitura dos PCN é oriunda de um devir histórico. Do início do século 

XX até meados dos anos 1960, a leitura era entendida como uma atividade de captar as ideias 

do autor. Sobre este período, Coscarelli e Cafiero (2013) afirmam que “o autor e suas intenções 

eram soberanos, o sentido pertencia ao autor, ao que ele quis dizer; o leitor teria de ‘captar’ suas 

intenções”. 

A partir do início da década de 1970, o foco desloca-se do autor para o texto. Surge 

então uma nova concepção de leitura: ler seria uma atividade de reconhecimento ou de 

reprodução de tudo aquilo que estaria estabelecido pelas palavras e pela estrutura do texto. 

Assim, na primeira concepção de leitura, o texto é considerado o produto lógico do 

pensamento de um autor. Na segunda concepção, o texto é o produto da codificação de ideias 

e cabe ao leitor decodificá-las. No entanto, essas duas concepções de leitura consideram que os 

leitores são passivos diante do texto. O que existe são os autores e suas ideias, sem espaço para 

a participação do leitor. 

Na segunda metade da década de 1980, a partir de estudos gerados em diferentes áreas 

do conhecimento, a leitura passa a ser compreendida como um processo de inter-relação entre 

o autor, o texto e o leitor. O ato de ler deixa de ser entendido apenas como um processo 

mecânico de decodificação de palavras, ou de busca de sentidos prontos no texto. Assim sendo, 

o leitor, e em nosso contexto, o estudante, passa a ser visto como ativo na construção de sentido 

dos enunciados, e o texto, não como um produto acabado, mas como um lugar onde se 

encontram espaços vazios a serem preenchidos. 

Por essa razão, Coscarelli e Cafiero (2013) afirmam que: 
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[...] Ler exige trabalho. Trabalho cognitivo, porque mobiliza uma série de capacidades 

ou habilidades do sujeito leitor, como as de perceber, analisar, sintetizar, relacionar, 

inferir, generalizar, comparar, entre outras; trabalho social, porque tem finalidades 

como: ler para se ligar ao mundo, para se conectar ao outro. Sendo assim, ensinar a 

ler não é tarefa fácil, exige ensino sistematicamente orientado. (COSCARELLI; 

CAFIERO, 2013, p. 16) 

 

Um leitor proficiente utiliza diferentes estratégias de compreensão leitora na construção 

de sentidos para os textos. A utilização dessas estratégias dá-se de forma consciente e 

inconsciente. O bom leitor é aquele que torna suas estratégias de leitura cada vez mais 

conscientes. Sendo assim, nossa proposta para as aulas de leitura nos LD de Física consiste em 

ensinar os estudantes a combinar diferentes estratégias de leitura de forma consciente. 

Para Solé (1998), as estratégias de leitura podem ser didaticamente divididas em três 

etapas: estratégias usadas antes da leitura, estratégias usadas durante a leitura e estratégias 

usadas depois da leitura. A seguir, explicamos tais estratégias adotando essa divisão. 

 

2.1. Estratégias do tipo “antes da leitura” 

 

O foco das estratégias usadas antes da leitura é a ativação dos conhecimentos prévios 

dos estudantes. A compreensão de um texto só é possível se os conhecimentos relevantes para 

a leitura estiverem ativados (KLEIMAN, 1989), e não perdidos no fundo da memória. A 

ativação dos conhecimentos prévios dos estudantes pode ser estimulada pelos professores de 

diferentes maneiras. Em geral, os professores podem utilizar imagens ou perguntas, 

estimulando respostas ou outros questionamentos por parte dos estudantes antes da realização 

da leitura, mas sem recorrer ao texto. 

Neste sentido, as preleções enunciadas pelo professor sobre os assuntos da leitura (curtas 

ou longas) não podem ser consideradas boas estratégias do tipo “antes da leitura”. O objetivo 

das estratégias deste tipo é ativar os conhecimentos prévios dos estudantes e, por essa razão, os 

professores devem: (1) estimulá-los, por diferentes métodos, a se questionar sobre os assuntos 

da leitura e (2) evitar a antecipação das informações que serão encontradas nesta leitura. Para 

estimulá-los, o professor pode fazer as seguintes perguntas: o que sabemos sobre o conteúdo 

do texto? O que sabemos pode ser útil? Por quê? Há alguma outra informação que pode nos 

ajudar a compreender este texto? 

Outra importante estratégia do tipo “antes da leitura” é o levantamento de hipóteses 

sobre o texto que será lido. Isto pode ser feito, por exemplo, com base na organização gráfica 
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do texto (títulos, subtítulos, ilustrações etc.), a chamada “leitura inspecional”. Solé (1998) 

afirma que, ao formular previsões sobre o texto, os estudantes: 

 

[...] não só estão utilizando o seu conhecimento prévio sobre o tema, mas também – 

talvez sem terem essa intenção – conscientizam-se do que sabem e do que não sabem 

sobre esse assunto. Além do mais, assim adquirem objetivos próprios, para os quais 

tem sentido o ato de ler. Em geral, as perguntas que podem ser sugeridas sobre um 

texto guardam estreita relação com as hipóteses que podem ser geradas sobre ele e 

vice-versa. (SOLÉ, 1998, p. 110-111). 

 

Assim, como sugere o fragmento, outra função das estratégias utilizadas “antes da 

leitura” é o estabelecimento de objetivos para a leitura. Sobre este ponto, Kleiman (1989) afirma 

que “há evidências inequívocas de que nossa capacidade de processamento e de memória 

melhora significativamente quando é fornecido um objetivo a uma tarefa”. Nesta passagem, as 

evidências mencionadas referem-se a um experimento em que alguns leitores leem um mesmo 

texto sobre uma casa com objetivos diferentes. Um grupo de leitores é instruído a ler o texto 

colocando-se na posição de possíveis compradores da casa, enquanto outro grupo é instruído a 

ler o texto colocando-se na posição de ladrões que desejam roubar a casa. Após a leitura, o 

grupo de “compradores da casa” lembrou-se mais de informações como o tamanho, o número 

de banheiros, o tamanho do jardim, o revestimento, a pintura e os acabamentos da casa. Por sua 

vez, o grupo de “ladrões” lembrou-se mais de informações diferentes, como os dias em que a 

mãe se ausentava, o isolamento da casa e o número de bicicletas e aparelhos eletrodomésticos. 

Evidenciou-se, assim, que os objetivos pretendidos para a leitura de um texto determinam o 

tipo de compreensão que se pode ter deste texto. 

Há um paradoxo quando comparamos as atividades escolares de leitura e as outras 

leituras feitas pelos estudantes. Infelizmente, na maioria das vezes, os estudantes leem na escola 

porque “o professor mandou”. Neste contexto, a leitura transforma-se numa atividade mecânica 

que tem pouco a ver com a construção de sentidos. Em contrapartida, a leitura dos estudantes 

em outros contextos atende sempre a um objetivo pré-determinado: divertir-se, comunicar-se, 

saber mais sobre um determinado assunto etc. Uma boa aula de leitura é aquela que supera este 

paradoxo. 

Assim, o levantamento de objetivos para a leitura procura justificar a leitura em si, bem 

como contribui para o levantamento de hipóteses sobre a leitura. Ao testar essas hipóteses 

durante a leitura, os estudantes aumentam suas chances de compreender o que está sendo lido. 

Mas como fazer os estudantes levantarem objetivos para uma leitura que, a princípio, 

eles não escolheram? Sobre este ponto, Kleiman (1989) afirma que: 
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A pré-determinação de objetivos por outrem não é, contudo, necessariamente um mal. 

Se o leitor menos experiente foi desacostumado, pela própria escola, a pensar e decidir 

por si mesmo sobre aquilo que ele lê, então o adulto pode, provisoriamente, 

superimpor objetivos artificialmente criados para realizar uma tarefa interessante e 

significativa para o desenvolvimento do aluno [...]. Assim, indiretamente, através do 

modelo que o adulto lhe fornece, esse leitor estabelecerá eventualmente seus próprios 

objetivos [...]. (KLEIMAN, 1989, p. 35) 

 

Sendo assim, o levantamento de objetivos para a leitura pode, a princípio, ser sugerido 

pelos professores por meio de perguntas sobre o texto. Esta é uma estratégia utilizada pelos LD 

de Física que apresentam perguntas antes do texto. Objetivos como “elaborar um esquema”, ou 

“construir um mapa conceitual2”, ou ainda “preparar-se para um debate”, também podem ser 

sugeridos. Mas o levantamento dos objetivos para a leitura também pode ser feito pelos próprios 

estudantes. Em todos os casos, os objetivos traçados definirão hipóteses de leitura que, por sua 

vez, serão testadas durante a mesma. 

A seguir, apresentamos alguns exemplos de perguntas que estimulam o levantamento 

de objetivos para a leitura: sobre o que vamos ler? Por que vamos ler? Quais são as informações 

do texto necessárias aos nossos objetivos de leitura? Quais são as informações que podemos 

considerar pouco relevantes para os objetivos que perseguimos? 

 

2.2. Estratégias do tipo “durante a leitura” 

 

As estratégias do tipo “durante a leitura” envolvem algumas decisões: o professor deve 

ler com os estudantes ou a leitura deve ser feita pelos estudantes? A leitura deve ser em voz alta 

ou silenciosa? Inúmeras variáveis determinarão a melhor decisão. Espera-se que os estudantes 

do Ensino Médio consigam realizar leituras autônomas e silenciosas, mas nossas atividades de 

pesquisa3 e nossa experiência em sala de aula têm mostrado que a leitura em voz alta pelo 

professor aumenta a compreensão dos textos presentes nos LD de Física. Acreditamos que os 

professores devem alternar as diferentes possibilidades em diferentes aulas de leitura e avaliar 

quais são as melhores estratégias para o seu contexto escolar. 

Durante a leitura, os estudantes devem ser estimulados a verificar as hipóteses 

construídas na etapa “antes da leitura”, pois leitores proficientes fazem isso constantemente. 

                                                             

2 Para maiores informações sobre mapas conceituais, sugerimos Magalhães, Dickman e Lobato (2015). 

3 Em especial, a oficina de estudos descrita no Capítulo 4 da dissertação vinculada a este produto (MENDES, 

2017). 
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Em outras palavras, o objetivo das estratégias do tipo “durante a leitura” é ensinar os estudantes 

a monitorar sua compreensão do texto. Para fazê-lo, o professor deve promover o diálogo dos 

estudantes com o texto (trata-se da “leitura compartilhada”, como explicado anteriormente), 

estimulando-os a responder perguntas como: qual é a ideia fundamental deste parágrafo? 

Podemos reconstruir a linha de raciocínio proposta nesta parte do texto? As ideias do texto 

fazem sentido? Nós concordamos ou discordamos dessas ideias? Qual poderia ser – por 

hipótese – o significado desta palavra desconhecida? O que poderíamos sugerir para resolver 

um problema apresentado pelo texto? É possível pensar em outros exemplos ou situações em 

que essa teoria se aplica? Qual será, provavelmente, o final deste texto? Há alguma conclusão 

que podemos extrair do que foi lido, mas não está explícita no texto? Como essa dedução pode 

ser feita? 

Assim, o exercício do “predizer e testar” constitui uma importante estratégia dos leitores 

proficientes. Vale lembrar que esse exercício será muito mais facilmente realizado pelos 

estudantes se eles conhecerem as características do gênero4 texto didático5. O Quadro 1 

apresenta algumas destas características, bem como a utilidade das mesmas6. 

 

                                                             

4 Os textos podem ser organizados em grupos, ou famílias, chamados gêneros. Os gêneros se distinguem por seus 

propósitos comunicativos, pela forma como são organizados e por seu estilo (COSCARELLI; CAFIERO, 2013). 

Para maiores informações sobre os gêneros textuais, sugerimos Bakhtin (1997). 

5 Pereira, Barros e Mariz (2015) afirmam que um nome mais preciso para o gênero textual presente nos LD seria 

“artigo expositivo elaborado com finalidades didáticas”. Segundo estas autoras, o que possibilita a classificação 

dos textos presentes num LD como “didático” é, sobretudo, a esfera na qual circulam (a escolar) e as finalidades 

próprias dessa esfera, mas eles partilham características com outros textos expositivos, elaborados com finalidades 

distintas (a divulgação científica, por exemplo). 

6 Este quadro foi elaborado a partir da obra de Pereira, Barros e Mariz (2015). 
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Quadro 1 – Características dos textos didáticos e suas respectivas utilidades 

Característica Utilidade 

1. Uso de palavras ou de expressões em negrito Destacar conceitos explicados no texto 

2. Presença de informações entre parênteses 

Complementar, enumerar e exemplificar o que 

acabou de ser enunciado (como este parêntese, por 

exemplo) 

3. Uso de adjuntos adverbiais 

Localizar (no espaço e no tempo, principalmente) as 

informações presentes no texto. Exemplos de 

adjuntos adverbiais: “no século XX”, “na década de 

1970”, “no planeta Terra”, “no Brasil” etc. 

4. Presença de imagens, gráficos, diagramas, mapas 

etc. 

Complementar visualmente uma informação 

fornecida pelo texto principal 

5. Presença de diferentes explicações para um 

mesmo conceito 

Garantir a compreensão do leitor. Em geral, as 

diferentes explicações enunciadas são articuladas por 

palavras denotativas como “isto é”, “a saber”, 

“melhor dizendo”, “em outras palavras” etc. 

6. Uso de exemplificações e comparações (ou 

analogias) 

Ajudar o leitor a concretizar algo que existe apenas 

como ideia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É possível que um leitor proficiente classifique as características presentes no Quadro 1 

como “óbvias”, mas elas não o são. Se considerarmos as marcas do texto didático “óbvias”, 

podemos nos esquecer de ensiná-las e, dessa forma, não contribuiremos para que as estratégias 

de leitura dos estudantes se tornem cada vez mais conscientes. E este é precisamente o tipo de 

equívoco que precisamos evitar. Assim, acreditamos que o professor deve, durante a leitura, 

exercitar com os estudantes o reconhecimento das características listadas no Quadro 1. 

Por fim, o professor deve estar sempre atento à leitura dos estudantes. Bons leitores 

releem trechos quando têm dúvidas, param de ler e verificam se estão compreendendo, voltam 

na leitura quando percebem que se distraíram e leem em voz alta quando percebem que não 

compreenderam. Dicas simples como essas podem ajudar os estudantes a construírem sua 

autonomia na leitura. 

 

2.3. Estratégias do tipo “depois da leitura” 

 

As estratégias do tipo “depois da leitura” estão, muitas vezes, já sugeridas nos LD de 

Física sob a forma de exercícios de verificação de leitura ou de exercícios ou problemas de 

Física propriamente ditos. Há evidências em nossas pesquisas de que a realização destas 

atividades constitui o principal tipo de uso que os estudantes fazem dos LD de Física. No 

entanto, as evidências indicam também que os estudantes se envolvem com essas atividades 
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sem realizar as leituras necessárias (em casa ou em sala de aula). Acreditamos que tais 

atividades podem ser mais bem aproveitadas se, antes de realizá-las, os estudantes se 

envolverem (em sala e sob a orientação do professor) com as estratégias dos tipos “antes da 

leitura” e “durante a leitura” já descritas. Acreditamos ainda que as atividades pós-leitura 

podem ser realizadas em casa ou em sala de aula, mas que devem sempre ser retomadas e 

discutidas com o professor. É importante ter em mente que a compreensão de um texto não se 

encerra com o término de sua leitura. 

No ambiente escolar, a formulação de perguntas é a estratégia do tipo “depois da leitura” 

mais comumente utilizada. Solé (1998) classifica essas perguntas em três tipos: “perguntas de 

resposta literal”, “perguntas para pensar e buscar” e “perguntas de elaboração pessoal”. 

As “perguntas de resposta literal” seriam as de localização de informações no texto. 

Perguntas deste tipo são insuficientes para a construção de sentidos para o texto, mas é um 

equívoco supor que os estudantes do Ensino Médio já possuem essa competência 

completamente desenvolvida. Sobre este ponto, Coscarelli e Cafiero (2013) afirmam que: 

 

[...] a localização de informação é uma ação fácil de ser realizada, mas pode não o ser, 

dependendo da habilidade do sujeito leitor e dependendo do texto que está sendo lido. 

[...] A extensão do texto, as palavras nele utilizadas (se longas ou curtas, se conhecidas 

ou desconhecidas), a estrutura sintática (se na ordem direta – sujeito, verbo, objeto – 

ou inversa; se períodos simples ou compostos), o tema do texto (se conhecido ou não) 

ou o gênero textual são alguns dos entraves que podem se apresentar ao leitor na 

localização da informação. (COSCARELLI; CAFIERO, 2013, p. 22) 

 

As respostas para as “perguntas para pensar e buscar” são deduzidas a partir do texto. 

Perguntas deste tipo procuram promover: (1) a compreensão de assuntos tratados no texto; (2) 

a identificação das relações entre os elementos verbais e as imagens do texto; (3) a identificação 

do assunto central do texto; (4) a intertextualidade temática (qual é a relação do texto lido com 

outros textos que abordam o mesmo assunto?); (5) a produção de inferências (ou seja, o 

relacionamento de duas ou mais informações – sendo uma delas proveniente do texto – para 

produzir uma terceira informação); (6) o reconhecimento da finalidade do texto; (7) o 

reconhecimento do posicionamento do autor sobre o assunto; dentre outros. 

Por fim, as “perguntas de elaboração pessoal” exigem respostas que não podem ser 

obtidas no texto, mas que possibilitam uma expansão da leitura. Perguntas deste tipo procuram 

desenvolver, nos estudantes, a capacidade de opinar ou de assumir pontos de vista em relação 

ao texto, bem como a capacidade de justificar esse posicionamento. 

Outras estratégias do tipo “depois da leitura” envolvem: (1) elaborar um resumo de cada 

parágrafo ou de cada parte do texto; (2) esquematizar o texto (ou elaborar um mapa conceitual), 
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tomando como referência as marcas que este apresenta (tópicos, subtítulos, negritos etc.); (3) 

marcar as partes mais relevantes do texto com um marca-texto; (4) usar um dicionário (impresso 

ou eletrônico) para encontrar o significado de palavras ou de expressões em que não foi possível 

inferir o significado; (5) fazer anotações relevantes nas margens do texto lido; dentre outras. 

As possibilidades de estratégias do tipo “depois da leitura” são diversas e acreditamos 

que as escolhas a serem feitas pelo professor dependem de inúmeras variáveis. Acreditamos 

num ensino diversificado e baseado em atividades e, por essa razão, não recomendamos o uso 

de uma única estratégia. O professor deve estar atento e evitar atividades do tipo “depois da 

leitura” constituídas apenas por “perguntas de resposta literal”. Da mesma forma, solicitar aos 

estudantes a elaboração de resumos ou de esquemas para todas as leituras que são feitas 

minimiza o potencial educativo deste tipo de estratégia. As estratégias do tipo “depois da 

leitura” listadas devem ser encaradas como ferramentas: há o momento certo para cada uma 

delas. 
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3. GUIA DE PREPARAÇÃO DE AULAS DE LEITURA 

 

 

No capítulo anterior, vimos que ler é uma atividade de construção de sentidos que 

envolve um trabalho árduo, ativo e crítico por parte dos estudantes. Para ajudá-los nesta tarefa, 

o professor precisa apresentar e explicitar diferentes estratégias de leitura, tornando-as 

conscientes. 

Os quadros a seguir constituem o nosso “Guia de preparação de aulas de leitura”. Os 

três tipos de estratégias de leitura definem, nestes quadros, três momentos distintos para a aula: 

“antes da leitura” (Quadro 2), “durante a leitura” (Quadro 3) e “depois da leitura” (Quadro 4). 

Os quadros apresentam ainda os objetivos didáticos das atividades a serem preparadas, as 

perguntas que orientam o trabalho de preparação do professor e as perguntas que orientam o 

trabalho dos estudantes durante a aula. 
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Quadro 2 – Guia de preparação para “antes da leitura” 

Objetivos das atividades a serem 

preparadas 

Perguntas que orientam o 

trabalho de preparação do 

professor 

Perguntas que orientam o 

trabalho dos estudantes durante 

a aula 

Ativar os conhecimentos prévios 

dos estudantes sobre os assuntos 

abordados no texto 

Quais são as imagens que 

poderiam ativar os conhecimentos 

prévios dos estudantes sobre os 

assuntos do texto? 

Quais são as perguntas que posso 

fazer para ativar os conhecimentos 

prévios dos estudantes? 

Como posso incentivar os 

estudantes a elaborar suas próprias 

perguntas sobre os assuntos do 

texto? 

O que sabemos sobre o conteúdo 

do texto? 

O que sabemos pode ser útil? Por 

quê? 

Há alguma outra informação que 

pode nos ajudar a compreender o 

texto? 

Fazer com que os estudantes 

levantem objetivos para a leitura 

Quais são as perguntas que posso 

fazer para direcionar o 

estabelecimento de objetivos para 

a leitura? 

O que os estudantes devem fazer 

para sistematizar os assuntos desta 

leitura (resumos, esquemas, mapas 

conceituais, debates etc.)? 

Como posso incentivar os 

estudantes a elaborar outros 

objetivos para a leitura? 

Sobre o que vamos ler? 

Por que vamos ler? 

Fazer com que os estudantes 

elaborem hipóteses sobre o texto 

Quais são as orientações que posso 

dar para que os estudantes 

observem a organização gráfica do 

texto (títulos, subtítulos, 

ilustrações etc.)? 

Os objetivos levantados para a 

leitura geram algum tipo de 

expectativa em relação ao texto? 

O texto é dividido em quantas 

partes? 

Quais são, aparentemente, os 

assuntos dessas partes? 

Há ilustrações? Qual é, 

aparentemente, a relação dessas 

ilustrações com o texto? 

Quais são as informações do texto 

necessárias aos nossos objetivos 

de leitura? 

Quais são as informações que 

podemos considerar pouco 

relevantes para os objetivos que 

perseguimos? 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 3 – Guia de preparação para “durante a leitura” 

Objetivos das atividades a serem 

preparadas 

Perguntas que orientam o 

trabalho de preparação do 

professor 

Perguntas que orientam o 

trabalho dos estudantes durante 

a aula 

Promover a verificação das 

hipóteses construídas antes da 

leitura 

Devo ler o texto em voz alta para 

mostrar aos estudantes a pronúncia 

das palavras e o ritmo do texto? 

Devo solicitar aos estudantes a 

leitura em voz alta para avaliar a 

qualidade da mesma? 

Devo solicitar aos estudantes a 

leitura silenciosa para avaliar a 

autonomia da mesma? 

Quais são as características do 

texto didático7 que podem ser 

evidenciadas neste texto? 

Quais são os pontos em que a 

leitura pode ser interrompida para 

a realização de perguntas sobre a 

compreensão do texto? 

Que perguntas podem ser feitas 

nestes pontos? 

Qual é a ideia fundamental deste 

parágrafo? 

Podemos reconstruir a linha de 

raciocínio proposta nesta parte do 

texto? 

As ideias do texto fazem sentido? 

Nós concordamos ou discordamos 

dessas ideias? 

Qual poderia ser – por hipótese – o 

significado desta palavra 

desconhecida? 

O que poderíamos sugerir para 

resolver um problema apresentado 

pelo texto? 

É possível pensar em outros 

exemplos ou situações em que 

essa teoria se aplica? 

Qual será, provavelmente, o final 

deste texto? 

Há alguma conclusão que 

podemos extrair do que foi lido, 

mas não está explícita no texto? 

Como essa dedução pode ser feita? 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                             

7 As características do texto didático encontram-se no Quadro 1. 
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Quadro 4 – Guia de preparação para “depois da leitura” 

Objetivos das atividades a serem 

preparadas 

Perguntas que orientam o 

trabalho de preparação do 

professor 

Perguntas que orientam o 

trabalho dos estudantes durante 

a aula 

Desenvolver a habilidade dos 

estudantes de: (1) localizar as 

informações presentes no texto, 

(2) produzir inferências a partir do 

texto e (3) posicionar-se em 

relação ao texto 

Já existem atividades de pós-

leitura no texto? 

As atividades de pós-leitura 

possuem perguntas dos três tipos 

existentes (“resposta literal”, “para 

buscar e pensar” e “elaboração 

pessoal”)?8 

Que outras atividades de pós-

leitura os estudantes devem 

realizar (resumos, esquemas, 

mapas conceituais, marcar as 

partes importantes do texto, usar 

dicionários, fazer anotações nas 

margens etc.)? 

Quais são as principais 

informações presentes neste texto? 

Qual é o assunto central do texto? 

Por quê? 

Qual é a finalidade deste texto? 

Por quê? 

Quais são as partes do texto que 

precisamos verificar se foram 

compreendidas? 

Quais são as relações entre os 

elementos verbais e as imagens do 

texto? 

Qual é a relação do texto lido com 

outros textos que abordam o 

mesmo assunto? 

Qual é o posicionamento do autor 

sobre os assuntos do texto? 

Qual é o nosso posicionamento 

sobre os assuntos do texto? 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                             

8 Conforme a descrição feita em 2.3. Estratégias do tipo “depois da leitura”. 
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4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO GUIA 

 

 

Neste capítulo, exemplificaremos a utilização das recomendações do “Guia de 

preparação de aulas de leitura” (Quadro 3). Para tanto, utilizaremos o texto Entropia – 

Indisponibilidade da energia, presente no box “Física no contexto” do 2.o volume da coleção 

“Física contexto & aplicações”, de Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga. Em geral, esta 

coleção é bastante conhecida e utilizada pelos professores de Física. 

O texto escolhido é extenso e uma análise completa de seu conteúdo pode exigir várias 

horas-aula. No entanto, optamos por utilizá-lo devido à diversidade de seu conteúdo: novos 

conceitos, uso de fórmulas, aspectos culturais e históricos etc.. Ao utilizar este texto como 

exemplo para o uso das recomendações deste guia, nosso objetivo é ampliar o leque de 

possibilidades e de situações que podemos apresentar. Vale lembrar, no entanto, que os 

professores devem estar atentos para que o texto de Física a ser trabalhado seja compatível com 

o tempo disponível para a aula de leitura. 

Mas há um segundo motivo para a escolha deste texto: sua presença nas atividades de 

pesquisa da dissertação vinculada a este produto (MENDES, 2017). Na ocasião, oferecemos 

uma “oficina de estudos” sobre a Segunda Lei da Termodinâmica para duas turmas de 2.o ano 

do Ensino Médio, num colégio da rede particular de Belo Horizonte. Durante a oficina, os 

estudantes tiveram acesso a este texto e a maioria mostrou grandes dificuldades em interpretá-

lo. 

Por essa razão, passamos a descrever, a partir de agora, os passos para a preparação de 

uma aula de leitura com este texto. As Imagens 1, 2 e 3 das próximas páginas são reproduções 

das três páginas do livro que contém o texto. 
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Imagem 1 – 1.a página do texto “Entropia – Indisponibilidade de energia” 

 
Fonte: MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 132 
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Imagem 2 – 2.a página do texto “Entropia – Indisponibilidade de energia” 

 
Fonte: MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 133 
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Imagem 3 – 3.a página do texto “Entropia – Indisponibilidade de energia” 

 
Fonte: MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 134 
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Uma vez escolhido o texto para o trabalho com os estudantes, devemos preparar 

atividades para os três diferentes momentos de uma boa aula de leitura (o antes, o durante e o 

depois). Vale lembrar que as atividades do tipo “antes da leitura” e “durante a leitura” 

constituem os momentos da aula que devem ser conduzidos pelo professor. As atividades do 

tipo “depois da leitura” podem ser realizadas em sala de aula ou em casa, com ou sem a ajuda 

do professor. No entanto, o professor deve sempre discuti-las com os estudantes em outra aula. 

Em uma ou duas horas-aula, não há tempo para todas as sugestões que daremos a partir 

daqui. Por essa razão, as sugestões devem ser encaradas como possibilidades de trabalho com 

o texto e não como listas de atividades a serem realizadas. O professor deve estar atento se as 

atividades que preparou contemplam as “Perguntas que orientam o trabalho dos estudantes” 

presentes nos Quadros 2, 3 e 4. 

Conforme o Quadro 2, devemos, inicialmente, preparar atividades do tipo “antes da 

leitura”. Neste primeiro momento da aula, devemos perseguir três objetivos: (1) ativar o 

conhecimento prévio dos estudantes sobre os assuntos do texto, (2) fazer com que os estudantes 

levantem objetivos para a leitura e (3) fazer com que os estudantes elaborem hipóteses sobre o 

texto. 
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Para ativar o conhecimento prévio dos estudantes, podemos utilizar diferentes 

atividades. O Quadro 5 a seguir mostra algumas destas atividades e sua correspondência com 

as “Perguntas que orientam o trabalho de preparação do professor”. 

 

Quadro 5 – Sugestões de atividades para ativar o conhecimento prévio 

Perguntas que 

orientam o trabalho 

de preparação do 

professor 

Sugestões de atividades 

Quais são as imagens 

que poderiam ativar 

os conhecimentos 

prévios dos 

estudantes sobre os 

assuntos do texto? 

O título do texto é apresentado aos estudantes (“Entropia – Indisponibilidade de 

energia”), mas não permitimos, a princípio, que os estudantes abram o livro ou 

tenham acesso ao texto. Em seguida, mostramos imagens de um pêndulo que oscila 

e, eventualmente, para. Ou imagens de uma tacada num jogo de sinuca: as bolinhas 

se movimentam, sofrem colisões e, eventualmente, param. Então, podemos perguntar 

aos estudantes: o que aconteceu com a energia cinética do pêndulo (ou das 

bolinhas)? Podemos dizer que essa energia se tornou indisponível? 

Quais são as 

perguntas que posso 

fazer para ativar os 

conhecimentos 

prévios dos 

estudantes? 

O título do texto é apresentado aos estudantes (“Entropia – Indisponibilidade de 

energia”), mas não permitimos, a princípio, que os estudantes abram o livro ou 

tenham acesso ao texto. Em seguida, fazemos as seguintes perguntas aos estudantes: 

qual é o significado da palavra “entropia”? Alguém consegue utilizar essa palavra 

numa frase? Qual é o sentido de “entropia” na frase elaborada? Alguém consegue 

dar exemplos de situações onde há energia de qualquer tipo, mas ela se encontra 

indisponível? 

Como posso 

incentivar os 

estudantes a elaborar 

suas próprias 

perguntas sobre os 

assuntos do texto? 

Permitimos que os estudantes abram o livro ou tenham acesso ao texto. Solicitamos 

uma leitura inspecional, isto é, uma “passada de olhos” no texto (nos subtítulos, nos 

negritos, nas imagens etc.). Em seguida, solicitamos aos estudantes que fechem o 

livro ou guardem o texto. Depois, pedimos a eles algumas previsões ou perguntas 

sobre o texto que será lido, baseadas somente na leitura inspecional. As previsões ou 

perguntas podem ser anotadas para posterior utilização 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



 24 

O Quadro 6 apresenta algumas estratégias para que os estudantes levantem objetivos 

para leitura, bem como sua correspondência com as “Perguntas que orientam o trabalho de 

preparação do professor”. 

 

Quadro 6 – Sugestões de atividades para o levantamento de objetivos 

Perguntas que orientam o 

trabalho de preparação do 

professor 

Sugestões de atividades 

Quais são as perguntas que 

posso fazer para direcionar o 

estabelecimento de objetivos 

para a leitura? 

Permitimos que os estudantes abram o livro ou tenham acesso ao texto. 

Solicitamos uma leitura inspecional, isto é, uma “passada de olhos” no texto 

(nos subtítulos, nos negritos, nas imagens etc.). Em seguida, perguntamos 

aos estudantes: qual é a relação dos assuntos deste texto com o que já 

sabemos sobre Termodinâmica? Há, aparentemente, algo de novo sobre a 

Termodinâmica neste texto? 

O que os estudantes devem 

fazer para sistematizar os 

assuntos desta leitura 

(resumos, esquemas, mapas 

conceituais, debates etc.)? 

Após uma leitura inspecional, sugerimos aos estudantes que, devido ao 

grande número de informações e novos conceitos presentes no texto, 

deveremos sistematizá-lo por meio de um mapa conceitual 

Como posso incentivar os 

estudantes a elaborar outros 

objetivos para a leitura? 

Após uma leitura inspecional, perguntamos aos estudantes como faremos 

para sistematizar as ideias contidas neste texto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



 25 

Para finalizar o momento “antes da leitura”, apresentamos a seguir, no Quadro 7, 

algumas sugestões de atividades para que os estudantes elaborem hipóteses sobre o texto. O 

quadro também relaciona essas sugestões com as “Perguntas que orientam o trabalho de 

preparação do professor”. 

 

Quadro 7 – Sugestões de atividades para a elaboração de hipóteses 

Perguntas que orientam o 

trabalho de preparação do 

professor 

Sugestões de atividade 

Quais são as orientações que 

posso dar para que os 

estudantes observem a 

organização gráfica do texto 

(títulos, subtítulos, ilustrações 

etc.)? 

Podemos ajudar os estudantes a fazer uma leitura inspecional do texto. Os 

subtítulos do texto, por exemplo, indicam que ele possui 5 partes: 

“Irreversibilidade e desordem em um processo natural”, “Outros exemplos”, 

“Entropia”, “Princípio de aumento da entropia” e “A ‘morte térmica’ do 

Universo”. Além disso, há três imagens ao longo do texto. Na primeira, um 

homem agita um pote com bolinhas de diferentes cores. Devemos perguntar 

aos estudantes se há alguma relação entre essa imagem e o primeiro 

subtítulo. A segunda imagem é uma foto de Rudolf Clausius. Devemos 

perguntar aos estudantes sobre os motivos que levaram os autores do texto a 

disponibilizar esta foto. A terceira imagem consiste em figuras extraídas de 

outra obra. Devemos perguntar aos estudantes se é possível descobrir 

rapidamente que obra é esta e o que essas figuras estão fazendo no livro de 

Física. O texto ainda possui algumas fórmulas e dois destaques. Devemos 

perguntar aos estudantes sobre as razões para estes destaques 

Os objetivos levantados para a 

leitura geram algum tipo de 

expectativa em relação ao 

texto? 

Se o objetivo é construir um mapa conceitual após a leitura do texto, os 

subtítulos e/ou as palavras em negrito do texto podem ser anotadas para 

constituir as entradas deste mapa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a preparação de atividades para “antes da leitura”, devemos utilizar o Quadro 3 

para preparar as atividades do tipo “durante a leitura”. O objetivo deste momento da aula de 

leitura é fazer com que os estudantes verifiquem as hipóteses de leitura que construíram no 

momento anterior, isto é, antes da leitura. O Quadro 8 apresenta as sugestões de atividades para 

“durante a leitura” e suas relações com as “Perguntas que orientam o trabalho de preparação do 

professor”. 
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Quadro 8 – Sugestões de atividades para “durante a leitura” 

Perguntas que orientam 

o trabalho de preparação 

do professor 

Sugestões de atividades 

Devo ler o texto em voz 

alta para mostrar aos 

estudantes a pronúncia das 

palavras e o ritmo do 

texto? 

Devo solicitar aos 

estudantes a leitura em voz 

alta para avaliar a 

qualidade da mesma? 

Devo solicitar aos 

estudantes a leitura 

silenciosa para avaliar a 

autonomia da mesma? 

A “oficina de estudos” realizada com este texto9 mostrou que os estudantes têm 

enormes dificuldades para interpretá-lo (no contexto da pesquisa realizada). 

Nestes casos, a leitura em voz alta pelo professor é o mais recomendado. Além 

disso, se a qualidade da leitura em voz alta dos estudantes é muito heterogênea, 

não recomendamos a prática em que cada estudante é responsável por um 

parágrafo. Leitores com dificuldades podem quebrar o ritmo da leitura e 

dificultar a compreensão do texto. É bem verdade que o objetivo levantado para 

a leitura pode ser exatamente este: o aperfeiçoamento da leitura em voz alta. No 

entanto, é difícil imaginar um contexto em que este aperfeiçoamento seja o 

único objetivo da leitura na aula de Física. Por fim, ressaltamos que as 

atividades do tipo “antes da leitura” costumam promover a autonomia da leitura 

silenciosa. O professor deve avaliar o seu contexto escolar e tomar as decisões 

necessárias 

Quais são as 

características do texto 

didático que podem ser 

evidenciadas neste texto? 

As marcas do texto didático encontram-se listadas no Quadro 1. Todas elas 

estão presentes no texto “Entropia – Indisponibilidade de energia”. Se o 

professor pretende apresentar estas marcas com este texto, vale a pena marcá-las 

e explicá-las durante a leitura 

Quais são os pontos em 

que a leitura pode ser 

interrompida para a 

realização de perguntas 

sobre a compreensão do 

texto? 

Que perguntas podem ser 

feitas nestes pontos? 

Seguem alguns exemplos destes pontos no texto: 

• O segundo parágrafo do texto faz referência ao funcionamento de uma 

máquina térmica. Neste ponto, precisamos explicar ou relembrar o 

diagrama clássico para uma “máquina térmica”. Do contrário, os estudantes 

não compreenderão este parágrafo 

• A primeira imagem do texto pode ser encarada como uma síntese da 

primeira parte do texto (“Irreversibilidade e desordem em um processo 

natural”). Assim, durante a leitura, os estudantes podem ser convidados a 

explicar essa imagem com outras palavras 

• Ao final da segunda parte do texto (“Outros exemplos”), podemos solicitar 

aos estudantes que deem outros exemplos de degradação da energia 

• Ao final da terceira parte do texto (“Entropia”), podemos solicitar aos 

estudantes o cálculo da variação da entropia na fusão e na solidificação de 

certa massa de água. O levantamento de dados para este cálculo pode testar 

a compreensão desta parte do texto 

• Ao final da quarta parte do texto (“Princípio de aumento da entropia”), 

podemos calcular com os estudantes a variação da entropia da vizinhança 

do gelo fundente e mostrar que o aumento da entropia do gelo é maior que a 

diminuição da entropia do ambiente, resultando num aumento da entropia 

total 

• Na última parte do texto (“A ‘morte térmica’ do Universo”), podemos 

perguntar aos estudantes qual é a relação das imagens ao final do texto com 

o que é explicado no texto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, devemos utilizar o Quadro 4 para preparar atividades do tipo “depois da 

leitura”. O objetivo deste momento da aula é desenvolver a habilidade dos estudantes de: (1) 

                                                             

9 Para maiores informações, consulte o Capítulo 4 da dissertação vinculada a este produto (MENDES, 2017). 
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localizar as informações presentes no texto, (2) produzir inferências a partir do texto e (3) 

posicionar-se em relação ao texto. O Quadro 9 apresenta algumas sugestões de atividades e 

relaciona-as com as “Perguntas que orientam o trabalho de preparação dos professores”. 

 

Quadro 9 – Sugestões de atividades para “depois da leitura” 

Perguntas que orientam 

o trabalho de preparação 

do professor 

Sugestões de atividades 

Já existem atividades de 

pós-leitura no texto? 

A coleção “Física contexto & aplicações” possui, em geral, muitos exercícios de 

verificação de leitura. No entanto, o texto analisado, em especial, não é 

acompanhado por nenhuma atividade de pós-leitura. Sendo assim, a elaboração 

de algumas atividades faz-se necessária. Como vimos, Solé (1998) afirma que, 

em geral, “as perguntas que podem ser sugeridas sobre um texto guardam 

estreita relação com as hipóteses que podem ser geradas sobre ele e vice-versa”. 

Por essa razão, recomenda-se que os estudantes respondam às perguntas que se 

fizeram “antes da leitura” 

As atividades de pós-

leitura possuem perguntas 

dos três tipos existentes 

(“resposta literal”, “para 

buscar e pensar” e 

“elaboração pessoal”)?10 

Exemplos de “perguntas de resposta literal”: 

• O que é entropia? (Explique com suas próprias palavras.) 

• Como podemos calcular a variação de entropia de um sistema? 

• Considere a primeira imagem do texto. Se os quadrinhos dessa imagem 

fossem colocados na ordem inversa, eles continuariam a representar um 

fenômeno observável (ou provável)? Por que você pensa assim? 

Exemplos de “perguntas para buscar e pensar”: 

• Dê exemplos em que a entropia de um sistema (I) aumenta; (II) diminui e 

(III) permanece a mesma (exemplos diferentes dos citados no texto). 

Explique seus exemplos. 

• À medida que uma galinha desenvolve-se no interior de um ovo, seu 

organismo fica mais organizado, ou seja, sua entropia diminui. Responda: 

seres vivos violam a Segunda Lei da Termodinâmica? Explique sua 

resposta. 

• Responda: se você disser à sua mãe que a desarrumação do seu quarto é 

uma consequência inevitável da Segunda Lei da Termodinâmica, como ela 

poderia contra-argumentar? 

Exemplo de “perguntas de elaboração pessoal”: 

• Você pensa como o astrônomo francês Camille Flammarion que afirma que 

“a miserável raça humana morrerá pelo frio”? Por que sim? Por que não? 

Que outras atividades de 

pós-leitura os estudantes 

devem realizar (resumos, 

esquemas, mapas 

conceituais, marcar as 

partes importantes do 

texto, usar dicionários, 

fazer anotações nas 

margens etc.)? 

Se o objetivo é construir um mapa conceitual após a leitura do texto, os 

subtítulos e/ou as palavras em negrito do texto podem ser anotadas para 

constituir as entradas deste mapa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                             

10 Conforme a descrição feita em 2.3. Estratégias do tipo “depois da leitura”. 
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