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O que é leitura? O que é ler? 

 

 Esta aula será sobre as estratégias de leitura que podemos usar para 

ler um texto. Sim, existem estratégias para nos ajudar a ler e sim, você poderá 

usá-las no ENEM. Mas antes de apresentá-las à vocês, vamos pensar juntos 

sobre o que é leitura e o que é ler. 

 Faça este exercício antes de continuar a ler a aula, responda para você: 

O que é leitura? O que é ler? 

 

Fonte: http://conodescripciongrafica.blogspot.com/2018/03/pera-que-espera.html 

Muito bem! Agora podemos continuar. 

 Sempre lemos por alguma razão, para alguma finalidade: você está 

lendo esta aula escrita para aprender sobre as estratégias de leitura e estudar 

para o ENEM; você lerá a prova do ENEM para responder as questões para 

entrar na faculdade; você lê o jornal para se informar. 

 O que é ler, então? Ler é compreender e interpretar textos escritos, é 

uma interação entre o leitor e o texto, segundo Solé. A leitura não se restringe 

apenas ao que entendemos ao ler as palavras, ler também é compreender o 

que está sendo transmitido. Como exemplo trouxemos a pera lá em cima, não 

entendemos o texto só pelas palavras, mas usamos a imagem também. Outro 

exemplo são as crianças pequenas, quando pegam um livro com gravuras, 

antes de serem alfabetizadas elas leem as gravuras, as figuras. Lemos o 

tempo lá fora para escolhermos o que vestir, lemos o relógio para sabermos 

quando sair. 

 E a leitura, o que é? A leitura é justamente o ato de ler, é o encontro, 

interação do leitor com o texto, é um tipo de comunicação. A leitura nos 

http://conodescripciongrafica.blogspot.com/2018/03/pera-que-espera.html


 

proporciona conhecimentos e experiências, nos ajuda a nos comunicarmos 

melhor, aumenta o vocabulário e nosso senso crítico. Ao interagirmos com o 

texto, podemos discordar ou não do que lemos. 

 A leitura é importante para podermos compreender e em seguida 

aprender. 

LER  COMPREENDER  INTERPRETAR  APRENDER 

 Saber algumas estratégias de leituras e o gênero do texto que queremos 

ler, compreender e interpretar nos ajudará muito na resolução das questões do 

ENEM e na interpretação de qualquer outro texto que lermos na vida. O mais 

importante ao ler é entender o que está escrito, decodificar. Em primeiro lugar 

podemos e devemos usar para nossa leitura e compreensão, o contexto em 

que o texto está sendo empregado e em segundo lugar usar os nossos 

conhecimentos prévios sobre o assunto. 

 A leitura é sempre mais fácil quando é de nosso interesse, mas também 

podemos torná-la um hábito para não termos que depender dos nossos gostos, 

para termos mais facilidade para ler e aprendermos a gostar. Além disso, é 

importante ao tentarmos criar o hábito de leitura respeitarmos nosso nível de 

aprendizado. 

 
Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Livros/noticia/2016/01/20-tirinhas-sobre-paixao-por-livros.html 
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Estratégias de Leitura I 

 

No ensino de línguas estrangeiras, as estratégias de leitura são uma 

forte aliada dos “novos falantes”. Para Pearson (apud Pinzás, 1997), a 

compreensão na leitura depende de dois tipos de fatores: de conteúdo e 

de processos. O primeiro subdivide-se também em dois: as estruturas do 

conhecimento da memória semântica, ou seja, nosso banco de informações 

que permite uma melhor compreensão de textos sobre temas já conhecidos ou 

que temos conhecimento prévio; o outro fator de conteúdo é o que influi sobre 

a compreensão, pois é o conhecimento da estrutura de texto conforme seu 

gênero literário; seria a visão geral do texto. O segundo fator, o de processos, 

refere-se ao momento em que o leitor dispõe-se a processar o que lê, inclui-se 

aí a atenção, a codificação, a inferência, o depósito de memória e evocação. 

No ato de ler, o nosso cérebro realiza processos conscientes e 

processos inconscientes; essas são processos cognitivos, involuntários ao 

indivíduo, enquanto aquelas são as atividades metacognitivas nas quais há 

intencionalidade e ação do leitor, no sentido de facilitar a leitura. 

Portanto podemos dizer que há, ainda que mínima, uma diferença 

entre cognição e metacognição, pois a primeira se dá quando estamos lendo 

normalmente e a segunda, quando percebemos que não estamos entendendo 

alguma coisa e fazemos algo para resolver essa situação, ou seja, temos uma 

intenção, agimos conscientemente. Assim, podemos dizer também que 

a metacognição são atividades planejadas, reflexivas e intencionais. 

Para Van Dijk e Kintsch (apud Colaço, 2000) o termo estratégia refere-se 

à “ideia que um agente tem acerca da melhor forma de atuar com finalidade de 

alcançar uma meta”. Então as estratégias de leitura são as ações do leitor em 

relação ao que lê, como ele realiza a leitura, se faz anotações, se faz resumos, 

se destaca só o que o interessa, ou só o que não entendeu, enfim, é a 

manipulação do texto. 

Anne Brown (apud Colaço, 2000) apresenta uma tipologia de estratégias 

de leitura: as de aprendizagem e as de comunicação. As estratégias de 

aprendizagem referem-se à memória e têm por finalidade a aprendizagem, 

enquanto as estratégias de comunicação referem-se à produção de 



 

mensagens com finalidade consciente de comunicar uma determinada 

mensagem para um determinado momento. 

Em uma visão de leitura como um processo de cognição e 

metacognição, é imprescindível termos bem claros esses dois conceitos, porém 

trataremos aqui das estratégias metacognitivas de leitura. 

         O’Malley (apud Colaço, 2000) aponta as estratégias de leitura, 

vejamos três delas que consideramos as mais apropriadas: 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

          

Foucambert (apud Colaço, 2000) coloca que ler requer estratégias 

sempre, pois é associar nosso conhecimento prévio às novas descobertas que 

encontraremos em nossas leituras. Assim, tendo estratégias eficientes, nossa 

leitura também assim o será, seja em textos de nossa língua materna ou de 

uma segunda língua. 

Quanto às estratégias, podemos afirmar que quanto mais e melhor às 

utilizamos, melhor será nosso desempenho como leitores. O bom leitor usufrui 

 Organizadores antecipatórios ou elementos contextualizadores: têm a 

função de antecipar ao leitor o assunto principal do texto, ou seja, contextualizar. São 

elementos como título, subtítulo, legendas, gravuras, gráficos, destaques, data, fonte, 

local de publicação, entre outros. 

 

Atenção seletiva: o leitor seleciona ideias relevantes no texto, de acordo 

com seus objetivos previamente estabelecidos, então ele faz resumos, sublinha, faz 

esquemas, ignora palavras ou frases não entendidas, ou seja, ocupa-se somente 

com aquilo que chamou sua atenção, tudo em um mesmo texto. Aí se encontra a 

diferença entre atenção dirigida e atenção seletiva. A primeira é o direcionamento 

da atenção de um texto para outro, enquanto a segunda é a seleção de ideias 

dentro de um mesmo texto. 

 

Auto-avaliação: é a ato de avaliar seu próprio desempenho como leitor ou o 

grau de satisfação com a leitura. Quando o leitor está entendendo bem, seus olhos 

têm um movimento rápido, mas, quando o entendimento está mais lento e o texto 

mais complexo, esse movimento tem ritmo mais lento. 



 

todas as estratégias no momento adequado, tornando-as suas “companheiras” 

de leitura, proporcionando uma interpretação coerente e, o mais importante, 

relacionado o texto lido com seu conhecimento prévio, ou seja, sua vida, o que 

faz cumprir a verdadeira função da leitura, seja em língua materna ou em 

língua estrangeira. 
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