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Resumo  
A leitura como atividade complexa envolvendo a decodificação e a compreensão, 
exige diversas habilidades do leitor, entre elas a autorregulação. Esse fenômeno está 
relacionado a estratégias cognitivas, metacognitivas, motivação e as experiências 
prévias do aluno. Os objetivos foram: promover a compreensão autorregulada da 
leitura do gênero textual tirinha ativando aspectos motivacionais na leitura, 
estimulando estratégias de pré-leitura, leitura e pós-leitura, compreendendo as 
reflexões proporcionadas pela leitura e avaliando os aspectos motivacionais e 
emocionais envolvidos no processo de aprendizagem e de leitura. Foi utilizado um 
roteiro com o gênero tirinha, abordando aspectos autorregulatórios da leitura e as 
sensações subjetivas presentes na leitura, por fim foi utilizado um jogo de palavras 
para proporcionar a autorreflexão e o reconhecimento das ações envolvidas na 
aprendizagem. Participaram 21 alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I de uma 
escola pública do município de Cambé, no estado do Paraná. Os resultados indicaram 
que houve melhora da motivação nesses alunos e uma melhor compreensão da 
autorregulação de sua aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Intervenção; Compreensão leitora; Autorregulação da 

aprendizagem. 

 

Introdução  

 

O presente artigo visa apresentar os resultados de uma intervenção 

significativa ofertada pelos pesquisadores como parte da disciplina do curso de 

Mestrado em Educação: “Autorregulação da aprendizagem: Da teoria a possibilidades 

de intervenção”. Essa intervenção foi pensada para se observar a consonância entre 

teoria e prática da aprendizagem autorregulada no contexto dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Assim, houve a apresentação dos conceitos pela professora da 

disciplina, em seguida foram divididos textos que abordavam a temática da 
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autorregulação, onde os alunos puderam escolher temas para apresentação. Depois, 

foi proposta pela professora uma atividade de intervenção, a turma aceitou a ideia e 

cada dupla escolheu um público de preferência ou de conveniência, como alguns dos 

alunos já trabalhavam com determinado público, tanto na educação básica, como na 

educação superior. A atividade foi realizada em dupla, da qual os estudantes optaram 

em realizar a ação na turma em que um deles já atuava como professor, na rede 

municipal de ensino da cidade de Cambé. 

 

Objetivo 

 

 Promover a compreensão autorregulada da leitura do gênero textual tirinha 

ativando aspectos motivacionais no ato de ler; 

 

Metodologia 

 

A pesquisa surgiu como proposta da disciplina: “Autorregulação da 

aprendizagem: Da teoria a possibilidades de intervenção” do Mestrado em Educação 

da Universidade Estadual de Londrina, ministrada pela Professora Doutora Paula 

Maria Zedu Alliprandini. Como parte prática da disciplina os alunos deveriam realizar 

uma intervenção em qualquer contexto de ensino envolvendo atividades de 

desenvolvimento da autorregulação. Foram escolhidos como participantes os alunos 

de um dos pesquisadores. Participaram 21 alunos do 2º ano de uma escola pública 

de Ensino Fundamental do município de Cambé, no estado do Paraná. 

O planejamento foi realizado durante a disciplina, com orientações da 

professora, assim foi pensado o tema a ser abordado, o público alvo, o roteiro a ser 

utilizado, as datas e o cronograma das atividades. Foram utilizados para tal finalidade 

um texto impresso do gênero tirinha da Turma da Mônica, um roteiro elaborado com 

10 atividades e o jogo das fichas construído pelos próprios pesquisadores que 

praticaram a intervenção, contendo os passos para a promoção da autorregulação e 

da compreensão da leitura dos alunos. Após o embasamento teórico ofertado pela 

disciplina, houve a proposta de intervenção dessa prática.  
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Referencial teórico 

 

A autorregulação é compreendida como um processo de 

estruturação, monitoramento e avaliação pelo qual o aluno passa durante sua 

aprendizagem. Esse processo pode envolver características como autoconhecimento, 

controle do pensamento, domínio emocional, autorreflexão e a mudança de 

comportamentos do estudante (ZIMMERMAN; SCHUNK, 2011). Assim, diversas 

pesquisas buscam entender como é possível desenvolver a autonomia em alunos por 

meio da regulação da sua aprendizagem, pois a partir desse processo o aluno poderia 

desenvolver um aprendizado de qualidade, por meio de comportamentos, crenças 

pessoas, emoções, motivação e relações interpessoais favoráveis (GANDA; 

BORUCHOVITCH, 2018). 

 A leitura é uma habilidade muito complexa para o sujeito, visto que 

requer a significação de um registro gráfico mediante uma análise reflexiva que resulta 

na compreensão. É preciso o uso de estratégias para que ocorra a relação com o que 

está sendo lido e conseguir reconhecer algum sentido (JOLY; ISTOME, 2008). Nessa 

perspectiva, Piovezan e Castro (2008) salientam que para se tornar um leitor 

competente é necessário desenvolver habilidades para a decodificação da escrita 

destacando todo o processo de alfabetização envolvido para que assim possam 

utilizar melhores estratégias que possibilitam uma compreensão coerente do texto. 

Ao considerar a leitura como um dos saberes mais significativos por 

desenvolver habilidades para a compreensão da vida cotidiana, a escola sistematiza 

esses conhecimentos. Essa apropriação deve ocorrer mediante a oferta de textos em 

diversos gêneros dos quais possibilitem aos alunos a aquisição da leitura por meio da 

codificação e decodificação de códigos que visam a promoção do indivíduo em ações 

reflexivas e críticas em sua atuação social. A aprendizagem desses conhecimentos 

relevantes, por sua vez, acontece no Ensino Fundamental por meio da concretização 

dessas habilidades mediante os níveis de escolarização que são percorridos pelo 

indivíduo (OLIVEIRA; et al, 2012; OLIVEIRA; SANTOS; ROSA, 2016; MENDONÇA; 

2010). 

Levando em conta a complexidade do ato de ler, Boruchovitch e 

Gomes (2019) afirmam ser um processo de aprendizagem que depende de fatores 

cognitivos, afetivos-motivacionais, socioculturais e demais contextos de 

aprendizagem do aluno. A atividade de linguagem já é utilizada pelo sujeito antes de 
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chegar a escola, no entanto, durante as etapas de escolarização, iniciando-se pela 

Educação Infantil, desenvolve-se os recursos linguísticos básicos para a aquisição e 

desenvolvimento da leitura. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental que, segundo 

Mota (2009), apresenta-se como período de ensino e de aprendizagem formal pelo 

progresso da leitura e da escrita, dependem dos fatores de vivências e experiências 

significativas que, por sua vez, são consideradas aprendizagens informais. 

A compreensão autorregulada em leitura de acordo com Boruchovitch 

e Gomes (2019) é um conceito criado por Hacker (1998). Envolve tanto os processos 

cognitivos e metacognitivos como a motivação e as experiências anteriores no ato de 

ler. A escola nessa ação possui um papel fundamental, visto que é por meio dela que 

se forma o leitor motivado, reflexivo, estratégico, competente e crítico. 

Segundo autores como Dembo (2000), Gomes e Boruchovitch (2011), 

entre outros, o ensino de estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura se 

mostram significativas no ato de promover a compreensão autorregulada em leitura. 

Considera-se que as estratégias de aprendizagem modelam a autorregulação, no 

entanto, elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis no momento da aquisição do 

conhecimento. Essas variáveis que se expressam mediante as estratégias de 

aprendizagem estão intensamente relacionadas à motivação e as crenças de 

capacidades de aprender do indivíduo (GANDA; BORUCHOVITCH, 2018). 

Nesse contexto, os estudos de Boruchovitch e Gomes (2019) 

apontam a utilização de estratégias específicas de leitura e a necessidade dos 

professores conhecerem essas estratégias para que utilizem em suas aulas. Assim, 

as autoras destacam as estratégias do período posterior da leitura, durante ela e 

depois dela para uma melhor compreensão do ato de ler. No momento prévio à leitura 

estão presentes a importância de definir o objetivo da leitura, com o planejamento de 

onde, quando e como a atividade será realizada, a exploração dos elementos do livro 

ou texto, como a capa, contracapa, ilustrações, realizar antecipações, formular 

hipóteses, questionamentos. Com toda essa ação prévia, os conhecimentos são 

acionados acerca de características presentes do que será lido possibilitando 

informações sobre o tema. 

Durante a leitura, faz-se necessário o uso de estratégias cognitivas 

como destacar partes do texto quando se é algo longo e difícil de compreender, e as 

estratégias metacognitivas para o monitoramento dessa leitura realizando o 
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questionamento da própria compreensão, para que ocorra a construção de 

significados. No último momento, depois da leitura é indicado que se usem as 

estratégias cognitivas de rever o texto, fazer resumos que contribuem para sintetizar 

o conhecimento elaborado. E para que seja relevante a interpretação de texto, é 

importante o autoquestionamento, por meio de problematizações e reconhecimento 

da ideia principal (BORUCHOVITCH; GOMES, 2019). 

Considerando o construto da autorregulação, define-se o papel ativo 

do indivíduo e do meio por ações motivadoras, de esforço do próprio aprendiz e 

ambiente que contribuem e oportunizam o desempenho necessário (VEIGA SIMÃO; 

FRISON, 2013). Assim, o desenvolvimento de um leitor autorregulado e crítico se 

realizam por meio de um processo longo, construído pelos vários anos de 

escolaridade e pela atuação do professor em utilizar estratégias que possibilitem essa 

evolução reflexiva do aluno (BORUCHOVITCH; GOMES, 2019).  

 

Resultados e Discussão  

 

A intervenção foi desenvolvida por um planejamento realizado a partir 

da sequência didática do gênero textual tirinha já construída pela professora da turma. 

Com isso a ação aconteceu mediante a apresentação de uma tirinha da Turma da 

Mônica aos alunos e como primeiro momento da intervenção, foi realizado a 

preparação da leitura permeada por questionamentos para a ativação dos 

conhecimentos: 

 Para que ler este texto? 

 O que eu já sei sobre esse tipo de texto? 

 O que eu ainda gostaria de saber sobre eles? 

 

Imagem encontrada em: https://twitter.com/turmadamonica/status/1165396848170983424 

https://twitter.com/turmadamonica/status/1165396848170983424
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Após esse momento de pré-leitura, a professora lançou uma questão 

desencadeadora para a realização da próxima etapa que se destina a leitura do texto. 

 O que se deve fazer antes da leitura? 

Por meio desse questionamento esperou-se que os alunos 

conseguissem entender a necessidade da atenção para este momento de leitura 

como forma de facilitar sua compreensão do texto. Desse modo, foi pedido para que 

os alunos fizessem a leitura silenciosa do texto e a seguir respondessem a primeira 

pergunta do roteiro: 

1)  Na primeira leitura você conseguiu entender o assunto do texto?  

SIM             MAIS OU MENOS              NÃO 

Após a leitura silenciosa, e a resposta da pergunta no roteiro, a 

professora questionou coletivamente o que entenderam e o que não entenderam 

sobre o texto. Assim, foi feita a proposta de releitura do texto de forma coletiva e em 

seguida a compreensão oral mediada pela professora com perguntas sobre o assunto 

abordado. Depois desse momento, os alunos deveriam voltar-se novamente ao roteiro 

e então responder as seguintes questões: 

2) Após a leitura coletiva do texto você entendeu melhor? 

 SIM        MAIS OU MENOS           NÃO 

 

3) Você gostou do texto? Sim ou não? Por que? 

4) Reescreva o texto com suas palavras.  

(Nesta atividade a professora colocará no quadro questões que poderão 

contribuir para a reescrita da história e que a narrativa tenha inicío, meio e 

fim.) 

Com o trabalho de compreensão da leitura realizado e apresentado 

pelas questões anteriores, foi abordado sequencialmente 6 questões das quais 

estariam presentes no roteiro e que contribuiriam para a reflexão metacognitva e 

motivacional do aluno. 
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5) Você achou o entendimento desse texto dificíl? Por que? 

6) Você está gostando de estudar sobre tirinhas? Conte pra mim. 

7) Escreva 3 ações que você precisa para compreender melhor um texto. 

8) Como você avalia a sua leitura? 

 BOA       MÉDIA           RUIM 

9) Como você se avalia como aluno? 

 BOM       MÉDIO           RUIM 

10)  Como você se sentiu fazendo a leitura? 

 BEM      MAIS OU MENOS          MAL 

A coleta foi feita por meio da aplicação do roteiro construído pelos 

pesquisadores junto à tirinha que seria trabalhada nas aulas seguintes para contribuir 

com a compreensão da leitura dos alunos e a motivação para o ato de ler. Como última 

etapa da intervenção, os alunos participaram de um jogo de perguntas que possibilitou 

a observação da autorreflexão e reconhecimento das ações que envolvem a 

aprendizagem efetiva. A ação ocorreu em três etapas que permitiram a apresentação 

desses conhecimentos no decorrer da proposta das atividades em aulas de 

aproximadamente duas horas cada.  

A intervenção planejada iniciou no primeiro dia mediante a abordagem 

da tirinha apresentada anteriormente no desenvolvimento da atividade. Esse gênero 

textual já estava sendo estudado há aproximadamente duas semanas pelos alunos e 

como forma de reconhecer a compreensão da leitura dos alunos e a ação reflexiva 

deles nesse momento a professora prosseguiu com a mediação da pré-leitura, da qual 

os alunos foram muito participativos e levantaram bastante características aprendidas 

sobre o gênero e por meio da questão “o que eu ainda gostaria de saber?” Reforçaram 

querer ver mais tirinhas do Théo, do Kevin, além da Turma da Mônica. 

Em seguida, foi lançada a pergunta “O que se deve fazer para realizar 

uma boa leitura?” que resultou na resposta “prestar a atenção” de forma bastante 
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automática, porém não tão consciente. Assim, foi pedido aos alunos que fizessem 

uma primeira leitura silenciosa do texto e depois realizassem a primeira questão do 

roteiro. Muitos deles no momento da atividade afirmaram sua compreensão do texto 

pintando a carinha que representava que entendeu o texto, principalmente os alunos 

que ainda não são alfabetizados. No entanto, a onomatopeia expressada no 2º 

quadrinho apresentava uma nova característica ainda não trabalhada com os alunos, 

podendo mostrar alguma falta de entendimento. 

Em um próximo momento, foi feita a leitura coletiva com entonação 

para que se enfatizasse o significado da expressão e da compreensão do texto. Após 

essa leitura, algumas crianças expressaram “ah, agora entendi!” confirmando a falta 

de compreensão na primeira leitura, porém suas respostas demonstravam sua 

compreensão efetiva. Na segunda questão, as respostas se mostraram mais 

verdadeiras, mas ainda não tão reflexivas.  

As questões três e quatro foram apresentadas em seguida para que 

os alunos pudessem expressar realmente o conhecimento que obtiveram nesse 

momento da leitura. Assim, uma das questões abordava se eles tinham gostado do 

texto e o porquê, e a outra era a reescrita do texto com as palavras deles. Como são 

alunos de alfabetização, a escrita ainda é bem limitada, no entanto, apresenta na 

singularidade de cada um, um pouco do entendimento da temática da tirinha, mas não 

uma reescrita do texto em si. Essa primeira etapa do roteiro foi finalizada na questão 

4 e por meio dessa intervenção, a professora continuou a aula enfatizando mais 

características do gênero e questões gramaticais. 

O segundo momento da intervenção foi realizado de acordo com o 

cronograma, mediante o desenvolvimento da aula que iniciou com uma interpretação 

da mesma tirinha apresentada no roteiro. A professora então retomou o assunto do 

roteiro explicando que iriam realizar uma segunda parte daquela prática, assim 

entregou novamente a folha para eles e deu sequência nas questões 5, 6 e 7 

realizando a leitura e explicando a tarefa proposta. Para elaborar as respostas das 

questões os alunos utilizaram poucos minutos, sendo feitas uma por vez, de forma 

coletiva e esperando o término de todos para prosseguir para a próxima questão. Os 

alunos apresentaram bastante autonomia nessa tarefa, no entanto, não revisavam 

sua escrita para a conferência da atividade. 
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As questões 8, 9 e 10 que mais uma vez enfatizavam questões 

autorreflexivas que eram respostas apontadas pelas carinhas, foram as últimas do 

roteiro. Na aplicação dessas questões notamos uma melhor conduta dos alunos 

perante o roteiro, visto que, conseguiram pensar com mais clareza em seu rendimento 

e suas atitudes no momento da aprendizagem. 

A utilização dessa estratégia de intervenção possibilitou o 

conhecimento dos alunos em suas ações reflexivas, e o processo dessa 

aprendizagem deles no olhar da professora, que viu essa ação como forma de 

melhorar a relação e a motivação dos alunos mediante o conhecimento. No fim da 

aplicação do roteiro a professora deu um feedback da importância dessa ação 

realizada por eles principalmente para o rendimento escolar. 

Finalizando essa intervenção, no terceiro dia, após mais uma aula 

sobre o gênero tirinha, a professora apresentou o Jogo das fichas, no qual eram 

apresentadas perguntas espalhadas de forma aleatória que deveriam ser retiradas 

por eles, uma por vez, pegando para ler em voz alta a questão escolhida e 

respondendo para a turma que também contribuía com as respostas. 

Com isso, por meio da intervenção realizada, notou-se o despreparo 

dos professores em compreender a relevância com tais propostas no cotidiano 

escolar. Os alunos se apresentam ainda apenas como receptores de conteúdos 

sistematizados, e o movimento de autorreflexão é praticamente anulada no cotidiano 

escolar. Ao realizar as atividades, a insegurança de mostrar que não compreendeu o 

texto após a primeira leitura silenciosa foi bastante significativa, assim identificou-se 

questões motivacionais que implicam nessa aprendizagem.  

No geral, essa ação surtiu um grande efeito motivacional para a turma 

que se empenhou progressivamente durante a realização da tarefa e conseguiu ter 

um melhor olhar para sua aprendizagem expondo essas mudanças no decorrer da 

intervenção.  

 

Conclusões  

 

É possível perceber que a intervenção alcançou seus objetivos: houve 

a promoção da compreensão autorregulada da leitura do gênero textual tirinha por 

meio dos aspectos motivacionais da leitura. As estratégias de pré-leitura, leitura e pós-
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leitura foram estimuladas, assim como a compreensão das reflexões proporcionadas 

pela leitura. E por fim, também aconteceu a avaliação dos aspectos motivacionais e 

emocionais envolvidos no processo de aprendizagem e de leitura. As limitações da 

pesquisa envolvem o pouco tempo de realização, a quantidade pequena de alunos 

participantes, a escolha inadequada de um texto com onomatopeia, um conceito 

desconhecido pelos alunos e a dificuldade de aprofundamento e desenvolvimento da 

intervenção frente a necessidade da professora regente ter que continuar a matéria 

dos alunos, a fim de não proporcionar atrasos no conteúdo da escola.  

Foi possível observar também que as crianças participaram da 

atividade com entusiasmo, compreenderam as características do gênero tirinha e 

expressaram bem quais foram os sentimentos despertados antes e depois da leitura, 

nas atividades é possível perceber a sinceridade na autoavaliação, o que permite 

concluir que propostas como essa devem fazer parte das estratégias de ensino do 

professor de modo que o aluno se perceba como responsável e protagonista do seu 

aprendizado mediante o reconhecimento do aprender a aprender, tornando-se mais 

autorregulado para a leitura no decorrer dos anos de escolaridade. 
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