
 

Dicas de Leitura II 

Utilização dos conhecimentos prévios 

A leitura vai além do texto e começa antes do contato com ele. 

A leitura só é possível com a utilização do conhecimento prévio do leitor. Para que a 
compreensão se dê, é necessário que o leitor traga à luz conhecimentos existentes, muitas 
vezes encobertos, mas que precisam ser ativados para que possam produzir sentido àquilo 
que se apresenta. A leitura é, portanto, um ato interativo, complexo, que se insere num 
contexto cultural. 

Sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor, não haverá compreensão. O 
conhecimento de mundo ou enciclopédico é o mais importante para a construção de sentido. 

Leia o texto abaixo e responda as questões.  

"Como gemas para financiá-lo, nosso herói desafiou valentemente todos os risos 
desdenhosos que tentaram dissuadi-lo de seu plano. "Os olhos enganam", disse ele, "um ovo 
e não uma mesa tipificam corretamente esse planeta inexplorado". Então as três irmãs fortes 
e resolutas saíram à procura de provas, abrindo caminho, às vezes através de imensidões 
tranquilas, mas amiúde através de picos e vales turbulentos. Os dias se tornaram semanas, 
enquanto os indecisos espalhavam rumores apavorantes a respeito da beira. Finalmente, sem 
saber de onde, criaturas aladas e bem vindas apareceram anunciando um sucesso 
prodigioso." 

1. Quem é o herói? 

2. Qual o seu plano? 

3. De que planeta se trata? 

4. Quais são suas irmãs? 

5. Quem eram os indecisos? 

6. Que rumores espalhavam? 

7. Quem eram as criaturas aladas? 

Confira as respostas na próxima edição.   

 

 



Respostas 

1. O herói é Cristóvão Colombo. 

2. Estando a serviço da Espanha, recebeu da rainha Isabel, a Católica, três navios e partiu em 
busca de um novo mundo. 

3. Planeta Terra. 

4. Santa Maria, Pinta e Nina. 

5. Os marinheiros, desanimados, queriam desistir da viagem. 

6. Acreditava-se que a Terra fosse plana e terminasse num abismo. 

7. Eram os pássaros que indicavam terra à vista. 

 

Como se vê, é necessário acionar o conhecimento prévio de mundo. 

 


