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Considerações Iniciais

 O texto é uma ponte de conhecimento, e através

dos discursos nele contido, que as relações

entre o homem e o mundo se intensificam.

 O armazenamento, checagem de informações

processamento, e análise ocorridas na memória

permite:

significar o mundo e recria-lo,

externar pensamentos e emoções,

transcender de uma situação concreta,

refletir as idéias

projetar o futuro



Memória, Texto e Leitura 

 A mente humana, através da memória
adquire, armazena, retém, evoca, e transmite
várias informações em milésimos de
segundos.

 Para haver assimilação de uma
representação textual se faz necessário :

1.Acessar a memória em níveis de conhecimento
linguístico, estrutural, temático.

2.Analisar os aspectos implícitos, contextuais e as
relações estabelecidas dos assuntos com o
mundo real.

3.Demonstrar domínio afetivo (interesse, atitude,

empenho, proximidade...)



O momento da leitura não corresponde

somente ao instante da decodificação textual
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Os Níveis de Memória 

 O limite de amplitude da memória em nível de tempo classifica em:

Memória Sensorial ou Imediata - está relacionada ao primeiro

estímulo, o ponto de chegada, percebida pelos sentidos, da

informação recebida.

Memória Primária ou Memória de Curto Prazo (MCP) -

envolve o processamento funcional de informações que duram

alguns segundos, minutos ou enquanto o indivíduo estiver

trabalhando sobre determinada leitura atuando em dados

verbalmente decodificados.

Memória de Longo Prazo (MLP) - responsável pelo

armazenamento de informações essenciais relativas as

funções básicas do cotidiano (falar, comer, correr, ler, andar,

escrever...)

Secundária - duração variável – minutos, semanas, anos

Terciária - duração “permanente”



O Processamento Textual

 É através do processo mnemônico que os seres

humanos estão predispostos a desempenhar operações

intelectuais.

 Alguns tipos de Memória de Longo Prazo (MLP):

1. Memória de Procedimento - informações

operacionais (manual)

2. Memória de Habilidades - associada às ações

motoras

3. Memória Declarativa – recordação de

acontecimentos gerais

4. Memória Autobiográfica ou Episódica -

recordação de fatos pessoais.

5. Memória Semântica ou Léxica Relacionada –

relacionada às propriedades da linguagem.



Considerações Finais

 A leitura envolve um processo
cognitivo complexo. Para ler e
interpretar textos a memória é
ativada desde o nível sensorial ao
mais altos níveis da monitoração
consciente e inconsciente.

 O leitor precisa adaptar e renovar
as informações constantemente
para interpretar novos textos.

 Para aumentar o repertório de
informações é preciso que faça
uma monitoração consciente
através da leitura.


