
Estratégia de leitura – Contexto 

 

Esta é uma das principais estratégias de leitura que existem, e deve 

ser usada o tempo todo. 

A estratégia Contexto consiste na dedução do significado de 

palavras desconhecidas a partir das pistas que o próprio texto oferece. 

 Palavras isoladas não tem sentido, pois precisam estar inseridas em 

um contexto específico para que tenham algum significado. Veja como 

funciona. Por exemplo: 

O que significa manga? Alguns de vocês vão me dizer que manga é uma 

fruta, outros vão dizer que é uma parte de qualquer roupa que cobre o 

braço. Todos estão certos e errados! Pois manga só significa fruta ou parte 

da roupa se estiver inserida em um contexto, respectivamente nas frases – 

“Essa manga ainda está verde” e “A manga da camisa é curta demais”. Se a 

palavra estiver isolada, não há como sabermos seu significado, a não ser 

que consultemos um dicionário, que apresenta todos os significados 

possíveis da palavra. Aliás, se vocês só pensaram nesses dois significados 

para manga, observem o verbete do Dicionário Michaelis abaixo e vejam 

quantos significados existem para essa palavra em português: 

manga1 
sf (lat manica) 1 Parte do vestuário que cobre o braço, cingindo-o. 2 Chaminé de lampião. 
3 Mangueira de bomba. 4 Filtro afunilado, para filtrar líquidos. 5 Cada uma das redes 
quadrangulares da pesca da sardinha. 6 Ajuntamento, grupo, turma. 7 V manga de 
incandescência. 8 Tromba-d'água. 9 Chocalho grande. 10 O mesmo que mangueira3. 11 
Parte do eixo de um veículo que fica dentro da caixa de graxa. 12 Peça tubular destinada a 
ser enfiada sobre uma peça cilíndrica. 13 Bucha ou casquilho compridos. 14 Hoste de 
tropas. M.-da-praia: o mesmo que abaneiro. M. da rainha: paio recheado de língua ou 
lombo de porco. M. de acoplamento: dispositivo para ligar as extremidades de dois eixos e 
fazê-los rodarem juntos; também chamada casquilho de acoplamento e luva de 
acoplamento. M.-d'água: o mesmo que tromba-d'água. M. de colete, pop: coisa nenhuma, 
nada. M. de eixo, Mec: junta articulada, feita de modo a constituir-se num mancal para um 
volante de direção de automóvel, pivotado ao eixo e controlado em seu movimento giratório 
pela engrenagem de direção. M. de Hipócrates, fam: filtro em forma de saco. M. de 
incandescência: tubo de gaze impregnada de sais metálicos que, colocado sobre a luz, a 
torna mais intensa e brilhante. M.-de-veludo, Ornit: a) denominação antiga dada a um 
albatroz (Diomedea exulans); antenal; b) ave procelariiforme (Daption capensis), que se 
encontra nos mares do Cabo de Boa Esperança; pomba-do-cabo. M. de vidro: redoma 
estreita e alta. M.-larga: raça brasileira de cavalo de sela. M. perdida: manga larga, sem 
punho, e que não se ajusta ao braço. Estar em mangas de camisa: estar sem paletó ou 
veste análoga.  



manga2 
sf (malaiala mangâ) 1 O mesmo que mangueira (planta). 2 Fruta da mangueira. M.-da-
praia: o mesmo que abaneiro. M.-do-mato: planta ocnácea (Ouratea castanaefolia), 
também chamada farinha-seca. 

manga3 
sf (cast manga) 1 Pastagem cercada, para cavalos e bois. 2 Ramal da estrada de 
seringueiras. 3 Cercas divergentes a partir da porta do curral, para nele facilitar a entrada 
do gado. 4 Espécie de corredor feito de cercas, por onde o vaqueiro conduz, no sertão 
nordestino, o gado à aguada. 5 Espécie de corredor com paredes de varas, para guiar os 
bois a embarcar. 6 Parede de cerca que desce da beira até as asas dos currais de peixe, 
perpendicularmente ao rio. 7 Reg (Rio Grande do Sul) Linha formada por pessoas, a pé ou a 
cavalo, para obrigar a passagem de animais por determinado lugar, ou fazê-los entrar para 
a mangueira. M. da terra: seções da rede de cercar xaréu e serra. M. do calão: o mesmo 
que manga da terra. M. do meio: o mesmo que manga da terra. 

manga4 
sf O mesmo que manganela. 

 

Fonte: Dicinário Michaelis online: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=manga 

 

Portanto, não podemos e não devemos presumir um significado de qualquer 

palavra fora de um contexto.  

O contexto ajuda o leitor a deduzir o significado da palavra!  

Lembre-se disso quando estiver lendo um texto e se deparar com palavras 

que não conhece.  

Bom trabalho! 

Profa. Camila 

 

 

 


