
Objetivo: Que tipo de pensamento essa rotina incentiva? 
Essa rotina ajuda os estudantes a descrever o que veem ou sabem e pede para construir explicações. Promove o 
raciocínio baseado em evidências  e convida os estudantes a compartilhar suas interpretações, incentivando-os a 
compreender alternativas e perspectivas múltiplas. 

Aplicação: Quando e onde posso usá-la? 
Esta é uma rotina de pensamento que pede aos estudantes que descrevam algo, como um objeto ou conceito, e então 
justificam sua interpretação com evidências. Como as perguntas básicas nesta rotina são flexíveis, é útil ao olhar 
para objetos como obras de arte ou artefatos históricos, mas também pode ser usada para analisar um poema, fazer 
observações científicas e hipóteses ou investigar ideias mais conceituais (ex; democracia). A rotina pode ser adaptada 
para uso com qualquer assunto e também pode ser útil para reunir informações sobre os conhecimentos prévios dos 
estudantes  ao introduzir um novo tópico.

Ponto de Partida: quais são boas dicas para iniciar e usar esta rotina? 
Na maioria dos casos, a rotina é utilizada para uma conversa em grupo em torno de um objeto ou tópico, mas também 
pode ser utilizada em pequenos grupos ou individualmente. Ao apresentar a rotina pela primeira vez, o professor 
pode estimular os estudantes a irem além,  fazendo perguntas de aprofundamento depois que estes apresentarem 
interpretações. Com o tempo, os estudantes  podem começar a justificar automaticamente suas interpretações com 
evidências, mesmo que isso não tenha sido pedido, e assim, os estudantes  começarão a internalizar a rotina.

As duas questões centrais dessa rotina podem ser variadas dependendo do contexto: O que você sabe? O que você vê 
ou sabe que o faz dizer isso? Antes dos estudantes apresentarem sua interpretação, pode-se formular uma pergunta 
descritiva. O que você vê? Ou o que você sabe? Ao utilizar essa rotina em uma conversa em grupo, pode ser necessário 
pensar em formas alternativas de documentação que não interfiram no fluxo da discussão. Uma opção é gravar as 
discussões da classe usando vídeo ou áudio. Escutar e observar o uso da linguagem de pensamento dos estudantes  
pode ajudar você a  a ver seu desenvolvimento.  As palavras e a linguagem dos estudantes podem servir como uma 
forma de registro que ajuda a criar uma rubrica com exemplos sobre o que constitui uma boa interpretação ou um 
bom raciocínio. Outra opção é construir um mural ou manter uma lista atualizada de explicações registradas na sala de 
aula. Conforme as interpretações se desenvolvem, observe as mudanças e faça uma discussão mais aprofundada sobre 
essas novas explicações. Essas listas também podem convidar a novas investigações e pesquisas de evidências. Outras 
opções para o trabalho em grupo e individual incluem os estudantes  documentando suas próprias interpretações por 
meio de esboços, desenhos, modelos e escrita, os quais podem ser exibidos e revisitados em sala de aula. 

Esta rotina é adaptada do Visual Thinking Strategies (VTS), desenvolvido por Philip Yenawine e Abigail Housen. Veja: 
Yenawine, P. (2013). Visual Thinking Strategies. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

O que te faz dizer isso?O que te faz dizer isso?

O que está acontecendo?

O que você vê que o faz dizer isso?
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Essa rotina de pensamento foi desenvolvida como parte do Projeto Pensamento Visível ( Visible 
Thinking) do Projeto Zero da Faculdade de  Educação da Universidade de Harvard.
Essa é uma tradução feita por Julia P. Andrade, Paola Ricci e Carmen Sforza e aprovada pelo Projeto 
Zero. Aprenda mais rotinas de pensamento em pz.harvard.edu/thinking-routines.

Compartilhe sua experiência com essa rotina de pensamento nas redes sociales utilizando as  hashtags #PZRotinasdePensamento  #Oquetefazdizerisso, 
#PZThinkingRoutines, #whatmakesyousaythat. 

Uma rotina para Interpretação com justificação.


