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Leitura Inicial 2 

Águas e mágoas do Rio São Francisco 



A reflexão sobre a prática 

A reflexão sobre as nossas experiências 

acalma as inseguranças. Nos fortalece 

diante delas.  
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Competência Leitora 4 



 “...é preciso entender que conteúdo longe do 

cotidiano  do aluno, não se faz compreensível. 

É preciso ter claro que sociointeracionismo 

precisa ser estudado, mas ele se faz na prática. 

É preciso entender que Piaget não faz 

construtivismo, nossos alunos o fazem, nós o 

fazemos a cada solidificação de modelos, a 

cada remontar de esquemas. É preciso saber 

que teóricos só escrevem o que se concretiza. 

Os profissionais da educação devem ter claro 

a fundamentação metodológica. Cada 

segmento assumirá uma postura  a fim de 

aperfeiçoar a educação e portanto, melhor 

preparar nossos alunos. 
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Implicações do pensamento de 

Vigotsky para a aprendizagem 

A interação social favorece a aprendizagem; 

As experiências de aprendizagem necessitam 

estruturar-se de modo a privilegiarem a 

colaboração, a cooperação e intercâmbio 

de pontos de vista na busca conjunta do 

conhecimento; 

É importante estar atento à zona de 

desenvolvimento proximal do indivíduo para 

propor atividades coerentes. 
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Vídeo -  Lev Vygotsky 
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https://www.youtube.com/watch?v=_BZtQf5NcvE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BZtQf5NcvE


Três dimensões envolvidas 

na formação leitora 
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Cultura letrada 9 
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Video – Mas o que é o letramento? 



Práticas 12 

http://www.plataformadoletramento.org.br/acervo-

experimente/575/inventar-maneiras-criativas-de-

disponibilizar-livros.html 
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'Caminhos da escola - A aventura da leitura na educação 

https://www.youtube.com/watch?v=9IXTKVzL-go 
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https://www.youtube.com/watch?v=TFmkVQUA30M 
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Trocando em miúdos... 17 
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O caso de secretária 

                              Foi trombudo para o escritório. Era dia de seu aniversário, 

e a esposa nem sequer o abraçara, não fizera a mínima 

alusão à data. As crianças também tinham se esquecido. 

Então era assim que a família o tratava? Ele que vivia para 

os seus, que se arrebentava de trabalhar, não merecer um 
beijo, uma palavra ao menos! 
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Mas, no escritório, havia flores à sua espera, sobre a mesa. Havia 

o sorriso e o abraço da secretária, que poderia muito bem ter 

ignorado o aniversário, e entretanto o lembrara. Era mais do que 

uma auxiliar, atenta, experimentada e eficiente, pé-de-boi da 

firma, como até então a considerara; era um coração amigo. 

Passada a surpresa, sentiu-se ainda mais borocochô: o carinho 

da secretária não curava, abria mais a ferida. Pois então uma 

estranha se lembrava dele com tais requintes, e a mulher e os 

filhos, nada?  

Baixou a cabeça, ficou rodando o lápis entre os dedos, sem 

gosto para viver. 



Durante o dia, a secretária redobrou de atenções. 

Parecia querer consolá-lo, como se medisse toda sua 

solidão moral, o seu abandono. Sorria, tinha palavras 

amáveis, e o ditado da correspondência foi entremeado 

de suaves brincadeiras da parte dela. 

— O senhor vai comemorar em casa ou numa boate? 
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Engasgado, confessou-lhe que em parte nenhuma. Fazer 

anos é uma droga, ninguém gostava dele neste mundo, 
iria rodar por aí à noite, solitário, como o lobo da estepe. 

— Se o senhor quisesse, podíamos jantar juntos – insinuou 

ela, discretamente. 

E não é que podiam mesmo? Em vez de passar uma 
noite besta, ressentida — o pessoal lá em casa pouco 

está me ligando —, teria horas amenas, em companhia 

de uma mulher que —reparava agora — era bem bonita. 

Daí por diante o trabalho foi nervoso, nunca mais que se 

fechava o escritório. Teve vontade de mandar todos 
embora, para que todos comemorassem o seu 

aniversário, ele principalmente. Conteve-se, no prazer 

ansioso da espera. 



— Onde você prefere ir? – perguntou, ao saírem. 

— Se não se importa, vamos passar primeiro em meu 

apartamento. Preciso trocar de roupa. 

Ótimo, pensou ele; – faz-se a inspeção prévia do 

terreno, e, quem sabe? 
— Mas antes quero um drinque, para animar — ela 

retificou. 
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Foram ao drinque, ele recuperou não só a alegria de 
viver e fazer anos, como começou a fazê-los pelo 

avesso, remoçando. Saiu bem mais jovem do bar, e 

pegou-lhe do braço. 

No apartamento, ela apontou-lhe o banheiro e disse-

lhe que o usasse sem cerimônia. Dentro de quinze 

minutos ele poderia entrar no quarto, não precisava 

bater — e o sorriso dela, dizendo isto, era uma promessa 

de felicidade. 



Ele nem percebeu ao certo se estava se arrumando ou 

se desarrumando, de tal modo os quinze minutos se 

atropelaram, querendo virar quinze segundos, no calor 

escaldante do banheiro e da situação. Liberto da roupa 

incômoda, abriu a porta do quarto. Lá dentro, sua 

mulher e seus filhinhos, em coro com a secretária, 

esperavam-no cantando “Parabéns pra você. 
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Carlos Drummond de Andrade.  
Poesia e prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1988. 

 



2- OBJETIVOS: Desenvolver a capacidade leitora e escritora, a 

capacidade crítica, a criatividade e os conhecimentos 

linguísticos apoiado nos gêneros textuais que circulam nas 

esferas da atividade humana. 
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3- HABILIDADES: Ativar o conhecimento de mundo e a 

capacidade de relacioná-lo com o texto e refletir sobre 

ele, ampliar a capacidade escritora. 

4- PÚBLICO-ALVO: Alunos no ensino fundamental  

 

5- TEMPO PREVISTO: 4 aulas 

 

 

 

 1-    Texto: “ Caso de Secretária” de Carlos Drummond de 

Andrade 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM:  



 

6 - DESENVOLVIMENTO: Apresentação da situação 

de aprendizagem 

a)    Apresentação do gênero textual crônica, 

assim como suas características. 

b)    Apresentação do autor com um breve relato 

bibliográfico 

c)    Leitura compartilhada do texto refletindo sobre 

o título por meio de um levantamento de 

hipóteses, estrutura  textual, recursos utilizados. 

d)    Inferência  textual após a leitura explorando 

questões morais, sociais, afetivas ideológicas 

presentes no texto, sempre relacionando com a 

realidade do aluno. 
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7-    ATIVIDADES  DE REFLEXÃO E ANÁLISE DO TEXTO: Estratégia- 

localização de informações no texto, relação das 

informações com o conhecimento de mundo. 

a)    Por que o homem foi trombudo para o escritório? 

b)    Depois de ter lido o texto, por que você acha que a 

secretária lembrou-se do aniversário do chefe? 

c)    Com que intenção a secretária convidou o chefe para 

jantar? A intenção dela era a mesma do chefe? 

d)    Como o chefe interpretou a ida ao apartamento da 

secretária? 

e)    Qual terá sido a reação do homem quando viu a mulher e 

os filhos cantando parabéns a você? 

 

 

8-    RODA DE CONVERSA: Reapresentação do texto e 

perguntas sobre o tema da crônica lida. 

Colocação para discussão de Fidelidade, Amor, Respeito, 

Carinho, Atenção. 
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9-    PRODUÇÃO FINAL: Produção de uma dissertação 

sobre qualquer um dos temas discutidos em grupo. 

10- AVALIAÇÃO: Participação dos alunos durante todo o 

desenvolvimento da atividade (individualmente e em 

grupos), correção das dissertações produzidas. 
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Oficina – Habilidades de 

leitura 

 Antes  

 Durante  

 Depois 

 http://planetadalinguaportuguesa.blogspot.com.br/2

013/06/modulo-3-do-grupo-5-prof-marjorye-1.html 
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Elementos paratextuais, 

peritextuais e epitextuais 
 Segundo o E-Dicionário de Termos Literários, de Carlos Ceia 

(org.), paratexto designa «aquilo que rodeia ou acompanha 
marginalmente um texto e que tanto pode ser determinado 
pelo autor como pelo editor do texto original. O elemento 
paratextual mais antigo é a ilustração. Outros elementos 
paratextuais comuns são o índice, o prefácio, o posfácio, a 
dedicatória ou a bibliografia. O título de um texto é o seu 
elemento paratextual mais importante e mais visível, 
constituindo, como observou Roland Barthes, uma espécie de 
“marca comercial” do texto». 

 Assim, consideram-se como paratextuais todos os elementos que 
fazem parte de um texto ou de uma obra — o título, o prefácio, 
a dedicatória, os nomes dos capítulos… —, assim como os que 
foram construídos sobre esse texto, explicando-o, analisando-o, 
comentando-o (como, por exemplo, comentários, entrevistas, 
notícias, críticas). Trata-se, portanto, de duas 
modalidades/categorias paratextuais: o peritexto (no espaço 
físico da obra) e o epitexto (exterior à obra, mas sobre ela), 
segundo Gerard Genette (Seuil, Paris, Ed. Seuil, 1987, pp. 10-11). 
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https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/elementos-paratextuais-peritextuais-e-epitextuais/30075 
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Competência Escritora 

Por que escrevemos?  

Com que finalidade?  

Para quem?  

Como aprendemos a escrever um 

texto?  

Qual é o papel da escola nessa 

aprendizagem?  

39 
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 Ensinar: O quê? Como? 

Sequência didática 

Para que os alunos possam conhecer e praticar  

os vários usos da linguagem em novas situações  

comunicativas,o professor, deve realizar um  

conjunto de atividades sistematizadas, com  

objetivos definidos, ligadas entre si, e grau de complexidade crescente. No 

exercício dessas atividades, pode oferecer modelos, dando pistas, 

indicando caminhos, ensinando e colocando em prática conceitos que 

culminem com o desenvolvimento de diversas capacidades de linguagem. 

 



   Sequência Didática: Por que trilhar o caminho             

proposto? 
41 

Ensinar a 

língua escrita 

aproximando-

se  

de situações  

reais de  

comunicação 

A escrita 

existe 

na escola 

porque 

existe 

fora dela 



A escrita existe nas práticas sociais com muitas funções: 

•registrar, documentar, comunicar, expressar, persuadir, enredar, representar 

e criar realidades. 

 Para que o aluno possa usufruir desse conhecimento é Importante que o 

professor: 

• traga para a sala de aula esses múltiplos usos da escrita, a maneira como 

ela é utilizada na sociedade – ou o mais próximo possível. 

A escrita com sentido tem uma intenção:  

•escrevemos principalmente para nos comunicar com as pessoas.  

Fazemos isso de muitas formas:  

• Para sermos bem-sucedidos a cada situação, dependendo das pessoas a 

quem nos dirigimos, escolhemos o que dizer e como dizer, e isso é aprendido. 

Vários desses usos da escrita são aprendidos espontaneamente, com nossos 

pais e amigos, em casa, na rua, no comércio, na igreja,etc. 

Outros textos, muitas vezes mais formais e complexos, devem ser ensinados 

na escola. 

A Olimpíada de Língua Portuguesa desenvolveu  uma metodologia para o 

ensino da escrita de alguns gêneros textuais por meio de uma sequência 

didática, que se encontra nos Cadernos do Professor. 

A prática social da escrita 42 



•Ao longo da história, os homens, interagindo, desenvolveram 

formas para se comunicar, foram se constituindo e, ao mesmo 

tempo, construindo modos de dizer reconhecíveis pelos seus 

pares.  

 

•Nessas interações, o uso da linguagem vem, continuamente, se 

organizando em torno de gêneros, que são modos de dizer 

próprios de determinadas situações comunicativas e de 

determinados grupos. 

 

•Em cada ambiente onde ocorrem as diferentes atividades o uso 

da linguagem é construído de maneira peculiar. É esse modo de 

dizer, próprio de cada ambiente e dos papéis sociais 

desempenhados pelos participantes, que chamamos de gêneros 

discursivos – tipos relativamente estáveis de discurso, que foram 

se cristalizando ao longo do tempo para pessoas. Esse 

conhecimento construído socialmente precisa ser apreendido 

pelo indivíduo para que ele possa circular de maneira confiante 

nesses ambientes. 

Gêneros textuais 
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“Considero a produção de 

textos (orais e escritos) ponto 

de partida (e ponto de 

chegada) de todo o 

processo de ensino-

aprendizagem da língua.” 

                João Wanderley 

Geraldi 

44 
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Que modos de participação do professor colaboram 

para a construção de determinadas capacidades de 

linguagem? 
46 

Explicitar as situações de comunicação: 

quem fala/lê/escreve, de que lugar (papel social), 

para dizer o que, para quem ouvir/ler, com quais 

propósitos, com quais efeitos de sentido. 

Mapear o conhecimento dos alunos para adequar 

as atividades propostas no caderno do Professor. 

Identificar e partilhar com o grupo 

conhecimentos, valores, 

problemas que circulam 

na cultura local para que eles 

possam se reconhecer e se 

posicionar nesse contexto. 

Ler os textos com os alunos, 

ajudando-os a 

construir sentidos. 



Ler os textos dos alunos assumindo 

diferentes olhares: leitor (que 

aprecia),avaliador (que identifica 

problemas, fragilidades), colaborador 

(que dá indicações para o 

aprimoramento). 

Publicar os textos produzidos 

garantindo 

que circulem em diferentes espaços e 

sejam 

lidos por diferentes leitores. 

Investigar e aprofundar com o grupo 

assuntos, pessoas, locais, que sejam 

referência para alimentar o tema para 

a produção textual. 

Tornar visível para a classe os 

procedimentos 

necessários para se escrever um texto. 
47 



Video 

 http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=784 
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PERSPECTIVAS — LÍNGUA PORTUGUESA - Gêneros textuais 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=784
http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=784


O caminho das pedras - Oficina 49 
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O Portal 

 

 

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/ 
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Bom trabalho a todos! 
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