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Leitura Inicial 

Meu ideal seria escrever...  

Rubem Braga, considerado por 
muitos o maior cronista brasileiro 

desde Machado de Assis, nasceu em 
Cachoeiro de Itapemirim- ES – 

1913/1990.  Iniciou seus estudos 
naquela cidade, porém, quando fazia 

o ginásio, revoltou-se com um 
professor de matemática que o 

chamou de burro e pediu ao pai para 
sair da escola. 



A reflexão sobre a prática 

A reflexão sobre as nossas experiências 

acalma as inseguranças. Nos fortalece 

diante delas.  



Competência Leitora 



 “...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. 



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. 

 

 

 



Vídeo -  Lev Vygotsky 

 
Desenvolvimento da linguagem 

 

 

 

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

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


Competência Leitora 



Três dimensões envolvidas 

na formação leitora 



Cultura letrada 





Video – Mas o que é o letramento? 



Práticas 

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... 



















Oficina – Estratégias de 

Leitura 

A Barata 



A Barata 

Veio o maître, chamado pelo garçom, e 

perguntou: 

 – Algum problema, cavalheiro? 

– Problema, não. Barata. 

– Pois não? 

– Olhe. 

O maître olhou e viu a barata no meio da 

salada. 

– Sim… 

– “Sim” diz você. Eu digo não. Pedi uma 

salada niçoise que, até onde eu sei, não 

leva barata. 

– Por favor, fique calmo. 



– Eu estou calmo. 

– Vamos trocar por outra salada. 

 
– Eu não quero outra salada. Quero uma satisfação. 

– Foi um acidente. 

– “Acidente” diz você. Eu digo: não sei não. Acidente seria 

se uma barata perdida, separada da sua turma, entrasse na 
cozinha por engano e pousasse na minha salada. Mas não 

foi isso que aconteceu. Para começar, esta barata está 

morta. Não duvido que o tempero da salada esteja de 

matar, duvido que tenha sido o causador da morte da 

barata. Obviamente, a barata já estava morta antes de cair 
na salada. Não há sinais de violência em seu corpo, logo 

ela deve ter sido vítima de agentes químicos, usados numa 

matança generalizada de baratas e outros bichos dentro 

da sua cozinha. É impossível precisar quando isso se deu. Só 

uma autópsia da barata revelaria a hora exata da morte. A 

dedetização da cozinha pode estar ainda afetando os 
alimentos, não só adornando-os com insetos mortos como 

temperando-os com veneno invisível. Se isso for verdade, 

quero uma satisfação.Sou um cidadão. Conheço meus 

direitos. Isto é uma democracia. 



– Vou chamar o gerente. 

 Veio o gerente, chamado pelo maître, e 

disse que sim, a cozinha tinha sido 

dedetizada, mas um mês antes. Fora 

fechada para a operação. Não havia 

perigo de intoxicação dos alimentos, nem 

indício de que a barata na salada fosse 

resultado de uma dedetização recente. 

– Então – sugeriu o cliente:  

–  ela demorou a morrer. Cambaleou, 

agonizante, pela cozinha durante um mês, até 

enxergar minha salada niçoise e escolher esta 

alface como sua mortalha. Eu vou botar a 

boca no mundo! Onde é que estamos?! 



     O gerente telefonou para o dono do 
restaurante que dali a pouco entrou pela 
porta pedindo desculpas e consideração. A 
dedetização da cozinha fora ordenada pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Para confirmar 
isto, o dono do restaurante tinha trazido o 
secretário municipal da Saúde, que disse ter 
agido seguindo diretrizes do Ministério da 
Saúde. O ministro da Saúde foi convocado e, 
na chegada ao restaurante, se 
responsabilizou por tudo. Menos pela barata. 
A barata na salada não podia, 
cronologicamente, ser uma decorrência da 
dedetização. A não ser que alguém da 
cozinha a tivesse guardado, conservado no 
gelo e esperado a ocasião para… 

 



     O cliente interrompeu a especulação do 
ministro com um tapa na mesa e perguntou 
quem era o seu superior. O ministro suspirou e 
tirou seu telefone celular do bolso para 
convocar o presidente da República, que 
chegou em menos de meia hora, vestido a 
rigor.  Deixara uma recepção no palácio 
para atender ao chamado. 

    – Que foi? – perguntou o presidente. 

 

 

 

– Olhe. 

O presidente olhou e viu a barata. 

Disse: 

– E daí? 

– A responsabilidade é sua. 

O presidente concordou com a cabeça. 

Perguntou o que o outro queria. 

– Uma satisfação. 



O presidente pediu desculpas. 

O homem não aceitou. O presidente 

ofereceu uma indenização. O homem não 

quis.  

Chamaram o ministro do Exército. O general  

chegou e perguntou, como maître: 
 
– Algum problema, cavalheiro? 

O homem apontou para a salada. O general 

olhou, disse:  
“Oba, uma azeitona!”, pegou a barata e 

a engoliu.  

Depois, o homem foi preso e processado 

por fazer acusações falsas ao restaurante. 

Era uma democracia até certo ponto. 

Luis Fernando Veríssimo 

(Em: Novas Comédias da vida PRIVADA, Porto Alegre, L&PM, 1996, p.171-3) 



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. 

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 6º/7º/8° 

Ano 

 

5- TEMPO PREVISTO: 4 aulas 

 

 

 

 1-    SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM:  

Texto: A Barata – Luis Fernando Veríssimo 



 

 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. 

 

 



 7-    ATIVIDADES  DE REFLEXÃO E ANÁLISE DO TEXTO: 

Estratégia- localização de informações (inferências) no 

texto, relação dessas com o conhecimento de mundo. 

a)   Que pistas textuais mostram, por exemplo, que o cliente 

estava num restaurante fino? 

b)    Nesse tipo de restaurante, é comum ocorrer esse tipo de 

situação? Por quê? 

c)   O que realmente irrita o garçon? Por que o maître pede ao 

cliente para que ele fique calmo? 

d)   O comportamento do maître é o esperado para sua 

função? 

e)   Que palavras aproximam o texto de outro tipo de 

narrativa? Que efeito essa aproximação provoca no texto? 

f)  Identifique uma situação em que há ironia. 

g) Levante hipóteses: Por que o cliente é processado por fazer 

“acusações falsas?” 

 

 

 

 8-    RODA DE CONVERSA: Reapresentação do texto e 



 9-    PRODUÇÃO FINAL: 

a  - Produção de um texto sobre qualquer um dos temas 

discutidos em grupo 

 

 10-  AVALIAÇÃO:  

a- Participação dos alunos durante todo o desenvolvimento 

da atividade (coletiva e individual). 

b-  Reescrita e divulgação dos textos 

8-   RODA DE CONVERSA:  

Reapresentação do texto e perguntas sobre o tema 

da crônica lida. Colocação para discussão da esfera 

da gastronomia, da higiene, dos direitos e deveres 

(cidadania) e da esfera política.  



Estratégias de Leitura 

Isabel Solé 

 







Competência Escritora 

Por que escrevemos?  

Com que finalidade?  

Para quem?  

Como aprendemos a escrever um 

texto?  

Qual é o papel da escola nessa 

aprendizagem?  



 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? 

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 



•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 
 



“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 





Que modos de participação do professor colaboram 

para a construção de determinadas capacidades de 

linguagem? 

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. 



Video 

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

 

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 



O Portal 

 

 

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/ 
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   Antes do interesse pela escrita, há 

um outro: o interesse pela leitura. E 

mal vão as coisas quando só se 

pensa no primeiro, se antes não se 

consolidou o gosto pelo segundo. 

Sem ler, ninguém escreve. 

                                                                                                                             

José Saramago 
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