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• Modalidades de leitura; 

 

• Fluência leitora; 

 

• Prática de produção de leitura (leitura dramática) 

 

• Conteúdos envolvidos no trabalho com leitura; 

 

• Tratamento didático dos conteúdos de leitura. 

 

• Currículo 

 

  



É possível ler na escola? 



Levantamento das práticas de leitura realizadas 

na sala de aula 

 O que fazem?  

 Como fazem? 

 Que conteúdos estão ensinando com essas 

leituras?  

 Qual a análise que fazem dos resultados 

dessas práticas?  



Délia Lerner é especialista em didática da linguagem, 

coordenadora de planejamento curricular da área de 

práticas de linguagem da secretaria de educação da 

cidade de Buenos Aires, professora da Universidade 

de Buenos Aires, assessora do Ministério da Educação 

do Brasil e do Ministério da Educação da Venezuela. 



Delia Lerner  

É possível ler na escola? 

Na escola é necessário trabalhar a leitura com duplo 

propósito: o propósito didático e o propósito comunicativo. 

O primeiro propósito corresponde a ensinar certos 

conteúdos constitutivos da prática social da leitura, com a 

finalidade de que o aluno possa utilizá-la no futuro, em 

situações não-didáticas. 

O segundo propósito é da perspectiva do aluno. 

Como trabalhar os dois propósitos: Através de projetos que 

aliam a aprendizagem  a uma função real para os alunos. 

•Ler para definir um problema problema  prático; 

•Ler para se informar de um tema interessante; 

•Ler para escrever ou produzir um texto; 

•Ler para buscar informações específicas; 

•Ler para escolher, entre os contos, poemas ou romances... 
 

 



O professor como um ator no papel de leitor 

 
• O professor como leitor proficiente é um  modelo 

fundamental para os alunos;  

 

• É necessário que traga estratégias eficazes; 

 

• Leia e informe aos alunos tudo que é pertinente à leitura;  

 

• Quando a leitura é compartilhada, individual ou coletiva, às 

crianças, o professor  está ensinando a ler - ele é modelo 

de leitor das crianças. 

      



A autora conclui:  
 

[...] se se desenvolvem na sala de aula e na instituição 

projetos que deem sentido à leitura, que promovam o 

funcionamento da escola como uma microssociedade de 

leitores e escritores em que participem alunos, pais e 

professores, então...  

  

“Sim, é possível ler na escola” 



“O homem 

da favela”  

-  de 

Manuel 

Lobato 

Manoel Lobato 

Manoel Lobato (1925) é mineiro de Açaraí, diplomado 

em Farmácia e Direito. Um dos mais conhecidos 

escritores mineiros, autor de diversos livros de contos 

e romances. Estreou em 1961, com Garrucha 44.   

 



1O homem da favela  -  de Manuel Lobato 
 

        Dr. Levi dá plantão no Hospital dos Operários que 

fica perto de uma favela. Ele é meio conhecido na favela 

porque sobe o morro de vez em quando, em visita 

médica à Associação dos Deficientes Visuais. Mesmo 

assim, já foi assaltado nove vezes, sempre de manhã, 

quando está saindo do pátio em seu carro. Por causa 

disso, Dr. Levi anda prevenido. Não compra revólver 

mas, ao deixar o plantão, já vem com a chave do 

automóvel na mão, passos rápidos, abre a porta, entra 

depressa, liga o motor, engrena a marcha, acelera e 

dispara. Não se preocupa com os malandros que tentam 

abordá-lo na estrada. 2   



        A neblina prejudica a visão do médico nessa manhã 

de inverno. Ele aperta o dispositivo de água, liga o 

limpador que faz o semicírculo com seu rastro no pára-

brisa. Vê no meio da estrada, ainda distante, um pedestre 

que finge embriaguez. O marginal está um tanto 

desnorteado, meio aéreo, andando sem rumo, em 

ziguezague. Parece trazer um porrete na mão.3 

Dr. Levi será obrigado a diminuir a aceleração e a 

reduzir a marcha. Se o mau elemento continuar na pista, 

terá de frear. Se parar, poderá ser assaltado pela décima 

vez. O carro se aproxima do malandro. Ele usa boné 

com o bico puxado para frente, cobrindo-lhe a testa. 

Óculos escuros para disfarce, ensaia os cambaleios, 

tomba um pouco a cabeça, olha para cima, procura o sol 

que está aparecendo, sem pressa, com má vontade.4 



   O médico, habituado a salvar vidas, tem ímpeto de matar. 

Acelera mais, joga o farol alto na cara do pilantra, buzina 

repetidas vezes. O mau-caráter faz que procura o 

acostamento, mas permanece na pista. 

   O carro vai atropelar o velhaco. Talvez até passe por 

cima dele, se continuar fingindo que está bêbado. Menos 

um para atrapalhar a vida de gente séria.5 

    

   O esperto pressente o perigo, deve ter adivinhado que o 

automóvel não vai desviar-se dele, ouve de novo a buzina, 

o barulho do motor cada vez mais acelerado. De fato, o 

carro não desvia de seu intento. Obstinado, segue seu 

rumo. Vai tirar um fino. 

   O vivaldino é atingido de raspão, cambaleia agora de 

verdade, cai de lado. O cirurgião ouve o baque, sente o 

impacto do esbarro.6 



        Vê pelo retrovisor interno a vítima caída à beira da 

estrada. O vidro de trás está embaçado, mas permite 

distinguir o vulto, imagem refratada. Gotas de água 

escorrem pelo vidro não como lágrimas, e, sim, como 

bagas de suor pelo esforço da corrida. Não há piedade, 

há cansaço.7 

      Dr. Levi nota que o retrovisor externo está torto, 

danificado. Diminui a marcha, abaixa o vidro lateral, 

tateia o retrovisor do lado de fora. O espelho está partido, 

sujo de sangue. O profissional se sente vingado, 

satisfeito, vitorioso, como se estivesse saindo do bloco 

cirúrgico, após delicada operação, na qual fica provada a 

sua frieza, competência, habilidade. O dom de salvar o 

semelhante e de também salvar-se.8 



               No dia seguinte, ao cair da tarde, chega o plantonista 

ao Hospital dos Operários. Toma conhecimento do acidente. 

O paciente – algumas fraturas, escoriações – está fora de 

perigo. Deu entrada ontem de manhã, mal havia chegado o 

substituto do Dr. Levi.  

     Na ficha, anotações sobre a vítima: funcionário da 

Associação. Seus pertences:  recibo das mensalidades, uns 

trocados, óculos e bengala. Cego.9             
 

 

. 



Boas perguntas – “O homen da favela” 

 

Boas perguntas  

• Do que tratará o texto, considerando o título? Por quê? 

• Após o primeiro parágrafo: O que vocês acham que vai acontecer? 

• 2º parágrafo: Quem vocês acham que é o homem da favela? 

• 3º parágrafo: O médico será assaltado mais uma vez? Que pistas no texto 

faz pensar assim? 

• 4º e 5° parágrafo: o médico irá atropelar o homem, por quê? 

• 6º e 7º parágrafo: O que vocês acham e agora? Pensando no que lemos 

quem vocês acham que é esse sujeito – homem da favela? 

• 8º parágrafo: Há alguma mudança nesta parte ou fica com a mesma idéia? 

Observação: a partir daqui tudo fica diferente, o médico vilão e o homem vítima. 

Falar sobre isso quando terminar o texto e for falar sobre como Manuel Lobato 

escreveu o texto. 

• 9º parágrafo: Neste parágrafo há alguma mudança? Qual? Que palavra no 

texto mostra essa mudança. (vingado/satisfeito) 

• 10º e 11º parágrafo: Qual a especialidade do Dr. Levi? 

• Em que trecho encontramos esta resposta?  Reler com eles o 1º parágrafo. 

 



“As meninas” 

 
        Cecília Meireles 

 

Cecília Meireles é uma das 

grandes escritoras da 

literatura brasileira. Seus 

poemas encantam os leitores 

de todas as idades. Nasceu 

no dia 7 de novembro de 

1901, na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

 



  Boas Perguntas... 

1. Por que todas as meninas chamavam a 

atenção da autora? 

2. Qual das três meninas parecia mais atraente 

para o autor? Por que Maria marca mais o 

poema? 

3. Por que repete Maria, Maria, Maria?  

4. E o que quer dizer com “voz de amizade”? 

5. Por que Maria é a que mais inspira saudade? 

6. O que você acha que produziu essa profunda 

saudade? Onde no texto diz isso?  

7. O que  é o BELO para a escritora? 

 
 



Os objetivos dessa leitura compartilhada: 
 

 A construção dos sentidos do texto trabalhada no 

coletivo ou em grupos;  

 É o momento que as crianças vão se colocar;  

 É uma questão de apreciação e réplica ( Arabela – 

característica: BELA) 

 para aprender esse conteúdo e o que o poema traz: 

SENTIMENTOS/ questões mais profundas; 

 Ler e reler com os alunos para procurar as pistas. 

 

 *Lembrem-se: sempre voltar no texto para encontrar 

pistas, respostas. 



Por que ler? 
 

 É um excelente ponto de partida para promover as práticas 

de leitura e escrita nas escolas;  

- Porque os comportamentos leitor e escritor são conteúdos 

de ensino;  

- Propõe fazer da escrita mais que um objeto de avaliação.  

- Explicita a importância de o professor ser leitor;  

- Permite a compreensão do processo de alfabetização 

inicial como acesso à cultura escrita; 

- Revela a necessidade da formação continuada, mas 

ressalta que ela não é suficiente para a mudança de 

propostas didáticas;  

- Esclarece quanto a produção escrita tem a colaborar para 

que o aluno se descubra praticante autônomo e 

independente e explica como ela deve ser trabalhada na 

escola, com revisão e rascunhos, por exemplo.  



• Falamos, portanto, da fluência leitora para alunos que já 

conquistaram a base alfabética do sistema de escrita, 

aqueles que já dominam a escrita e estabelecem 

relações entre grafemas e fonemas; 

• O leitor que ainda está preso à decifração dificilmente 

consegue entender o que aborda o texto lido, pois não 

utiliza as estratégias mais adequadas para a 

compreensão. 

O que é necessário?  

• Um trabalho que o ajude a ir além da leitura "palavra a 

palavra" ou "sílaba a sílaba" para buscar outros meios de 

identificação que permitam tornar a leitura mais fluente, 

utilizando paralelamente os processos de decifração e 

compreensão. 



• O trabalho com fluência leitora na escola deve ganhar um novo olhar 

por parte dos professores, visando promover momentos e atividades 

variadas a depender da turma, da experiência leitora e da faixa etária 

dos alunos; 

• É preciso contar com propósitos claros e objetivos definidos em 

variadas séries/anos; 

• As atividades de leitura devem estar presentes em toda a escolaridade, 

começando com as turmas menores, com leituras diárias e conversas 

sobre as leituras, em que os alunos possam socializar suas 

interpretações e estabelecer relações com outras leituras;  

• Com os maiores, os projetos e sequências didáticas de leitura 

aparecem com mais frequência, além da permanência da leitura diária 

feita compartilhadamente ou pelo professor; 

• Trabalhar fluência leitora na escola é o desafio proposto para ampliar a 

experiência dos alunos com os textos e colaborar na compreensão do 

que se lê, ajudando-os a interpretar.  

  

 

Portanto... 

(Délia Lerner) 



Dramatização 

Leitura dramática 

Encenação 



Leitura Dramática 
Exibição de um trecho de vídeo de leitura 

dramática 

https://www.youtube.com/watch?v=YjL3N7cZi

I0 

 

Discutir: 

 A importância da leitura dramática: o 

que os alunos podem aprender com 

essa prática de leitura; 

 A importância da compreensão do 

texto para a leitura em voz alta; 

 Focar na seleção dos textos; 

 Diferença entre leitura dramática e 

dramatização. 

https://www.youtube.com/watch?v=YjL3N7cZiI0
https://www.youtube.com/watch?v=YjL3N7cZiI0


Siga os passos... 
• Leiam silenciosamente o texto, observando quantos e quais 

são os personagens e, em seguida, conversem sobre o que 

foi possível perceber; 

Sobre o contexto da cena nessa primeira leitura; 

• Dividam entre si, os personagens, definindo quem fará a 

leitura; 

• Observem como o texto está organizado; Realizem uma 

primeira leitura coletiva em voz alta, conhecida como leitura 

branca – quando não há preocupação em trabalhar 

entonação e interpretações, apenas entrar em contato com o 

que diz o texto; Discuta, novamente, a forma como cada fala 

deve ser dita (intenção do texto, a quem se dirige o 

personagem, tom de voz, etc.); 

• Ensaiem novas leituras em voz alta até que todos se sintam 

preparados para fazê-lo perante o público; 

• Façam a leitura para outros grupos. 
 



Contextualização 
 

 Era uma vez a escola... Onde havia o 

diretor, a servente, o inspetor de alunos, a 

secretaria, os professores. O prédio tinha as 

salas de aula, o corredor, o pátio, o banheiro, o 

barzinho, a secretária, a diretoria. Na frente, 

havia uma placa simples, com uma frase: 

“Educa a criança no caminho que deve andar e 

ela nunca se desviará dele.” 

 Ah! Ia me esquecendo. A escola era cheia 

de alunos, sendo educados no caminho que 

deveriam andar. 



   Práticas de Leitura 

Sistematização 



Leitura em voz alta 
Etapas da atividade de leitura: 

Antes da atividade 
 

Selecione bons textos, preocupando-se sempre com a qualidade 

dos livros; 

 

Procure conhecer bem o texto e preparar a leitura com 

antecedência, prevendo as curiosidades dos alunos; 

 

Organize os alunos na sala a fim de favorecer a interação e criar 

um ambiente agradável e aconchegante; 

 

Certifique-se de que vocês estejam em um ambiente em que haja 

vários livros, de maneira que as crianças sintam que é fácil o acesso 

a eles. 

 



No início da atividade 
Explique a turma o motivo da escolha do livro. Deve 

ser porque você leu e gostou muito, ou então porque 

ele aborda um tema específico que você gostaria de 

trabalhar, ou porque tem uma linguagem diferente, 

porque lembra outros textos já lidos pelo grupo, porque 

você gostaria de homenagear algum autor, entre 

inúmeras outras razões. 

Anuncie a leitura a ser feita e apresente o contexto 

de produção: autor, título, gênero, editora(se houver). 

Forneça informações complementares, se houver: 

ilustrador, fotógrafo, coleção, prêmios que a obra 

ganhou e tudo o mais que lhe parecer relevante. 

 



Apresente a história lida tecendo comentários iniciais 

sobre o texto e ilustrações, a fim de despertar o interesse 

das crianças em ouvi-la.  É possível fazer isso com as 

perguntas como: “Do que será que esse livro vai tratar?” 

Também vale ler o título e perguntar: “Este título sugere o 

que? O que vocês acham que o autor quer falar?” Esse jeito 

de levar os alunos a interagir com o texto. 



Durante a leitura 
Tenha sempre uma atitude cuidadosa com os seus  

ouvintes. Afinal você será para eles uma referência de leitor. 

Preocupa-se com a entonação, mostrando-se interessado, 

surpreso, emocionado, conforme o que é dito no texto; 

 

Perceba que há uma diferença entre LER  e  CONTAR. 

Ao ler você usa a linguagem escrita no próprio livro. Ao 

contar, usa a linguagem oral e faz pequenas adaptações do 

que está escrito. Portanto, LEIA para os alunos. Não ceda 

aos desejos de contar na tentativa de facilitar a 

compreensão; 

 

Adapte o tempo da leitura às condições de seus alunos. Por 

exemplo, se eles são pequenos e o texto, longo, é 

adequado dividi-lo e ler o capítulo ou parte de cada vez. 

  



Após a leitura 

Teça comentários sobre a história, dando suas 

opiniões; 

Instigue as crianças para que façam o mesmo, 

opinando e trocando pontos de vista com os 

colegas; 

Ajude na construção coletiva de um sentido para 

o texto; 

Leia alguns trechos novamente para possibilitar 

maior prazer na interação dos alunos com o texto 

ou para confirmar e retificar as interpretações 

sugeridas. 



Leitura compartilhada/colaborativa 

Ensinando a ler, enquanto se lê: a leitura colaborativa 

Nessa perspectiva, é preciso realizar a leitura em colaboração com o 

aluno, tematizando tanto os procedimentos quanto as habilidades de leitura 

implicados no processo de compreensão do texto. 

A modalidade didática que possibilita esse trabalho com mais eficiência 

é a leitura colaborativa – ou leitura compartilhada. Por meio dessa 

atividade, realizada coletivamente, o professor, em conjunto com a classe, 

vai problematizando o texto apresentando questões que levem os alunos a 

mobilizarem as habilidades de leitura em foco, diagnosticadas como 

necessidades de aprendizagem em momentos anteriores. 

 

         



Para tanto, o professor organiza uma pauta 

de leitura, que preveja: 
a) a seleção de um texto de boa qualidade 

 cujo tema seja do interesse dos alunos; 

 de complexidade adequada para o trabalho em colaboração; 

 organizado em um gênero que corresponda às expectativas de aprendizagem 

da escola; 

b) a seleção de um texto que permita o trabalho com as habilidades de 

leitura que precisam ser focalizadas, considerando-se as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. Nem todo texto permite um bom trabalho com 

qualquer habilidade de leitura; há os que são mais adequados para o trabalho 

com determinado tipo: com inferências, por exemplo, as piadas e anedotas; há 

textos que se prestam mais ao trabalho com o estabelecimento de relações 

entre linguagem verbal e linguagem não verbal, como por exemplo, as 

reportagens, que se articulam aos infográficos, esquemas e outras imagens, ou 

os artigos expositivos de divulgação científica, que são constituídos também por 

esquemas, tabelas, entre outros recursos não verbais; 

c) o levantamento de questões adequadas para o trabalho pretendido, 

localizando- as no texto que será lido e procurando antecipar as possíveis 

respostas, de tal forma que seja possível avaliar a adequação das mesmas para 

o trabalho pretendido. 

 



O que considerar no planejamento de atividade 

de leitura colaborativa 

Estudar o texto 

   como ele está organizado;  

    os recursos que o autor usa;  

    o foco do texto (tema/assunto)   

2.      Recuperar o contexto de produção 

3.      Ampliar – trazer mais informações necessários 

para compreensão do texto. 

4.      Decidir que capacidades que se podem 

desenvolver com a leitura deste texto. 

5.      Elaborar questões que ajudem a atribuir sentido 

ao texto.  
 



ATENÇÃO! 

 
•Nem toda leitura compartilhada é do mesmo jeito, não há um modelo 

fechado. Tem texto que precisa se ler tudo primeiro, outro já pode ser 

nestes moldes, enfim, depende da complexidade do texto, do grupo, 

da finalidade, etc 

•Leitura em voz alta tem como principal objetivo: apreciar – fruir – 

deleite – se encantar...Leitura compartilhada também, porém com um 

foco, uma finalidade especial: Compreensão do texto. 

•Anterior a tudo: Estudar - Planejar... 

 

Desafio:perguntas que ajudem a acionar conhecimentos, estabelecer 

relações e revelar procedimentos. 



IMPORTANTE 

Nas pausas,  discutir as escolhas linguísticas o autor que faz, ou seja, não ficar 

apenas no conteúdo temático mas também na linguagem escrita. Pedir que 

busquem no texto, por exemplo, como o autor vai nos informando sobre os 

personagens, sobre o que pode acontecer, enfim, por que escreve de tal jeito e 

não de outro... qual estratégia ele utiliza para prender a atenção do leitor e em 

que medida isso pode ser utilizado para ajudar a compreender os sentidos do 

texto; 

Também em relação ao ilustrador, quando  possível, estabelecer relação com 

outros livros por ele ilustrado, pois entra a possibilidade de se discutir a 

percepção de outras linguagens, qual caminho utiliza. Observar detalhadamente, 

comparar, isso tudo entra com o trabalho da capacidade de apreciação e 

estética; 

 É fundamental que tomem consciência dos procedimentos utilizados para 

resolver seus problemas durante a leitura e que possam compartilhar isso.  

 



O Movimento Metodológico de Organização da 

Ação Docente 

  a) Trabalho no Coletivo, coordenado pela/o professora/professor: este é o 

momento cuja finalidade é, por um lado, fazer circular informações relevantes 

sobre determinado aspecto do conhecimento, buscando-se a apropriação delas 

pelos alunos; por outro lado, a intenção é modelar procedimentos – no caso da 

discussão que ora se coloca, procedimentos de leitura – oferecendo referências 

aos alunos. 

 

       b) Trabalho em Duplas/Grupo: nesse momento, a intenção é, por um lado, 

observar quais aspectos requeridos coletivamente foram apropriados pelos 

alunos; por outro, a intenção é criar mais um espaço de interação no qual as 

informações apropriadas pelos diferentes parceiros circulem, abrindo a 

possibilidade de novas apropriações e novos aprendizados por todos os 

envolvidos ou, mesmo, de consolidação de apropriações realizadas. 

 

        c) Trabalho Individual: esse é o momento de se constatar quais foram as 

aprendizagens realizadas, efetivamente, pelos alunos; quais foram os conteúdos 

apropriados por eles. Nessa etapa, tem-se a informação a respeito de quais 

aspectos precisarão ser novamente tematizados, reiniciando- se o movimento do 

trabalho. 



Movimento metodológico de trabalho 

 

 

TRABALHO 
COLETIVO 

 

 

TRABALHO 
INDIVIDUAL 

 

TRABALHO 
EM DUPLA/ 

GRUPO 



 À medida que o aluno vai-se apropriando de características do 

gênero, conhecendo-o melhor, pode-se aumentar a complexidade 

dos textos oferecidos para leitura. 



Kátia L. Bräkling 

Lê melhor quem consegue recuperar as características do contexto de 

produção do texto, articulando-as com seu repertório pessoal de 

conhecimentos, de modo a utilizá-las tanto para antecipar possíveis 

sentidos do texto, quando para ajustar as interpretações que se vão 

realizando ao longo da leitura.  

Esse processo de compreensão e interpretação supõe que sejam 

localizadas informações no texto, sejam inferidos sentidos de palavras e 

expressões que não se conhece, que sejam articuladas informações de 

diferentes trechos de um texto, que sejam sintetizadas informações 

semânticas do texto lido, articulando-as com outros textos ou com a 

vivência do leitor.  

É um processo que supõe, além disso, que o leitor contraponha à palavra 

do texto, a sua própria, compreendendo-o criticamente.  

Ensinar a ler, portanto, deve supor a tematização das capacidades de 

leitura requeridas para tanto, possibilitando ao aluno constituí-las ou 

ampliá-las. 



Trabalho pessoal 

1 -  Desenvolver as atividades de leituras aqui  

apresentadas de forma permanente na sala de aula. 

Listar as dúvidas e/ou considerações que acham 

importantes esclarecer e compartilhar com o grupo 

na próxima OT; 

2-    Realize uma atividade de leitura de texto 

dramático,  com seus alunos (vídeo). Envie para o 

NPE até o dia 12/06/2015; 

 

3-         Ler os textos: *As trocas que fazem, a turma 

avançar e * Linguística para alfabetizadores 

 

4-         Trazer uma indicação literária (varal) 



Sugestão de livros – Leitura dramática 

 
Qual é a sua indicação? 
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Foi bom estar com vocês! 

 

Bom trabalho! 

Até o próximo encontro! 
 

 

 

 

 

 


