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Leitura e formação do leitor

O acesso pleno de todos os alunos 
às culturas de escrita é um dos 

principais compromissos da 
disciplina de Língua Portuguesa e 

Literatura.



Leitura e formação do leitor

 Objetivos
• Estimular o prazer pela leitura, considerando a 

interdisciplinaridade e a atuação de toda a escola nesse 
processo;

•  Trabalhar com gêneros literários diversos, 
possibilitando ao alunado a aquisição de competências 
leitoras;

• Desenvolver a reescrita de histórias e a produção 
textual.



Leitura e formação do leitor

  Metodologia
Apresentação e abertura do projeto com os alunos;

Escolha dos livros na biblioteca;

Leituras em colaboração;

Leitura extensiva;

Leitura individual;

Relatos das experiências;

Pesquisas na internet sobre as temáticas do livro, contexto 
histórico e autor;



Leitura e formação do leitor

  Metodologia
Exibição de vídeos ( trechos de filmes, documentários);

Debate sobre as temáticas;

Estudo de gêneros textuais (romance, poesia, HQ, etc);

Aplicação da  ficha de leitura;

Socialização das obras;

Produção Textual.



Leitura e formação do leitor

A leitura a ser realizada na 
escola se presta a dois fins: 
lê-se em quantidade e com 

qualidade.



Leitura e formação do leitor

Alguns procedimentos para desenvolver 
a competência literária em seus alunos.

• Abordar diferentes habilidades de leitura literária;
• Propor leitura de gêneros variados;

• Planejar leituras progressivamente mais complexas;

• Apresentar bons exemplos de leitura em colaboração;
• Realizar releituras;
• Demandar leitura extensiva e espaço para discuti-la;



Leitura e formação do leitor

• Oportunizar leitura individual supervisionada;

• Estimular a leitura recreativa por meio de contratos de 
leitura;

• Promover momentos de síntese de aprendizagens.



Leitura e formação do leitor

   É pela leitura de um texto que o leitor 
pode mergulhar num mundo só seu e 

crescer intelectual, espiritual e 
psicologicamente, pois a leitura lhe 
proporciona uma verdadeira terapia, 

possibilitando-lhe interagir-se 
efetivamente à sociedade.



O texto literário no ensino médio

Para SERRA (2002,p.30)

“Saber ler não é suficiente para transformar uma 
ação. É preciso ler mais. E leitores são formados 
basicamente, com literatura. Isso porque a 
literatura é a palavra expressa em arte, 
alimentando o essencial do imaginário.”



O texto literário no ensino médio

  A principal função do texto literário é 
dar conta da experiência humana pela 
representação da vivência particular.



O texto literário no ensino médio

Objetivos do ensino de Literatura de 
acordo com Malard (1985, p.16,19).

- compreensão do fato literário dentro do contexto 
histórico-sócio-econômico;

- criação ou desenvolvimento do espírito crítico 
do leitor;

- capacitação para comparar textos literários e 
não-literários;



O texto literário no ensino médio

- desenvolvimento do uso da linguagem em formas 
diversas;

- percepção do fato literário como objeto da 
linguagem;

- Transmissão de conhecimentos.



A leitura na escola

  Ler para aprender.



A leitura na escola

  Princípios orientadores para o ensino 
da literatura:

    

    Direito a fruição

     

    Exercício da cidadania



A leitura na escola

 Na literatura  está contextualizado o 
entendimento das competências de ler, 

escrever e resolver problemas.



Leitura e escrita caminham juntas

Como afirma Câmara Júnior (1998, p.17)

“ Qualquer pessoa segura de um assunto é 
capaz de escrever sobre ele”.



Atividades de leitura e 
escrita desenvolvidas na 

escola.



ANO 2009



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

Um inverno inesperado
Maria Izabella Silva de Sá

     Às margens de um rio, nasceu a cidade de Marco. E, como o próprio 

nome diz, o município tornou-se um verdadeiro marco no nosso estado, 
ficando famoso pelo seu desenvolvimento tanto social quanto econômico.

           

           (...)

              

          É triste para nós, vermos no olhar de uma mãe a incerteza de ter um 
lugar para seus filhos dormirem e até mesmo a angústia de saber que não há o 
que comer, pois a água levou tudo.

             



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

A enchente do Marco
Marcos Antônio Soeiro Fonteles

         “Nesse período inteiro de inverno, senti muita tristeza em ver aquelas 
pessoas sendo obrigadas a saírem de suas casas e ficava pensando: Quantas 
pessoas passaram fome? Quantas pessoas ficaram sem dormir, pois estavam 
ao relento”.

Desabafo!
Mariana Alves Silva

              “ As águas chegaram em nossa cidade, levando sonhos, vidas e 
muitas outras casas. Deixando assim, marcas que talvez só o tempo consiga 
apagar. As águas se foram, mas deixaram lembranças horríveis em nossas 
vidas. Fico muito triste em saber que tem gente que além de perder todos os 
bens materiais, ainda perdeu entes queridos”.



Ano 2010
Brasil de Múltiplas Faces



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola



Ano 2011
Cores e Retratos do Nordeste



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

                                  O Cabeleira- Franklin

                                             Távora      



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

                              Dona Guidinha do Poço

                              Manuel Oliveira Paiva



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

Vou contar no meu cordel 

De uma forma bem divertida

Pra mostrar a história 

De uma conhecida.

A linguagem é regional

É um romance ficcional

De uma história real.



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

Essa é a história de Margarida

Uma mulher rica e respeitada 

Uma mulher nordestina

E também muito apaixonada.

Através da saga trágica acontecida

A mulher forte Margarida 

Tem sua vida transformada.



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

                                   Capitães da Areia

                                      Jorge Amado



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

A vida dos Capitães da Areia

Capitães da areia

Meninos nas ruas

Viviam abandonados

Sem serem amados.

Vestidos de farrapos, sujos e esfomeados,

Eram, em verdade, os donos da cidade,

Não recebiam atenção

Eram conhecidos como ladrão.



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

(...)

Professor foi ser pintor

Pois pintava com tanto amor

Pirulito tinha um chamado de Deus

E a esse chamado atendeu.

Gato foi ser trambiqueiro

Volta seca foi ser cangaceiro

Na turma de Lampião

Que vivia no sertão.



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

Pedro bala foi ser grevista

Pois era tudo que queria

E entregou a chefia para Baradão

Que passou a ser o chefão.



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

             A Normalista
           Adolfo Caminha



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

Ditos populares
• Há males que vem para o bem.
• Procurar agulha no palheiro.
• Quem não quer ser lobo não lhe veste 

pele.
• Sem eira nem beira.
• Ver pra crer.
• Voz do povo é a voz de Deus.



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

Expressões  regionais

• Alembro

• Bucho

• Bulir

• Desembucha

• Embiocada

• Tamborete 



Atividades de leitura e escrita 
desenvolvidas na escola

     Morte e vida severina
  João Cabral de Melo Neto



Conclusão...

  O texto literário explora como a ficção 
se relaciona com a realidade, já que esse 

nunca é apenas literatura, é também 
sociologia, história, psicologia e, 

portanto, arte.



Conclusão...

   É importante esclarecer ainda que a 
troca de experiências, depoimentos, 
leituras compartilhadas favorecem o 

intercâmbio de vivências e novas 
aprendizagens são oportunidades para 

verificar a eficiência da leitura.



E assim...

   "Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não 
sei como se escreve. E se não soasse infantil e falsa a 
pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo 
escritor e lhe perguntaria: como é que se escreve? Por 
que, realmente, como é que se escreve? que é que se diz? 
e como dizer? e como é que se começa? e que é que se 
faz com o papel em branco nos defrontando tranquilo? Sei 
que a resposta, por mais que intrigue, é a única: 
escrevendo.“

Clarice Lispector. “Como é que se escreve”. In: A 
descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, pp.156-157.
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