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Perfil









Estou cursando atualização 
(mínimo de 180 horas)

Estou cursando atualização 
(mínimo de 360 horas)

Estou cursando mestrado

Estou cursando doutorado

Concluí a atualização  
(mínimo de 180 horas)

Concluí a especialização
(mínimo de 360 horas)

Concluí o mestrado

Concluí o doutorado

Não fiz





Impressões sobre Leitura e Literatura

Ler é uma diversão, uma distração, 
uma fonte de prazer

Ensinar a ler é 
papel da escola

Os alunos escrevem mal 
porque leem pouco

A leitura de textos literários abre as 
portas para a verdadeira leitura

Pra ser um bom escritor, tem 
que ser um bom leitor

Ler é entrar no mundo 
da imaginação

A escola vai mal porque hoje os 
alunos nãoaprendem mais a ler



Ler os clássicos da literatura é impor-
tante 

para aprender o português correto

Ler livros de autoajuda ou sucessos 
de venda é uma grande 

perda de tempo

A melhor maneira de aprender 
a escrever é ler

Ler é viajar sem sair do lugar

Se a escola não motiva a leitura, 
os alunos não aprendem a ler

Ler é descobrir novos mundos

Não se aprende a ser um bom leitor 
sem ler os clássicos da literatura



Quem lê bem escreve bem

Sem ler não se desenvolve o raciocínio, 
a inteligência, o senso crítico

O brasileiro lê pouco e mal

Ler aumenta o conhecimento 
e o vocabulário

Com o surgimento da internet, 
as pessoas vão parar de ler

As crianças hoje não leem como antes

A literatura permite a transmissão de 
conhecimentos acumulados 

pela humanidade



A leitura é um ato solitário

Saber ler dá acesso a 
determinadas participações 

sociais

Os diversos textos literários 
que circulam na sociedade são 

valorizados do mesmo modo pelas 
pessoas

O posicionamento do leitor perante um 
texto pode ser diferente do que foi proje-

tado pelo autor

As razões para ler podem ser muito 
variadas: buscar informações, buscar 

entretenimento, conhecer opiniões, 
buscar argumentos, etc

Em geral, quem lê bem um 
gênero literário,  lê bem 

todos os outros

É possível perceber no discurso 
oral ou escrito de uma 

pessoa  algumas de suas 
vivências de leitura



A abordagem mais adequada no ensino 
da literatura se dá a partir da historio-

grafia literária (lista temporal de autores 
e obras do cânone e suas respectivas 

características)

A questão da linguagem é uma das 
principais dificuldades na leitura 

dos cânones literários



Outros espaços citados

          A escola e a Universidade.

         Biblioteca

         Casa

         Casa, escola e amigos.,

         Casa, escola, universidade e bibliotecas

         Eu lia no trabalho nas oras de folga

         Na Igreja e Projeto JHJ

         O teatro, também, foi uma ferramenta para minha formação como leitora.

         Quando aprendi a ler o espaço para leitura na escola quase não existia e o acervo da biblioteca não era diversificado para envolver um trabalho com a leitura de 
         todos os alunos. Então, busquei emprestar livros, usava sebos para troca e compra de livros e bibliotecas.

         Quando estudei faltava recursos

         Sala de leitura

         Saraus

         Teatro e movimentos políticos

         Trabalhar com autores como Raquel de Queiroz

           Trabalho



Falta de tempo

Local adequado para leitura

Acesso a livros (preço, falta de 
biblioteca pública, etc)

Desorganização pessoal



Apreciar os textos literários

Perceber as dimensões social e 
estética dos textos literários

Reconstruir o sentido dos 
textos literários

Incentivar a leitura autônoma de 
diferentes gêneros, autores, 

temas e épocas

Formar o leitor literário

Diversificar as estratégias 
de leitura

Valorizar as diversas 
manifestações 

artísticas e culturais






