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OBJETIVOS

GERAL

 Compreender a importância da leitura no contexto pessoal, social e 
acadêmico.

ESPECÍFICOS

 Diferenciar, a partir de características específicas, textos literários e não-
literários.

 Perceber que um bom leitor vai além do nível explícito de informações para 
construir o sentido de um texto: inferências, pressupostos e subentendidos; 
intertextualidade.

 Compreender que o processo de leitura como construção de sentido envolve 
conhecimento textual e contextual.



PROVOCAÇÕES

Quem gosta de 
ler?



DESCULPAS ESFARRAPADAS...

NÃO TENHO TEMPO...

LIVRO É MUITO 
CARO...



Quem tem acesso à internet?



WWW.FBN.GOV.BR



WWW.DOMINIOPUBLICO.GOV.BR



http://cienciahoje.uol.com.br/



www.revistacontinente.com.br



Andando pelas ruas de Recife



LER POR QUÊ?                     LER PARA 
QUÊ?









LER DEVIA SER PROIBIDO



ENTREVISTA BOM DIA-RJ
17.04.2012



LER O QUÊ?

Textos orais e textos escritos.
Textos verbais e textos não verbais.
Textos literários e textos não 

literários.
Textos acadêmicos e textos não 

acadêmicos.



Diário de Pernambuco, 6.05.2005, Caderno Viver, p. C-6



RECURSOS DA FORMA: A figura representa um ser 
humano com uma expressão fisionômica violenta, 
segurando entre os dentes um balão de diálogo; 
observar a expressão corporal que também denota 
agressão. Como o balão está vazio, é possível 
interpretar que o ser representado não manifesta 
discordância em relação a algum assunto específico; 
não importa a ocasião nem o tema, sempre estará 
pronto para discordar e agredir verbalmente.

TEMA: Agressão verbal gratuita
OBJETIVO: Reflexão e crítica



INTERTEXTUALIDADE: TEXTOS NÃO 
VERBAIS



Mona Lisa
Intertextualidade





Mona Lisa (A Gioconda)
Leonardo da Vinci
1503-1506
Pintura a óleo sobre madeira
de álamo
77cm X 53cm
Localização: Museu do Louvre













Retrato, autorretrato, caricatura



AUTORRETRATO

AUTORRETRATO 

Provinciano que nunca soube

Escolher bem uma gravata;

Pernambucano a quem repugna

A faca do pernambucano;

Poeta ruim que na arte da prosa

Envelheceu na infância da arte,

E até mesmo escrevendo crônicas

Ficou cronista de província;

Arquiteto falhado, músico

Falhado (engoliu um dia

Um piano, mas o teclado

Ficou de fora); sem família,

Religião ou filosofia;

Mal tendo a inquietação de espírito

Que vem do sobrenatural,

E em matéria de profissão

Um tísico profissional.



AUTORRETRATO

O autorretrato é o retrato que o indivíduo faz de
si mesmo utilizando diferentes recursos:
desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia,
colagem ou descrição escrita, poética ou não.
Um dos objetivos do autorretrato é uma
caracterização que seu produtor faz de si
mesmo, geralmente a partir de uma descrição
física e/ou psicológica, inserindo informações
que julga importantes da sua vida (fatos,
pessoas etc)



Título: Autorretrato com orelha enfaixada
Autor: Vincent van Gogh
Data: 1889 
Tipo: Óleo sobre tela
Dimensões: 60cm X 49cm
Localização: Courtauld Institute Galleries, 
Londres











ESTRATÉGIAS DE LEITURA



ESTRATÉGIAS DE LEITURA

Antes de ler: identificar o autor, data e local 
em que o texto foi publicado; levantar 
hipóteses de leitura – o que vou ler?

Durante a leitura: identificar a ideia principal 
de cada parágrafo; pesquisar vocabulário 
desconhecido; identificar as entrelinhas do 
texto – pressuposto (o texto apresenta 
expressões que nos levam a deduzir o que está 
implícito); inferência (leitor interage com o 
texto); recuperar a intertextualidade



Depois da leitura
Conferir as hipóteses levantadas antes da leitura;
 Identificar o tema do texto;
Elaborar uma síntese do texto (mapa conceitual)
Relacionar as ideias do texto com suas próprias ideias 

a respeito do assunto; 
 Interpretar os dados e fatos apresentados: Faz sentido 

o que acabei de ler? Consideradas todas as 
informações, argumentos e conclusões identificados, 
qual é o sentido fundamental do texto?
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