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Leitura em ação

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Componentes curriculares relacionados

Filosofia, História, Língua Portuguesa, Sociologia

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -
linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos
sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões
individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à
diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.
[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando
repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando
esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou
coletivo.
[LGG08IF]Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.

Estratégia de aprendizagem

Aula expositiva e/ou dialogada, Debates e/ou discussões considerando a participação do
estudante, Filmes e vídeos, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na
biblioteca, Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Sala de
aula invertida, Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Quadro-branco, projetor, internet wi-fi, caixa de som, sala, cadernos, canetas, classroom ,
vídeos, documentários, audiovisuais, folhas impressas, papel A4, site CANVA, aplicativo
Padlet ou Google Sites. Materiais de artes (papeis diversos, canetinhas, giz de cera, tintas),
se possível.
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Estruturada em três movimentos, a eletiva enfocará três movimentos básicos do ato de ler:
focar, desfocar e focalizar.
No primeiro deles, focar, as reflexões e discussões irão explorar o texto puro, as palavras, as
construções as imagens que nascem do texto propriamente dito. Paralelo a isso a
observação do sentir, do perceber e do fruir individual entram em pauta. Em cada aula o
professor pode escolher três verbos (ações) associadas ao movimento. Ex: Sentir, Olhar,
Imaginar. Para cada ação propor três etapas: a busca no texto, a reflexão e análise a
respeito e uma proposta criativa a partir do que foi lido e das reverberações sobre isso.

Já no segundo movimento, a proposta será a de "levantar a cabeça", pausar para olhar o
entorno, o contexto, explorar um pouco o "fora" que ainda faz parte de toda obra. Neste
movimento, deve-se explorar ações como : comparar, contextualizar, criticar, questionar, por
exemplo.

No terceiro e último movimento, a eletiva deve propor um retorno ao texto, a fim de que o
interno e o externo do texto sejam considerados para a construção de algo novo. Também
aqui, os saberes internalizados de cada estudante se encontrarão com saberes exteriores
aos seus ( os das autorias lidas, dos pesquisadores e teóricos consultados em suas
pesquisas individuais, os das pessoas mediando a eletiva; os dos próprios colegas, entre
outros). Individual e coletivo serão combinados para a criação de textos e outros materiais
que por meio da criatividade, combinem  os textos lidos e os autorais.
A cada encontro deve haver a proposição de algumas ações, um leitura literária para
fomentar a reflexão e o debate e a proposição de uma criação simples. Isso deve ocupar
uma aula inteira. A outra aula do horário deve ser reservada para a leitura selecionada
individualmente, podendo haver ajustes neste programa sempre que houver necessidade.

Dada a natureza dialogada desta eletiva, os estudantes participarão a todo momento. A
meta é de que o protagonismo estudantil seja de 50 a 70  nas ações desta eletiva.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação formativa e criação de um material a partir de uma obra escolhida pelo estudante
como leitura, explorando uma das ações estudadas.

Culminância: Padlet ou exposição da criação artísticas e intertextuais dos estudantes.
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Referências
PENNAC, Daniel -  Como um romance.
FOSTER, WALLACE - Isto é água
MARQUEZ, Gabriel Garcia. A luz é como água.
BARBOSA, Amilcar Bettega -  - O voo da trapezista.
TELES, Lygia Fagundes -  Os objetos.
LISPECTOR, Clarice - Amor.
EVARISTO, Conceição -  Da calma e do silêncio.
ASSIS, Machado de - A causa secreta
CORTÁZAR,  Julio - Manual de Instruções in Histórias de Cronópios e de famas.
BAYARD, Pierre. Como falar dos livros que não lemos?
TODOROV, Tzvetan -  A literatura em perigo.
RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante.
Material GECRIA - Pós Graduação em Linguística e Línguas Vernáculas da Universidade de
Brasília; disponível em https://www.autoriacriativa.com/.
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