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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

LEITURA DE GÊNEROS TEXTUAIS DIFERENTES: DESVENDANDO AS TRAMAS DO TEXTO 
 

 
BERGER, Carolina Suelen Kosuiresko

1
 

CUNHA, Jessica
2
 

ALVES, Jéssica Maria Puretz
3
 

COSTA, Kethlyn
4
 

LEAL, Sandra do Rocio Ferreira
5
 

 

 

RESUMO – A leitura é uma prática interlocutiva de extrema importância, dentro e fora da escola, pois 
com o seu desenvolvimento, outras habilidades, como a fala e a escrita, também se ampliam. A 
leitura de diferentes gêneros textuais possibilita ao leitor aprimorar seu conhecimento de mundo, 
linguístico e textual. A oficina de leitura que será realizada no 11º CONEX tem o intuito de promover 
um espaço onde os participantes possam ter contato com quatro, dentre os vários gêneros textuais 
existentes. Esses gêneros são: texto da esfera jornalística, poema, quadrinhos e charge. 
Primeiramente, os participantes da oficina serão separados em grupos e, através de uma atividade 
lúdica, será introduzido o tema leitura. Depois, serão distribuídos os textos e realizada uma breve 
leitura. Em seguida, será feita a compreensão e interpretação de cada gênero, utilizando 
metodologias diferenciadas. Através de uma atividade lúdica, algumas indagações serão colocadas 
em discussão, tais como: Por que determinado texto usa uma linguagem diferente da utilizada em 
outro? Qual é o público alvo de cada gênero apresentado? Por que os gêneros são diferentes? Quais 
os suportes dos gêneros que foram discutidos? O que é letramento? Qual a concepção de leitura que 
permeou essa oficina? Entre outras sugeridas pelos participantes. A metodologia utilizada nessa 
oficina terá por objetivo explicar as distintas linguagens presentes em cada gênero textual, debater 
sobre qual a finalidade social de cada gênero trabalhado, buscando o enriquecimento linguístico e 
textual dos participantes. Os resultados a serem observados serão: compreensão da importância da 
leitura enquanto prática sócia e participação nas leituras e discussões sobre os textos, incentivando a 
leitura de gêneros textuais diferentes, não só no ambiente escolar, mas também no dia a dia de cada 
participante. 
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