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Ementa: 
O texto e a textualidade: a frase, a oração, o período; os elementos responsáveis

pela  coesão  textual  (pronomes,  preposições,  conjunções,  tempos  e  modos  verbais,
advérbios,  concordância  verbal  e  nominal,  relações  subordinação  e  coordenação,
pontuação);  variação  linguística:  escrita  e  fala;  a  coerência:  a  palavra  e  os  sentidos:
denotação  e  conotação,  sentido  e  contexto,  pressuposição,  adequação  vocabular;  a
intertextualidade  e  a  interdiscursividade;  os  recursos  expressivos  da  linguagem.  Os
gêneros discursivos: os enunciados gerais da língua em uso; o discurso da mídia escrita;
os gêneros literários; o texto como gênero escolar: do resumo à análise, a dissertação, a
carta argumentativa, a narrativa, gêneros imagéticos: a charge, o cinema. 

Objetivos: 
Como objetivo geral, pretende-se que o aluno seja capaz de compreender e usar a

língua portuguesa em diferentes situações enunciativas, seja na forma oral ou escrita,
percebendo sua constituição como expressão do homem e do mundo. Como objetivos
mais específicos, espera-se que o aluno desenvolva as seguintes habilidades:

 Observar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos
sociais,  entendendo  esse  fato  como  riqueza  da  língua,  não  como  motivo  de
discriminação; 

 Paralelamente à primeira habilidade, aperfeiçoar o uso da língua materna, tanto na
expressão  oral  quanto  na  escrita,  ampliando  sua  competência  comunicativa,
principalmente na norma padrão da linguagem;

 Ler e compreender  textos dos diferentes gêneros discursivos,  percebendo como
eles são inscritos nas diversas práticas de linguagem e se relacionam às condições
de produção e recepção;

 Perceber  que as palavras,  os  textos,  os discursos se entrecruzam, instituindo o
interdiscurso, a intertextualidade, de forma a observar e analisar os mecanismos de
inserção de discursos dentro dos discursos.

 Ler  e  interpretar  textos  do  gênero  literário,  observando  o  trabalho  simbólico  da
linguagem e os deslocamentos de sentido operados pela palavra literária;

 Expressar-se, oralmente ou por escrito, apropriando-se dos recursos expressivos da
língua para a construção de sentidos no ato da interlocução;

 Observar  os  mecanismos  que  sustentam  a  textualidade  e  sua  relação  com  os
possíveis sentidos dos textos, percebendo a comunhão entre a materialidade da
língua e a inscrição sócio-histórica do falante/autor;

 Produzir  enunciados  verbais  utilizando-se  dos  padrões  de  coesão  e  coerência
textuais;

 Aperfeiçoar a competência comunicativa, ampliando o domínio do modelo linguístico
de  prestígio,  conscientizando-se  das  marcas  linguístico-comunicacionais  que
orientam os usos de nossa língua, na variedade padrão principalmente, tanto nas
atividades de leitura quanto nas de produção de texto;

 Desenvolver  a  capacidade  de  análise,  reflexão  crítica,  argumentação  e,
consequentemente, a visão de mundo, a partir  da leitura de gêneros discursivos
variados, e da produção de textos nas diversas modalidades de redação.
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 Além de estimular o gosto pela leitura, mediante a exploração do caráter estético da
linguagem, e aproximar o aluno de uma expressão mais elaborada, o trabalho com
a literatura objetiva aperfeiçoar o espírito crítico em relação ao mundo real, uma vez
que, pela sua natureza estética,  ela estabelece a mediação entre o homem e o
mundo.  Como  possibilidade  de  diálogo,  as  experiências  contidas  na  literatura
passam  a  ser  compartilhadas,  proporcionando  ao  aluno-leitor  uma  maior
compreensão de si e de sua postura no mundo.

Metodologia
Como o propósito  é  abordar  a  língua  como um organismo social,  configurada

como sistema e numa estrutura,  mas que se constitui  como acontecimento,  passível,
portanto,  de  modificação,  acentos,  interferências,  o  eixo  norteador  de  nossa  prática
pedagógica  será  o  texto,  com  ênfase  em  sua  dimensão  discursiva.  Mediante  essa
determinação,  as  atividades  de  análise  linguística,  de  produção  textual  bem como a
prática de leitura de gêneros diversos e do gênero literário serão focalizadas do prisma da
linguagem em uso, como manifestação cujo fim é a construção de sentidos. 

Conteúdo:
a) O texto e a textualidade

 frase, oração, período;
 coesão:  pronomes,  preposições,  conjunções,  tempos  e  modos  verbais,  advérbios,

concordância verbal e nominal, relações subordinação e coordenação, pontuação;
 coerência:  a  palavra  e  os  sentidos:  denotação  e  conotação;  sentido  e  contexto:

pressuposição, adequação vocabular;
 variação linguística: a língua em uso, relação escrita e fala
 intertextualidade e interdiscursividade;
 Os implícitos. Pressupostos e subentendidos
 recursos expressivos da linguagem: paráfrase, paródia, ironia.

b) O texto como gênero discursivo
 Os enunciados  da  fala  cotidiana,  o  texto  científico,  o  texto  jornalístico,  o  anúncio

publicitário, o texto polissêmico (a tira, a charge, a crônica, o conto, o romance).
c) O texto como gênero escolar (redação)

 resumo, resenha, análise, editorial;
 artigo de opinião, editorial;
 carta argumentativa (do leitor, ao leitor, aberta);
 narrativas (conto, fábula, crônica), diário.
 O gênero imagético: a charge, a tirinha, o cinema

*  A produção escrita do aluno será um dos materiais  linguísticos mais explorados nas
atividades de análise da estrutura da língua. Servirão, portanto, como um referencial para o estudo
gramatical.

d) O texto literário
 Serão estudados diferentes gêneros literários, explorando as especificidades de cada

um. 
Para a prática efetiva de leitura, que contemplará exposição de análises e estudos de
críticos, propostas de análises comparativas, roteiros de leitura abordando aspectos
significativos da composição textual, avaliações escritas, serão indicados os seguintes
títulos: 
1) I-Juca Pirama. Gonçalves Dias. Dominio Público
2) Meu quintal é maior que o mundo. Manoel de Barros. Companhia das Letras.
3) O sucesso, Adriana Lisboa. Alfaguara.
4) O rei da vela, Oswald de Andrade – Gênero dramático.
5) Vidas secas, Graciliano Ramos – Editora Record 
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Material didático: 
Textos avulsos;
Livros literários;
Produções textuais dos alunos;
Textos de jornal, revista e de outras mídias;
Filmes;
Peças teatrais.
*Não será utilizado livro didático.

Avaliação: 
O processo de avaliação se dá de forma contínua, contemplando as seguintes
categorias: produtividade, participação, assiduidade e pontualidade. A
avaliação é diagnóstica e estimuladora do desenvolvimento do aluno e do grupo
de  alunos.  Todas  as  atividades  de  leitura,  produção  escrita,  apresentação  de
seminários e trabalhos são avaliados. Também é considerada a autoavaliação do
aluno.  São observados o ritmo individual  e o fato de que cada aluno percorre
caminhos diferentes,  em tempos diversos,  para chegar  a fins semelhantes.  E,
como o exercício com a palavra é fundamental para a aquisição e domínio da
língua, a produção da leitura e da escrita assume dimensões maiores, devendo
ser considerada significativa para o resultado final da avaliação de cada escala.

O diálogo e a interação entre os envolvidos no processo pedagógico poderão de-
terminar a qualidade dos resultados obtidos pelos professores e pelos alunos. A análise
desse processo subsidia o planejamento para o redimensionamento de novos procedi-
mentos didáticos se necessários. As atividades de leitura das obras literárias escolhidas
contemplam a exposição de análises e estudos de críticos, propostas de análises compa-
rativas, roteiros de leitura abordando aspectos significativos da composição textual, além
de avaliações escritas.
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