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Ementa 

 
O texto e a textualidade: os elementos responsáveis pela coesão textual; 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: resumo, resenha, análise, dissertação/argumentação, artigo de opinião, narrativa. 
Leitura de quatro livros literários indicados pelo professor e, pelo menos, dois de escolha 
livre. 
 
Objetivos 

 
Pretende-se que o aluno seja capaz de compreender e usar a língua portuguesa em 

diferentes situações enunciativas, na forma oral ou escrita, percebendo sua constituição 
como expressão do homem e do mundo; observe as diferentes manifestações da 
linguagem utilizadas por diferentes grupos sociais, entendendo esse fato como riqueza da 
língua; aperfeiçoe o uso da língua materna, na expressão oral e na escrita, ampliando sua 
competência comunicativa, principalmente na norma padrão da linguagem; leia e 
compreenda textos dos diferentes gêneros discursivos, percebendo como eles são inscritos 
nas diversas práticas de linguagem e se relacionam às condições de produção e recepção; 
perceba que as palavras, os textos, os discursos se entrecruzam, instituindo o interdiscurso, 
a intertextualidade; leia e interprete textos do gênero literário, observando o trabalho 
simbólico da linguagem e os deslocamentos de sentido operados pela palavra literária; 
expresse-se, oralmente ou por escrito, apropriando-se dos recursos expressivos da língua 
para a construção de sentidos no ato da interlocução; observe 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; 
produza enunciados verbais utilizando os padrões de coesão e coerência textuais. 

 
Metodologia 

 
Para possibilitar a inserção efetiva do aluno no mundo da escrita e ampliar suas 

possibilidades de participação social, como cidadão, é preciso criar condições para que ele 
atue com competência linguística, nas instâncias públicas de uso da linguagem. Por isso, 
em sala de aula, deve predominar atividades de produção de leitura, de escrita e de reflexão 
sobre as funções da língua escrita na sociedade. As atividades com a língua devem 



pressupô-la situada no emaranhado das relações humanas, que se fundamentam, 
sobretudo, na comunicação, e nas quais, o aluno está presente e mergulhado. Assim, as 
propostas de trabalho pedagógico com a Língua Portuguesa devem basear-se na interação 
língua/linguagem, num processo discursivo de construção do pensamento simbólico, 
constitutivo de cada aluno, em particular, e da sociedade em geral. O texto literário, como 
manifestação artística, será visto como o “momento” em que a palavra cria uma realidade 
imaginária, fictícia, ou seja, recria a realidade, conforme a visão de mundo do autor. É o 
texto literário que tem a característica singular de transformar e aperfeiçoar o senso estético 
e crítico do aluno. Por fim, essas considerações conduzem o trabalho pedagógico com a 
Língua Portuguesa de forma que os conteúdos tradicionais do ensino de língua são 
deslocados para um segundo plano, para que as atividades de desenvolvimento e 
sistematização da linguagem sejam privilegiadas. Será adotada – entre outras – a dinâmica 
de grupos de trabalho. Tendo como base os conteúdos previstos neste plano de curso, os 
alunos deverão se organizar em grupos e apresentar projetos de estudos, pesquisas, 
investigações que serão desenvolvidos com a turma. Nas duas primeiras semanas de aula, 
em consenso com os alunos, será estabelecido um cronograma de apresentação e 
desenvolvimento desses projetos. Além de desenvolver os projetos com a própria turma, 
tentar-se-á a possibilidade de fazê-lo em outras turmas do Ensino Fundamental – 2ª fase – 
ou do Ensino Médio. 
 
Avaliação 
 

Todas as atividades de leitura, produção escrita, apresentação de seminários e 
trabalhos serão avaliados, assim como a avaliação formal. Também será considerada a 
autoavaliação do aluno. Entendida como processo, a avaliação será qualitativa e 
quantitativa, visando ao comprometimento do educando com o desenvolvimento de sua 
aprendizagem. 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. 
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