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 Concepção de Literatura 

 As  competências  e  habilidades  propostas  pelos  Parâmetros  Curriculares 
 Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCNEM)  e  pelas  Orientações  Curriculares 
 Nacionais  para  o  Ensino  Médio  permitem  inferir  que  o  ensino  de  Língua 
 Portuguesa  e  de  Literatura  busque  desenvolver  no  aluno-leitor  seu  potencial 
 crítico,  sua  percepção  das  múltiplas  possibilidades  de  expressão  linguística,  sua 
 capacitação  como  leitor  efetivo  dos  mais  diversos  textos  representativos  de  nossa 
 cultura  com  vistas  a  ampliar  ou  construir  o  letramento  desses  alunos-leitores. 
 Segundo as OCEM: 

 “A  tentativa  de  atenuar  o  impacto  da  distância  entre  as  manifestações  literárias 
 consagradas  e  as  condições  de  recepção  do  aluno  (envolvendo  o  repertório  e  a 
 experiência  linguística)  resulta  sempre  numa  redução  do  processo  de 
 assimilação da experiência literária em resultados tais como: 
 a) substituição da literatura difícil por uma literatura considerada mais digerível; 
 b)  simplificação  da  aprendizagem  literária  a  um  conjunto  de  informações 
 externas às obras e aos textos; 
 c)  substituição  dos  textos  originais  por  simulacros,  tais  como  paráfrases  ou 
 resumos. 
 Inicialmente,  é  necessário  partir  da  ideia  básica  de  que  uma  das  condições  para 
 que  um  texto  possa  ser  considerado  literário  é  o  seu  potencial  de  produzir,  no 
 leitor,  uma  sensação  de  estranhamento.  Isto  é,  tem  de  produzir-lhe  um  incômodo 
 e  convocá-lo  a  deslocar-se  de  sua  percepção  cotidiana,  em  geral,  automatizada. 
 Este  efeito  resulta  do  fato  de  que  o  texto  literário  é  elaborado  de  um  modo 
 peculiar  que,  normalmente,  vai  além  das  elaborações  linguísticas  usuais  (sintaxe 
 usual,  combinações  usuais,  frase  usuais)  e  das  significações  comuns.  Isso  pelo 
 fato  de  que  o  texto  literário,  como  qualquer  realização  estética,  não  se  origina 
 obrigatoriamente  de  uma  necessidade  prática  –  não  constitui  uma  resposta  a 
 uma  solicitação  imediata  e,  por  isso  mesmo,  se  constitui  num  exercício  de 
 liberdade  linguística  como  nenhum  outro  uso  o  consegue  ser”  BRASIL.  Ministério 
 da  Educação.  Secretaria  de  Educação  Média  e  Tecnológica.  Orientações 
 curriculares  para  o  Ensino  Médio  ,  v.  1:  Literatura.  Brasília,  2006.  Profª  Drª  Enid 
 Yatsuda  Frederico  e  Prof.  Dr.  Haquira  Osakabe,  Universidade  Estadual  de 
 Campinas. 



 Objetivos Gerais 

 1.  Analisar,  interpretar  e  aplicar  recursos  expressivos  das  linguagens, 
 relacionando  textos  com  seus  contextos,  mediante  a  natureza,  função, 
 organização,  estruturadas  manifestações,  de  acordo  com  as  condições  de 
 produção e recepção; 

 2.  compreender  e  usar  os  sistemas  simbólicos  das  diferentes  linguagens 
 como  meios  de  organização  cognitiva  da  realidade  pela  constituição  de 
 significados, expressão, comunicação e informação; 

 3.  compreender  e  usar  a  língua  portuguesa  como  língua  materna,  geradora 
 de  significação  e  integradora  da  organização  do  mundo  e  da  própria 
 identidade; 

 4.  localizar  informações  explícitas  em  um  texto,  inferir  informação  em  texto 
 verbal,  inferir  o  sentido  de  uma  palavra  ou  expressão,  interpretar  textos  não 
 verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais; 

 5.  introduzir  os  alunos  à  prática  de  produção  de  textos  de  ficção  objetivando 
 exercitar autoria e autonomia na escrita. 

 Conteúdo do 1º Trimestre 

 1.  Romantismo 
 a-) O que é Romantismo e suas características; 
 b-) o Romantismo na Europa - contexto e aspectos; 
 b-) o Romantismo no Brasil e especifidades brasileiras (contexto e produção); 
 c-) as três fases do Romantismo no Brasil. 

 Capítulos  de  referência  no  livro  didático  do  curso:  capítulo  1-  “O  Romantismo  – 
 a  expressão  da  inferioridade”;  capítulo  3  -  “O  Romantismo  no  Brasil”;  capítulo  5  - 
 “O rumor das ruas”; capítulo 8 - “O individualismo extremado”. 

 2.  Leitura  do  romance  Senhora  ,  de  José  de  Alencar  e  Alguma  poesia,  de  Carlos 
 Drummond  de  Andrade.  Além  de  poemas  do  Romantismo  brasileiros 
 selecionados  pela  professora.  Análise  crítica  e  comparativa  com  o  período  literário 
 em estudo. 

 Observação:  para  a  aula  de  Obras  Literárias,  será  lido  e  analisado  o  romance  Dois 
 Irmãos,  de Milton Hatoum. 

 Conteúdo do 2º Trimestre 



 3.  Literatura Realista  : 
 a-) O que é o Realismo e suas características; 
 b-) contextos de produção na Europa 
 c-) especificidades do Realismo no Brasil; 
 c-) Machado de Assis, a maior expressão do Realismo brasileiro; 
 d-) o Naturalismo e seus referenciais realistas; 
 e-) análise crítica de  O cortiço,  de Aluísio Azevedo,  referência naturalista brasileira. 

 Capítulos  de  referência  no  livro  didático  do  curso:  capítulo  11  -  “O  Realismo  – 
 diagnóstico da sociedade” e capítulo 13 - “O Realismo no Brasil”. 

 4.  Leitura  do  romance  Quincas  Borba  ,  de  Machado  de  Assis  e  Alguma  Poesia,  de 
 Carlos  Drummond  de  Andrade.  Além  de  leituras  de  poemas  correspondentes  ao 
 Movimento  estudado,  selecionados  pela  professora.  Análise  crítica  e  comparativa 
 com o período literário em estudo. 

 Conteúdo do 3º Trimestre 

 5.  Paranasianismo e Simbolismo:  a composição poética  do final do século XIX 
 a-) Parnasianismo e seu contexto de produção; 
 b-) Parnasianismo no Brasil e suas especificidades; 
 c-) o movimento Simbolista e seu contexto de produção; 
 d-) o Simbolismo no Brasil e suas especificidades. 

 Capítulos  de  referência  no  livro  didático  do  curso:  Unidades  4  e  5  - 
 "Parnasianismo" e "Simbolismo". 

 6.  Leitura  de  poemas  correspondentes  aos  movimentos  estudados,  selecionados 
 pela professora. Análise crítica e comparativa com período literário em estudo. 

 Avaliação 

 A  avaliação  dos  conteúdos  e  procedimentos  de  aprendizado  se  dará  segundo  os 
 princípios  formativos,  isto  é,  utilizando  métodos  variados  que  atendam  às  diferentes 
 necessidades  e  formas  de  aprendizagem  dos  estudantes,  realizados  de  modo  constante, 
 com  as  necessárias  intervenções  e  regulações  de  cunho  pedagógico,  tendo  em  vista  o 
 processo  orgânico  e  global  de  aprendizado  do  estudante.  Dentro  de  tais  parâmetros,  os 
 principais  instrumentos  avaliativos  utilizados  durante  todo  o  ano  letivo  são:  1.  avaliações 
 escritas  (pelo  menos  duas  por  bimestre):  com  questões  em  formato  dissertativo  e  (ou)  de 
 múltipla  escolha;  2.  trabalhos  de  pesquisa:  individuais  ou  em  grupo,  a  serem  realizados 
 dentro  da  escola  ou  fora  dela;  3.  trabalhos  de  produção  textual,  em  diversos  suportes  e 
 formatos,  escritos  ou  em  outras  formas  de  linguagem;  4.  lições  de  casa,  atendendo  a 
 diferentes  propostas  pedagógicas,  conforme  o  planejamento  executado  em  sala  de  aula; 
 5.  observação  e  acompanhamento,  por  parte  do  professor,  das  interações  do  estudante 



 para  com  as  atividades  pedagógicas  e  para  com  as  outras  pessoas  envolvidas  no  processo 
 (professor, colegas etc.). 


