
 

Plano de Ensino 

Componente Curricular: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira II 

Curso: Técnico em Química (Integrado) 

Série: 2º ano 

Carga Horária: 120 h/a – 100 h/r 

Docente Responsável: Tassia Regia Santos de Lima Silva 

Ementa 

 

Estudo de textos representativos da Literatura Brasileira, especificamente os 
produzidos no contexto social, político, econômico, religioso e cultural dos 
períodos do Romantismo ao Simbolismo. A análise desses textos literários 
ressalta as influências nas produções artísticas, culturais e no cotidiano, 
registradas posteriormente no Brasil. A prática de leitura e a produção de 
gêneros textuais técnico-científicos permitem compreender os aspectos 
estruturais, bem como analisar e utilizar os elementos linguísticos, 
pragmáticos e discursivos adequados a sua estruturação, funcionalidade, 
situacionalidade e significação. A análise linguística com ênfase nos aspectos 
morfossintáticos, discursivos e pragmáticos, considerando a relação entre 
norma culta e as adaptações linguísticas realizadas em diferentes situações 
enunciativas, é fundamental para compreender os efeitos de sentido que são 
construídos e ressignificados quando da produção textual e em nossas 
práticas e representações acadêmicas e sociais. 

Objetivos de Ensino 

 

Gerais 

• Compreender a produção literária do Brasil do século XIX, situando-o no 
contexto histórico, social e político e observando como estilo e a concepções 
artísticas desse período influenciou as futuras produções literárias. 

 

• Estudar os aspectos linguísticos, estilísticos, pragmáticos e discursivos que 
são usados na construção e significação de textos literários e na produção de 
textos técnico-científicos, e que permitem compreender e usar a Língua 
Portuguesa como geradora de efeitos de sentido e integradora de percepção, 
organização e representação do mundo e da própria identidade. 

 

Específicos 
▪ Compreender e caracterizar a noção de gênero e de tipo textual, associando- 

a aos fatores de textualidade e reconhecendo os mecanismos discursivos, 
pragmáticos e linguísticos de construção do texto. 

▪ Ler, compreender e produzir textos técnico-científicos, que circulam na esfera 
acadêmica utilizando os mecanismos linguísticos, pragmáticos e discursivos 
adequados a sua estruturação, funcionalidade, situacionalidade e 
significação. 

▪ Reconhecer categorias pertinentes para a análise e interpretação dos textos 
literários produzidos no Brasil no século XIX, dos períodos denominados 
Romantismo, Realismo/Naturalismo; Parnasianismo e Simbolismo, situando- 
os nos contextos histórico, cultural, social e político e destacando as 
influências nas produções artísticas, culturais e do cotidiano, posteriormente. 



▪ Aperfeiçoar conhecimentos linguísticos a partir da análise de aspectos 
morfológicos e sintáticos, relacionando-os aos mecanismos semânticos, 
discursivos e pragmáticos da língua, considerando a relação entre norma 
culta e as adaptações linguísticas realizadas em diferentes situações 
enunciativas. 

Conteúdo Programático 

 

UNIDADE I 
 

▪ Romantismo no Brasil – Poesia: linguagem, obras, contextos histórico, 
filosófico e intelectual dos representantes e influências em outras áreas do 
conhecimento. 

▪ Relações de sentido: sinonímia, antonímia, hipônimos, hiperônimos, 
ambiguidade e polissemia. 

▪ Concepção de gênero textual acadêmico, tipologia textual e condições de 

produção (relações entre locutor /interlocutor, objetivo, suporte, lugar de 
circulação) de textos técnico-científicos. 

▪ Produção textual - Técnicas de leitura e sublinhado, produção de esquema 
textual e de fichamento de citação. 

 

UNIDADE II 
 

▪ Romantismo no Brasil – Prosa: linguagem, obras, contextos histórico, 
filosófico e intelectual dos representantes e influências em outras áreas do 
conhecimento. 

▪ Processo de referenciação e progressão referencial e o uso dos substantivos, 
adjetivos e pronomes. 

▪ Produção textual – resumo: estrutura e as diferentes funcionalidades e 
circulação. 

 

UNIDADE III 
 

▪ Realismo/Naturalismo no Brasil: linguagem, obras, contextos histórico, 
filosófico e intelectual dos representantes e influências em outras áreas do 
conhecimento. 

▪ Relações de concordância verbal e nominal na construção do texto. 

▪ Produção textual – resenha crítica: aspectos estruturais, linguísticos, 
discursivos e pragmáticos. 

 
UNIDADE IV 

 
▪ Parnasianismo e Simbolismo no Brasil: linguagem, obras, contextos histórico, 

filosófico e intelectual dos representantes e influências em outras áreas do 
conhecimento. 

▪ Produção textual – redação técnica/a correspondência Comercial/Empresarial 
e Oficial: aspectos estruturais, discursivos, linguísticos e pragmáticos. 

▪ Estudo e produção do gênero currículo. 

Metodologia de Ensino 

 



A construção das competências pretendidas será facilitada por meio das seguintes 
estratégias: 

• Aulas expositivas. 

• Leitura e discussão de textos teórico-informativos, textos literários, vídeos, 
músicas, filmes, charges, dentre outros, para análise de situações relativas 
aos temas tratados na disciplina. 

• Pesquisa e seminários sobre os temas trabalhados no plano da unidade 
curricular. 

• Exercícios e pequenos trabalhos individuais e em grupo na sala de aula 

 

Além das atividades semanais em sala de aula, poderá haver até 20% da carga 
horária ministrada seguindo o modelo de ensino a distância usando a plataforma 
“Moodle”, com a realização de atividades, laboratórios e fóruns para dúvidas e 
discussões. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

A avaliação será processual, diagnóstica e contínua, de forma a garantir o 
redimensionamento da prática educativa e a prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos. Para auxiliar no processo de avaliação poderão ser utilizados 
instrumentos como: 
• Exercícios escritos e orais realizados em sala; 
• Trabalhos escritos de análise e produção; 

• Seminários e pesquisa; 
• Provas escritas. 
• Participação nas atividades, pontualidade e assiduidade. 

Recursos Didáticos Necessários 

A construção das competências pretendidas será facilitada por meio das seguintes 
recursos didáticos: 

• Textos teóricos, informativos e literários (livros, revistas, artigos, jornais e 
sites). 

• Obras representativas da literatura brasileira e estrangeira; 

• Vídeos e músicas e filmes (roteiros diversos, literários, documentários). 

• Datashow, Note book, caixa de som. 
• Quadro branco e caneta para quadro branco. 
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