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NOME DA DISCIPLINA: Introdução aos Estudos da Linguagem

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Maria Suelí de Aguiar

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64h/a

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h/a

SEMESTRE/ANO: 2014/1

Aulas: segunda-feira 8h às 9h40 e quinta-feira 10h às 11h40

ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE: sala 47, segunda-feira, das 9h40 às 10h10

Contatos: 3521-1405 aguiarmarias@gmail.com

EMENTA 
Panorama geral dos fenômenos da linguagem e suas abordagens científicas. As concepções de 
língua e linguagem. Trajetória dos estudos linguísticos desenvolvidos no âmbito da palavra, 
da oração, do texto e do discurso. 



OBJETIVO GERAL

Expor ao aluno um panorama geral dos fenômenos da linguagem através das abordagens 

científicas da linguística. Importa apontar as diferentes perspectivas teóricas e aplicações 

dessas abordagens. Assim, o aluno poderá escolher aquela que mais lhe parecer adequada para 

seu trabalho teórico e/ou aplicado.

II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Levar o aluno a compreender alguns conceitos como língua e linguagem. Ele deverá ter

segurança para escolher e lidar com as diferentes abordagens científicas que teóricos utilizam 

na trajetória dos estudos linguísticos até então.

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Concepções teóricas: histórico do estudo da linguagem; estudo da linguística no mundo e 

no Brasil; conceito de língua, linguagem e sociedade. A linguística como ciência e a pesquisa 

comparativista.

2. Abordagens científicas da linguística: Estruturalismo (signo, dicotomias e relações 

linguísticas); Gerativismo (inatismo, universais linguísticos); Formalismo, Funcionalismo e

Círculo Linguístico de Praga; Variação e mudança.

3. Objeto e fronteiras da linguística.

4. Reflexões sobre os princípios linguísticos e o ensino de línguas.

IV - METODOLOGIA

Aulas expositivas, seminários, debates em sala, exercícios em sala e pesquisas em sala e fora 

dela.

V – RECURSOS DIDÁTICOS

Textos; vídeos (filmes e documentários); materiais de suporte: DVD, data-show, aparelho de 

som etc.

VI – AVALIAÇÃO

Participação nas aulas; seminários; exercícios em sala; trabalho final individual; avaliação oral 

e escrita.

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGUIAR, M. S. História da linguística e estudos das línguas indígenas no Brasil. Congresso 

Internacional de Biologia e Linguagem. Tangará da Serra. 2012. 25p. (manuscrito). 

ILARI, R. O estruturalismo linguístico: alguns caminhos. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Org.). 
Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos. v. 3. São Paulo: Cortez, 2004. p. 53-92.
ILARI, R., BASSO, R. O português da gente: a língua que estudamos e a língua que falamos. São 
Paulo: Contexto, 2011. 272p. 
FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à linguística: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2002.
SARFATI, G.; PAVEAU, A.-M. As grandes teorias da linguística. [sl]: Claraluz, 2006.
SAUSSURE, F. de. Curso de linguística geral. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 1991.



VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995. 
CARBONI, F. Introdução à linguística. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
GRANGER, G.-G. A ciência e as ciências. São Paulo: UNESP, 1994. 
NEVES, M. H. de M. Gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
LOPES, E. Fundamentos da linguística contemporânea. São Paulo: Cultrix, 1996.
MARTELOTTA, M. E. (Org.). Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2008. 
MARTIN, R. Paraentender a linguística. São Paulo: Parábola, 2003.
RAPOSO, E. Teoria da Gramática. Afaculdade da linguagem. Lisboa: Caminho, 1992. 
WEEDWOOD, B. História concisa da linguística. São Paulo: Parábola, 2002. 
XAVIER, A.; CORTEZ, S. (Org.). Conversas com linguistas: virtudes e controvérsias da linguística. 
São Paulo: Parábola, 2003.

IX - CRONOGRAMA BÁSICO 1o. Semestre de 2014

MARÇO

=> Concepções teóricas: histórico do estudo da linguagem; estudo da linguística no mundo e 

no Brasil; conceito de língua, linguagem e sociedade. A linguística como ciência e a pesquisa 

comparativista. Língua estudada e língua falada.

Dia:

06 – quinta-feira:

Exposição geral da disciplina e entrega do programa com informação sobre a bibliografia;

10 – segunda-feira: 

Atividade I: trazer informação sobre a linguística;

13 – Texto 1 (História da linguística – livre);

18 – aula expositiva;

20 – Atividade II: apresentação oral sobre linguística;

25 – aula expositiva (ILARI – 2011);

27 – aula expositiva;

Atividade II: preparar para a próxima aula comentário por escrito do tema discutido nas aulas 

anteriores (ILARI – 2011);

Total de h/a (6, 11, 13, 18, 20, 25, 27) = 14h/a

ABRIL

=> Abordagens científicas da linguística: Estruturalismo (signo, dicotomias e relações 

linguísticas); Gerativismo (inatismo, universais linguísticos); Formalismo, Funcionalismo e 

Círculo Linguístico de Praga. Variação e mudança.

Dia

01 – Leitura da Atividade II (pelos alunos); 

03 – colóquio;



08 – Espaço das Profissões;

10 – aula expositiva;

15 – aula expositiva;

17 – Atividade IV: formar grupo de três ou quatro alunos das conclusões obtidas sobre o

Estruturalismo;

22 – apresentação da Atividade IV.

24 – aula expositiva; sobre Gerativismo.

– Total de h/a (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24) = 16h/a;

MAIO

Dia

06 – Continuidade da discussão sobre Gerativismo;

Vídeo.

Atividade V: escrever sobre gerativismo;

08 – Apresentação da Atividade V;

=> Objeto e fronteiras da linguística.

13 – aula expositiva;

15 – aula expositiva;

20 – aula expositiva;

22 – Discussão sobre o tema discutido com os alunos (sanar dúvidas). Formar grupo para 

fazer prova oral.

27 – Atividade VI (Prova oral por grupo sobre o conteúdo (3) trabalhado.

29 – Vídeo

- Total de h/a (6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29) = 16h/a;

JUNHO

=> Reflexões sobre os princípios linguísticos e o ensino de línguas.

03 – aula expositiva;

05 – aula expositiva.

10 – Atividade Avaliativa (escrita) sobre o conteúdo do mês valendo nota (4.0);

24 – revisão da Prova escrita valendo nota (1.0);

26 – aula expositiva.

- Total de h/a (3, 5, 10, 24, 26) =  10h/a

JULHO:

01 – aula expositiva;

03 – aula expositiva.

08 – seminários;



10 – filme, entrega de nota final e prova escrita para quem precisar..

Total de aulas:

32 encontros – 64 aulas;

Obs: Os textos estão disponíveis na fotocopiadora do Marcelo. 





 

 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS/ FIC 

 

   
Curso: Gestão da Informação 

Disciplina: Leitura e Produção Textual Ano: 2014 

Carga horária total: 64 horas Carga horária semanal: 04 horas 

Professor: Leosmar Aparecido da Silva 

Contato com o professor: leosmarsilva@hotmail.com 
 
EMENTA: Prática de leitura e produção de textos com ênfase nos aspectos de sua organização. 
 
I – OBJETIVOS: 

· Instrumentalizar o aluno no trabalho de leitura, interpretação e produção de textos ordinários e científicos 
para que ele seja um usuário competente da linguagem escrita e oral, principalmente, no meio acadêmico; 

· Conhecer e aplicar estratégias de leitura; 
· Criar condições para que o aluno desenvolva habilidades de análise, síntese e esquematização; 
· Retomar alguns conceitos gramaticais necessários para a compreensão e para a produção textual 

acadêmica; 
· Conhecer as condições de produção do discurso: locutor, interlocutor, tempo, espaço, objetivos, intenções, 

inter-relações entre os textos; 
· Exercitar aspectos fundamentais para a produção textual como coerência, coesão, clareza, concisão, 

objetividade, elegância e criatividade; 
· Desenvolver habilidades argumentativas por meio da análise e da produção de textos acadêmicos; 
· Conhecer a estrutura e os objetivos de gêneros textuais acadêmicos; 
· Reconhecer as etapas de um evento científico participando de um; 
· Conhecer a linguagem científica produzindo textos acadêmicos. 

 
II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

· O problema do conhecimento. Tipos de conhecimento. O ato de estudar. Noções gerais sobre o texto 
acadêmico. 

· Conceito de língua e linguagem; 
· Características das modalidades oral e escrita da língua; 
· Leitura: conceito, estratégias, tipos. As relações entre textos. Níveis de leitura de um texto; 
· A citação no texto acadêmico. Referências: de livros, de esquemas, de teses, de artigo, de artigo e/ou 

matéria de jornal, da internet, outros. Base: ABNT. 
· O texto argumentativo: O parágrafo argumentativo. Estrutura do parágrafo. Elementos essenciais do 

parágrafo. Tipos de raciocínio; 
· Argumentação: Estratégias de argumentação. Lógica e argumentação: falácias e silogismos. Consistência 

dos argumentos. Refutação dos argumentos; 
· Coesão textual: coesão lexical, sequencial, referencial, recorrencial, por elipse e pela pontuação. Valores 

semânticos dos articuladores sintáticos. Função argumentativa dos articuladores sintáticos. Diferença entre 
sintaxe e semântica; 

· Coerência textual: coerência interna e externa. 
· Clareza, concisão, objetividade, elegância, criatividade; 
· Textos acadêmicos: resumo, esquema, resenha, ensaio, artigo científico,  fichamento, projeto de pesquisa, 

plano de trabalho de Iniciação científica; 
· Coleta e análise de dados. 

 
 
  



III - METODOLOGIA: 
Aulas expositivas-dialogadas, leituras dirigidas, leituras complementares, produção de textos acadêmicos (resumo, 
esquema, fichamento, resenha, projeto), exercícios. 
 
IV - AVALIAÇÃO: 
Três notas irão compor a média dos alunos. A N1, cujo valor é de 10,0 pontos, será composta por pequenos 
trabalhos (produção de parágrafos dissertativos, resolução de exercícios, produção de esquema, análise de dados, 
produção de resumos, produção de fichamento, produção de resenha etc). A N2 será a aplicação de uma prova, que 
também valerá 10,0 pontos. A N3 será formada com base na leitura do livro A sociologia do corpo e de um evento 
acadêmico em que trabalhos de pesquisa sobre esse livro serão apresentados. A média final será o resultado da 
soma das três notas divididas por três, como se verifica: N1+N2+N3/3= MF. 
Em relação à avaliação, duas observações são importantes: 
1ª) O aluno faltoso deve apresentar documentos comprobatórios de sua falta para que tenha o direito de realizar as 
atividades trabalhadas em sala ou segunda chamada de prova; 
2°) A não entrega dos trabalhos nas datas previamente marcadas ou a pura e simples não entrega implica em 
prejuízos relativos ao cômputo das notas no final do semestre. 
 
V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1999.  
GARCIA, O.M. Comunicação e prosa moderna - aprenda a escrever aprendendo a pensar. Rio de Janeiro, FGV, 
1997.  
KOCH, I. A interação pela linguagem. São Paulo, Contexto, 1992. 
KOCH, I. Argumentação e linguagem. São Paulo, Cortez, 1996. 
PAULINO, G. Et al.. Tipos de textos e modos de leitura. Belo Horizonte, Formato, 2001.  
 
VI - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
ABREU, Antônio Soárez. A arte de argumentar. 8 ed. Cotia – SP: Atleliê Editorial, 2005. 
_______. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2005. 
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUE, Antonio. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
BERNARDO, Gustavo. Redação Inquieta. 2 ed. Porto Alegre: Globo, 1986 
LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
CABRAL, Ana Lúcia Tinoco. A força das palavras: dizer e argumentar. São Paulo: Contexto, 2010. 
CITELLI, A. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2000. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2000. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. 12 ed. São Paulo: Atica, 1996. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 19 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000.  
KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2001. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria;. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: 
Altas, 2002. 
_______. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2009. 
MACHADO, Anna Rachel (coordenação); LOUSADA, Eliane; SANTOS, Lília Abreu-Tardelli. Leitura e 
Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos: 1) Resumo, 2) Resenha, 3) Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: 
Parábola, 2008. 
MANDRYK, David; FARACO, C. Alberto. Prática de redação para estudantes universitários. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2002. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 
2008.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica – a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 
1997. 
_________. João Bosco. Português instrumental. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
MOTTA-ROTH, Désirée. HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2010. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 
 

CRONOGRAMA 
Dia Atividade / Conteúdo 

11/03 Apresentação do programa. O problema do conhecimento. Tipos de conhecimento. O 



ato de estudar. Noções gerais sobre texto acadêmico ou trabalhos científicos. O que é 
texto.  

18/03 O que é leitura. Tipos de leitura. A citação no texto acadêmico.  Referência de livros, de 
esquemas, de teses, de artigo, de artigo e/ou matéria de jornal, da internet, outros. 
Base: ABNT. Leitura do texto A produção de textos acadêmicos, de Darcilia Simões. 

25/03 Análise de texto. Tipos de análise de texto. Divisão dos seminários sobre o livro A 
sociologia do corpo, de David Le Breton. 

01/04 Leitura de parágrafos. Produção de parágrafos dissertativos/científicos. O texto 
argumentativo. O parágrafo argumentativo. Estrutura do parágrafo.  Qualidades do 
parágrafo. Formas de produzir parágrafos de introdução, de desenvolvimento, de 
conclusão.  Raciocínio indutivo/dedutivo. Seminário dos três primeiros capítulos do livro 
A sociologia do corpo, de David Le Breton. 

15/04 Produção de parágrafos. Resumo.  Esquema.  Fichamento: aspectos teóricos e 
práticos. 

22/04 Argumentação: conceito, estratégias, lógica e argumentação (falácias e silogismos), 
consistência e refutação de argumentos. Discussão do livro A arte de argumentar, de 
Antônio Soárez Abreu.  

29/04 Seminário dos capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro A sociologia do corpo, de David Le Breton. 
Definição dos trabalhos de pesquisa sobre sociobiologia do corpo. Condições de 
produção de um texto. Fatores que conferem textualidade ao texto: coesão e coerência.  

06/04 1ª avaliação (N2) 

13/04 Exercícios sobre coesão e coerência. Correção dos exercícios. 

20/04 Conceito e estrutura da resenha. Análise de resenhas acadêmicas e não acadêmicas. 

27/04 Noções básicas de Projeto de Pesquisa e Relatório de Pesquisa. Plano de trabalho de 
Iniciação Científica. 

03/06 O artigo científico: conceito, estrutura, função.  

10/06 Ensaio acadêmico. Leitura de ensaio um ensaio de divulgação científica. 

24/06 III Seminário sobre Língua e Corpo. 

01/07 III Seminário sobre Língua e Corpo. 

08/07 Entrega dos resultados finais. 

15/07 Reserva  

 
 
Goiânia, 20 de fevereiro de 2014. 
 
Leosmar Aparecido da Silva. 



 

 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS/ INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA 

 

   
Curso: Estatística Ano: 2014/1 

Disciplina: Redação e Expressão 

Carga horária total: 64 horas Carga horária semanal: 04 horas 

Professor: Leosmar Aparecido da Silva 

Contato com o professor: leosmarsilva@hotmail.com 
 
EMENTA: Conceito de língua e linguagem. Modalidade oral e escrita. Expressão linguística. Sintaxe e Semântica. Texto e 
textualidade. Mecanismos de construção textual. Leitura, interpretação e produção de textos. 

 
I – OBJETIVOS: 

· Instrumentalizar o aluno no trabalho de leitura, interpretação e produção de textos ordinários e científicos para que 
ele seja um usuário competente da linguagem escrita e oral, principalmente, no meio acadêmico; 

· Conhecer e aplicar estratégias de leitura; 
· Criar condições para que o aluno desenvolva habilidades de análise, síntese e esquematização; 
· Retomar alguns conceitos gramaticais necessários para a compreensão e para a produção textual acadêmica; 
· Conhecer as condições de produção do discurso: locutor, interlocutor, tempo, espaço, objetivos, intenções, inter-

relações entre os textos; 
· Exercitar aspectos fundamentais para a produção textual como coerência, coesão, clareza, concisão, objetividade, 

elegância e criatividade; 
· Desenvolver habilidades argumentativas por meio da análise e da produção de textos acadêmicos; 
· Conhecer a estrutura e os objetivos de gêneros textuais acadêmicos; 
· Reconhecer as etapas de um evento científico participando de um; 
· Conhecer a linguagem científica produzindo textos acadêmicos. 
 

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
· O problema do conhecimento. Tipos de conhecimento. O ato de estudar. Noções gerais sobre o texto acadêmico. 
· Conceito de língua e linguagem; 
· Características das modalidades oral e escrita da língua; 
· Leitura: conceito, estratégias, tipos. As relações entre textos. Níveis de leitura de um texto; 
· A citação no texto acadêmico. Referências: de livros, de esquemas, de teses, de artigo, de artigo e/ou matéria de 

jornal, da internet, outros. Base: ABNT. 
· O texto argumentativo: O parágrafo argumentativo. Estrutura do parágrafo. Elementos essenciais do parágrafo. Tipos 

de raciocínio; 
· Argumentação: Estratégias de argumentação. Lógica e argumentação: falácias e silogismos. Consistência dos 

argumentos. Refutação dos argumentos; 
· Coesão textual: coesão lexical, sequencial, referencial, recorrencial, por elipse e pela pontuação. Valores semânticos 

dos articuladores sintáticos. Função argumentativa dos articuladores sintáticos. Diferença entre sintaxe e semântica; 
· Coerência textual: coerência interna e externa. 
· Clareza, concisão, objetividade, elegância, criatividade; 
· Textos acadêmicos: resumo, esquema, resenha, ensaio, artigo científico,  fichamento, projeto de pesquisa, plano de 

trabalho de Iniciação científica; 
· Coleta e análise de dados. 

  
III - METODOLOGIA: 
Aulas expositivas-dialogadas, leituras dirigidas, leituras complementares, produção de textos acadêmicos (resumo, esquema, 
fichamento, resenha, projeto), exercícios. 
 
IV - AVALIAÇÃO: 
Três notas irão compor a média dos alunos. A N1, cujo valor é de 10,0 pontos, será composta por pequenos trabalhos 
(produção de parágrafos dissertativos, resolução de exercícios, produção de esquema, análise de dados, produção de resumos, 
produção de fichamento, produção de resenha etc). A N2 será a aplicação de uma prova, que também valerá 10,0 pontos. A 



N3 será formada com base na leitura do livro A sociologia do corpo e de um evento acadêmico em que trabalhos de pesquisa 
sobre esse livro serão apresentados. A média final será o resultado da soma das três notas divididas por três, como se verifica: 
N1+N2+N3/3= MF. 
Em relação à avaliação, duas observações são importantes: 
1ª) O aluno faltoso deve apresentar documentos comprobatórios de sua falta para que tenha o direito de realizar as atividades 
trabalhadas em sala ou segunda chamada de prova; 
2°) A não entrega dos trabalhos nas datas previamente marcadas ou a pura e simples não entrega implica em prejuízos 
relativos ao cômputo das notas no final do semestre. 
 
V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1999.  
GARCIA, O.M. Comunicação e prosa moderna - aprenda a escrever aprendendo a pensar. Rio de Janeiro, FGV, 1997.  
KOCH, I. A interação pela linguagem. São Paulo, Contexto, 1992. 
KOCH, I. Argumentação e linguagem. São Paulo, Cortez, 1996. 
PAULINO, G. Et al.. Tipos de textos e modos de leitura. Belo Horizonte, Formato, 2001.  
 
VI - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
ABREU, Antônio Soárez. A arte de argumentar. 8 ed. Cotia – SP: Atleliê Editorial, 2005. 
_______. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2005. 
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUE, Antonio. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9 ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
BERNARDO, Gustavo. Redação Inquieta. 2 ed. Porto Alegre: Globo, 1986 
LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
CABRAL, Ana Lúcia Tinoco. A força das palavras: dizer e argumentar. São Paulo: Contexto, 2010. 
CITELLI, A. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2000. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2000. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. 12 ed. São Paulo: Atica, 1996. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 19 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000.  
KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2001. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria;. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Altas, 2002. 
_______. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2009. 
MACHADO, Anna Rachel (coordenação); LOUSADA, Eliane; SANTOS, Lília Abreu-Tardelli. Leitura e Produção de Textos 
Técnicos e Acadêmicos: 1) Resumo, 2) Resenha, 3) Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2008. 
MANDRYK, David; FARACO, C. Alberto. Prática de redação para estudantes universitários. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica – a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 1997. 
_________. João Bosco. Português instrumental. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
MOTTA-ROTH, Désirée. HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 
2010. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 
 

CRONOGRAMA 
Dia Atividade / Conteúdo 

10/03 Apresentação do programa. O problema do conhecimento. Tipos de conhecimento. O ato de 
estudar.  

12/03 Conceito de língua e linguagem. Língua oral e língua escrita. 
17/03 O que é texto. O que é leitura. Tipos de leitura. Níveis de leitura. Noções gerais sobre texto 

acadêmico ou trabalhos científicos. A linguagem acadêmica. Produção das partes pré-textuais de 
trabalhos acadêmicos  

19/03 A citação no texto acadêmico.  Referência de livros, de esquemas, de teses, de artigo, de artigo 
e/ou matéria de jornal, da Internet, outros. Base: ABNT. 

24/03 Continuação do estudo sobre citação no texto acadêmico. 

26/03 Leitura e debate do texto A produção de textos acadêmicos, de Darcilia Simões.  Início da leitura 
do livro A sociologia do corpo, de Le Breton. 

31/03 Condições de produção de um texto: o locutor, o interlocutor, o tempo, o espaço, o gênero 
textual. Análise de texto. Tipos de análise de texto. Gêneros discursivos e sua aplicação no 
ensino de língua materna. 

02/04 O parágrafo argumentativo. Estrutura do parágrafo.  Qualidades do parágrafo. Formas de 
produzir parágrafos de introdução, de desenvolvimento, de conclusão.  Raciocínio 
indutivo/dedutivo. Leitura de parágrafos. Produção de parágrafos dissertativos/científicos. 

07/04 Diretrizes para a produção de resumo. Tipos de resumo. O resumo de texto acadêmico e o 
resumo para congresso. 



14/04 Produção e correção de resumos. Discussão dos três primeiros capítulos do livro A sociologia do 
corpo, de David Le Breton. 

16/04 O que é o esquema. Tipos de esquema. O esquema e a sua relação com a síntese. Produção de 
esquema. 

23/04 Noções básicas sobre Projeto de Pesquisa e sobre relatório de Pesquisa. Plano de trabalho de 
Iniciação Científica. 

28/04 Discussão dos capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro A sociologia do corpo, de David Le Breton. 
Definição dos trabalhos de pesquisa sobre relações entre língua e corpo. 

30/04 Argumentação: conceito, estratégias, lógica e argumentação (falácias e silogismos), consistência 
e refutação de argumentos. Continuação da discussão sobre o livro A sociologia do corpo. 

05/05 Produção de uma minuta de projeto de pesquisa para ser apresentado no II Seminário sobre 
língua e corpo. 

07/05 Avaliação N2. 
12/05 Atividades escritas sobre argumentação. 
14/05 O que é análise. Tipos de análise. Como se faz uma análise. 

19/05 Leitura e discussão do livro A arte de argumentar, de Antônio Suárez Abreu. Produção de texto 
argumentativo. Atividades. 

21/05 Diretrizes gerais da organização do III Seminário sobre língua e corpo. Fatores que conferem 
textualidade ao texto: coesão e coerência. 

26/05 Tipos de coesão e de coerência. Exercícios sobre coesão e coerência. Articuladores sintáticos. 
Diferença entre sintaxe e semântica. 

28/05 Conceito e estrutura da resenha. Análise de resenhas de diferentes tipos.  

02/06 Produção de uma resenha do livro A arte de argumentar, de Antônio Suárez Abreu. 

04/06 Produção dos resumos para o III Seminário sobre língua e corpo. 
09/06 O artigo científico: conceito, estrutura, função. Análise de um artigo científico. 

11/06 O ensaio acadêmico. Leitura de um ensaio acadêmico. 
16/06 Fichamento: aspectos teóricos e práticos. Produção de fichamento. 

18/06 Reunião dos grupos de pesquisa. 
25/06 Realização do II Seminário sobre língua e corpo. 

30/06 Realização do II Seminário sobre língua e corpo. 
02/07 Resolução de pendências. 

07/07 Entrega dos resultados finais. 

 
 
Goiânia, 20 de fevereiro de 2014. 
 
Leosmar Aparecido da Silva. 



 
 
 
 
 

TELEFONE.: (062) 3209-6109 
INTEGRAÇÃO COM A FACULDADE DE LETRAS 

 
Curso: Biotecnologia 
Ano letivo: 2014/1 
Nome da disciplina: Produção do Texto Acadêmico  

Data de início/término da Disciplina: 10/03/2014 a 14/07/2014. Local: Centro de Aulas A  

Aulas teóricas: horário: 2ª feira, das 14 às 17h40min.  

Aulas práticas: - 
Turma: Única 
Carga horária total: 64 h 
Carga horária teórica: 64 h 
Carga horária prática: - 

Professor coordenador (email): Leosmar Aparecido da Silva (leosmarsilva@hotmail.com) 

Professores colaboradores: - 
EMENTA 

Tipologia dos textos e gêneros textuais, tendo em vista a prática do texto acadêmico. 
OBJETIVOS 

· Instrumentalizar o aluno no trabalho de leitura, interpretação e produção de textos ordinários 
e científicos; 

· Conhecer algumas normas da ABNT relativas à produção acadêmica; 
· Criar condições para que o aluno desenvolva habilidades de análise, síntese e 

esquematização; 
· Retomar alguns conceitos gramaticais necessários para a compreensão e para a produção 

textual acadêmica; 
· Conhecer as condições de produção de um texto acadêmico: locutor, interlocutor, tempo, 

espaço, objetivos da comunicação etc; 
· Exercitar aspectos fundamentais para a produção textual como coerência, coesão, clareza, 

concisão, objetividade, elegância e criatividade; 
· Desenvolver habilidades argumentativas por meio da análise e da produção de textos 

acadêmicos; 
· Conhecer a estrutura e os objetivos de gêneros textuais acadêmicos; 
· Reconhecer as etapas de um evento científico participando de um; 
· Conhecer a linguagem científica produzindo textos acadêmicos. 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas-dialogadas, leitura de textos teóricos, leitura de produções acadêmicas, produção 
de textos acadêmicos (resumo, esquema, fichamento, resenha, projeto, análise de dados, artigo), 
exercícios. 
 

AVALIAÇÃO 
Três notas irão compor a média dos alunos. A N1, cujo valor é de 10,0 pontos, será composta por 
pequenos trabalhos (produção de parágrafos dissertativos, resolução de exercícios, produção de 
esquema, análise de dados, produção de resumos, produção de fichamento, produção de resenha, 
etc). A N2 será a aplicação de uma prova, que também valerá 10,0 pontos. A N3 será formada com 
base na leitura do livro A sociologia do corpo e de um evento acadêmico em que trabalhos de 
pesquisa sobre esse livro serão apresentados. A média final será o resultado da soma das três notas 
divididas por três, como se verifica: N1+N2+N3/3= MF. 
Em relação à avaliação, duas observações são importantes: 
1ª) O aluno faltoso deve apresentar documentos comprobatórios de sua falta para que tenha o direito 
de realizar as atividades trabalhadas em sala ou segunda chamada de prova; 
2°) A não entrega dos trabalhos nas datas previamente marcadas ou a pura e simples não entrega 
implica em prejuízos relativos ao cômputo das notas no final do semestre. 



 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
CARVALHO, M. C. M. (Org.). Construindo o saber – metodologia científica – fundamentos e técnicas. 
Campinas, São Paulo: Papirus Editora, 1997. 
MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2005. 
MOTTA-ROTH, D. (Org.). Redação acadêmica – princípios básicos. Santa Maria: Laboratório de 
Leitura e Redação – DLEM/UFSM, 2002. 
VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
ABREU, Antônio Soárez. A arte de argumentar. 8 ed. Cotia – SP: Atleliê Editorial, 2005. 
_______. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2005. 
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUE, Antonio. Língua Portuguesa: noções básicas para 
cursos superiores. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
BERNARDO, Gustavo. Redação Inquieta. 2 ed. Porto Alegre: Globo, 1986 
LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
CABRAL, Ana Lúcia Tinoco. A força das palavras: dizer e argumentar. São Paulo: Contexto, 2010. 
CITELLI, A. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2000. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2000. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. 12 ed. São Paulo: Atica, 1996. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 19 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000.  
KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2001. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria;. Fundamentos da metodologia científica. São 
Paulo: Altas, 2002. 
_______. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2009. 
MACHADO, Anna Rachel (coordenação); LOUSADA, Eliane; SANTOS, Lília Abreu-Tardelli. Leitura e 
Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos: 1) Resumo, 2) Resenha, 3) Planejar gêneros 
acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2008. 
MANDRYK, David; FARACO, C. Alberto. Prática de redação para estudantes universitários. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica – a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São 
Paulo: Atlas, 1997. 
_________. João Bosco. Português instrumental. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
MOTTA-ROTH, Désirée. HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
ROCHA, C. A. da et. al. Língua portuguesa: uma proposta teórico-metodológica para os alunos do 1º 
período da UCG. Goiânia: UCG, 2002. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data 
 

 Assunto 
 

 Responsável 

10/03  
 
 

Apresentação do programa. O problema do 
conhecimento. Tipos de conhecimento. O ato de 
estudar. Noções gerais sobre texto acadêmico ou 
trabalhos científicos.  

 
 

Leosmar 

17/03  
 

O que é texto. O que é leitura. Tipos de leitura. A 
citação no texto acadêmico.  Referência de livros, 
de esquemas, de teses, de artigo, de artigo e/ou 
matéria de jornal, da internet, outros. Base: ABNT.  

 Leosmar 

24/03  
 

Análise de texto. Implícitos. Leitura do texto A 
produção de textos acadêmicos, de Darcilia 
Simões.Divisão dos seminários sobre o livro A 
sociologia do corpo, de David Le Breton. 

 
 

Leosmar 

31/03  O texto argumentativo. O parágrafo argumentativo. 
Estrutura do parágrafo.  Qualidades do parágrafo. 
Formas de produzir parágrafos de introdução, de 

 Leosmar 



desenvolvimento, de conclusão.  Raciocínio 
indutivo/dedutivo. Resumo.  Esquema.  
Fichamento: aspectos teóricos e práticos. 

07/04  Seminário dos três primeiros capítulos do livro A 
sociologia do corpo, de David Le Breton. 

 Leosmar 

14/04  Leitura do livro A arte de argumentar, de Antônio 
Soárez Abreu. Leitura de parágrafos. Produção de 
parágrafos dissertativos/científicos.Argumentação: 
conceito, estratégias, lógica e argumentação 
(falácias e silogismos), consistência e refutação de 
argumentos. Discussão do livro A arte de 
argumentar, de Antônio Soárez Abreu.  

 Leosmar 

28/04  Seminário dos capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro A 
sociologia do corpo, de David Le Breton. Definição 
dos trabalhos de pesquisa sobre sociobiologia do 
corpo. Projeto de pesquisa; plano de trabalho de 
Iniciação científica. 

 Leosmar 

05/05  Avaliação (N2)  Leosmar 

12/05  Condições de produção de um texto. Fatores que 
conferem textualidade ao texto: coesão e 
coerência.  

 Leosmar 

19/05  Exercícios sobre coesão e coerência. Correção dos 
exercícios. 

 Leosmar 

26/05  Conceito e estrutura da resenha. Análise de 
resenhas acadêmicas e não acadêmicas. 

 Leosmar 

02/06  O artigo científico: conceito, estrutura, função. 
Noções básicas de Projeto de Pesquisa e Relatório 
de Pesquisa.  
Coleta e análise de dados. 

 Leosmar 

09/06  Ensaio acadêmico. Leitura de ensaio um ensaio de 
divulgação científica. 

 Leosmar 

16/06  III Seminário sobre Língua e Corpo.  Leosmar 
30/06  III Seminário sobre Língua e Corpo.  Leosmar 
07/06  

 
III Seminário sobre Língua e Corpo. Entrega dos 
resultados finais. 

 Leosmar 

14/06  Reserva.  Leosmar 

  

 
 
 Goiânia, 20 de fevereiro de 2014. 
 
  
 Leosmar Aparecido da Silva. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

NOME DA DISCIPLINA: Fonologia do Português – Turma “D”.

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Gláucia Vieira Cândido 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas

SEMESTRE/ANO: 2014/1

EMENTA:

Apresentação e análise do sistema e processos fonológicos do português do Brasil, tendo em vista 
os diversos aspectos pertinentes ao processo de ensino/aprendizagem. Relações da fonologia com 
a escrita da língua portuguesa.

I – OBJETIVOS:

1. Promover o domínio ativo e crítico dos níveis fonético e fonológico de descrição da língua 
portuguesa e das competências e habilidades metalinguísticas a eles relacionadas, principalmente 
as de identificar, classificar e transcrever os sons e fonemas da língua portuguesa.
2. Promover o domínio ativo e crítico do nível ortográfico da língua portuguesa e das competências 
e habilidades metalinguísticas a ele relacionadas, principalmente as de identificar, classificar e 
explicar os problemas e desvios ortográficos mais frequentes entre os usuários da norma escrita 
da língua. Relacionar esse conhecimento às estratégias metodológicas de ensino da língua 
portuguesa.

Oferecer aos alunos condições que lhes permitam:
- compreender a necessidade do conhecimento sobre o sistema linguístico do Português, 
relativamente aos processos que regem o mecanismo e o funcionamento da fonologia da língua;
- refletir sobre as distinções entre língua falada e língua escrita, particularmente no âmbito das 
atividades escolares, nos momentos de escolarização.
O aluno deverá ser capaz de:
- diferenciar conceitos básicos da Fonética e da Fonologia;
- analisar o sistema fonológico do português e relacioná-lo às futuras atividades docentes;
- identificar processos fonológicos;
- explicitar regras fonológicas.

II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. O objeto da Fonética e da Fonologia (Revisão).
      2. As unidades mínimas da Fonética e da Fonologia.
      2.1. Fone, fonema, alofones. 
      3. Descrição/classificação fonológica do Português.
      3.1. O sistema vocálico. 
      3.2. O sistema consonantal. 
      3.3. As vogais assilábicas (semivogais/semiconsoantes ou glides).
      4. Processos fonológicos da língua portuguesa: assimilação, nasalização, harmonia vocálica, 
dissimilação, outros.
      5. A sílaba em português.
      6. O acento em português. 
      7. Representação fonético-fonológica e representação numérica – relação escrita e 



alfabetização.
8. Representação e tipos de escrita: alfabética, iconográfica, etc.
9. Representação do sistema ortográfico da língua portuguesa: regularidades e dificuldades.
10. Descrição do sistema fonológico do Português e o ensino da disciplina Língua Portuguesa.
11. A relação entre fonética, fonologia, morfofonologia, fonotática e o ensino de língua 

portuguesa.

III - METODOLOGIA:

Aulas expositivo-dialógicas; instauração de situações-problemas;  debates orientados sobre os 
textos indicados; pesquisas feitas pelos alunos; explanações teóricas por meio da resolução de 
exercícios.

IV - AVALIAÇÃO:

Acontecerá de forma processual de maneira a contemplar os objetivos da disciplina. Serão usados 
os seguintes instrumentos: avaliação escrita; avaliação prática (transcrição fonética e fonológica 
de dados da língua portuguesa); avaliação das produções realizadas em grupo.

V – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRANDÃO, S. F. Geografia linguística no Brasil. São Paulo: Ática, 1989.
CALLOU, D.; LEITE, Y. Iniciação à Fonética e à Fonologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1990.
MAIA, E. M. No reino da fala: a linguagem e seus sons. São Paulo: Ática (Série Princípios), 1985.
MATTOSO CÂMARA Jr., J. Princípios de Linguística Geral. Rio de janeiro: Ao livro técnico, 1998.
_____. Problemas de Linguística Descritiva. 12ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1986.
SILVA, T. C. Fonética e fonologia do português. São Paulo: Contexto, 1999.

VI – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ABAURRE, M. B. M. Fonologia: a gramática dos sons. Letras. Santa Maria: UFSM, 1993, v. 5, p. 9-
24.
BISOL, L. Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2005.
CAGLIARI, L. C. Alfabetização e Linguística. São Paulo: Scipione, 1995.
FARACO, C. A. Escrita e alfabetização. São Paulo: Contexto, 1998.
HENRIQUES, C. C. Fonética, Fonologia e Ortografia. São Paulo: Elsevier, 2007. 
JAKOBSON, R. Fonema e Fonologia. Trad. J. M. Câmara Jr. Rio de Janeiro: Liv. Acadêmica, 1972.
KINDELL, G. E. Guia de análise fonológica. Brasília: SIL, 1981.
_______. Manual de exercícios para análise fonológica. Brasília: SIL, 1981.
LOPES, E. Fundamentos da Linguística Contemporânea. São Paulo: Cultrix, 1981. p. 97-149. 
MATTOSO CÂMARA Jr., J. Para o Estudo da Fonêmica Portuguesa. Rio de Janeiro: Padrão, 1977. 
____. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 53-59.
MORI, A. H. C. M. Fonologia. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução à linguística I. 
São Paulo: Cortez, 2001.
NETTO, W. F. Introdução à Fonologia da Língua Portuguesa. São Paulo: Hedra, 2001. 
SOUZA, P. C. de.; SANTOS, R. S. Fonologia. In: FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à linguística II. 
São Paulo: Contexto, 2003.
PIKE, Keneth L. Phonemics: technique for reducing languages to writing. Ann Arbor: The 
University of Michigan Press, 1961.
REIS, C. Estudos em Fonética e Fonologia do Português. Belo Horizonte: FALE, 2002.
RIOS, L. M. Subsídios da fonética e da fonologia para o ensino/aprendizagem de uma
segunda língua. Cadernos de Letras, Goiânia, Série Linguística, n. 7, UFG, 1996.
SCLIAR-CABRAL, L. Princípios do sistema alfabético do português do Brasil. São Paulo: Contexto, 
2003.
SIMÕES, D. Considerações sobre a fala e a escrita: fonologia em nova chave. São Paulo: Parábola, 
2006.

OBSERVAÇÕES: Atendimento aos alunos será  feito (agendar pessoalmente ou pelo e-mail: 
glaucia.v@uol.com.br) nos horários: Terça-feira e Sexta-feira (às 8h) e Quarta-feira (14h), no 
Gabinete 44, Bloco Cora Coralina. 



CRONOGRAMA

Dia Conteúdo
07/03 Apresentação do programa de curso e do cronograma. Exercícios preliminares de 

fonética e fonologia do português. 
11/03 O objeto da Fonética e da Fonologia (Revisão).
14/03 As unidades mínimas da Fonética e da Fonologia: fone, fonema, alofones.
18/03 As unidades mínimas da Fonética e da Fonologia: fone, fonema, alofones. 

21/03 Descrição/classificação fonológica do Português: o sistema vocálico.  
25/03 Descrição/classificação fonológica do Português: o sistema vocálico.    

28/03 Descrição/classificação fonológica do Português: as vogais assilábicas 
(semivogais/semiconsoantes ou glides).  

01/04 Descrição/classificação fonológica do Português: as vogais assilábicas 
(semivogais/semiconsoantes ou glides).  

04/04 II Colóquio Nacional de Letras e XV Colóquio de Pesquisa e Extensão da Faculdade 
de Letras.

08/04 Espaço das Profissões: evento acadêmico. 
11/04 Primeira avaliação.
15/04 Descrição/classificação fonológica do Português: o sistema consonantal.    
18/04 Feriado.
22/04 Descrição/classificação fonológica do Português: o sistema consonantal.  
25/04 Segunda Avaliação
29/04 Semana da PCC.
02/05 Semana da PCC.
06/05 Processos fonológicos da língua portuguesa: assimilação, nasalização, harmonia 

vocálica, dissimilação, outros.
09/05 Processos fonológicos da língua portuguesa: assimilação, nasalização, harmonia 

vocálica, dissimilação, outros. 
13/05 A sílaba em português.  
16/05 A sílaba em português. 
20/05 O acento em português.     
23/05 O acento em português.     
27/05 Terceira Avaliação
30/05 Representação fonético-fonológica e representação numérica – relação escrita e 

alfabetização.
03/06 Representação e tipos de escrita: alfabética, iconográfica, etc.
06/06 Representação e tipos de escrita: alfabética, iconográfica, etc.
10/06 Representação do sistema ortográfico da língua portuguesa: regularidades e 

dificuldades. 
13/06 Representação do sistema ortográfico da língua portuguesa: regularidades e 

dificuldades.
17/06 Descrição do sistema fonológico do Português e o ensino da disciplina Língua 

Portuguesa.
20/06 Recesso. 
24/06 Descrição do sistema fonológico do Português e o ensino da disciplina Língua 

Portuguesa.
27/06 A relação entre fonética, fonologia, morfofonologia, fonotática e o ensino de língua 

portuguesa.
01/07 A relação entre fonética, fonologia, morfofonologia, fonotática e o ensino de língua 

portuguesa.
04/07 A relação entre fonética, fonologia, morfofonologia, fonotática e o ensino de língua 

portuguesa.
08/07 Exame final.
11/07 Entrega de resultados.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

NOME DA DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL
PROFESSOR RESPONSÁVEL: GLÁUCIA VIEIRA CÂNDIDO
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4
SEMESTRE/ANO: 2014/1

EMENTA: Prática de leitura e produção de textos com ênfase nos aspectos de sua organização.

I - OBJETIVO GERAL

Compreender o texto como dimensão discursiva: unidade semântica e formal em contextos de 
interação.

II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar, oportunamente, conteúdos e procedimentos linguísticos estudados no Ensino Médio: 
língua padrão (aspecto normativo), estratégias de leitura e de planejamento, revisão e edição 
textual (aspecto instrumental).
- Estabelecer a distinção entre diferentes tipos e gêneros textuais para que o aluno possa 
dominar, por meio da leitura e da produção de textos, a pluralidade ideológico-argumentativa da 
comunicação verbal.
- Proporcionar a compreensão e a composição textual mediante a explicitação das articulações 
internas necessárias a uma comunicação efetiva.

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – Concepções de língua, sujeito, texto e sentido. 
1.1. Concepções de língua e sujeito.
1.3. Concepção de texto e sentido.
1.3.1. Fatores de textualidade: intecionalidade, aceitabilidade, situcionalidade,  informatividade 
e intertextualidade.

II - Concepções de leitura: leitura de mundo; leitura da palavra; outras formas de ler. 
2.1. Prática de leitura: leitor e produção de leitura.
2.2. Fatores que constituem as condições de produção de leitura. 
2.3. Estratégias de leitura. 

III- Concepções de escrita. Oralidade, escrita e sociedade: língua falada e língua escrita; 
Gramática Normativa, gramática natural e variação linguística; escrita e poder.
3.1. Escrita: foco na língua, no escritor, na interação. 
3.2. Escrita e ativação de conhecimentos: linguístico, enciclopédico, de texto, interacional.
3.3. Escrita e práticas comunicativas: os gêneros textuais. 



3.4. Escrita e contextualização: do cotexto ao contexto sociocognitivo.
3.5. Escrita e intertextualidade.
3.6. Escrita e progressão referencial: anáfora, catáfora, sinonímia, hiperonímia, sumarização etc. 
3.7. Escrita e progressão sequencial: repetição, paralelismo, parafraseamento, recursos de ordem 
fonológica e gramatical, manutenção temática, progressão tema-rema, progressão tópica, 
encadeamento. 
3.8. Escrita e coerência: distribuição da informação no texto (o explícito e o implícito); recursos 
de elegância e economia na construção textual. 

IV – Leitura e rodução de texto acadêmico:
4.1. Fichamento.
4.2. Resumo.
4.3. Resenha.
4.4. Outros. 

IV – METODOLOGIA

Aulas expositivo-dialógicas; estudo dirigido/oficinas de trabalho e reelaboração textual.

V – AVALIAÇÃO

Contínua por meio da freqüência e da participação, além de provas, seminários e produção de 
textos.

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CUNHA, C.; CINTRA, L. L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985. 
FÁVERO. L. L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1998. 
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1999. 
GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna – aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 
Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1977. 
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto: língua portuguesa para nossos estudantes. 
Petrópolis: Vozes, 1992. 

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14724, Dez/ 2005(Trabalhos 
Acadêmicos); NBR 10520, Ago/ 2002 (Citações); NBR 6028, Nov/ 2003 (Resumos); NBR 
6023, Ago/ 2002 (Referências Bibliográficas); NBR 6024, Maio/2003.
BOAVENTURA, E. Como ordenar as ideias. São Paulo: Ática, 1990. 
BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 1992. 
BRITO, M. Linguagem básica e leitura sistemática. Goiânia: Editora da UFG, 1994.
CABRAL, A. L. T. A força das palavras. Dizer e argumentar. São Paulo: Contexto, 2010. 
CHARTIER, R. As revoluções da leitura no Ocidente. In: ABREU, M. (org.). Leitura, História 
e História da Leitura. Campinas, SP: Mercado das Letras; Associação de Leitura do Brasil; São 
Paulo: FAPESP, 1999. 
CITELLI, A. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 1995.
DELL’ISOLA, R. L. P. Retextualização de gêneros escritos. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. [Tradução do italiano Como se fa una tesi di laurea, 
1977]. 9ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 1977. 
FEITOSA, V. C. Redação de textos técnico-científicos. 6ª ed. São Paulo: Papirus, 1991.
FERNANDES, J. Técnicas de Estudo e Pesquisa. Goiânia: Kelps, 1999. 



FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 2001.
FRANÇA, J. L. et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 4. ed Belo 
Horizonte: Ed. Da UFMG, 2000, 214 p. (vol. 4)
FREIRE, P. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 1983.
GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprender a escrever, aprendendo a pensar.
Rio de Janeiro: Instituto de Documentação, Fundação Getúlio Vargas, 1976.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1988.
GERALDI, J.W. (org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1999. 
GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
IASBECK, L. C. A arte dos slogans: as técnicas de construção das frase de efeito do texto 
publicitário. São Paulo: Annablume Editora Comunicação, 2002. 
KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2009. 
KOCH, I. G. V. ; ELIAS, V. M. Ler e escrever. Estratégias de produção textual. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1995.
_____. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1993. 
LUFT, C. P. Língua e liberdade – o gigolô das palavras. Porto Alegre: L&PM, 1985.
MACHADO, A. R. (coord.); LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI. Planejar gêneros 
acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
MACHADO, A. R. (coord.); LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI. Resumo. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2005. 
MACHADO, A. R. (coord.); LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI. Resenha. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2005. 
MARTINS, M. H. O que é leitura. 19.ed. São Paulo: Braziliense, 1994.
MEDEIROS, J. B. Redação científica. A prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: 
Atlas, 2012.
MENDONÇA, L. M. N.; ROCHA, C. R. R.; GOMES, S. H. de A. Guia para apresentação de 
trabalhos acadêmicos na UFG. Goiânia: Universidade Federal de Goiás. Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, 2005. 
PAULINO, G.; WALTY, I.; FONSECA, M. N.; CURY, M. Z. Tipos de textos, modos de 
leitura. Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001.
PÉCORA, A. Problemas de redação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
PROENÇA-FILHO, D. A linguagem literária. São Paulo: Ática, 1990, (Série Princípios)
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 21ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.
SIEVERT, M. Texto publicitário. Blumenau-SC: Editora da FURB, 2003. 
SOARES, D. de A. Produção e revisão textual. Um guia para professor de Português e de 
línguas estrangeiras. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. 
SOARES, M. S.; CAMPOS, E. N. Técnica de redação. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1978.
VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
VIEIRA, S. Como escrever uma tese. São Paulo: Pioneira, 1991.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Normas para apresentação de documentos 
científicos. 10 volumes. Curitiba: UFPR, 2000.

P.S.: Outros textos poderão ser usados ao longo do semestre.

OBSERVAÇÕES: Atendimento aos alunos das turmas “C” e “D” será  feito (agendar 
pessoalmente ou pelo e-mail: glaucia.v@uol.com.br) nos horários: Terça-feira e Sexta-
feira (às 8h) e Quarta-feira (14h) e Sexta-feira (16h), na sala 44. 



CRONOGRAMA
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

AULAS ÀS 3ª E 6ª  (MATUTINO)
TURMA ....- SALA ....

CRONOGRAMA

Dia Conteúdo
07/03 Apresentação do programa de curso e do cronograma. 

Leitura e produção de texto. Base para atividades: artigo de opinião “Qual é o 
problema”, de S. Kanits. 

11/03 Conteúdo: Concepções de língua e sujeito.
Texto base: Koch (2009).

14/03 Conteúdo: Concepções de língua e sujeito.
Texto base: Koch (2009).

18/03 Conteúdo: Concepções de língua e sujeito.
Texto base: Koch (2009).

21/03 Concepção de texto e sentido; fatores de textualidade: intecionalidade, 
aceitabilidade, situcionalidade,  informatividade e intertextualidade.  
Texto base: Costa Val, (2004).

25/03 Concepção de texto e sentido; fatores de textualidade: intecionalidade, 
aceitabilidade, situcionalidade,  informatividade e intertextualidade.  
Texto base: Costa Val, (2004).

28/03 Concepções de leitura: leitura de mundo; leitura da palavra; outras formas de 
ler. 
1. Prática de leitura: leitor e produção de leitura.
2. Fatores que constituem as condições de produção de leitura. 
Texto base: Koch e Elias (2009). 

01/04 Concepções de leitura: leitura de mundo; leitura da palavra; outras formas de 
ler. 
1. Prática de leitura: leitor e produção de leitura.
2. Fatores que constituem as condições de produção de leitura. 
Texto base: Koch e Elias (2009). 

04/04 II Colóquio Nacional de Letras e XV Colóquio de Pesquisa e Extensão da 
Faculdade de Letras.

08/04 Espaço das Profissões: evento acadêmico. 
11/04 Estratégias de leitura. 

Texto base: Medeiros (2012).
15/04 Estratégias de leitura. 

Texto base: Medeiros (2012).
18/04 Feriado.
22/04 Estratégias de leitura.

Texto base: Medeiros (2012).
25/04 Concepções de escrita. Oralidade, escrita e sociedade: língua falada e língua 

escrita; Gramática Normativa, gramática natural e variação linguística; escrita 
e poder.
Texto base: Koch e Elias (2009).

29/04 Semana da PCC.
02/05 Semana da PCC.
06/05 Escrita: foco na língua, no escritor, na interação. 

Texto base: Koch e Elias (2009).
09/05 Escrita e ativação de conhecimentos: linguístico, enciclopédico, de texto, 

interacional.
Texto base: Koch e Elias (2009).

13/05 Escrita e práticas comunicativas: os gêneros textuais. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

16/05 Escrita e contextualização: do cotexto ao contexto sociocognitivo.
Escrita e intertextualidade.
Texto base: Koch e Elias (2009).

20/05 Escrita e progressão referencial: anáfora, catáfora, sinonímia, hiperonímia, 



sumarização etc. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

23/05 Escrita e progressão referencial: anáfora, catáfora, sinonímia, hiperonímia, 
sumarização etc. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

27/05 Escrita e progressão sequencial: repetição, paralelismo, parafraseamento, 
recursos de ordem fonológica e gramatical, manutenção temática, progressão 
tema-rema, progressão tópica, encadeamento. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

30/05 Escrita e progressão sequencial: repetição, paralelismo, parafraseamento, 
recursos de ordem fonológica e gramatical, manutenção temática, progressão 
tema-rema, progressão tópica, encadeamento. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

03/06 Escrita e coerência: distribuição da informação no texto (o explícito e o 
implícito); recursos de elegância e economia na construção textual. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

06/06 Escrita e coerência: distribuição da informação no texto (o explícito e o 
implícito); recursos de elegância e economia na construção textual. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

10/06 Leitura e rodução de texto acadêmico: ABNT.
Medeiros (2012).

13/06 Fichamento.
Medeiros (2012).

17/06 Resumo.
Medeiros (2012).

20/06 Recesso. 
24/06 Resumo.

Medeiros (2012).
27/06 Resumo.

Medeiros (2012).
01/07 Resenha.

Medeiros (2012).
04/07 Resenha.

Medeiros (2012).
08/07 Resenha.

Medeiros (2012).
11/07 Exame final.
15/07 Entrega de resultados.



CRONOGRAMA
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

AULAS ÀS 4ª E 6ª  (VESPERTINO)
TURMA “D” - SALA ....

CRONOGRAMA

Dia Conteúdo
07/03 Apresentação do programa de curso e do cronograma. 

Leitura e produção de texto. Base para atividades: artigo de opinião “Qual é o 
problema”, de S. Kanits. 

12/03 Conteúdo: Concepções de língua e sujeito.
Texto base: Koch (2009).

14/03 Conteúdo: Concepções de língua e sujeito.
Texto base: Koch (2009).

19/03 Conteúdo: Concepções de língua e sujeito.
Texto base: Koch (2009).

21/03 Concepção de texto e sentido; fatores de textualidade: intecionalidade, 
aceitabilidade, situcionalidade,  informatividade e intertextualidade.  
Texto base: Costa Val, (2004). 

26/03 Concepção de texto e sentido; fatores de textualidade: intecionalidade, 
aceitabilidade, situcionalidade,  informatividade e intertextualidade.  
Texto base: Costa Val, (2004).

28/03 Concepções de leitura: leitura de mundo; leitura da palavra; outras formas de 
ler. 
1. Prática de leitura: leitor e produção de leitura.
2. Fatores que constituem as condições de produção de leitura. 
Texto base: Koch e Elias (2009). 

02/04 II Colóquio Nacional de Letras e XV Colóquio de Pesquisa e Extensão da 
Faculdade de Letras.

04/04 II Colóquio Nacional de Letras e XV Colóquio de Pesquisa e Extensão da 
Faculdade de Letras.

09/04 Espaço das Profissões: evento acadêmico. 
11/04 Estratégias de leitura. 

Texto base: Medeiros (2012).
16/04 Estratégias de leitura. 

Texto base: Medeiros (2012).
18/04 Feriado.
23/04 Estratégias de leitura. 

Texto base: Medeiros (2012).
25/04 Concepções de escrita. Oralidade, escrita e sociedade: língua falada e língua 

escrita; Gramática Normativa, gramática natural e variação linguística; escrita 
e poder.
Texto base: Koch e Elias (2009).

30/04 Semana da PCC.
02/05 Semana da PCC.
07/05 Escrita: foco na língua, no escritor, na interação. 

Texto base: Koch e Elias (2009).
09/05 Escrita e ativação de conhecimentos: linguístico, enciclopédico, de texto, 

interacional.
Texto base: Koch e Elias (2009).

14/05 Escrita e práticas comunicativas: os gêneros textuais. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

16/05 Escrita e contextualização: do cotexto ao contexto sociocognitivo.
Escrita e intertextualidade.
Texto base: Koch e Elias (2009).

21/05 Escrita e progressão referencial: anáfora, catáfora, sinonímia, hiperonímia, 
sumarização etc. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

23/05 Escrita e progressão referencial: anáfora, catáfora, sinonímia, hiperonímia, 
sumarização etc. 



Texto base: Koch e Elias (2009).
28/05 Escrita e progressão sequencial: repetição, paralelismo, parafraseamento, 

recursos de ordem fonológica e gramatical, manutenção temática, progressão 
tema-rema, progressão tópica, encadeamento. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

30/05 Escrita e progressão sequencial: repetição, paralelismo, parafraseamento, 
recursos de ordem fonológica e gramatical, manutenção temática, progressão 
tema-rema, progressão tópica, encadeamento. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

04/06 Escrita e coerência: distribuição da informação no texto (o explícito e o 
implícito); recursos de elegância e economia na construção textual. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

06/06 Escrita e coerência: distribuição da informação no texto (o explícito e o 
implícito); recursos de elegância e economia na construção textual. 
Texto base: Koch e Elias (2009).

11/06 Leitura e rodução de texto acadêmico: ABNT.
Medeiros (2012).

13/06 Fichamento.
Medeiros (2012).

18/06 Resumo.
Medeiros (2012).

20/06 Recesso. 
25/06 Resumo.

Medeiros (2012).
27/06 Resumo.

Medeiros (2012).
02/07 Resenha.

Medeiros (2012).
04/07 Resenha.

Medeiros (2012).
09/07 Exame final.
11/07 Entrega de resultados



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

PROGRAMA DE ENSINO  

I – IDENTIFICAÇÃO

DISCIPLINA: ESTUDOS DO LÉXICO

ANO: 2014 - CARGA HORÁRIA   64 h

RESPONSÁVEL: Profª Drª Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto

II. EMENTA - ESTUDOS DO LÉXICO

Significado lexical e relações lexicais. Lexicologia e lexicografia. A construção de
dicionários. Léxico e ensino

III. OBJETIVOS

GERAL
Apresentar aos alunos algumas abordagens dos estudos do léxico considerando diferentes 
perspectivas teóricas e aplicações que têm sido foco de discussões recentes sobre o léxico,
Lexicologia, Lexicografia e sobre a relação entre léxico, ensino e aquisição de L1 e L2, léxico e 
semântica, o papel do léxico na análise do discurso, léxico e ecolinguística. 

ESPECÍFICOS

. Levar o aluno a refletir sobre alguns conceitos básicos: léxico, lexicologia, lexicografia, 
onomasiologia, semasiologia; 

. Possibilitar ao aluno do curso de letras conhecer as especificidades dos estudos do léxico ;

. Conduzir o aluno a perceber que pelos estudos do léxico de um povo, de uma comunidade, há a 
possibilidade de se conhecer a história social do povo que a utiliza e mais que ensinar o léxico é 
evidenciar relações intrínsecas e extrínsecas entre as palavras e não ensinar listagens. 

- Contribuir para despertar no aluno o interesse e compromisso em relação à busca de soluções 
para problemas pedagógicos do ensino de língua materna. 

‘

IV. CONTEÚDOS



1. Concepções teóricas:

léxico, lexicologia,fraseologia,
lexicografia,dicionário, terminologia, terminografia
Lexicologia: a teoria dos campos lexicais
Campos semânticos
Onomasiologia vs, semasiologia
processos de formação (expansão do léxico):  neologismos, estrangeirismos, 
empréstimos; desenvolvimento histórico (gramaticalização e lexicalização). 

2.   Principais abordagens científicas:
Léxico e Semântica;
O Ensino de Léxico
Léxico: Aquisição de L2
O papel do léxico na AD.
O Léxico e a Ecolinguística

V. METODOLOGIA

Atividades de sala: debates, atividades em grupo, seminários, produção de textos
Atividades não presenciais: leituras dirigidas, leituras complementares.
Aulas expositivas

VI. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BASÍLIO, M. Teoria Lexical. São Paulo: Ática. 1987
BIDERMAN, M. T. Teoria Linguística. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
_______. Dicionário didático de Português . São Paulo: Ática, 1998.
BORBA, F. S. Introdução aos estudos linguísticos. São Paulo; Editora da UNESP, 2002.
BORBA, F. S. et al. Dicionário de usos do Português. São Paulo: Ática, 2002.
CARONE, F. Morfossintaxe. São Paulo: Ática, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALVES, I. M. Neologismo. Criação lexical. São Paulo: Ática. Série Princípios, 1990.
_____. Polissemia e homonímia em uma perspectiva terminológica. Alfa 44, 2000. p. 261-272.
_____.  Unidades lexicais terminológicas: algumas características. Estudos Linguísticos: 32, 2003.
_____. A observação sistemática da neologia lexical: subsídios para o estudo do léxico. Alfa 50, 2007. p. 
131-144.
BARROS, L. A. Curso básico de terminologia. São Paulo: EDUSP, 2004.
BIDERMAN, M. T. C. A definição lexicográfica. Cadernos de Letras, v. 10, 1993. p. 23-43.
_____. Terminologia e Lexicografia. Tradterm, 2002. p. 153-181.
BORBA, F. Organização de dicionários: uma introdução à lexicografia. São Paulo: UNESP, 2003. 
CARDOSO, A. L. M. Vocabulário do Bumba-meu-boi do Maranhão: abordagem lexicográfica e 
terminológica. São Paulo: USP, Dissertação de mestrado. 2004.
CARVALHO, N. O que é neologismo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
_____. Empréstimos linguísticos. São Paulo: Ática. Série Princípios, 1989.



COUTO, Hildo Honório do. Ecolinguística: estudo das relações entre língua e meio ambiente. 
Brasília: Thesaurus Editora, 2007.

DUBOIS, J. et. all. Dicionário de linguística. São Paulo: Cultrix, 2004. 
GREIMAS, A. J. Semântica estrutural. São Paulo: Cultrix, 1976.
ILARI, R. Introdução ao estudo do Léxico – brincando com as palavras. São Paulo: Contexto, 2002.
ISQUERDO, A. N.; KRIEGER, M. da G. (orgs.). As ciências do léxico: lexicologia, lexicografia, 
terminologia, Vol. II. Campo Grande: Editora da UFMS, 2004.
ISQUERDO, A. N.; ALVES, I. M. As ciências do léxico: lexicologia, lexicografia, terminologia, Vol. III. 
São Paulo: Humanitas, 2007.

Obs.: Outros títulos serão indicados conforme o desenvolvimento do programa

V – AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado quanto à assiduidade (mínimo de 75% da aulas dadas = 48 presenças); 

quanto à participação e pontualidade na entrega das atividades e quanto ao conteúdo por meio de 

trabalhos e prova final.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

PROGRAMA DE ENSINO  - Disciplina de Núcleo Livre

I – IDENTIFICAÇÃO

DISCIPLINA: GRAMÁTICA TRADICIONAL E ENSINO

ANO: 2014 - CARGA HORÁRIA   64 h

RESPONSÁVEL: Profª. Drª Eliane Marquez da Fonseca Fernandes                          

II. EMENTA - Introdução aos estudos da Linguagem

Aplicação da Gramática Tradicional ao ensino do Português. Aspectos da sintaxe em 
perspectivas pedagógicas. Estruturação-sintática: oração, concordância, regência e colocação.

III. OBJETIVOS

GERAL

Apresentar ao aluno um panorama das abordagens tradicionais da Gramática da Língua 
Portuguesa, considerando a perspectiva normativa e suas aplicações ao Ensino Básico. E, 
consequentemente, orientá–lo à aplicação desse conhecimento teórico–prescritivo ao ensino de 
língua materna. 

ESPECÍFICOS
- Levar o aluno a refletir sobre alguns conceitos básicos da gramática tradicional, tendo em vista 
a prática docente;
- Conduzir o aluno a perceber que esses princípios mantêm equilíbrio entre o fixo e o variável, 

entre a estrutura e o uso, entre a língua e o discurso;
- Contribuir para despertar no aluno o interesse e compromisso em relação à busca de soluções 

para problemas pedagógicos relativos à Gramática Tradicional no ensino de língua materna. 

IV. CONTEÚDOS
1. Concepções teóricas:

Breve histórico dos estudos da gramática;
Relação entre os vários conceitos de língua e gramática;
A correção gramatical: relações entre norma e uso social.

2.   Principais abordagens teóricas:
Gramática: relações entre paradigmas e sintagmas
Categorias da gramática: léxico, morfologia, sintaxe, semântica
Morfologia: conceituação e morfossintaxe
Sintaxe: a oração e o período; concordância, regência e colocação



3. Reflexões acerca dos princípios estudados e sua importância para o ensino de línguas. 

V. METODOLOGIA

Atividades de sala: debates, atividades em grupo, seminários, produção de textos e de Artigo 
Científico. Atividades não presenciais: leituras dirigidas, leituras complementares. Aulas 
expositivas

VI. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

AZEREDO, J. C.   Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2008.

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev. amp. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001.

CASTILHO, A. T. de. Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 

CUNHA, C. e CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 4. ed. rev. e amp. Rio 

de Janeiro: Lexikon, 2007.

NEVES, M. H. de M. Gramática de usos do Português. São Paulo: UNESP, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ANDRÉ, H. A. Gramática Ilustrada. 4. ed. São Paulo: Moderna, 1990.
AZEVEDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 3. ed. São paulo: Publifolha, 2010.
BAGNO, M. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2011. 
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo, Hucitec, 1995. 
BORBA, F. S. Introdução aos estudos linguísticos. 2. ed. São Paulo: Nacional, 1970.
CASTILHO, A. T. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.
CHOMSKY, N. Aspectos da teoria da sintaxe. Coimbra: Armênio Amado-Editor, Sucessor, 
1975.
COSTA, S. B. B. O aspecto em português. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1997. 
INFANTE, U. Curso de Gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 2001.
MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 
2001.
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 
2008.
MATEUS, M. H. M. Gramática da língua portuguesa: elementos para a descrição da estruturs, 
funcionamento e uso do português actual. Coimbra: Almedina, 1983.
NEVES, M. H. de M. Gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
PERINI, M. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2010.
SACCONI, L. A. Nossa gramática: teoria e prática. 25. ed. rev. e  at. São Paulo: Atual, 1999.
TERRA, E. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 2002.

Obs.: Outros títulos serão indicados conforme o desenvolvimento do programa

V – AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado quanto à assiduidade (mínimo de 75% da aulas dadas = 48 presenças); 

quanto à participação e pontualidade na entrega das atividades e quanto ao conteúdo por meio de 

trabalhos e prova final.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

PROGRAMA DE ENSINO  - 1º  Período 2014 –Turmas B, C

I – IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 

ANO: 2014 - CARGA HORÁRIA   64 h

RESPONSÁVEIS: Profª. Drª Eliane Marquez da Fonseca Fernandes
Profª Drª Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto

II. EMENTA - Introdução aos estudos da Linguagem

Panorama geral dos fenômenos da linguagem e suas abordagens científicas. As concepções de linguagem. 
Os métodos da linguística: língua, linguagem, texto e discurso como objetos de estudo.

III. OBJETIVOS

GERAL
Apresentar ao aluno um panorama das abordagens científicas da Linguística, considerando diferentes 
perspectivas teóricas e aplicações. E, consequentemente, orientá–lo para aplicação desse conhecimento 
teórico–descritivo à pesquisa e ao ensino de língua materna. 

ESPECÍFICOS
o Levar o aluno a refletir sobre alguns conceitos linguísticos básicos: língua e

Linguagem, texto e discurso como objetos de estudo;
o Conduzir o aluno a perceber que esses princípios mantêm equilíbrio entre o fixo 

e o variável, entre a estrutura e o uso, entre a língua e o discurso;
o Promover a compreensão das principais linhas teóricas da Linguística do século 

XX e XXI;
o Contribuir para despertar no aluno o interesse e compromisso em relação à

pesquisa e à busca de soluções para problemas pedagógicos do ensino de língua 
materna. 

IV. CONTEÚDOS

1. Concepções teóricas básicas:
Breve histórico dos estudos da linguagem;
Relação entre os conceitos de língua, linguagem e sociedade;
Linguística como ciência e a pesquisa comparativista.

2. Linguística: principais abordagens científicas
O Estruturalismo e Saussure: signo, dicotomias e relações linguísticas;
O Gerativismo e Chomsky: inatismo, universais linguísticos;
O Formalismo, o Funcionalismo e o Círculo de Praga;
Perspectivas de variação e mudança;
Linguística  Enunciativa;
Linguística do Texto e do Discurso
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3. Linguística: seu objeto, suas fronteiras, suas tarefas.

4. Reflexões acerca dos princípios linguísticos estudados e sua importância para o ensino de línguas. 

V. METODOLOGIA

Atividades de sala: debates, atividades em grupo, seminários, seleção de trechos.
Atividades não presenciais: leituras dirigidas, leituras complementares, esquema e resenha.
Aulas expositivas em diálogo.

VI. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ILARI, R. “O estruturalismo linguístico: alguns caminhos”. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (org.). 
Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos. São Paulo: Cortez, 2004. Vol. 3. pp. 53-92.
MARTIN, R. Para entender a linguística. São Paulo: Parábola, 2003.
NEVES, M. H. de M. Gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
RAPOSO, E. Teoria da gramática: a faculdade da linguagem. Lisboa: Caminho, 1992. 
PAVEAU, M.; SARFATI, G. As grandes teorias da linguística: da gramática comparada à pragmática. 
Tradução: Gregolin et al. São Carlos/SP: Claraluz, 2006.
SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 1991. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo, Hucitec, 1995. 
BORBA, F. S. Introdução aos estudos linguísticos. 2. ed. São Paulo: Nacional, 1970.
CARBONI, F. Introdução à linguística. Belo  Horizonte: Autêntica, 2008.
CARDOSO, A. Gerativismo e Funcionalismo: encontros e divergências. Revista Linguasagem.
nov./dez. 2009. p. 01-10. Disponível em 
< http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao11/artigo08.pdf> Acesso em 22/11/2011.
CARVALHO, C. Para compreender Saussure: fundamentos e visão crítica. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 
1997.
CHALUB, S. Funções da linguagem. 5. ed. São Paulo: Ática, 1991.
CHOMSKY, N. Aspectos da teoria da sintaxe. Coimbra: Armênio Amado/ Sucessor, 1975.
CORRÊA, M. L. G. Linguagem e comunicação social: visões da linguística moderna. São Paulo: 
Parábola, 2002.
CUNHA, M. A. F.; OLIVEIRA, M. R.; MARTELOTTA, M. E. (org.) Linguística Funcional: teoria e 
prática. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
FARACO, C. A. Linguística histórica : uma introdução à história das línguas. SP: Parábola, 2005. 
FARACO, C. A. e TEZZA, C. A prática de texto: para estudantes universitários. 8. ed. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 2001.
FERNANDES, C. A. Análise do discurso: reflexões introdutórias. 2. ed. São Carlos/SP: Claraluz, 
2007.
FIORIN, J. L. (org.). Introdução à linguística. Vols. I e II. São Paulo: Contexto, 2005.
FLORES; KARNOP; GEDRAT. Teorias do Texto e do Discurso. Canoas, RS: ULBRA. GERALDI, W. 
(org.) O texto na sala de aula.3. ed. São Paulo: Ática, 2001.
JAKOBSON, R. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1970.
LEROY, M.. As grandes correntes da linguística moderna. SP: Cultrix. 1970.
LYONS, J. Linguagem e linguística. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
LYONS, J. Introdução à linguística teórica. São Paulo: Nacional/USP, 1979.
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.
MARTELOTTA, M. E. (org.) Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2008. 
MATTOSO CÂMARA Jr., J. História da Linguística. Petrópolis: Vozes, 1975.
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MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (org.).  Introdução à linguística. Vols. I, II e III. São Paulo: Cortez, 
2004.
PAVEAU e SARFATI. As grandes teorias da Linguística: da gramática comparada à pragmática. 
São Carlos: Claraluz, 2006.
SAUSSURE, F. Escritos de linguística geral. São Paulo: Pensamento/Cultrix, 2004.
TRASK, R. L. Dicionário de linguagem e linguística. São Paulo: Contexto, 2004. 
XAVIER, A. e CORTEZ, S. (org.) Conversas com linguistas: virtudes e controvérsias da linguística.  
São Paulo: Parábola, 2003.
WEEDWOOD, B. História concisa da linguística. São Paulo: Parábola, 2002. 

Obs.: Outros títulos serão indicados conforme o desenvolvimento do programa

V – AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado quanto à assiduidade (mínimo de 75% da aulas dadas = 48 presenças); quanto à 
participação e pontualidade na entrega das atividades e quanto ao conteúdo por meio de trabalhos e prova 
final.



  
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 
 

 

NOME DA DISCIPLINA: Latim 1 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Dra. Edna Silva Faria 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64h/aula 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h 

SEMESTRE/ANO: 01/2014 

I - EMENTA:  
Estudo morfossintático da língua latina. Estruturas do sistema verbo-nominal. 
Correlação entre estruturas linguísticas do Português e do Latim.  
 

II - OBJETIVOS: 

Conhecer estruturas morfossintáticas que possibilitem compreender a língua 
latina, enfatizando o sistema nominal.  

Oferecer subsídios com temas relacionados à história romana, literatura 
latina e gramática histórica.  

Possibilitar ao aluno a aquisição de um vocabulário que proporcione o 
enriquecimento e o aprimoramento da própria língua portuguesa. 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Introdução à língua Latina – Noções de história, cultura e literatura latina  
2. Noções preliminares ao estudo do latim.  
3. Temas nominais (-a-, -e-, -i-, -o-, -u-. -cons.-): apresentação de elementos de 

Fonética e de Formação lexical do latim. 
4. Estrutura dos casos, das declinações e da oração latina.   
5. Temas verbais: Tempos do Infectum e do Perfectum. 
6. Procedimentos para o trabalho com textos. 

 
IV - METODOLOGIA: 

1. Aulas expositivo-dialógicas. 
2. Realização de atividades individuais e em grupo, leituras e exercícios de 

pronúncia. 
3. Debates e seminários. 
4. Trabalhos de tradução de textos. 

 
V - AVALIAÇÃO: 

      A avaliação se dará considerando a participação efetiva nas atividades em sala, a 
assiduidade e o desempenho na realização das propostas de trabalho. 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



 
FARIA, E. Gramática da língua latina. Brasília: FAE, 1995. 
GARCIA, J. M. G. Língua latina: a teoria sintática na prática dos textos. Brasília: Ed. da 
UnB, 1997. 
REZENDE, A. M. Latina essentia. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1996. 
 
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALMEIDA, N. M DE. Gramática Latina. São Paulo: Saraiva, 1983. 
CARDOSO, Z.de A. A literatura latina. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
CART, A. et al. Gramática latina. São Paulo: TAQ/Edusp, 1986. 
FARIA, E. Dicionário latino-português. Belo Horizonte: Garnier, 2003. 
FIGUEIREDO, José Nunes de & ALMEIDA, Ana Maria. Compêndio de gramática Latina. 
Porto: Editora Âmbar, 1967. 
LIMA, A. D. Uma estranha língua? Questões de linguagem e método. São Paulo: 
UNESP, 1995. 
SARAIVA, F. R. dos Santos. Dicionário latino-português. Rio de Janeiro: Garnier, 2000. 
TORRINHA, F. Dicionário português latino. Porto: Maranus, 1945. 
 
 



  
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Leitura e Produção Textual  

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Dra. Edna Silva Faria 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64h/aula 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h 

SEMESTRE/ANO: 01/2014 

I - EMENTA:  
Prática de leitura e produção de textos com ênfase nos aspectos de sua organização.

II - OBJETIVOS: 
1. Desenvolver atividades de leitura, interpretação e produção de textos, ressaltando os 

aspectos de organização textual e de produção de sentidos; 
2. Reconhecer os fatores de textualidade para a constituição do texto; 
3. Planejar e produzir gêneros acadêmicos; 
4. Estabelecer relações intertextuais na leitura e produção dos textos escritos e orais. 

 
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Práticas de leitura 
a. Fatores de textualidade; 
b. Figurativização e tematização;  
c. Interpretação e superinterpretação; 
d. Contextualização, intertextualidade e interdiscursividade; 
e. Identificação de tema, tese e argumentos; 
f. Estratégias argumentativas. 

      2. Práticas de escrita 

a. Planejamento, execução e reelaboração de textos acadêmicos:  

Fichamento; 

Resumo; 

Resenha; 

Ensaio; 

Artigo. 
b. Gêneros orais acadêmicos: 

Seminário; 

Comunicação. 
 
IV - METODOLOGIA: 

1. Aulas expositivo-dialógicas.  
2. Realização de atividades individuais e em grupo, leituras complementares, fichamentos. 
3. Produção textual orientada. 

 
V - AVALIAÇÃO: 
      A avaliação se dará considerando a participação efetiva nas atividades em sala, a assiduidade e 
o desempenho na realização das propostas de trabalho. 
 
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática. Opressão ou liberdade? 4. Ed. São Paulo: Ática, 1989. 
 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco P. Para entender o texto – leitura e redação. São Paulo: Ática, 
1995. 
 
GERALDI, João Wanderlei. (org.) O texto na sala de aula: leitura e produção. São Paulo: Ática, 
1999. 
 
KOCH, Ingedore G. V. Desvendando os segredos do texto. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. 13ª ed. São Paulo: Contexto, 2000. 

KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 12ª ed. São Paulo: Contexto, 
2001. 
 
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2001. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para escrita: atividades de retextualização. 4. ed. São Paulo: 
Cortez, 2003. 
 
MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela H. Produção textual na universidade. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2010. 
 
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. 2a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para estudantes universitários. 20a. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico: 
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos 
científicos. 4a.  ed. São Paulo: Atlas, 1992. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa: planejamento e 
execução de pesquisas; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação 
de dados. 6a.  ed. São Paulo: Atlas,2006. 
 
MACHADO, Anna Rachel, LOUSADA, Eliane Gouvea, ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. Resumo. São 
Paulo: Parábola, 2004. (Leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos; v. 1). 
  
MACHADO, Anna Rachel, LOUSADA, Eliane Gouvea, ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. Resenha. 6a. ed. 
São Paulo: Parábola, 2004. (Leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos; v. 2). 
 
MACHADO, Anna Rachel, LOUSADA, Eliane Gouvea, ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. Planejar 

gêneros acadêmicos. 2a. ed. São Paulo: Parábola, 2007. (Leitura e produção de textos técnicos e 
acadêmicos; v. 3). 
 
MACHADO, Anna Rachel, LOUSADA, Eliane Gouvea, ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. Trabalhos de 

pesquisa: diários de leitura para a revisão bibliográfica. São Paulo: Parábola, 2007. (Leitura e 
produção de textos técnicos e acadêmicos; v. 3). 
 
WEG, Rosana Morais. Fichamento. São Paulo: Paulistana Editora, 2006. (Coleção Aprenda a fazer). 



 

 

MARÇO 

06 Início das aulas – Apresentação do Plano de Ensino –  

10  

13 CEEL 

17 Renato 

20  

24  

27  

31  

ABRIL 

03 II Colóquio Nacional de Letras e XV Colóquio de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Letras 

07  

10  

14   

17  

21 Feriado nacional – Dia de Tiradentes 

24  

28 Semana da PCC 

MAIO 

01 Feriado  nacional – Dia do Trabalho 

05  

08  

12  

15  

19  

22  

26  

29  

JUNHO 

02  

05  

09  

12 Jogo do Brasil - recesso 

16  

19 Corpus Christi - recesso 

23 Jogo do Brasil - recesso 

26 Jogo do Brasil – recesso  

30  

JULHO 

03  

07  

10 

14 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE LETRAS

NOME DA DISCIPLINA: ESTÁGIO 1 – PORTUGUÊS

NOME DO PROFESSOR: ALEXANDRE COSTA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 HORAS

ANO/SEMESTRE: 2014/1

EMENTA

Concepções de linguagem e ensino. A sala de aula como espaço de ensino-aprendizagem. As tarefas docentes: 

planejar, executar, avaliar. História da disciplina Língua Portuguesa no contexto escolar brasileiro. Tecnologias na 

educação.

OBJETIVOS

GERAL: Levar o aluno-estagiário à observação crítica do ambiente escolar e da realidade educacional, bem como à 

análise da estrutura escolar em funcionamento na sala de aula, nos métodos aplicados e nas práticas pedagógicas 

relacionadas com o ensino e, em especial, com o ensino da Língua Portuguesa.

ESPECÍFICOS: Proporcionar ao aluno o desenvolvimento da capacidade de:

- observar as várias realidades escolares segundo as condições sociais, econômicas, culturais e discursivas;

- refletir sobre as concepções de língua/linguagem e suas relações com o ensino em geral e com o ensino;

- conscientizar-se das responsabilidades inerentes ao papel de professor/educador e suas funções;

- relacionar a historicidade do ensino escolar no Brasil com os objetivos educacionais e os limites da realidade;

- analisar a dinâmica do plano político pedagógico e aprender a desenvolvê-la;

- aprender a empregar tecnologias específicas ao ensino de língua portuguesa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Língua/linguagem e ensino:

1.1 Concepções: relações e realidades plurais;

1.2 Parâmetros Curriculares e concepções de língua/ linguagem;

1.3 Habilidades básicas do ensino de Língua Portuguesa: leitura, escrita, oralidade e reflexão linguística.

2. História da disciplina Língua Portuguesa no Brasil:

2.1 Contexto educacional brasileiro: das origens à atualidade;

2.2 Os Parâmetros Curriculares como discurso do presente;

2.3 Histórico das práticas de leitura, escrita e oralidade;

3. A sala de aula e as tarefas docentes:

3.1 A escola como espaço de ensino-aprendizagem e práticas de letramento;

3.2 O professor/educador: funções e relações humanas;

3.3 O professor/ educador: papel de planejar, executar e avaliar as ações pedagógicas;

4. Tecnologias para o ensino: 



4.1 Emprego produtivo e criação de novas modalidades;

4.2 Tecnologias midiáticas como inclusão ou exclusão.

5. O aluno/estagiário e a dinâmica da escola-campo:

5.1 Observação das relações pedagógicas e do funcionamento prático;

5.2 Reflexão sobre o contexto escolar: práticas, habilidades e tradição.

METODOLOGIA

Aulas expositivo-dialógicas;

Debates orientados sobre os textos indicados;

Estágio na escola-campo: observação e produção de relatórios;

Produção escrita de memorial de formação escolar.

AVALIAÇÃO

Frequência (75% presencial) e participação nas atividades de classe e da escola-campo;

Produção escrita de dez relatórios de observação e de memorial de formação escolar;

Avaliação teórica - prova.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais - Introdução. Brasília, MEC/SEF, 1997.

BRASIL – PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental – Introdução 

aos PCN Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

GERALDI, J. W. A aula como acontecimento. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.

CASAAR.M. A arte de planejar. Revista NovaEscola. São Paulo: Abril Cultural, dezembro, ano XV, p. 20-32, 2000.

CASTILHO: A. T. Introdução. In: CASTILHO, A. A língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 2000.  

FERNANDES, N. M. Concepções de linguagem e o ensino/aprendizagem de língua portuguesa. Revista Interestudos. 

Disponível em: <http://www.unigran.br/interletras/n1/inter_estudos/concepcoes.html>. Acesso em 13/02/2009.

GERALDI, W. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas: ALB/Mercado de Letras, 1996.

GREGOLIN, M. R. O que quer, o que pode esta língua? Teorias linguísticas, ensino de língua e relevância social. In: 

CORREA, d. (org.) A relevância social da Linguística: linguagem, teoria e ensino. São Paulo: Parábola / Ponta Grossa, 

PR: UEPG, 2007. p. 51-78.

ROJO, R. A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCN. São Paulo: EDUC; Campinas, São Paulo: 

Mercado de Letras, 2000.

SOARES, M. Português na escola: história de uma disciplina curricular. Revista de Educação da AEC. N.101, out/dez. 

1996, p. 9-26. Brasília.
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