
Literatura negro-brasileira: desenvolvimento de repertórios socioculturais  
em textos dissertativo-argumentativos 

 

Área (s) de conhecimento em que o itinerário formativo ao qual a unidade 

curricular eletiva/trilha de aprendizagem é proposta 

Linguagens e suas tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Língua portuguesa 

 

Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a unidade 

curricular 

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido 

presentes em discursos, empregando estratégias de investigação científica para 

aprofundar conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas 

e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes 

formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural para o 

desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de 

expressão artística e literária. 

 [LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua 

estrangeira, abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e 

corporais, bem como a multiplicidade de manifestações sociais que emergem de 

grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses 

sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, 

além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - 

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar 

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a 

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de 

forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 

regional, nacional e/ou internacional. 

 [LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas 

linguagens pode contribuir com a materialização de projetos de interesse 

individual e/ou coletivo, desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para 

concretizá-los. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula expositiva e/ou 

dialogada, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dissertação ou resumos, dramatização, elaboração de 

fichamento, entrevistas, estudo de texto, leitura textual de gêneros e temas 

diversos em sala ou na biblioteca, mesa redonda, produção de materiais sobre a 

temática abordada, produção de texto, sarau literário, utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show). 

 



Recursos materiais necessários 

1. Aparelho projetor de imagem, internet, sala ambiente para desenvolvimento 

dos círculos de leitura e laboratório de informática. 

 

Eixo (s) Estruturante (s) Envolvido (s) na Unidade Curricular 

Processos criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural.  

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A Unidade curricular irá atingir os seus objetivos por meio da leitura literária, da 

realização dos círculos de leitura e da realização das produções textuais 

orientadas. 

As atividades começarão com a apresentação das atividades para os docentes 

e com a escolha da obra literária negro-brasileira a ser lida. 

As atividades serão coordenadas e gerenciadas a partir dos propósitos de leitura 

orientados por Rildo Cosson (Círculos de Leitura, 2014) e pelas produções 

realizadas pelos estudantes. Desse modo, a cada encontro o professor deverá 

fazer um relatório de participação do grupo. 

Os estudantes participarão em todos os encontros, pois os propósitos de leitura 

exigem o protagonismo estudantil durante os círculos de leitura e as produções 

textuais. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

O estudante será avaliado pela participação nos encontros. Essa participação 

envolve a leitura literária e as produções textuais sugeridas. O desenvolvimento 

dessas avaliações ocorrerá de forma processual, colaborativa e interventiva. 
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