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Leitura, produção e interpretação de textos

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

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.
[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento e dos
elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as relações de poder
presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências nas relações humanas e no
comportamento social, artístico, corpóreo e linguístico.
[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.
[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando
repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando
esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou
coletivo.
[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano,
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de
desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito.
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações
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culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da
comunidade e a preservação do meio ambiente.
[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.
[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, mobilizando
conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções viáveis para questões
sociais e ambientais.
[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.
[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a
escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou
empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a
iniciativa empreendedora.
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais
e ambientais.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as
aprendizagens, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando a participação
do estudante, Dinâmica de grupos, Ensino com pesquisa, Estudo de texto, Filmes e vídeos,
Produção de texto, Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens, Sala de aula
invertida, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Datashow, caixa de som, acesso à internet, lista de obras do PAS/UnB.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Detalhamento e aprofundamento de estudo para o desenvolvimento das competências e
habilidades propostas pela matriz do PAS/UnB no contexto específico de Literatura
Brasileira, tendo como foco a análise e estudo das obras do PAS/UnB - etapas 2 e 3. Ele
será organizado com foco na matriz, objetos de conhecimento desta parte. Serão ofertadas
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quatro turmas da unidade curricular.
Lista de obras - PAS 2:
 Conto "Pai contra mãe" – Machado de Assis
 Conto "A igreja do diabo" – Machado de Assis
 Conto "A cartomante" – Machado de Assis
 Conto "O enfermeiro" – Machado de Assis
 Poema "A canção do exílio" – Gonçalves Dias
 Poema "Ideias íntimas" – Álvares de Azevedo
 Poema "Meus oito anos" – Casimiro de Abreu
 Poema "Marieta" – Castro Alves
 Poema "O sonho africano" – Francisca Julia
 Poema "Mal secreto" – Raimundo Correia
 Poema "O assinalado" – Cruz e Sousa
 Poema "Ismália" – Alphonsus de Guimarães
 "O bom crioulo", de Adolfo Caminha
 "A desobediência civil" – Henry David Thoreau
 "Edgar Dutra Zanotto: Um olho na ciência, outro na indústria" –
entrevista da revista Pesquisa
 Constituição Federal de 1988: Artigo 6º
 "Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento?" – Immanuel Kant
 Declaração Universal dos Direitos Humanos
 "Úrsula" – Maria Firmina dos Reis
 "Museu Nacional: Em 10 anos, fogo dízima ao menos 8 prédios com
tesouros culturais e científicos do país" – reportagem
 "O rompimento da barragem de Mariana e seus impactos
socioambientais" – Luciano M. N. Lopes
 "Onde as cientistas não têm vez" – artigo da revista Pesquisa
 Lei Maria da Penha, artigos 1º a 12-B – Lei nº 11.340/2006
Lista de obras - PAS 3:
A noite de dissolve os homens, de Carlos Drummond de Andrade.
Consoada, de Manuel Bandeira.
Esses chopes dourados, de Jorge Wanderley.
O morcego, de Augusto dos Anjos.
Poema aos homens do nosso tempo, de Hilda Hilst.
Quebranto, de Cuti.
Soneto, de Ana Cristina Cesar.
Tecendo a manhã, de João Cabral de Melo Neto.
CONTOS
A caolha, de Júlia Lopes de Almeida.
Maria, de Conceição Evaristo.
Oásis, de Caio Fernando Abreu.
Viagem à Petrópolis, de Clarice Lispector.
NOVELA
O recado do morro, de João Guimarães Rosa
ROMANCE
Sargento Getúlio, de João Ubaldo Ribeiro.
CARTAS
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A Doutora Nise Siqueira, de Carlos Drummond de Andrade
http://imanentemente.blogspot.com/2013/08/a-doutora-nise-de-carlos-drummondde.html
Cartas que Gandhi escreveu para Hitler
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/cartas-que-gandhi-escreveupara-h
itler.phtml
Por que a Guerra? Indagações entre Einstein e Freud
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1033690/mod_resource/content/1/Aula%2B026%
2B-%2BFreud%2B%2BEinstein.pdf

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação será centrada em metodologias ativas começando com sala de aula invertida, o
professor deverá entregar um material inicial e conduzir os alunos para a apropriação do
material, em seguida deverá ocorrer debates sobre as obras e o professor irá conduzir a
análise critica das obras, que será compartilhado com todos. O material produzido envolve
produção de texto em um Blog, itens criados por eles, podcast, mapa mental e releituras de
obras.

Referências
Currículo em Movimento das Escolas-Piloto do Novo Ensino Médio
http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medioMatriz do PAS/UnB
Matrizes do PAS/UnB - etapas 2 e 3.

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

andrepreussalves@hotmail.com
ANDRÉ ALVES
CED 04 DE SOBRADINHO


