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1 SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

O documento, em relação a sua estrutura, está bem organizado no que refere à 

distribuição das discussões teóricas e objetivos distribuídos por ano de ensino. Um 

aspecto complicador é sua distribuição por área. Nesse sentido, destaco que uma 

das dificuldades a ser enfrentadas no Brasil, caso se opte realmente pelo trabalho, 

nas escolas, por área de conhecimento, será a condução desse processo. Os 

professores brasileiros são formados (formação inicial) para atuar em disciplinas (e 

não na área). Se dentro da própria disciplina já apresentam dificuldades, muitas 

vezes, para transitar, por exemplo, entre a Literatura e o ensino de Língua, imagina 

ter que transitar entre disciplinas. Caso se opte, realmente, por essa organização do 

ensino, haverá necessidade de um amplo estudo e, inclusive, será preciso repensar 

a base curricular dos cursos de licenciatura. 

 

 

2 SOBRE O CONTEÚDO DOS TEXTOS (DE ÁREA E COMPONENTE) 

APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE LINGUAGENS E DO COMPONENTE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

Ao reportar-mes à Área Linguagens, considero que ela contempla, inicialmente, 

uma importante discussão acerca da concepção de linguagem adotada pelo 

documento: “como forma de ação e interação no mundo e como processo de 

construção de sentidos” (p. 29). Parte-se do princípio de que essa concepção deve 

nortear a área de Linguagens, unindo, a partir desse princípio, as disciplinas de 

Língua Portuguesa, Lingua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física. E, nesse 

sentido, o documento deixa bem claro ao leitor essa proposição. 

 



Ao explicitar que o domínio da escrita deve ser uma preocupação transversal da 

área, orienta para uma importante atitude que deveria ser adotada em cada 

disciplina (e não só na área de Linguagens): todas deveriam se preocupar em 

garantir, ao aluno, esse domínio, uma vez que interfere diretamente em todo o 

processo de aprendizagem. Assim, promover reflexões sobre Letramento que 

ultrapassem a disciplina de Língua Portuguesa é fundamental para que a 

compreensão e a apropriação da leitura e da escrita realmente se efetive. 

 

Outro destaque importante nessas discussões é a firmação de que “as práticas de 

compreensão e de produção de texto são constitutivas da experiência de aprender 

e, portanto, presentes em todas as áreas” (p. 29). Essa abordagem, de certa forma, 

distribui as responsabilidades sobre o ensino da leitura e da produção escrita que, 

até então, cabia unicamente aos Professores de Língua Portuguesa, como se nas 

demais disciplinas o aluno não lesse e nem escrevesse. Destaco, então, a 

relevância dessa discussão dentro da área de Linguagens. 

 

Destaco ainda como importante o fato de essas reflexões iniciais ampliar o conceito 

de linguagem, ao chamar a atenção para a importância de o aluno compreender, 

apreender e acolher a “pluralidade e a dinamicidade das práticas linguísticas, 

artísticas e culturais” (p.30), por meio das diferentes formas de linguagens presentes 

nos mais diferentes gêneros discursivos. 

 

O que evidencio como um aspecto pouco favorável, é o fato de não haver indicativo, 

de forma mais direta (como nome de autores, por exemplo), da base teórica que se 

está assumindo no documento ao refletir sobre a linguagem. Fica implícito, em 

alguns momentos, por meio dos vocábulos selecionados, que as reflexões estão 

amparadas em uma concepção dialógica de linguagem, dentro de um viés 

bakhtiniano, já que se concebe a linguagem como “ação e interação”, se refere a 

“esferas sociais” e aos “gêneros” (discursivos ou textuais? Essa opção não fica 

explícita nesta parte inicial do documento). Percebo, também, uma opção pela 

Teoria Crítica do Letramento, quando se valoriza a participação do aluno em 

“práticas sociais” de uso da linguagem. E, por outro lado, evidencia-se, ainda, uma 

preocupação com as Tecnologias, o que nos faz inferir que há uma abordagem 



amparada em teorias que defendem as TICs – ou seja – Tecnologias de Informação 

e Comunicação.  

 

Se houve, então, opções por tais correntes teóricas, por que não apontá-las 

diretamente? Por que não indicar autores nucleares dessas orientações? Entendo 

que abordagem direta daria mais segurança aos professores que ao ler o 

documento procuram relacioná-lo com discussões, leituras e estudos efetivados 

durante sua formação (inicial ou continuada). 

 

III - SOBRE OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  PROPOSTOS PARA AS 

DIFERENTES ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Quanto aos OBJETIVOS GERAIS DA ÁREA DE LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA, eu questiono a expressão “produção e recepção” quando se trata da leitura 

e da escrita. A palavra „RECEPÇÃO‟ que reiteradamente aparece nos objetivos, 

recupera / relembra / reporta à Teoria da Recepção muito em voga dentro dos 

Estudos Literáriosl ligada aos estudos de Hans Robert Jaus. Trata-se de uma teoria 

que foca sua análise no receptor do texto, isto é, no leitor. Entendo que essa teoria 

foi superada por uma base teórica de linguagem que, em vez de focar o RECEPTOR 

do texto, se preocupa com o INTERLOCUTOR, isto é, com aquele que interage, 

participa, dialoga, refuta, questiona, enfim, se posiciona responsivamente diante do 

texto lido. Não se trata mais de UM RECEPTOR PASSIVO, mas de UM 

INTERLOCUTOR ATIVO.  

 

Entendo que se insistir nessa proposição, estará, de certa forma, regredindo para 

uma concepção cognitivista de leitura, cuja importância é dada apenas  ao leitor e 

suas capacidades de  receber e compreender as informações. Sabemos que essa 

compreensão tem sua relevância, mas a leitura é mais do isso. A partir da década 

de 1990, mas precisamente a partir da publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), a compreensão de leitura foi ampliada e passou-

se a defendê-la como interacionista, qual seja, leitura com foco na interação autor-

texto-leitor (KOCH e ELIAS, 2007), ligada a um viés discursivo (ROJO, 2002), de 

vertente bakhtiniana. Sendo assim, entendo que devería rever essas manifestações 



que  se encontram explícitas nos Objetivos Gerais da Área de Linguagens na 

Educação Básica. 

 

Sugiro ainda que completemente os seguintes objetivos (p. 31): 

1) Interagir com diferentes práticas de linguagem em variadas modalidades, 

atentando para o contexto de produção e os interlocutores envolvidos, de 

modo a ampliar, gradativamente, o repertório de gêneros e de recursos 

comunicativos e expressivos 

2) Reconhecer as condições o contexto de produção das práticas de linguagens  

(quem, o quê, para quem, em que siuporte, modo de circulação), de variados 

gêneros discursivos, materializados na oralidade, na escrita, nas linguagens 

artísticas e na cultura corportal do movimento. 

3) Refletir sobre os usos das linguagens e a efeitos de sentido produção de 

sentidos” de diferentes recursos expressivos, levando em conta as condições 

de recepção e produção o contexto de produção, especialmente, os 

interlocutores envolvidos. 

 

ÁREA DE LINGUAGENS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Atentando mais especificamente, nesse item, no que diz respeito à aquisição da 

linguagem escrita, entendo que o documento apresenta uma importante reflexão 

inicial, embora esteja bastante sintetizada (p. 32). Quando diz que “Um objetivo de 

aprendizagem que assume centralidade, nessa etapa inicial, é a apropriação do 

sistema da escrita alfabética e da norma ortográfica...” (p. 32), preocupa-me o fato 

de atribuir relevada importância para a “norma ortográfica”. A criança, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, deve apropriar-se, sim, do sistema da escrita, 

todavia, afirmar que também deve apropriar-se das normas ortográficas pode 

parecer um tanto quanto pesado para essa fase de ensino. Sabemos que a 

ortografia da LP é complexa e que demanda um estudo a longo prazo. Logo, não é 

nessa fase inicial que deverá se dar conta de garantir toda essa aprendizagem até 

porque é impossível.  

 

Entendo que essa discussão deva ser ampliada, apresentando uma reflexão mais 

aprofundada sobre a alfabetização, relacionando-a com práticas de letramento, de 



modo a garantir que esse processo considere a apropriação da escrita por meio de 

práticas sociais de uso da linguagem. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS DA ÁREA DE LINGUAGENS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A linguagem utilizada é clara, permitindo que os objetivos sejam compreendido pelos 

participantes da discussão pública. 

Parece-me que os objetivos atendem às proposições da área, sem entrar em 

contradição. 

 

ÁREA DE LINGUAGENS NO ENSINO MÉDIO 

 

Entendo que as discussões iniciais atendem à necessidade de formação dessa fase 

de ensino. Destaco aqui a importância das cinco dimensões apresentadas (p. 34). É 

fundamental deixar claro ao leitor o que se espera dos jovens que estão no ensino 

médio. Tais dimensões poderão nortear as reflexões e discussões na sala de aula, 

inclusive direcionar a preocupação para o jovem que queremos formar. 

 

Quanto aos OBJETIVOS GERAIS DA ÁREA DE LINGUAGENS NO ENSINO MÉDIO 

(p 35), sugerimos: 

- 2º objetivo: substituir a palavra “autênticas” por “reais”. 

- 3º objetivo: substituir verbo “fruir” por “produzir” 

 

Ao concluir essa reflexão sobre a área, destaco que uma das dificuldades a ser 

enfrentadas no Brasil, caso se opte realmente pelo trabalho, nas escolas, por área 

de conhecimento, será a condução desse processo. Os professores brasileiros são 

formados (formação inicial) para atuar em disciplinas (e não na área). Se dentro da 

própria disciplina já apresentam dificuldades, muitas vezes, para transitar, por 

exemplo, entre a Literatura e o ensino de Língua, imagina ter que transitar entre 

disciplinas. Caso se opte, realmente, por essa organização do ensino, haverá 

necessidade de um amplo estudo e, inclusive, será preciso repensar a base dos 

curriculos que orientam os cursos de licenciatura. 

 



 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA (LP) 

 

Destaco, inicilmente, que a linguagem utilizada é clara, de modo que ao ler o que se 

apresenta nas p. 36-40, percebe-se os propósitos defendidos para a disciplina de 

LP. 

Parte-se da constatação de que os alunos (sejam eles crianças, jovens ou adultos) 

precisam aprender “a ler e a escutar, construindo sentidos coerentes para textos de 

diferentes gêneros orais, escritos e multimodais” (p. 36). Ressalto a importância de 

dar ênfase aos gêneros multimodais, tão presentes em nosso cotidiano hoje. Da 

mesma forma, entende-se que os alunos devem aprender “a falar e a escrever, 

produzindo textos adequados a situações de interação diversas” (p. 36). Estes são 

dois enfoques essenciais no ensino de LP, defendidos a partir da publicação dos 

PCN (BRASIL, 1998) e que, portanto, deve ser reforçado neste documento. O 

importante é não desconstruir o que já foi proposto e defendido anteriormente. 

Destaco, também, a importância de se deixar bem claro quais são os cinco eixos do 

ensino de LP e o fato de destacar a transversalidade do eixo ANÁLISE 

LINGUÍSTICA.  

As reflexões apresentadas sobre cada eixo são muito importantes e, por isso, 

entendo que deveriam ser ampliadas e sustentadas teoricamente, ou seja, explicitar 

a base teórica que a orienta. Por exemplo: as discussões sobre o eixo apropriação 

do sistema alfabético de escrita (p. 36) são coerentes, mas muito sucintas. É 

preciso garantir, no documento, uma base teórica que oriente efetivamente o 

professor dentro da prática que se pretende que seja efetivada. No eixo da 

oralidade, entendo que houve um avanço ao se reconhecer a articulação entre a 

modalidade oral e escrita de linguagem e ao se abordar gêneros orais e seus 

aspectos multimodais. Em relação ao eixo leitura, destaco o avanço quando se 

procura garantir: 1) as finalidades e os contextos de produção dos textos no 

processo de leitura; 2) o desenvolvimento das habilidades e estratégias de leitura 

necessárias à compreensão dos textos; 3)  a compreensão dos textos, considerando 

os efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos linguísticos... neste caso, 



sugiro a substituição de efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos 

linguísticos por produção de sentidos provocados pelo uso de recursos linguísticos e 

pelos elementos que envolvem o contexto de produção do texto (quando foi 

produzido, onde, por quem, para quem, com que propósito etc.); 4) a amplicação do 

vocabulário; 5) o reconhecimento de planos enunciativos e da polifonia (substituir 

por) dialogismo....; 6) as reflexões relativas à temática (completar com), ao estilo e à 

construção composicional. Na antenúltima linha desse parágrafo, entendo que mais 

importante que “a compreensão da construção tipológica dos Gêneros” (p. 37) é “a 

compreensão do gênero, de sua função social e de seus elementos contituintes 

(conteúdo temático, estilo e construção composicional... neste se aborda a tipologia). 

Com relação ao eixo da escrita, destacamos os objetivos de aprendizagem: 1)  

reflexões sobre as situações sociais em que se escrevem textos. Sugiro ampliar as 

reflexões sobre “situações sociais”; 2) desenvolvimento de estratégias de 

planejamento, reescrita, revisão e avaliação dos textos, considerando-se a sua 

adequação às variedades linguística (sugiro substituir por) ao contexto de produção; 

3) reflexões sobre os gêneros textuais (substituir por) discursivos (ou 

textuais/discursivos), já que os gêneros são abordados em uma perspectiva 

bakhtiniana, uma vez que se fala em “aspectos temáticos, composicionais e 

estilísticos” (p. 38); 4) reflexões sobre os recursos linguísticos empregados nos 

textos. Ressalto que esse eixo está bem explicado, garantindo nele uma perspectiva 

social de uso da língua escrita. Em relação ao eixo análise linguística, destaco 

positivamente o fato de se enfatizar que esse eixo perpassa todos os demais. Essa 

é uma compreensão que precisa ficar garantida no documento. Sinto falta apenas, 

neste eixo, de que se estabeleça relação entre essa prática e o estilo do gênero. 

Nesse caso, a análise linguística não se daria apenas no plano textual, mas também 

discursivo, uma vez que se pode considerar os elementos extralinguísticos que, de 

certa forma, influenciam no modo de escrever. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DO COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA 

PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Dentre os objetivos apresentados, destaco, a seguir, apenas aqueles aos quais 

proponho alguma(as) alteração(ões). Aqueles que não forem mencionados é porque 

entendo que sua redação está coerente com as discussões iniciais.  



 

 

 

 

1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Práticas da Vida Cotidiana 

 

LP1FOA005 - Reconhecer a função dos itens de uma enumeração em textos 

instrucionais gêneros cuja função seja instruir, tais como: receita culinária, regras de 

jogo, manual de instrução etc., utilizando-os para executar ações. 

 

Práticas Artístico-Literárias 

 

LILP1FOA014 - Ditar e/ou registrar, ainda que de forma não convencional, textos 

narrativos. 

 

Parece-me que a ênfase está na tipologia e não no gênero. Se já avançamos para a 

perspectiva do trabalho com os gêneros na escola, entendo que devemos manter 

essa opção, uma vez que ela atende aos propósitos sociais e discursivos da 

linguagem. Focar na tipologia, significa regredir para o texto como objeto de ensino, 

focando prioritariamente em sua tipologia. Para não passar essa impressão, sugiro 

que a redação desse objetivo seja assim efetuada: 

 

Ditar e/ou registrar, ainda que de forma não convencional, textos de diferentes 

gêneros, cuja tipologia seja predominantemente narrativa, tais como: fábulas, contos 

de fadas, entre outros). 

 

LILP1FOA016 – Produzir Organizar antologias, varais e murais, por meio de registro 

de quadrinhas, parlendas, poemas. 

 

Apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e tecnologias da 

escrita 

 



LILP1FOA027 - Reconhecer diferentes tipos de letras em diferentes contextos, 

suportes e gêneros textuais gêneros discursivos (ou discursivos/textuais). 

 

LILP1FOA039 - Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito. 

 

Sugiro cortá-lo, pois é idêntico ao objetivo LILP1FOA031 

 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Práticas da vida cotidiana 

LP2FOA047 - Reconhecer características de textos instrucionais gêneros cuja 

função seja intruir, tais como: regras de jogo e de brincadeiras, ..... 

 

Práticas artístico-literárias 

 

LILP2FOA015 – Produzir Organizar antologias de poemas infantis por meio de 

registros do texto selecionado ou de recriação. 

 

Práticas Político-Cidadãs 

 

LILP2FOA058 - Identificar, em notícias e reportagens de jornais ouvidas ou lidas 

com apoio do/a professor/a, elementos como o quê, quem, onde, quando e como. 

 

O direcionar o aluno apenas para esses elementos que compõe o gênero notícia, 

prioriza-se apenas alguns itens da estrutura composicional do gênero, deixando a 

entender que, por exemplo, o contéudo temático e a construção composicional do 

gênero não são elementos importantes. 

Por isso sugiro que seja assim complementado: 

 

Identificar, em notícias e reportagens de jornais ouvidas ou lidas com apoio do/a 

professor/a, elementos como o quê, quem, onde, quando e como, considerando o 

contexto de produção da notícia e da reportagem. 

 



LILP2FOA059 - Compreender a estrutura de cartazes e faixas que circulam na 

escola e no seu entorno e os principais recursos de convencimento neles utilizados. 

 

Sugiro a seguinte redação para este objetivo, para garantir os elementos 

constituintes do gênero e não apenas sua estrutura: 

 

Compreender os elementos que organizam os gêneros cartazes e faixas que 

circulam na escola e no seu entorno e os principais recursos de convencimento 

neles utilizados. 

 

Apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e tecnologias da 

escrita 

 

LILP2FOA069 – Reconhecer e utilizar diferentes tipos de letras em diferentes 

contextos-suportes e gêneros textuais gêneros discursivos (ou discursivos/textuais). 

 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Práticas da vida cotidiana 

 

Sugiro que o objetivo seguinte seja assim complementado:  

 

LILP3FOA082 - Relatar, com objetividade, episódios vividos ou conhecidos, 

respeitando a ordem de apresentação dos fatos, selecionando temas principais e 

secundários, levando em consideração o gênero ao qual pertence. 

 

Práticas artístico-literárias 

 

LILP3FOA093 - Produzir início e desfecho para narrativas literárias gêneros  da 

esfera literária, tais como contos, histórias infantis, entre outros, utilizando recursos 

linguísticos apreendidos em histórias lidas e contadas. 

 

Práticas Político-Cidadãs 

 



LILP3FOA098 - Reconhecer e compreender recursos de persuasão e de 

convencimento que compõem os textos publicitários textos do gênero propaganda, 

pertencentes à  esfera publicitária. 

 

Apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e tecnologias da 

escrita 

 

LILP3FOA0108 - Reconhecer e utilizar diferentes tipos de letras em diferentes 

contextos-suportes e gêneros textuais discursivos (ou discursivos/textuais). 

 

 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Práticas da vida cotidiana 

 

LILP3FOA0117 - Relatar, com objetividade, episódios vividos ou conhecidos, 

respeitando a ordem de apresentação dos fatos, selecionando temas principais e 

secundários, levando em consideração o gênero ao qual pertence. 

 

Práticas artístico-literárias 

 

LILP4FOA124 - Recitar textos e poemas, de memória, planejando situações de 

apresentação em saraus e recitais. 

 

LILP3FOA093 - Produzir início e desfecho para narrativas literárias gêneros  da 

esfera literária, tais como contos, histórias infantis, entre outros,  utilizando recursos 

linguísticos apreendidos em histórias lidas e contadas. 

 

Práticas político-cidadãs 

 

LILP4FOA133 - Compreender os recursos de persuasão e de convencimento em 

textos publicitários. textos do gênero propagando da esfera publicitária 

 

 



 

 

 

 

 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Práticas artístico-literárias 

 

LILP5FOA148 - Analisar o efeito de sentido sentidos produzidos pelas  

comparações e metáforas em poemas. 

 

LILP5FOA149 - Analisar o efeito da variação linguística (regional, geracional, de 

registro formal e informal) na construção de sentidos em textos  da esfera literária 

literários. 

 

LILP5FOA150- Produzir narrativa literária textos de gêneros predominantemente 

narrarivos, da esfera literária, usando adequadamente diferentes modos de 

introduzir a fala de personagens, em função do efeito pretendido. 

 

6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Enfatizo que nos conteúdos dessa segunda fase do ensino fundamental ficou ainda 

mais evidente que o elemento articulador do ensino de LP é a tipologia. Embora o 

ponto de partida adotado sejam as “práticas” sociais de uso da linguagem, ao 

reportar-se especificamente para os objetivos, enfatiza-se a tipologia como ponto de 

partida do ensino dos conteúdos. Conforme já explicitei anteriormente, considero 

essa opção um retrocesso e, por isso, meu parecer e sugestões serão no sentido de 

retomar os gêneros discursivos (ou discursivos/textuais) como instrumento de ensino 

de LP, conforme proposto pelos PCN (BRASIL, 1998). Se for mantida a opção por 

ora apresentada no documento, entendo que se estará retrocendo  à concepção de 

linguagem como instrumento de comunicação e, consequentemente, entrará em 

contradição com as discussões apresentadas inicialmente, quando se tratou dos 



eixos da disciplina. Isto porque o foco não será mais a linguagem concebida “como 

forma de ação e interação no mundo” (p. 29), mas sim, como estrutura apenas. 

 

 

 

Práticas da vida cotidiana 

 

LILP5FOA163 – Relatar oralmente o conteúdo de notícias veiculadas em jornais, 

revistas, televisão, rádio, Internet, exercitando a capacidade de selecionar e resumir, 

manifestando-se criticamente. 

 

LILP5FOA164 – Compreender e produzir textos da esfera publicitária diversos, 

considerando o gênero (anúncio, classificado etc.) e o suporte (jornal, revista, TV, 

panfleto, outdoor, folder etc.). 

 

LILP5FOA165 – Relatar oralmente o enredo de obras literárias menos extensas, 

como contos, lendas, fábulas, mitos, reconstituindo coerentemente a sequência 

narrativa, considerando o contexto de produção do gênero em estudo. 

 

LILP5FOA166 –  Identificar os elementos que compõem as narrativas literárias, tais 

como tempo, espaço, construção dos personagens, foco narrativo, na leitura de 

textos da literatura juvenil, africana e indígenas, atentando para a construção 

composicional do gênero em estudo. 

 

LILP5FOA166 – Produzir textos narrativos coesos e coerentes, observando a 

sequência das ações, a construção de personagens e utilizando recursos verbais 

e/ou multimodais, de modo que atenda à necessidade de interação estabelecida. 

 

LILP5FOA167 – Criar, Ler, ouvir, produzir e recitar poemas de formas 

composicionais variadas, percebendo efeitos de os sentidos produzidos por recursos 

semânticos e sonoros. 

 

LILP5FOA168 – Compreender, lendo silenciosamente Ler, silenciosamente, de 

modo oralizado, e compreender poemas de formas composicionais variadas, 



construindo efeitos de sentidos a partir de recursos semânticos, sonoros e visuais, e 

de todo o contexto de produção. 

 

LILP5FOA169 – Identificar e analisar diálogos que os textos literários narrativos da 

esfera literária estabelecem com outros textos, sobretudo no nível temático em 

relação ao conteúdo temático. 

 

LILP5FOA170 – Produzir poemas e subgêneros variados, como haicais, sonetos, 

quadras e cordel, explorando a sonoridade e os efeitos de  e os sentidos gerados a 

partir dos elementos constituintes do gênero.  

 

Práticas político-cidadãs 

 

LILP5FOA171 – Identificar, por meio da leitura, as informações que constituem o 

lide na leitura de gênero discursivo notícia e reportagens impressas, televisivas, 

digitais (o quê, quem, onde, quando, como, por quê). 

 

LILP5FOA173 – Identificar as ideias defendidas ou refutadas por interlocutores em 

gêneros discursivos diversos orais e escritos como carta de leitor, artigos de opinião, 

postagens e comentários e outras postagens que circulam em redes sociais etc. 

 

LILP5FOA175 – Ler, analisar e compreender textos que regulam direitos e deveres, 

como o regimento da escola e combinados de sala de aula, avaliando a sua 

pertinência e funcionalidade. 

 

Praticas investigativas 

 

LILP5FOA176 – Planejar e apresentar exposições orais sobre temáticas diversas 

assuntos diversos, a partir de fontes de estudos fornecidas pelo professor, 

adequando a linguagem (escolhas lexicais e estruturais) à situação de produção 

escolar. 

 



LILP5FOA177 – Selecionar informações em textos de gêneros discursivos diversos 

nas atividades de pesquisa, identificando temas assuntos e ideias principais e 

apresentando essa compreensão sob a forma de apontamentos. 

 

LILP5FOA178 – Analisar e elaborar gêneros discursivos como listas e tabelas, para 

compreender e organizar informações de textos com tipologia predominantemente 

expositiva em atividades de estudo e de pesquisa. 

 

LILP5FOA179 – Elaborar enquetes sobre temas assuntos relativos às diversas 

áreas do conhecimento e divulgar os resultados sob a forma de listas e tabelas. 

 

Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

 

LILP5FOA180 – Mobilizar recursos multimodais na recepção leitura e na produção 

de textos em diferentes mídias (jornal falado, programa radiofônico, blog etc.). 

 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTL 

 

Praticas da vida cotidiana 

 

LILP5FOA181 – Debater o tema assunto do consumo a partir de análise de textos 

publicitários da esfera publicitária, considerando seus recursos persuasivos. 

 

LILP5FOA182 – Compreender e produzir textos publicitários da esfera publicitária, 

com foco no uso da imagem e sua articulação com texto verbal, observando 

criticamente os objetivos da comunicação interação. 

 

Praticas artistico-literárias 

 

LILP5FOA183 – Relatar oralmente o enredo de obras literárias mais extensas, como 

novelas e romances, reconstituindo coerentemente a sequência narrativa, 

considerando-se o contexto de produção. 

 



LILP5FOA184 – Compreender o processo descritivo em narrativas de gêneros 

diversos da literatura juvenil, considerando as escolhas lexicais (substantivos, 

adjetivos, locuções adjetivas etc.) envolvidas na construção de cenas e 

personagens, de acordo com o estilo do gênero. 

 

LILP5FOA185 – Produzir textos narrativos gêneros discursivos com tipologias 

predominantemente narrativas, dominando processos de referenciação 

responsáveis pela organização do texto, para se referir ao que já foi dito 

textualmente e ao elemento novo que se introduz. 

 

LILP5FOA186 – Criar Ler, ouvir, produzir e recitar produções poéticas próprias da 

cultura oral - popular e juvenil - caracterizadas por cadência, ritmos e rimas, como o 

cordel e o rap, considerando o contexto de produção. 

 

LILP5FOA187 – Identificar, na leitura de poemas em gêneros de formas 

composicionais variadas (haicais, quadras, cordel, etc.), recursos expressivos 

propiciados pelas rimas, aliterações, assonâncias, que contribuem para o sentido do 

texto. 

 

LILP5FOA188 – Identificar e analisar, em textos literários narrativos e poéticos 

gêneros discursivos da esfera literária, a ocorrência da intertextualidade e 

interdiscursividade. materializada em referências, alusões e outros tipos de 

retomadas. 

 

LILP5FOA189 – Criar Produzir poemas de gêneros formas composicionais variadas 

como haicais, sonetos, quadras, cordel etc., experimentando recursos expressivos 

que produzam efeitos sonoros, semânticos e visuais. 

 

Práticas político-cidadãs 

 

LILP5FOA193 – Produzir gêneros textuais opinativos discursivos  como resenhas, 

comentários, artigo de opinião e carta do leitor, evidenciando, por meio de 

operadores argumentativos e modalizadores, a opinião que se quer alcançar; 

 



LILP5FOA194 – Deixar para o 9º ano 

 

 

 

 

 

Práticas investigativas 

 

LILP5FOA195 – Planejar e apresentar exposições orais sobre temas assuntos 

diversos, adequando a linguagem à situação escolar 

 

LILP5FOA196 – Identificar os recursos linguístico-discursivos próprios das 

sequências descritivas e expositivas, em gêneros didático-expositivos da esfera 

didático-científica, como verbetes, textos de divulgação científica, infográfico etc.; 

 

LILP5FOA197 – Analisar e elaborar tabelas e gráficos para compreender e 

organizar informações de textos expositivos em atividades de estudo e de pesquisa 

 

LILP5FOA198 – Elaborar roteiros para Ler e produzir textos do gênero discursivo 

entrevista e enquete, elaborando roteiros sobre temas conteúdos em estudo, 

inclusive de outras áreas do conhecimento, e divulgar os resultados sob a forma de 

gráficos. 

 

Práticas Culturais das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

LILP5FOA199 – Mobilizar recursos multimodais na recepção leitura e produção de 

textos para plataformas multimídias, utilizando ferramentas de acesso à Internet. 

 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Práticas da vida cotidiana 

 



LILP5FOA200 – Relatar oralmente o conteúdo de reportagens veiculadas por meios 

de comunicação diversos como jornal, revista, televisão, rádio e Internet, 

diferenciando informações principais de secundárias, manifestando-se criticamente. 

 

 

LILP5FOA201 – Compreender e produzir textos publicitários multimodais da esfera 

publicitária, considerando a multimodalidade, as estratégias de persuasão e o apelo 

ao consumo que esses textos mobilizam. 

 

Práticas artístico-literárias 

 

LILP5FOA202 – Relatar oralmente o enredo de textos da dramaturgia, 

reconstituindo verbalmente a sequência narrativa, considerando-se o contexto de 

produção. 

 

LILP5FOA203 – Analisar gêneros narrativos da literatura da esfera literária, como 

HQ e peças teatrais, compreendendo aspectos relacionados ao conteúdo temático, 

à escolha de recursos de estilo e multimodais; 

 

LILP5FOA204 – Produzir textos narrativos de gênero predominantemente narrativo 

tais como: contos de terror, contos misteriosos, lendas urbanas, etc., coesos e 

coerentes, empregando adequadamente marcadores de tempo, tempos verbais e 

elementos próprios da descrição, conforme estilo e construção composicional do 

gênero. 

 

LILP5FOA205 – Criar, Ler, produzir e recitar poemas autorais construídos a partir de 

temáticas assuntos diversos de interesse dos jovens, como amor, amizade, 

aventuras, desafios, mundo virtual, conflitos etc.. 

 

LILP5FOA207 – Identificar e analisar em textos literários narrativos e poéticos da 

esfera literária (contos, poemas, memórias), aspectos do conteúdo temático, da  

estrutura composicional e do estilo. 

 



LILP5FOA208 – Criar Ler e produzir poemas de gêneros formas composicionais 

variadas, explorando aspectos tais como intertextualidade, interdiscursividade, 

recursos linguísticos, dentre outras possibilidades. 

 

 

 

 

Práticas político-cidadãs 

 

LILP5FOA210 – Mobilizar Identificar e analisar diferentes tipos de argumentos, 

como explicação, exemplificação, voz de autoridade, comprovação científica etc., na 

participação em debates sobre problemas que demandam uma solução; 

 

LILP5FOA212 – Ler e produzir textos de gêneros textuais discursivos 

predominantemente argumentativos tais como artigo de opinião carta do leitor, carta 

aberta e editorial e carta de reclamação, empregando, de forma adequada, 

operações de referenciação textual (anafórica e catafórica) e conectivos na 

articulação entre as partes do texto, de modo a atender a necessidade de interação 

estabelecida. 

 

LILP5FOA213 – Ler e compreender textos das esferas política,  jurídica e 

reivindicatória, como o Código de defesa do consumidor, analisando a seleção de 

verbos, modos verbais, locuções verbais, modalizadores, advérbios etc. e os 

sentidos por eles produzidos. 

 

Práticas investigativas 

 

LILP5FOA214 – Planejar e apresentar exposições orais sobre temáticas assuntos 

relacionados a questões sociais, propondo encaminhamento para essas questões. 

 

LILP5FOA215 – Reconhecer a hierarquização de tópicos em textos didático-

expositivos didático-científicos, identificando a relação entre as partes e sumarizar 

as informações na elaboração de resumos e fichamentos; 

 



LILP5FOA217 – Elaborar resumos e fichamentos de textos didático-expositivos 

didático-científicos em estudo nas várias áreas do conhecimento, identificando 

informações principais e secundárias na síntese. 

 

 

 

 

Práticas Culturais das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

LILP5FOA218 – Compreender e produzir textos de gêneros multimodais, como 

vídeos de animação, programas radiofônicos ou televisivos, articulando diferentes 

modalidades de linguagem no uso das tecnologias da informação. 

 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Práticas da vida cotidiana 

 

LILP5FOA219 – Debater temáticas assuntos relativos ao consumo, a partir da 

análise de textos publicitários da esfera publicitária endereçadosas aos jovens. 

 

LILP5FOA220 – Compreender e produzir textos publicitários multimodais da esfera 

publicitária com ênfase nos recursos linguístico-discursivos que operam na 

construção de sentidos desses textos. 

 

Práticas artístico-literárias 

 

LILP5FOA221 – Relatar oralmente o enredo de produções cinematográficas e 

teatrais, reconstituindo os diversos planos e linguagens que constituem o gênero 

discursivo e a sequência narrativa, na construção de sentido do texto. 

 

LILP5FOA222 – Analisar as diferentes vozes, o ponto de vista a partir do qual uma 

história é narrada e os efeitos de ironia em gêneros  predominantemente narrativos 

da esfera literária como contos, crônicas, novelas, romances etc.; 

 



LILP5FOA223 – Produzir textos predominantemente narrativos da esfera literária, 

coesos e coerentes, utilizando focos narrativos diversos, conforme o efeito os 

sentidos que se quer produzir ao contar uma história, escrever uma crônica etc., de 

modo a atender a necessidade de interação estabelecida. 

 

LILP5FOA224 – Recriar Produzir e recitar ou teatralizar poemas escolhidos, de 

temáticas assuntos e estilos diversificados, em saraus, sessões de poesias, feiras 

culturais, dentre outros. 

 

LILP5FOA225 – Analisar poemas lidos e escritos, conjugando os conhecimentos 

sobre as dimensões sonora, imagética e semântica, bem como sobre a proposta 

estética dos gêneros poéticos gênero poema. 

 

LILP5FOA226 – Analisar a presença do recurso à intertextualidade e 

interdiscursividade em textos literários narrativos da esfera literária tais como: 

paródias, paráfrases e outros tipos de diálogo entre textos.; 

 

LILP5FOA227 – Criar Produzir poemas, a partir de outros gêneros, retextualizando 

contos, notícias, propagandas, orações, provérbios etc. 

 

Práticas político-cidadãs 

 

LILP5FOA229 –  Analisar a argumentação em gêneros discursivos como editorial, 

artigo de opinião etc., observando tipos de argumentos - como explicação, 

exemplificação, voz de autoridade, comprovação científica entre outros - recursos de 

coesão e recursos de modalização; 

 

LILP5FOA230 – Produzir gêneros textuais discursivos  predominantemente 

argumentativos como artigo de opinião, carta do leitor, carta aberta, editorial, carta 

de reclamação, utilizando diferentes tipos de argumentos. 

 

Práticas investigativas 

 



LILP5FOA231 – Planejar e apresentar seminários sobre temáticas assuntos 

relacionados a questões sociais, propondo encaminhamento para essas questões 

 

 

 

 

 

Práticas Culturais das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

LILP5FOA233 – Compreender e produzir textos de gêneros multimodais, como 

documentários e reportagens audiovisuais, sobre assuntos de interesse das culturas 

juvenis, articulando diferentes modalidades de linguagem. 

 

ENSINO MÉDIO 

 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

Práticas Artístico-Literárias 

 

LILP5FOA237 – Reconhecer e analisar os efeitos a construção de sentidos 

provocadas por de algumas estratégias narrativas – como o foco narrativo, a 

composição das personagens, a construção da ação, o tratamento do tempo – de 

modo a refinar a leitura de narrativas literárias, considerando recursos linguísticos 

envolvidos na tessitura do texto (como o tempo e pessoa do verbo, marcadores de 

temporalidade, adjetivação etc.), bem como a construçãqo composicional do gênero 

em estudo. 

 

LILP5FOA238 – Compreender as especificidades da linguagem literária em práticas 

de escrita criativa de gêneros narrativos e poéticos da esfera literária como contos, 

minicontos, crônicas, poemas etc. 

 

LILP5FOA239 – Identificar os recursos sonoros e rítmicos (rimas, aliterações, 

assonâncias, repetições), bem como elementos gráfico-visuais, reconhecendo os 



efeitos de sentido a construção de sentidos que esses recursos podem envolver 

provocar em práticas de leitura e oralização do texto poético. 

 

Práticas político-cidadãs 

 

LILP5FOA240 – Interpretar textos gêneros discursivos (orais e escritos) da esfera 

jornalística voltados ao relato de acontecimentos (como notícias e reportagens), 

analisando aspectos relativos ao tratamento da informação (como a ordenação dos 

eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do relato), considerando o 

contexto de produção dos textos. 

 

LILP5FOA242 – Reconhecer/utilizar as estratégias de persuasão e apelo ao 

consumo, bem como os recursos linguístico-discursivos e multimodais que operam 

na construção de sentidos de textos publicitários de gêneros da esfera publicitária, 

sejam eles verbais e não verbais, tais como:  (uso do tempo verbal, jogos de 

palavras, metáforas, imagens, fotografias, gráficos, sons etc.). 

 

LILP5FOA243 – Produzir textos predominantemente argumentativos, orais e 

escritos, atentando especialmente para a utilização de diferentes procedimentos 

argumentativos (como exemplificação, citação de autoridade, exposição de dados 

empíricos). 

 

2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

Práticas Artístico-Literárias 

 

LILP5FOA251 – Analisar narrativas literárias que envolvam estratégias como enredo 

de cunho psicológico, tempo não linear, inovações nas formas de registrar as falas 

dos personagens, diferentes vozes do texto, refletindo sobre os efeitos de sentidoS 

provocados por de tais escolhas. 

 

Práticas político-cidadãs 

 



LILP5FOA255 – Produzir textos pertencentes a gêneros argumentativos, atentando 

especialmente para os critérios de paragrafação e para os recursos de coesão que 

articulam parágrafos e enunciados do texto, conforme o gênero em estudo. 

 

LILP5FOA256 – Analisar a organização e os recursos linguísticos (terminologia 

jurídica, verbos no imperativo, arcaísmos) de gêneros da esfera política, jurídica e 

reivindicatória ( tais como lei, estatuto, código, regulamento, edital, refletindo sobre o 

papel desses gêneros como organizadores de atividades e meios de participação 

social; 

 

LILP5FOA256 – Produzir textos de natureza jurídica, política, reivindicatória (por 

exemplo, ata, edital, regulamento, abaixo-assinado, carta aberta), em situações de 

uso, refletindo sobre o papel desses gêneros como organizadores de atividades e 

meios de participação social (concurso, reunião de grêmio, reunião com diretor de 

escola, reivindicação). 

 

Práticas investigativas 

 

LILP5FOA258 – Identificar elementos de normatização (tais como as regras de 

inclusão de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em 

práticas de leitura de textos da esfera científica científicos, desenvolvendo reflexão 

sobre o modo como a intertextualidade, a interdiscursividade e a retextualização 

ocorrem nesses textos. 

 

3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

LILP5FOA266– Analisar a interação que se estabelece entre a narrativa narrativos 

da esfera literária e o seu contexto de produção (ideologias, vozes sociais, outros 

textos, tradições, discursos, movimentos culturais, políticos etc.), considerando 

também o modo como a obra dialoga com o presente. 

 

LILP5FOA267 – Interpretar e analisar processos que envolvam a dimensão 

imagética do de textos da esfera literárioa (comparação, metáfora, metonímia, 

personificação, antíteses), a partir da leitura de textos em prosa ou em verso, 



compreendendo os deslocamentos de sentido como parte fundamental da 

linguagem literária. 

 

Práticas político-cidadãs 

 

LILP5FOA269 – Analisar em textos de gêneros predominantemente argumentativos, 

orais e escritos, o uso estratégico de recursos persuasivos, como a elaboração do 

título, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação, o uso de recursos de 

assertividade ou atenuação de posicionamentos assumidos. 

 

LILP5FOA270 – Produzir textos argumentativos e contra-argumentativos orais e 

escritos, de diferentes gêneros, atentando para estratégias de persuasão como a 

elaboração do título, a utilização de recursos de assertividade ou a atenuação dos 

posicionamentos 

 

LILP5FOA271 – Analisar a organização e os recursos linguísticos (terminologia 

jurídica, verbos no imperativo, arcaísmos) de gêneros da esfera política, jurídica e 

reivindicatória (como lei, estatuto, código, regulamento, edital), refletindo sobre o 

papel desses gêneros como organizadores de atividades e meios de participação 

social. 

 

Práticas investigativas 

 

LILP5FOA272 – Produzir textos voltados para a divulgação do conhecimento, 

reconhecendo traços da linguagem desses textos (uso de vocabulário 

técnico/especializado, registro formal de linguagem, efeito discursivo de objetividade, 

recurso à citação), compreendendo e fazendo uso consciente das estratégias de 

impessoalização da linguagem. 

 

Práticas do mundo do trabalho 

 

LILP5FOA276 – Analisar as especificidades do gênero textual curriculum vitae, 

entendendo suas formas de organização e usos, em práticas de leitura e produção 

textual desse gênero. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De um modo geral, entendo que a organização e a descrição dos objetivos a partir 

de práticas de linguagem é uma importante iniciativa, pois considera-se, nessa 

perspectiva, as diferentes práticas de letramento essenciais à formação do sujeito. 

Todavia, volto a dizer que, em alguns momentos perdeu-se esse foco de vista e os 

objetivos passaram a contemplar a tipologia textual como o elemento essencial na 

condução do conteúdo a ser explorado. 

 

Entendo que os objetivos estão adequados ao nível de escolarização para o qual 

são propostos e garantem uma formação de qualidade, com exceção de alguns que 

aponto no decorrer do texto, que considero com um alto grau de dificuldade para o 

nível que estava sendo proposto e, portanto, sugiro deslocá-lo para outro ano de 

ensino ou suprimir algumas cobranças na sua redação. 

 

Parece-me que a progressão e os objetivos ao longo das etapas de escolarização 

correspondem àquilo que se deve trabalhar com os alunos nessa disciplina de LP 

(ou área de conhecimento). 

 

Quanto à redação, deixei pontuado em vermelho as alterações propostas. Esclareço 

que essas alterações foram indicadas no sentido de tornar os objetivos mais claros 

ou então (e principalmente) ajustá-los à base teórica apresentada no início do 

documento da área. 

 

E, finalmente, fica evidente a abrangência e equilíbrio entre os eixos de ensino da 

LP. Todos foram contemplados equitativamente, o que se garante a importância de 

cada um deles no processo de formação do aluno na disciplina de LP. 

 

Este é o meu parecer sobre o documento em construção e espero ter contribuído 

com minha leitura crítica. 

 

Coloco-me à disposição para outras atividades e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 



 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Profa. Dra. Terezinha da Conceição Costa-Hübes 

 

 

 

 

 

 


