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APRESENTAÇÃO

1

Na segunda metade do século XIX, uma perspectiva diferente da do Roman-
tismo, marcada pelo racionalismo e pela objetividade, começou a servir de 
base para a produção literária. Essa perspectiva deu origem ao Realismo, ao 
Naturalismo e ao Parnasianismo, movimentos estudados neste e nos dois 
capítulos seguintes, e que deve servir de guia para a análise dos textos pro-
postos no livro.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Utilizar linguagens nos três níveis de competência: interativa, 

gramatical e textual.

 • Ler e interpretar, colocar-se como protagonista na produção e 
recepção de textos.

 • Analisar metalingüisticamente as diversas linguagens.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Descrever, por meio de um vocabulário técnico, que abarca 

fatos linguísticos de ordem morfológica (noções de radical, 
sufixo, prefixo, por exemplo), ou sintática (colocação pronomi-
nal, por exemplo), ou semântica (fenômeno da polissemia, por 
exemplo).

 • Domínio do código (verbal ou não) e suas convenções.

 • Leitura plena e produção de todos os significativos, implicando 
caracterização dos diversos gêneros e seus mecanismos de ar-
ticulação.

Realismo, Naturalismo e Parnasianismo,  
o verbo (I), a notícia
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PREPARAÇÃO

Na preparação para esta sequência de aulas, é importante buscar referências 
do contexto histórico-social que sirvam de base para a leitura e a análise dos 
textos propostos no livro.

AULA 1
A seção Foco na imagem e os textos teóricos Meios de circulação e O Realis-
mo, o Naturalismo e o Parnasianismo em contexto devem servir como ponto 
de partida para a contextualização dos movimentos literários que são estuda-
dos neste e nos próximos capítulos.

AULA 2
Apresente aos alunos fragmentos de textos literários e não literários em que 
apareçam diversos empregos e usos dos modos e dos tempos verbais. Nes-
se processo, é sempre importante buscar mostrar aos alunos como os jogos 
entre diferentes modos e tempos cooperam para a construção dos sentidos 
dos textos. Essa perspectiva textual (oral ou escrita) deve sempre permear o 
trabalho com a análise linguística.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Giz.

 • Lousa.

 • Trechos de textos variados.
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Analise a compreensão dos alunos com base na verificação de suas produ-
ções de texto (a notícia).

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3
Ainda com relação aos verbos, o estudo nesta terceira aula deve estar voltado 
para as formas verbais compostas e as locuções verbais, importantes ele-
mentos de análise e construção de textos. Apresente aos alunos os exemplos 
do livro e comente o emprego que se faz em cada um deles.

AULA 4
 

A quarta aula desta sequência deve ser dedicada ao planejamento da produ-
ção de texto prevista para este capítulo: a notícia. Analise, com os alunos, o 
texto que serve de exemplo, procurando estabelecer seus elementos consti-
tutivos e suas características básicas. 


