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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo, continua o trabalho com três perspectivas. O aspecto literário 
lida com textos de Machado de Assis e Aluísio Azevedo. A análise linguística 
relaciona-se, novamente, aos verbos. A discursividade do trabalho liga-se ao 
gênero entrevista.

 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 metalinguisticamente as diversas linguagens.

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

tos linguísticos de ordem morfológica (noções de radical, sufixo, 
prefixo, por exemplo), ou sintática (colocação pronominal, por 
exemplo), ou semântica (fenômeno da polissemia, por exem-
plo).

 • Utilização da linguagem na interação com pessoas e situações, 
envolvendo domínio progressivo das situações de interlocução; 
por exemplo, a partir do gênero entrevista.

 • 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.

O Realismo e o Naturalismo no Brasil, o 
verbo (II), a entrevista
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PREPARAÇÃO

Prepare textos de Machado de Assis e Aluísio Azevedo para apresentação 
em PPT.

AULA 1
Leia e analise, com os alunos, o trecho de Dom Casmurro, de Machado de 
Assis. Peça que os alunos realizem as atividades (páginas de 214 a 216).

AULA 2
Leitura e análise do trecho d’”O Cortiço”, de Aluísio Azevedo. Atividades das 
páginas 218 e 219.

AULA 3
Retome com os alunos todas as classes gramaticais e estabeleça um pano-
rama apresentando as características principais de todas elas em contraste 
com o que é próprio dos verbos e de suas classificações, sempre com vistas 
tanto à normatividade quanto à discursividade. Mostre aos alunos como o 
verbo coopera para a construção dos implícitos e dos pressupostos no texto.

 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 entrevista).

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 4
 

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


