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EMENTA 

O livro didático de português numa conceituação categorial. O livro didático de português como recurso didático e 
pedagógico. A formação do professor de língua portuguesa e uso dos materiais didáticos. Conteúdos presentes no 
livro didático de português. Exercícios, atividades e ilustrações no livro didático. Recursos midiáticos. 

OBJETIVOS 
1) Conceituar categorialmente o livro didático de português. 
2) Abordar o livro didático como recurso didático e pedagógico. 
3) Discutir a formação do professor de língua portuguesa e a sua articulação com os materiais didáticos. 
4) Discutir conteúdos presentes no livro didático de português e o tratamento dispensado a eles. 
5) Refletir sobre os recursos midiáticos no ensino e a aprendizagem de língua portuguesa. 
6) Tecer considerações sobre novas posturas quanto ao uso do livro didático de língua portuguesa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1) A conceituação categorial 
    1.1) Problematização e conceituação 
    1.2) Categorias: 
           1.2.1) Contradição    1.2.2) Totalidade    1.2.3) Reprodução    1.2.4) Mediação    1.2.5) Hegemonia       
    1.3) O livro didático de português numa conceituação categorial 
 
2) Livro didático de português como recurso didático e pedagógico 
    2.1) Elementos facilitadores do ensino a partir do livro didático 
    2.2) Elementos facilitadores da aprendizagem a partir do livro didático 
    2.3) A pedagogia e o conceito de educação presentes no livro didático de português 
 
3) A formação do professor de língua portuguesa e os materiais didáticos 
    3.1) O diálogo entre o livro didático de português e o professor 
    3.2) Os materiais didáticos e os planejamentos de ensino do professor 
     
4) Distribuição do conteúdo no livro didático de português  
    4.1) A questão do currículo 
    4.2) Propostas oficiais de ensino de língua portuguesa 
    4.3) Organização dos conteúdos curriculares no livro didático de língua portuguesa 
 
 
5) Exercícios, atividades e ilustrações 
    5.1) Exercícios, atividades, conteúdos teóricos e posturas didático-pedagógicas 
    5.2) A ilustração e o lúdico 
 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Seminários                                Atividades individuais                                  Relatório de Estágio 
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