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Objetivos:
Apresentar ao aluno possibilidades teóricas de tratamento do texto falado e
características da oralidade em sua relação com o letramento e a escrita, com base na
perspectiva textual-interativa.
Palavras-chave:
Tradição oral; oralidade; oralidade e letramento; relação fala escrita; gêneros falados;
texto falado.
Programa:
1 O discurso e o texto: noções.
2 Os gêneros discursivos: noções.
3 A tradição oral.
3.1 Oralidade e letramento.
3.2 Oralidade e “escrituralidade”.
4. Dos gêneros falados: da conversação aos gêneros formais e públicos.
4.1 A perspectiva textual- interativa.
4.2 Especificidades do texto falado.
4.3 A unidade de análise: o tópico discursivo.
4.4 A construção do texto: as descontinuidades e sua repercussão na gramática; os
processos de reformulação; a referenciação.
4.5 O processamento da informação.
4.6 Organizadores do texto falado: o turno e os marcadores discursivos.
Avaliação:
Operação com os diversos conceitos estudados, avaliada por meio de apresentação
oral de trabalhos, exercícios escritos individuais e monografia final (em grupos).
Método:
Aulas expositivas, discussão de textos, seminários, exercícios e preparação de
monografia.
Recuperação:
A recuperação será feita mediante prova escrita, no prazo oficial estabelecido pelo
curso básico.
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