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INTRODUÇÃO
A semiótica possui interesse por qualquer texto, manifestado por qualquer plano de
expressão e defende que conteúdo e expressão podem ser separadamente analisados,
já que um mesmo conteúdo pode ser manifestado por planos de expressão diversos.
considerando que o trabalho com a leitura e a interpretação de textos apresenta,
geralmente, caráter empírico e intuitivo, busca-se trazer, à luz da teoria semiótica,
sugestões práticas de atividades com textos figurativos, bem como alternativas de
produção textual, ancoradas na referida teoria.

DESENVOLVIMENTO:
Baseado na teoria da semiótica textual propõe-se, numa primeira etapa de análise,
uma abstração da manifestação - seja ela verbal, não verbal, sincrética - a fim de
examinar o plano do conteúdo, deixando para um segundo momento o estudo das
especificidades da expressão, bem como sua relação com o conteúdo. Dessa maneira,
leva-se m consideração o processo da construção pautado nos níveis de leitura tendo o
sujeito como ser que utiliza da escrita ponderando-se no discurso.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Podemos salientar que atividades como essa, de análise e compreensão da
composição do sentido, impõe à sala de aula a amplitude necessária para que o
profissional encontre relevância na materialidade lingística eu está direcionando ao
aluno. Dessa maneira, é possível desenvolver a autonomia necessária para além de ler
e escrever o aluno possa fazer relações e inter-relações entre as temáticas e o
conteúdo que aprende.
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ANEXOS
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas),
se necessário.

