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EMENTA: 

 

Abordagens teóricas sobre a leitura e concepções de leitura correlatas. Níveis, 

estratégias e práticas de leitura. Fatores de textualização/textualidade, regras de 

coerência e referenciação. Condições de produção textual e particularidades de gênero 

do discurso.  

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Desdobra-se em: 

 

Reconhecer, no exercício do ato de ler, implicações das concepções sobre a leitura na 

formação do acadêmico como leitor, objetivando qualificar as diferentes leituras de 

textos em gêneros da esfera acadêmica, fazendo-o quer na dimensão intersubjetiva - 

encontro com o autor, em um contexto social e historicamente situado - quer na 

dimensão intrassubjetiva - ações de leitura demandadas na construção dos sentidos do 

texto. 

 

Reconhecer, no exercício da produção textual acadêmica, implicações dos fatores de 

textualização, das regras de coerência e dos processos de referenciação nos diferentes 

projetos de dizer os autores, objetivando qualificar a produção de textos nos diversos 

gêneros discursivos da esfera acadêmica. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

1. Leitura de textos em gênero discursivos da esfera acadêmica 

1.1 Práticas de leitura em ensaios científicos, artigos acadêmicos, resenhas e outros 

textos de gêneros afins: enfoque em projetos de dizer dos autores, especificidades 

interacionais do texto no gênero, estilo, configuração composicional e conteúdos 

temáticos implicados em tais gêneros. 

1.2 Exercitação do processo de construção de sentidos em ações de leitura que 

impliquem reconhecimento das condições de produção do texto no gênero discursivo, 

tanto quanto que impliquem localização de informações, interpretação e reflexão e 

avaliação crítica do conteúdo. 



 

2. Produção de textos em gêneros discursivos da esfera acadêmica 

2.1 Práticas de produção textual de resumos, fichamentos, resenhas e outros textos em 

gêneros afins: enfoques no delineamento dos projetos de dizer, compatibilidade com as 

especificidades interacionais, adequação do estilo ao contexto de produção, 

especificidades da configuração composicional, consistência dos conteúdos temáticos 

implicados em tais gêneros. 

2.2 Exercitação de especificidades do processo de produção textual relacionadas à 

dimensão verbal dos gêneros discursivos da esfera acadêmica: fatores de textualização, 

processos de referenciação, metarregras de coerência e adequação à norma padrão e às 

normalizações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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