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O curso a ser ministrado parte da concepção de que a leitura e a produção de textos são
práticas sociais complexas, que freqüentemente se constituem como atividades
constitutivas do trabalho de diferentes profissionais. O objetivo central é o de discutir as
características dessas práticas e de suas interações, principalmente no contexto
acadêmico, adotando-se uma concepção dialógica da linguagem. Para isso, adotando-se
procedimentos teórico-práticos, serão analisadas abordagens provenientes de diferentes
campos científicos que as focalizam, abordagens essas que serão criticadas e revistas à
luz dessa concepção de linguagem. A partir daí, esperamos que os alunos possam: a)
investigar suas próprias práticas como leitores e produtores de textos em diferentes
contextos de produção; b) analisar as práticas contemporâneas de leitura e escrita; c)
produzir e avaliar materiais didáticos adequados à apropriação de conhecimentos e ao
desenvolvimento de capacidades necessárias para a participação dos indivíduos nessas
práticas sociais.
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