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EMENTA 
 

A proposta da disciplina consiste em estudar e refletir sobre a complexidade da concepção da 
leitura como prática social, na perspectiva dos estudos de letramento, pensando nas suas 
implicações para as práticas de leitura em sala de aula e para as ações do professor como 
mediador e gerenciador das construções de sentidos pelos alunos. Partindo de uma reflexão 
crítica sobre a prática escolar de leitura, buscaremos construir novas práticas de leitura que se 
caracterizem pela dialogicidade e pela colaboração, que são essenciais para que o aluno possa 
se desenvolver como leitor protagonista. Para isso serão estudados teóricos dos estudos de 
letramento, nas suas diferentes vertentes (New Literacy Studies, New London Group e 
letramento crítico  de inspiração freireana) com o objetivo de refletir sobre suas contribuições 
para uma mudança paradigmática nas práticas de leitura em sala de aula. Além disso, serão 
vivenciadas práticas de leitura afinadas com os pressupostos discutidos.  
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