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EMENTA: Concepções de escrita. Papel da escrita e o lugar de escritor na sociedade. Reflexões 
teórico-práticas: produção de textos, pertencentes a diferentes gêneros textuais/discursivos. 
 
OBJETIVO GERAL: Introduzir a reflexão sobre as diferentes concepções de escrita ao longo da 
evolução dos estudos lingüísticos. Apresentar as especificidades do processo de escritura, levando em 
conta as diferentes modalidades de uso da linguagem, os elementos  referentes ao contexto de produção 
e sua inter-relação com a natureza e função sócio-comunicativa dos gêneros textuais/discursivos, 
visando ao desenvolvimento da competência escrita discente. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

I- Conhecer as diferentes concepções de escrita. 
II- Relacionar as práticas de letramento à natureza e função sócio-comunicativa dos gêneros 

textuais/discursivos como reguladores/condicionadores da produção textual. 
III- Considerar a interferência do continuum oralidade/escrita na produção textual. 
IV- Identificar as especificidades da escrita em sua interface com a leitura, os fatores de 

textualização e sua relação com o contexto de produção. 
V- Reconhecer e identificar a arquitetura geral do texto e os diferentes estratos do folhado 

textual. 
VI- Refletir sobre as condições de produção de textos na escola. 
VII- Elaborar seqüências didáticas para o trabalho com a escrita/oralidade em sala de aula. 
VIII- Analisar e elaborar textos representativos de diferentes gêneros textuais/discursivos. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1- Concepções de escrita: estruturalista, cognitivista e sociointeracionista. 
2- Letramento: a dimensão social da leitura e da escrita em eventos comunicativos mediados por 

gêneros textuais/discursivos. 
3- A relação oralidade/escrita. 
4- Os fatores de textualização (coesão, coerência, informatividade, situacionalidade etc) e sua 

relação com o contexto de produção. 
5- A noção de folhado textual: os três estratos (infra-estrutura textual, mecanismos enunciativos e 

de textualização.  
6- As seqüências didáticas para o trabalho com a escrita na escola. 

 
METODOLOGIA: Desenvolvida por meio de leituras orientadas, exposição dialogada, atividades de 
produção textual individual e em grupo; atividades de reescritura de textos. 

 



AVALIAÇÃO: A avaliação será realizada através de : 1. Atividades de leitura e produção de textos 
individuais e/ou em grupos: fichamentos e resumos; 2. Avaliação escrita; 3. Elaboração e apresentação 
de uma seqüência didática para o trabalho com a escrita em sala de aula. 
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