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II EMENTA

Estudo de processos sociocognitivos relacionados à aquisição da linguagem e ao aprendizado e
desenvolvimento da leitura e da escrita. Reflexão sobre a articulação entre as abordagens
cognitivas da leitura e da escrita e as pesquisas sobre letramento. Elaboração de didáticas para o
ensino de Língua Portuguesa com base na construção sociocognitiva do significado relacionada ao
trato com textos orais e escritos.
III OBJETIVOS
Objetivo geral

Abordar a leitura e a escrita nos seus aspectos sociocognitivos e metacognitivos, de modo que a
disciplina possibilite, ao professor do Ensino Fundamental, a reflexão e a operacionalização quanto
ao ensino da leitura e da escrita, tomadas como práticas efetivas, e quanto à formação de leitores e
escritores proativos para o exercício da cidadania numa sociedade letrada.
Objetivo específico
Ao final da disciplina, os cursistas estarão aptos a:
 Discutir e aplicar teorias sociocognitivas e metacognitivas da leitura e da escrita, para
melhor compreenderem o modo como se dá a relação leitura e compreensão textual.
 Discutir e aplicar noções das teorias interacionistas da leitura e da escrita, com base em
abordagens sobre a leitura crítica, a autonomia e a cidadania.
Produzir didatizações relativas ao ensino e à aprendizagem da leitura e da escrita.
IV CONTEÚDO

1.
2.
3.
4.

Cognição, metacognição e aprendizagem.
Metacognição em leitura e escrita: leitura crítica, autonomia, cidadania.
Modelos e estratégias de construção do significado: leitura e escrita.
Processos cognitivos implicados na leitura e na escrita: o papel da atenção, da emoção, do
conhecimento prévio, da intersubjetividade.
5. Letramento crítico: desnaturalização de visões de mundo e de construção compartilhada da

realidade.
6. A construção sociocognitiva do significado e os textos orais e escritos.
V METODOLOGIA

Estudo de experiências de ensino relatadas na literatura, o debate de textos, os seminários
temáticos, a discussão de dados de campo.
VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM.
Dossiê individual
1, Elementos para uma biografia de leitor. Indicar as leituras marcantes feitas durante a infância e a
adolescência (1 página). Comentários meta-cognitivos e sociocognitivos<
2, A Leitura meta-cognitiva de um capítulo Ou de um conceito central, (ex. a teoria dos esquemas, os círculos de
leitura, as práticas da leitura literária, estratégias de leitura etc.). Essa leitura deve usar: conhecimento prévio;
objetivo de leitura; consistência interna do texto; dificuldades encontradas e estratégia meta-cognitiva
utilizadaOu de um conceito central, (ex. a teoria dos esquemas, os círculos de leitura, as práticas da leitura
literária, estratégias de leitura etc.). Essa leitura deve usar: conhecimento prévio; objetivo de leitura;
consistência interna do texto; dificuldades encontradas e estratégia meta-cognitiva utilizada.
3, Propor uma ação pedagógica como resposta ao problema de ensino/aprendizagem da leitura literária na
realidade profissional. Ou descrever e teorizar uma ação que já foi feita com sucesso na sala de aula.
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