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RESUMO: Organizado por pesquisadores do Grupo de Pesquisa LINDES: Linguagem,          
Discurso e Sociedade (CNPq/IFBA), este Simpósio tem por objetivo congregar estudos           
teóricos, metodológicos e analíticos que focalizem diversas linhas dos estudos acerca dos            
letramentos acadêmicos, em especial aqueles que tomam como base teórico-metodológica a           
análise de gêneros acadêmicos sob diferentes perspectivas teóricas (a exemplo da Linguística,            
da Linguística de Corpus e da Análise do Discurso), observando aspectos enunciativos,            
discursivos, pragmáticos e argumentativos da produção de diversos gêneros no espectro dos            
letramentos acadêmicos. O Grupo entende que há a necessidade de se reconhecer as práticas              
de letramento para o desenvolvimento/aprimoramento das competências leitora e produtora de           
textos, bem como considera a importância da leitura e produção de gêneros na formação              
acadêmica dos estudantes, dada a recorrência de sua produção na esfera universitária. A teoria              
dos Letramentos Acadêmicos, posta em discussão a partir do trabalho seminal de Lea e Street               
(1998), consiste em uma abordagem de prática social e crítica que tem se preocupado com a                
escrita e a epistemologia e se debruça em pesquisas que revelam como muitos estudantes, ao               
adentrarem a universidade, logo se deparam com uma variedade de práticas e demandas com              
as quais precisam lidar e que, muitas vezes, são divergentes das suas experiências anteriores              
(LEA e STREET, 1998). Em outras palavras, diríamos que os problemas com a produção e               
recepção de textos ultrapassam as fronteiras da língua, mas são motivadas pela não             
familiaridade dos estudantes com o discurso acadêmico. Ainda, a abordagem de Letramentos            
Acadêmicos, uma vez que considera a escrita como prática social (STREET, 2009),            
possibilita reflexões sobre o modo com o qual se escreve a partir de um contexto social,                
preocupando-se com a construção do significado, bem como com as contribuições para o             
conhecimento quando se trata da escrita de textos acadêmicos. Dessa forma, este Simpósio             
objetiva reunir trabalhos que promovam uma discussão e análise profícua dos aspectos            
discursivos e das estratégias argumentativas de diversos gêneros discursivos próprios do           
ambiente acadêmico (a exemplo do resumo, resenha, redações argumentativas, abstracts,          
artigos, papers, etc.) tomando por horizonte os letramentos acadêmicos de sujeitos           
sociohistoricamente situados. As diferentes perspectivas teórico-metodológicas que se        
interessem pelo simpósio oportunizarão, indiscutivelmente, um salutar diálogo ao se pensar as            
práticas enunciativo-discursivas de sujeitos na esfera acadêmica de comunicação. 
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