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RESUMO: Este simpósio objetiva produzir reflexões acerca do processo de          
ensino/aprendizagem da leitura/escrita de língua materna na educação básica, tomando como           
pressupostos a concepção de linguagem e gênero discursivo que emerge do conjunto dos             
trabalhos desenvolvidos por Bakhtin e o Círculo. Pretende-se contribuir para uma           
metodologia de ensino/aprendizagem que toma como ponto de partida os gêneros discursivos            
presentes em dadas situações de interação, em que há que se considerar necessariamente a              
atuação de um sujeito socialmente situado e atuante nas mais diversas esferas da vida              
cotidiana. Nesse contexto, pretende situar o aspecto da argumentação/persuasão como          
elemento preponderante nos processos interativos e, consequentemente, como fator que          
interfere significativamente na construção de sentidos, o que é determinante no favorecimento            
da aquisição da leitura/escrita. Nessa direção, a proposta prevê o diálogo entre estudos cuja              
fundamentação teórica de aporte concebe a linguagem como lugar privilegiado de           
interlocução, constitutiva das consciências num processo contínuo e sempre inconcluso,          
marcado pelos aspectos sócio-histórico-ideológicos, bem como apresentar propostas práticas         
de leitura/escrita que se pautem pela orientação de que ler e escrever são competências que               
demandam conhecimentos que estão além da compreensão do caráter sistêmico/linguístico e           
envolvem necessariamente os aspectos textuais, enunciativos e discursivos. Com base em tais            
condições, ler/escrever constitui um processo de respostas dadas em determinadas esferas de            
atividade humana caracterizando um ensino/aprendizagem de língua materna que apresenta          
em seu escopo, além do estudo da língua como um sistema, um fenômeno natural/social a ser                
desvendado, o desenvolvimento da leitura/escrita como competências que impactam as          
respostas dos sujeitos no mundo. Essa perspectiva de compreensão do ensino da linguagem             
em interação discursiva, embora já muito propalada em pesquisa acadêmica, está longe de             
ocupar as práticas da maioria de nossas escolas, que, de modo geral, ainda trabalham              
produzindo e reproduzindo situações de ensino em que há um apagamento da voz autoral do               
sujeito num ambiente em que a leitura/escrita está a serviço da prescrição normativa, sendo              
agente de uma desexpressão. São bem-vindos trabalhos que tratem do ensino/aprendizagem           
da leitura/escrita em língua materna, sobretudo, trazendo a temática da          
argumentação/persuasão tanto na modalidade oral quanto escrita, preferencialmente        
apontando práticas de sala de aula na educação básica. 
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