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Tendo uma proposta interdisciplinar, este minicurso pretende pro-
porcionar um espaço de discussões teórico-analíticas, exposição de resul-
tados e também de propostas para estudos futuros no campo do texto 
científico, sua conceituação e formas de divulgação, assim como abre 
oportunidade para a discussão sobre a relação dos alunos com a escrita 
científica em cursos de ensino médio, graduação e pós-graduação. Como 
espaço complexo de constituição do conhecimento científico, materiali-
za-se por meio de gêneros diferentes: didáticos, de divulgação, de con-
clusão, além dos espaços textuais que também abrange outro conjunto de 
gêneros: pré-textuais e pós-textuais. Justifica-se na medida em que o 
envolvimento da escola e da universidade no ensino-aprendizagem da 
escrita do texto científico demanda pesquisas e habilidades sobre as 
competências textuais e gramaticais que possibilitem a elaboração de 
textos sistematizadores do conhecimento de forma mais aprofundada e 
complexa. Tem como objetivo principal articular pesquisadores em torno 
do desenvolvimento de trabalhos sobre o tema em questão e trazer à tona 
questões provocadoras que envolvem a pluralidade discursiva dos sujei-
tos envolvidos, a relevância da intertextualidade nas diferentes formas de 
leitura e linguagens assim como o papel do docente nessa construção. O 
fenômeno da intertextualidade segundo Bazerman (2007) é uma das 
bases cruciais para o estudo da prática da escrita e dá suporte para a ob-
servação de como ocorre a apropriação das diferentes vozes discursivas 
nas produções dos alunos. A leitura e a escrita de gêneros de referência, 
na escola e na academia passam da apresentação de trabalhos que exigem 
práticas discursivas e intertextuais como resumo e resenha, a artigos, 
projetos, monografias, dissertações, teses, entre outros textos produzidos 
na universidade porque é nessa instituição. Para cumprir o objetivo pro-
posto, o minicurso estará ancorado em estudiosos como Bakhtin, Bazer-
man, Koch, Bentes, Cavalcante, Meurer, Motta Roth, Travaglia, Main-
gueneau, Marcuschi, entre outras referencias que podem subsidiar os 
trabalhos a serem apresentados. 


