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Sobre o autor

Luciano Magnoni Tocaia é graduado em Letras-Tradutor (Português- 
-Inglês-Francês) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). 
Mestre e doutor em Letras pela mesma universidade. Atualmente lecio-
na na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no Programa de 
Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (Poslin) e no Programa de Mes-
trado Profissional em Letras (Profletras). No Centro de Comunicação e 
Letras da UPM, ministrou disciplinas relacionadas às áreas de Língua 
Portuguesa, metodologias do ensino de Língua Portuguesa e Língua Fran-
cesa nos cursos de Letras e Jornalismo. Ministrou também disciplinas re-
lacionadas ao ensino da leitura e da produção textual com base nos gêneros 
textuais no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Língua Portuguesa e 
Literatura na mesma universidade. Suas pesquisas atuais fundamentam-se 
nos pressupostos epistemológicos estabelecidos no quadro da semiótica 
discursiva de linha francesa, nas teorias do discurso de linha bakhtiniana e 
no ensino/aprendizagem de língua portuguesa e língua estrangeira (fran-
cês) pelo viés dos gêneros textuais. Publicou capítulos de livros e artigos 
científicos, principalmente nas áreas de teoria e análise do discurso e do 
texto, semiótica discursiva de linha francesa, história das ideias linguísti-
cas e leitura e produção de textos em língua materna (português) e língua 
estrangeira (francês).
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Apresentação

Este livro tem por objetivo oferecer aos estudantes universitários e aos 
interessados em geral subsídios para ampliar a capacidade de ler e redi-
gir textos. Não estamos alheios às dificuldades que ler e escrever causam 
para a maioria dos estudantes; dados estatísticos nacionais e internacio-
nais revelam que o Brasil é um país em que se lê mal e, com isso, há um 
comprometimento da atividade de escrita.

A obra adota como pressuposto básico a concepção de que o texto é 
um lugar de interação entre sujeitos sociais, que, em uma perspectiva dialó-
gica da linguagem, na esteira do pensamento bakhtiniano, constituem-se e 
são constituídos no/pelo texto. Dessa forma, todo e qualquer texto contém 
uma gama de elementos implícitos, de diversos níveis, que são acessados 
pelo leitor/produtor somente ao se colocar em contato com parâmetros so-
ciocognitivos, no interior dos quais circulam os atores sociais.

Nessa concepção, as formas de leitura e de escrita sofrem uma mu-
dança profunda, visto que propõem uma nova modalidade de apropriação 
do texto. Até alguns anos atrás, as atividades de leitura e de escrita fica-
vam circunscritas, sobretudo, ao ambiente escolar. A principal tarefa do 
estudante redator de textos era produzir enunciados que fossem corrigidos 
pelos professores de Língua Portuguesa em seus aspectos gramaticais e 
ortográficos. O que se via, daí, eram textos fechados em aspectos e funções 
exclusivamente escolares.

De encontro a essa prática, as atividades de leitura e de produção tex-
tual apresentadas neste livro insistem sobre a necessidade de formar leitores 
e escritores que ultrapassem os limites estreitos das práticas exclusivamente 
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Leitura e produção textual na universidade: teoria e prática10

escolares. Deseja-se, assim, que o leitor, ao entrar em contato com o mate-
rial proposto, amplie seus horizontes, compartilhando da diversidade tex-
tual vivenciada por ele em sua comunicação diária. É para o indivíduo que 
tem por objetivo viver em seu cotidiano a experiência da leitura e da escrita 
que este livro foi escrito.

O livro divide-se em introdução, três capítulos e considerações finais. 
O material didático proposto em cada um dos capítulos destinados à leitu-
ra e à produção de textos está dividido, metodologicamente, em oito eta-
pas, assim intituladas: sobre o gênero; prática social do gênero; produção 
inicial; estudo do contexto de produção do gênero; estudo da organização 
discursiva do gênero; estudo da organização linguística do gênero; produ-
ção final; e avaliando o texto produzido. Cada uma delas desenvolve, por 
meio de atividades e de reflexões diversificadas, aspectos teórico-práticos 
dos gêneros textuais em questão.

A Introdução objetiva apresentar, de maneira sucinta, como alguns 
conceitos teóricos gerais relacionam-se diretamente com a prática de leitu-
ra e de produção textual em situações reais de comunicação diária. 

O Capítulo 1 destina-se ao estudo do gênero textual notícia, pelo qual 
o estudante redator de textos será levado a relatar, por meio do discurso, 
experiências pormenorizadas de determinado fato. 

O Capítulo 2, por sua vez, destina-se ao trabalho com o gênero tex-
tual crítica de filme e tem por objetivo desenvolver no estudante a ca-
pacidade de argumentar, sustentando ou refutando determinada tese ou 
tomada de posição. 

O Capítulo 3 prevê um material didático voltado à leitura e à pro-
dução textual do gênero conto psicológico. Nele, o objetivo principal é a 
criação literária, elaborada por meio da construção de suspense no domínio 
do verossímil.

Buscamos, para cada um dos gêneros aqui apresentados, tratar de suas 
especificidades por meio da proposição de uma gama de exercícios diversos 
de leitura e de produção de textos relativos a eles.
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Apresentação 11

Oferecemos, ainda, no final da obra, um glossário com definições de 
termos e expressões mais relevantes da área, além de indicação de leituras 
que certamente auxiliarão o estudante a se aprofundar teórica e pratica-
mente nos assuntos tratados.

Aos estudantes e interessados em adquirir uma autonomia progressiva 
em suas práticas de leitura e de produção textual, bem como reconstruir 
a linguagem em novas situações concretas de comunicação por meio de 
gêneros textuais diversos, fica o convite à descoberta de novos saberes que 
possibilitarão a leitura e a escrita com habilidade, atitude e conhecimento.

Bom trabalho!

O autor.
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