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RESUMO 

 

 

O objetivo geral deste estudo é o de identificar, analisar e compreender as principais              
dificuldades de licenciandos matriculados da disciplina Tópicos Especiais em Língua          
Portuguesa (Noite/ Pedagogia/ Niterói/ UFF), considerando as imbricações letramentos         
acadêmicos e digitais e as práticas de ler-escrever textos dessa esfera, especificamente            
no curso de Pedagogia da referida universidade. Os caminhos metodológicos são           
embasados na pesquisa-ação. Além do olhar e escuta atenta aos estudantes ao longo das              
aulas da disciplina, utilizou-se o caderno de campo a fim de registrar os enunciados e               
realizar uma análise dialógica mais minuciosa durante e após as aulas, trazendo à baila o               
diálogo teórico sobre os letramentos. A leitura e a análise dos enunciados produzidos             
pelos estudantes seguem a perspectiva bakhtiniana, segundo a qual existem diversas           
linguagens sociais, que são variações de uso da língua, pertencentes às esferas            
discursivas situadas. Como principais considerações finais constou-se que é         
fundamental que todo o corpo docente da universidade compreenda seu papel social nos             
processos de letramentos, assim como maior oferta de disciplinas abarcando o tema. A             
fim de que os estudantes se sintam pertencentes a esse espaço e capazes de ler e                
produzir textos acadêmicos de maneira crítica, de forma a refletir na educação básica. 
 
 
 
Palavras-chave: Letramentos acadêmicos. Letramentos digitais. Formação de       
Professores. Pesquisa-ação. 

  



 
 

ABSTRACT  

 

The over all objective of this study is to identify, analyze, and comprehend the main               
difficulties of the graduates enrolled in the Tópicos Especiais em Língua Portuguesa            
(Special topics in Portuguese Language) (Night/ pedagogy/ UFF), considering the          
imbrications, academic and digital literacies and the reading and the writing practices of             
texts of this whole, specifically on the referred university’s Pedagogy course. The            
methodological ways are based on research on action. Other than looking and carefully             
listening students over the classes on the subject, the field notebook was used in order to                
register the statements and execute a deeper dialogical analysis during and after the             
classes, bringing up the theoretical dialog about the literacies. The reading and the             
theoretical dialog about the literacies. The reading and analysis of the statements made             
by the students follow the bakhtinian perspective, which states there exist multiple            
social languages, that are usage variation of the language, that belong to the situated              
discursive whole. As the main final considerations, it was found that it is fundamental              
all the university’s faculty comprehend their social whole on the literacy process, more             
subjects on the theme offerings alike. In a way that the students feel they belong to this                 
place and capable of reading and producing academic texts in a critical way, in a way                
that affects basic education.  
 
Keywords: Academic literacies. Digital literacies. Teacher’s graduation. 
Research-action.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A área da educação, ao possuir várias ramificações, acaba por apresentar           

diversas possibilidades de pesquisa. Durante os estudos realizados no curso de           

licenciatura em Pedagogia, na Faculdade de Educação da Universidade Federal          

Fluminense, nos anos de 2015 a 2019, pude experimentar, vivenciar e estudar inúmeras             

das temáticas que perpassam a referida área. 

Nessa trajetória, o eixo escolhido atravessa os letramentos e a formação do            

professor, visando a busca de respostas, ainda que temporárias, a alguns           

questionamentos e, ainda, levantar outras questões, contribuindo para a construção da           

minha carreira acadêmica e profissional, como futura professora e agente de letramento,            

e ampliando o debate e a pesquisa na comunidade acadêmica. Além dos interesses             

pessoais sobre a temática da formação do professor, percebi a importância e o desejo de               

me aprofundar nas questões que perpassam a linguagem e, especificamente, os           

letramentos, questões inerentes à formação de todo docente. 

Em minha trajetória acadêmica, participei de diversas atividades e disciplinas          

que aguçaram minha “curiosidade epistemológica”, para lembrar o saudoso Paulo Freire           

(2015), as quais, em grande maioria, caíam no questionamento acerca da formação do             

professor. Tudo começou com a minha participação em um grupo de pesquisa que             

estudava e pesquisava o uso de tecnologias dentro de sala de aula, período que me fez                

questionar essa formação, buscando compreender se os docentes estariam letrados          

digitalmente para não só usar recursos tecnológicos, mas para ter um pensamento crítico             

a respeito disso. Nesse contexto, não só visava contribuir com a comunidade acadêmica,             

divulgando resultados de pesquisas, porém, sobretudo, contribuir com a minha          

formação, como profissional e como sujeito, e com a formação dos professores.Uma            

pesquisa sobre o referido tema parte, nesse sentido, da compreensão de que também             

estou inserida nesse processo de constante aprendizagem por intermédio da vivência           

das/ nas práticas sociais letradas da esfera acadêmica. Por isso, olhar o(s) outro(s),             

aproximando-me dele(s), é ater-me ao fato de que me insiro nesse contexto, situando a              

minha fala nele, sobre ele e com ele.  
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No século XXI, com tantas ferramentas digitais e tecnológicas, o professor           

precisa se reinventar, criticamente, no sentido dos letramentos acadêmicos e digitais.           

Nos cursos de graduação, principalmente na formação de professores, seja na           

Pedagogia, seja em outras licenciaturas, o estudante está em constante contato com as             

novastecnologias, como, por exemplo, o computador e o smartphone. Mais do que um             

uso cotidiano, essas ferramentas são necessárias para a leitura e a produção de textos,              

dentre os mais variados gêneros discursivos que circulam na universidade, de modo            

geral, e nos cursos de formação de professores, de modo específico, como é o caso de                

resenhas e artigos científicos.Para a escrita desses textos, os quais compõem a formação             

do docente que se pretende pesquisador, é necessário vivenciar letramentos acadêmicos           

e, concomitantemente, letramentos digitais. Por essa razão, parte-se do pressuposto,          

neste trabalho monográfico, de que tais letramentos na formação dos professores são            

fundamentais, até porque atravessam a práxis docente e os modos de interação, sempre             

de forma ativa, crítica e engajada, com os outros e com o mundo. 

A motivação de realizar essa pesquisa se articula com o desejo de entender e              

compreender os caminhos traçados durante esses processos e contribuir para os avanços            

da temática, os quais extrapolam a universidade, alcançando a educação básica e a             

formação continuada de professores.Os ganhos sociais e práticos desta pesquisa se           

baseiam em, primeiramente, compreender os conceitos de letramento, as práticas sociais           

letradas de docentes e discentes durante o processo de letramento acadêmico, as práticas             

efetivas e as demais possibilidades durante esse percurso.Isso é para além da            

comunidade acadêmica, pois o professor letrado, embora em constantes processos de           

letramento, consegue ter uma visão ampliada de sua práxis, além de articular melhor a              

teoria com a prática, facilitando e contribuindo para um êxito na sua formação e na de                

seus estudantes. 

Outra razão para estudar essa temática parte da escassez de trabalhos que            

articulem letramentos acadêmicos, letramentos digitais e formação docente. Sendo         

assim, para compreender e resolver algumas das lacunas existentes no espaço           

acadêmico, referentes aos letramentos, diante das demandas universitárias, estudar         

práticas de letramento em conjunto com o digital se faz necessário, visto que as novas               

tecnologias estão presentes cada vez mais nesses espaços (FIAD, MIRANDA, 2014). 
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Após a apresentação das motivações que me levaram a redigir este trabalho            

monográfico, desenhou-se a seguinte questão de estudo: Quais são as principais           

dificuldades de um grupo de licenciandos de Pedagogia, da Universidade Federal           

Fluminense, Campus Gragoatá,inscritos na disciplina Tópicos Especiais em Língua         

Portuguesa: Conteúdo e Método,vivenciadas no entrecruzamento dos letramentos        

acadêmicos e dos letramentos digitais, considerando as práticas de ler-escrever textos           

dessa esfera, segundo suas próprias apreciações valorativas sobre o tema?  

Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é identificar, analisar e compreender            

as principais dificuldades desses licenciandos, considerando as imbricações letramentos         

acadêmicos e digitais e as práticas de ler-escrever textos dessa esfera, especificamente            

no curso de Pedagogia da referida universidade.Os objetivos específicos se organizam           

em: 

a) Identificar as principais dificuldades de leitura e de escrita de textos            

acadêmicos dos estudantes do curso noturno de Pedagogia da UFF inscritos na            

disciplina Tópicos Especiais em Língua Portuguesa: Conteúdo e Método; 

b) Conhecer as formas encontradas pelos estudantes dessa turma para sanar as            

dificuldades de leitura e escrita identificadas; 

c) Registrar e avaliar as apreciações valorativas dos estudantes da referida turma            

acerca dos processos de letramento acadêmico e digital e sua relação com a formação              

docente, considerando as dificuldades encontradas e os modos de saná-las; 

d) Refletir sobre as apreciações valorativas desses estudantes e inferircaminhos          

possíveis para a potencialização dos letramentos acadêmicos e digitais na formação           

docente. 

Os caminhos metodológicos são embasados na pesquisa-ação (TRIPO, 2005),         

que permite uma observação crítica criteriosa, com a possibilidade de fazer           

intervenções. Além do olhar e escuta atenta aos estudantes ao longo das aulas da              

disciplina, o uso do caderno de campo foi essencial, pois oportunizou uma análise mais              

minuciosa após as aulas, trazendo à bailao diálogo teórico. Essa disciplina foi um             

dispositivo para fazer enunciar discursos e emergir práticas, tanto dos discentes quanto            

dos docentes, a respeito dos letramentos, o que contribuiu de forma concreta com este              
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trabalho. O estudo foi realizado na Universidade Federal Fluminense, em uma turma do             

curso noturno de Pedagogia, mas com alguns alunos de outras licenciaturas. 

A leitura e a análise dos enunciados produzidos pelos estudantes seguem a            

perspectiva bakhtiniana, segundo a qual existem diversas linguagens sociais, que são           

variações de uso da língua, sendo pertencentes às esferas individuais e sociais. As             

apreciações valorativas, nesse caso, estão diretamente ligadas às enunciações concretas,          

orientando assim o modo de o sujeito ler e vivenciar as práticas sociais, pois eles, que                

participam da comunicação viva, direta e indiretamente, são ouvintes e falantes,           

escreventes e leitores, e essas práticas são guiadas por uma maneira de compreender o              

mundo (MOLON; VIANNA, 2012). 

Tendo em vista as motivações, os objetivos e a abordagem teórico-metodológica           

apresentados neste capítulo introdutório, esta monografia se organizará em mais quatro           

capítulos. O segundo capítulo, intitulado Letramentos, versará sobrea compreensão         

desse conceito, embasado teoricamente em autores que discutem a temática, vivências           

internas e externas à Universidade Federal Fluminense (UFF), com um olhar atendo aos             

discursos.O terceiro capítulo, nomeadoCaminhos metodológicos, esmiuçará os       

percursos realizados, de maneira objetiva e crítica, refletindo e analisando o campo e os              

sujeitos. O quarto capítulo, intituladoDialogando com professores, abordará as         

experiências desses estudantes de Pedagogia, cursistas da disciplina de Tópicos          

Especiais em Língua Portuguesa: Conteúdo e Método, com os letramentos acadêmicos e            

digitais. Dialogicamente, esse capítulo articula letramentos acadêmicos e digitais na          

formação de discentes que já são ou serão professores. O quinto,Considerações           

finais,trataráda conclusão deste trabalho, buscando responder às questões levantadas no          

desenvolvimento da pesquisa. 
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2 LETRAMENTOS 

 

 

Em nossa história, para a sobrevivência e a evolução da espécie humana, houve             

a necessidade de desenvolvimento da linguagem junto ao trabalho. Através da           

linguagem, vivenciamos o mundo com os nossos pares. É por conta dela que             

produzimos uma variedade de sons, sinais e gestos capazes de armazenar informações e             

comunicar de forma extraordinária. É por meio dela que interagimos e que nos             

constituímos como seres humanos. Só é possível transmitir notícias, criar, cooperar           

socialmente, entre outros, porque somos dotados de linguagem, somos seres sociais,           

culturais, históricos, atravessados por crenças, identidades, saberes. 

O autor mais fundamental desta pesquisa, compreendendo o conceito de          

linguagem como produção humana, coletiva e histórica, é Bakhtin (1981). Segundo ele, 

 

[...] para observar o fenômeno da linguagem, é preciso situar os sujeitos - emissor e receptor do                 
som -, bem como o próprio som, no meio social. Com efeito, é             
indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma          
comunidade linguística, a uma sociedade claramente organizada. E        
mais, é indispensável que estes dois indivíduos estejam integrados na          
unicidade da situação social imediata, quer dizer, que tenham uma          
relação de pessoa para pessoa sobre um terreno bem definido. É           
apenas sobre este terreno preciso que a troca linguística se torna           
possível. (BAKHTIN, 1981, p. 50). 

 

Dessa forma, demonstra que não há neutralidade na linguagem, pois essa está            

imbricada nos mais variados contextos sociais, em que a palavra/ enunciado é            

indissociáveldos índices sociais de valor da palavra/ enunciado, por isso          

existemconstantes apreciações valorativas. 

Travaglia (2009) apresenta três concepções de linguagem. Uma delas, a que o            

autor defende e na qual acreditamos, é a que compreende “a linguagem como forma ou               

processo de interação”, considerando-a um lugar de enunciação humana, mediante          

produção de efeitos de sentido entre/ com interlocutores, sempre situada em um            

contexto sócio-histórico e ideológico. 
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Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão-somente traduzir e exteriorizar                 

um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar          
ações, agir atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). A linguagem é          
pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela          
produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada          
situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e         
ideológico. (TRAVAGLIA, 2009, p. 23). 

 

Soares (2017), em seu livro Linguagem e escola: uma perspectiva social,           

problematiza que, no âmbito da escola de educação básica, há dois principais modos de              

se compreender as variações da linguagem, há que organicamente histórica: a           

linguagem social das camadas populares e a das camadas mais abastadas           

economicamente. Sua crítica se dirige às instituições de ensino que utilizam padrões            

linguísticos dessas camadas privilegiadas, reforçando e/ou contribuindo para a         

manutenção de preconceitos linguísticos, para a desvalorização daquilo que constitui a           

natureza de toda e qualquer linguagem – sua variação histórica, regional e social – e               

para a manutenção da ideia de neutralidade ideológica. 

Outro conceito fundamental é o de língua, como produção humana viva e            

dinâmica. À medida que a sociedade e o trabalho se desenvolvem, a linguagem e, por               

isso mesmo, a língua mudam, de modo dialético e dialógico, como produção coletiva.             

Bakhtin (1981) afirma que “A língua não é função do sujeito falante, ela é um produto                

que o indivíduo registra passivamente” (1981, p.63). Além disso, continua          

argumentando que 

 

Assim, na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e            
do receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas            
normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos           
contextos possíveis de uso de cada forma particular. (BAKHTIN,         
1981, p. 69). 

 

A relação entre a vivacidade da língua, constituída e valorada no meio social, e a               

construção de sentidos é orgânica. Enfatizando essa perspectiva axiológica da          

linguagem, ancorada no Círculo de Bakhtin, Rodrigues (2015, p. 1119) orienta esse            

conceito referenciando que a linguagem 
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é um produto da atividade humana criativa, social e coletiva, reflete-se           
em todos os seus elementos ‒ da organização econômica à          
organização sociopolítica da sociedade que a gerou ‒ e se desenvolve           
no processo de desenvolvimento das relações materiais como condição         
necessária à organização laboral dos seres humanos. 

 

Essa visão permite compreender que a linguagem é imprescindível à vida           

humana, desenvolvendo-se na coletividade. Por isso, o ensino de língua deve sempre ter             

em vista que as formas da língua existem para produzir efeitos de sentido. Travaglia              

(2009)apresentatrês conceitos de ensino: o prescritivo, o descritivo e o produtivo. O            

primeiro objetiva levar o aluno a substituir seus próprios padrões de atividade            

linguística consideradas errados/inaceitáveis por outros consideradas      

corretos/aceitáveis. O descritivo mostra como a linguagem funciona e como          

determinada língua em particular funciona. O ensino produtivo da língua          

objetivaensinar novas formas linguísticas, sem alterar os padrões dos sujeitos,          

adquiridos pelas vivências, mas aumentar os recursos que já possuem, ampliando dessa            

forma seu repertório. 

Além disso, Kleiman (2008, p. 18) enfatiza que há uma complexidade no uso da              

língua escrita: 

 

O descompasso entre o ensino pretendido e o realizado diz respeito à complexidade de uma               
situação de uso da língua escrita que considera, em primeiro plano, a            
situação de comunicação e que extravasa, por isso, o escopo das           
análises dos também complexos aspectos textuais (do gênero em         
questão), que são passíveis de teorização linguística e        
textual-enunciativa (e o tem sido tradicionalmente). 

 

Dessa forma, é impossível negar o impacto da vivência dos letramentos na            

escola, pois, geralmente, é por meio dela que ocorrem os primeiros contatos com a              

escrita, a leitura, entre outros conhecimentos da língua, sobre os quais se busca maior              

conhecimento.A situação vivenciada nas instituições de ensino é dramática e          

alarmante,no que diz respeito ao ensino de língua materna, pois, em muitos casos, há              

instrução gramatical, com atividades de etiquetagem, e as avaliações baseadas no certo e             

no errado. Essa perspectiva gramatiqueira do ensino de língua portuguesa vai de            
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encontro aos pressupostos e aos conceitos bakhtinianos, como os de linguagem, língua e             

discurso e, nesse sentido, o de gênero discursivo. 

Os gêneros discursivos são os tipos de enunciados relativamente estáveis,          

caracterizados por um conteúdo temático, uma construção composicional e um estilo           

(BAKHTIN, 1992). Falamos sempre por meio deles situados em uma dada esfera            

discursiva. Bakhtin (1992) defende que os enunciados devem ser vistos na sua função             

no processo de interação, estabelecendo, assim, uma interconexão da linguagem com a            

vida social. 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas              
linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato         
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da         
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações.         
A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.          
(BAKHTIN, 1981, p. 92). 

 

É por meio da linguagem que as enunciações, provindas da interação no meio             

social, são realizadas.É importante ressaltar o uso da língua nas interações verbais, pois             

são elaso espaço das enunciações, as quais não são neutras. Bakhtin (1981, p. 101)              

afirma que “Toda enunciação compreende antes de mais nada uma orientação           

apreciativa. É por isso que, na enunciação viva, cada elemento contém ao mesmo tempo              

um sentido e uma apreciação”. 

Dessa forma, a enunciação se torna a ação de empregar a linguagem para             

produzir o enunciado. É um conjunto que promove a elaboração social do enunciado.             

As frases soltas não fazem o enunciado, mas sim uma totalidade de ideias, produzidas              

coletiva e historicamente, que dão ao discurso o sentido. Sendo assim, a enunciação é a               

produção do enunciado. Além disso, Bakhtin (1981) afirma que toda enunciação,           

fazendo parte de um processo de comunicação ininterrupto, é um elemento do diálogo,             

no sentido amplo do termo, englobando as produções escritas e orais. 

Os gêneros discursivos, nas modalidades orais e escritas, são utilizados/          

produzidos pelos sujeitos para atender às necessidades solicitadas em cada situação e            

esfera discursiva. Rodrigues (2004) segue o pensamento de Bakhtin (1981), segundo o            

qual os gêneros são tipos mais ou menos estáveis de enunciados. Para a autora, os               
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gêneros “estão vinculados a situações típicas da comunicação social. Essa é a natureza             

verbal comum dos gêneros a que o autor se refere: a relação intrínseca dos gêneros com                

os enunciados” (RODRIGUES, 2004, p. 423). 

Abordando, portanto,o conceito fundamental de gênero discursivo, em uma         

perspectiva dialógica, histórica e sociointerativa, Rodrigues (2004, p. 423) argumenta          

que 

 

Como tipos temáticos, estilísticos e composicionais dos enunciados        
individuais, os gêneros se constituem historicamente a partir de novas          
situações de interação verbal (ou outro material semiótico) da vida          
social que vão (relativamente) se estabilizando, no interior das         
diferentes esferas sociais. Dessa forma, os gêneros estão ligados às          
situações sociais da interação: qualquer mudança nessa interação        
gerará mudanças no gênero. (RODRIGUES, 2004, p.423). 

 

Desse modo, a sociedade como se apresenta e se relaciona de forma            

dinâmica,contraditória/ dialética e dialógica, nas interações      

sociais,(re)criando/(re)produzindo sentidos para os gêneros. Entender o conceito de         

letramento é, por isso mesmo, compreender, em um primeiro momento, a relação entre             

letramento e alfabetização, o que, de acordo com Soares (2004), éuma discussão            

fundamental. 

Embasando suas pesquisas em dados do Censo de 1940 e 1950, Soares (2004, p.              

7) afirma que: 

 

A partir do conceito de alfabetizado, que vigorou até o Censo de 1940, como aquele que                
declarasse saber ler e escrever, o que era interpretado como          
capacidade de escrever o próprio nome; passando pelo conceito de          
alfabetizado como aquele capaz de ler e escrever um bilhete simples,           
ou seja, capaz de não só saber ler e escrever, mas de já exercer uma               
prática de leitura e escrita, ainda que bastante trivial, adotado a partir            
do Censo de 1950 [...]. 

 

Ou seja, percebe-se que, durante uma parte da história dessa temática, a            

alfabetização foi vista como uma simples decodificação das letras. Porém, Soares           

(2004)argumenta que alfabetização e letramento ocorrem em paralelo, de forma          
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simultânea, pois, de acordo com diversas concepções, como as da psicologia, seria um             

equívoco dissociá-los. 

 

Não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização          
desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura            
e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua              
vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da            
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da         
alfabetização. (SOARES, 2004, p. 14). 

 

Por meio das técnicas e do desenvolvimento da competência da leitura e da             

escrita, no cotidiano das práticas sociais, de maneira crítica e libertadora, o sujeito lê,              

escreve, fala e escuta, em diversas situações comunicativas. O processo de letramento,            

em esferas discursivas variadas,ocorre de forma interativa e dialógica entre os           

sujeitos.Outros teóricos confirmam essa perspectiva, expressando que: 

 

A oposição alfabetização/letramento obedecia à necessidade de       
demarcação de um campo que inclui, entre muitos outros processos, a           
aprendizagem inicial da língua escrita, mas que a considera como uma           
das práticas de letramento, que pode se concretizar em múltiplos          
eventos, que vão desde a leitura individual, em voz alta, de palavras            
soltas numa cartilha, até tentativas de decodificar palavras na lousa,          
em voz alta ou silenciosamente, para poder realizar alguma atividade          
que extrapola a decodificação [...]. (KLEIMAN; ASSIS, 2016, p. 12) 

 

Construir e reconstruir diferentes diálogos produtivos, diante das práticas do          

cotidiano, que estão enraizadas nas relações sócio-históricas, é ultrapassar a          

decodificação, possibilitando os letramentos.É com o uso da língua, nessa interação           

entre os sujeitos, que ocorre a mediação das produções de efeitosde sentido.  

O espaço de ensino dos usos públicos da língua portuguesa, orientando as            

práticas de leitura e escrita, de fala e de escuta, é a escola, mas não é o único. A respeito                    

das práticas de letramento, Rodrigues (2014, p. 116) explica que: 

 

O processo de letramento é anterior e concomitante à escola. O que existe é um conjunto de                 
práticas ou um conjunto de letramentos definido como processo de          
aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos           
informais e para usos utilitários. Assim, “Letrado é o indivíduo que           
participa de forma significativa de eventos de letramento e não apenas           
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aquele que faz um uso formal da escrita” (MARCUSCHI, 2010, p.           
25).(RODRIGUES, 2014, p. 116). 

 

Além disso, uma dimensão essencial de letramento “diz respeito à fluência em            

formas próprias de fazer, ler, escrever, pensar, falar e agir, muitas delas características             

desse contexto social” (KERSCH, 2014, p. 56), de uma determinada esfera de uso da              

língua, como é o caso da universidade e de suas microesferas discursivas. Assis (2016),              

assim como Kleiman (2008), dentre outros autores que se debruçam sobre os Estudos do              

Letramento, remete à noção de letramentos ligados ao conceito social e cultural, de             

maneira ampla, vivendo integralmente a leitura e escrita e concebendo, dessa           

forma,maneiras de ler e expressar-se no e com o mundo. 

Para aprofundamento do estudo referente aos letramentos, conceito fundamental         

neste trabalho, Street (2013) explica sobre letramento autônomo e revela que 

 

Introduzir o letramento para as crianças na escola, para pessoas “iletradas” em vilarejos e para               
jovens pobres em áreas urbanas, entre outros, teria o efeito de           
intensificar suas habilidades cognitivas, melhorar suas perspectivas       
econômicas, torná-los cidadãos melhores, independentemente das      
condições sociais e econômicas que respondem pelo seu “iletrismo”,         
em primeiro lugar. (STREET, 2013, p.53). 

 

Ou seja, o letramento autônomo estaria ligado a competências individuais, como           

se a aprendizagem da leitura e da escrita não fosse situada e como se bastasse saber                

codificar e decodificar para ser considerado letrado. 

Além do autônomo, existe também o letramento ideológico, defendido por Street           

(2013), que revela que: 

 

O modelo alternativo, ideológico, de letramento oferece uma visão culturalmente mais sensível            
das práticas de letramento, pois elas variam de um contexto para           
outro. Este modelo parte de premissas diferentes daquelas do modelo          
autônomo – ele postula, ao contrário, que o letramento é uma prática            
social, e não simplesmente uma habilidade técnica e neutra; que está           
sempre incrustado em princípios epistemológicos socialmente      
construídos. (STREET, 2013, p.53). 

 

Da perspectiva ideológica do letramento surgem os novos estudos do letramento.           

Não se pode se contentar com uma visão do letramento como uma métrica ou um               
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simples passo a passo do que deve ser feito. Enfatiza-se que o letramento ideológico              

consegue reconhecer as múltiplas práticas linguísticas e as relações que se estabelecem            

(considerando poder, ideologia, hierarquia), e o letramento autônomo vê a língua como            

objeto dependente daquilo que é considerado de maior prestígio social. 

A escolatem um papel fundamental na vida dos sujeitos, principalmente          

dialogando com essas perspectivas. Para Lima, Santos e Souto Maior (2014, p. 119), 

 

A escola/academia é o espaço contextual do qual se emanam discursos concomitantes da             
tradição e da inovação. Dessa forma, na sala de aula, há a            
possibilidade de o sujeito tornar-se letrado. E, na sala de aula de            
formações de professores, esse letramento contribui para sua        
constituição como professor reflexivo e responsivo, pois ele pode         
revivenciar seus próprios significados e atos pedagógicos e        
reconstruí-los nas reflexões teórico-práticas de uma postura       
assumidamente de alteridade em pesquisas. 

 

A importância do letramento para lidar com os mais variados ambientes é            

enfatizada com Kleiman e Assis (2016). O evento de letramento ocorre seja em texto              

escrito ou em “artefatos culturais”, como por exemplo os computadores e os mapas, em              

uma situação comunicativa produzindo um sentido real e alcançando compreender o           

que está subentendido. Dessa forma, as autoras alertam: 

 

Quanto mais afastadas do poder, mais invisíveis vão se tornando as práticas de letramento das               
comunidades contemporâneas que, vivendo às margens dos centros        
letrados onde atuam as instituições detentoras de poder, precisam         
interagir com os representantes dessas instituições letradas,       
particularmente as burocráticas, por questões de sobrevivência.       
(KLEIMAN; ASSIS, 2016, p. 14). 

 

Sendo assim, não podemos deixar de enfatizar que a educação não pode ser             

vista, no cotidiano do educador, como prática de ensino em que os educandos são vistos               

como tábulas rasas, como ocorre na concepção bancária criticada por Paulo Freire            

(2015). Os discentes não deveriam ser vistos como aqueles que não possuem            

conhecimentos/ saberes e/ou que não possuem letramentos. Como os letramentos          

ocorrem também para além dos muros da escola, os estudantes estão vivenciando e             

trocando experiências a partir da sua forma de ler e compreender, de se comunicar, de               

dialogar, nas diferentes esferas sociais.  
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Dessa forma, pode-se fazer uma relação direta com o trabalho, descrito por            

Saviani (2003), em uma perspectiva marxista, em que o ser humano define sua             

existência pelo trabalho. Diferente dos animais, ele necessita se adaptar/ integrarà           

natureza e modificá-la para atender às suas necessidades. Isso ocorre por meio do             

trabalho. O trabalho, assim como a linguagem, constitui o ser humano, sua existência             

histórica, e muda as formas de eleexistir e se relacionar. Na Idade Média,os cidadãos              

pensavam,se organizavam e produziam de modo diferente da Sociedade Moderna, que           

se modificou e modificaconstantemente suas concepções de mundo, as linguagens, as           

interações sociais e,consequentemente, os gêneros.  

Mas o sujeito autônomo, por meio dos letramentos, nas suas práticas sociais            

reflexivas, com sua perspectiva e visão de mundo busca romper com esses processos de              

poder que estão enraizados na nossa sociedade. 
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2.1 Letramentos Acadêmicos e Digitais 

 

Nós, seres humanos, não desenvolvemos e aprendemos sozinhos a sermos          

letrados. Esse processo é, na verdade, vinculado às práticas sociais. Como todos os             

processos de ensinar, aprender, vivenciar, nós aprendemos de forma coletiva, social. 

 

Um ponto contestável dessa definição diz respeito à dimensão do “aprender”, uma vez que ela               
implica que as participações nas práticas letradas se dão sempre da           
mesma maneira, quando, a nosso ver, há diferentes formas de          
participação nas práticas; os indivíduos podem assumir diferentes        
papéis, uns podem ter maior autonomia do que outros etc. Também           
não é adequado, segundo nosso ponto de vista, dizer que se “aprende”            
o letramento, ou as práticas de letramento, pois “aprender” pode          
pressupor o conhecimento de todos os aspectos e etapas que envolvem           
as práticas, com uma visão equivocada de completude. Se “aprender”          
não pressupuser ter pleno conhecimento de tudo o que envolve a           
prática social. [...] (KLEIMAN; ASSIS, 2016, p. 38). 

 

Assim como aprender supõe que o indivíduo possua um conhecimento acerca de            

práticas sociais específicas, nem sempre existe uma percepçãosobre isso. Por isso, no            

capítulo anterior, enfatizou-se que os sujeitos estão no processo de letramento na e para              

a prática social. Street (2013) critica a ideia de que o desenvolvimento intelectual do              

sujeito seja algo individual, autônomo e, ao mesmo tempo, genérico. Além disso, diante             

dessa perspectiva, não há como dizer o letramento somente como fórmula, como receita             

de bolo, pois não há neutralidade. O letramento ideológico, aqui defendido, está ligado a              

um conhecimento em que a utilização da leitura e da escrita conseguem ser             

desenvolvidas dentro das esferas discursivas. 

É nesse sentido que, na perspectiva ideológica, começam a surgir adjetivos           

ligados à palavra letramento: como digital e acadêmico. Essas ramificações, segundo           

Kleiman (2016),estão associadas à prática e aos eventos de letramentos, associados a            

questões de linguagem. 

Diante dos letramentos, destacaremos, neste trabalho, o letramento digital, pois          

compreendemos que a escrita acadêmica exige a utilização de recursos digitais. Como            

forma de conceituar letramento digital, Rodrigues (2014, p. 120) aponta que 
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Nesse contexto, é possível apontar outras especificações de letramento, tais como o letramento             

digital, ou seja, “[...] um certo estado ou condição que adquirem os            
que se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de           
leitura e de escrita na tela, diferente do estado ou condição – do             
letramento – dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel”             
(SOARES, 2002, p. 151, grifos do autor)”. 

 

É notório que, com as novas tecnologias e com tantos recursos disponíveis, o             

que antes era escrito no papel passa a ser digitado, pois os dispositivos também              

mudaram. Essas transformações não são tão simples, já que a língua muda, os usos da               

língua mudam, assim como o uso das tecnologias.Porém, isso não minimiza a discussão             

sobre as formas desiguais de acesso às tecnologias nem sobre as formas desiguais de              

ensinar-aprender no espaço escolar e não escolar. 

As redes sociais,na atualidade, tornaram-se ferramentas não só para manter e           

estreitar relacionamentos, mas também para compartilhar saberes. Fiad e Miranda          

(2014), ao realizarem uma pesquisa a respeito dos letramentos acadêmicos e digitais no             

curso de Letras de uma universidade federal, constataram que“a metade dos alunos, no             

espaço para comentários, manifestou o uso do Facebook para interações com os colegas             

e compartilhamento de materiais” (FIAD, MIRANDA, 2014, p.42). 

Sabe-se que as redes sociais não se restringem ao Facebook. Ferramentas como            

WhatsApp e Youtubefacilitaram o processo de letramento digital, pois é mais fácil uma             

pessoa que já compreende e sabe utilizar os acessos tecnológicos, construir um            

pensamento crítico e analítico dos meios digitais durante sua formação. 

Essa utilização de tecnologias não se limita às redes sociais. A utilização de             

ferramentas como Word, Power Point e Excel durante o curso de graduação é             

fundamental. Outra questão relevante é que saber utilizar e fazer uso das tecnologias             

não minimiza as reais necessidades de ensinar, tanto na escola, quanto na universidade,             

o uso crítico e reflexivo dessas ferramentas. Somente a utilização das tecnologias não             

garante o letramento digital.  

Diante de tantas possibilidades que os meios digitais apresentam, há de           

considerar que os seus usos não são neutros. Neles, há intencionalidades. As tecnologias             

auxiliam os seres humanos no modo de comunicar e transmitir informações, mas, junto             
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com essa comunicação instantânea,surgem também as Fake News (notícias falsas), que           

encontram espaço quando o pensamento crítico e analítico falta. 

Dessa forma, confirmando essa predisposição ao processo de letramento         

digital,Fiad e Miranda (2014, p. 35-36) afirmam que: 

 

Entre as características mais destacadas estão descrição de habilidades e competências           
específicas que seriam necessárias a todos para que informações no          
meio digital sejam encontradas e gerenciadas; habilidades já        
conhecidas pelos indivíduos; relação com outros tipos de letramentos;         
consciência sobre transformações em práticas no meio digital;        
avaliação da informação, uso – ou melhor, diversas possibilidades de          
uso – da informação, entre outras. 

 

Além disso, os estudantes também conseguem sanar dúvidas da escrita          

acadêmica, como por exemplo a formatação dos textos, entre uma infinidade de            

possibilidades para produzir textos.  

Durante o processo de formação docente, no âmbito universitário, o estudante,           

muitas das vezes, se sente mais confortável em buscar recursos com pessoas próximas,             

colegas de classe, considerando a linguagem técnica dos manuais da ABNT, a distância             

entre ele e o professor universitário e as relações hierárquicas e de poder (FIAD,              

MIRANDA, 2014). 

A esfera acadêmica e suas demandas, muitas das vezes,são excludentes no           

quesito permanência e acolhimento dos estudantes. De acordo com Kleiman (2016), os            

processos de letramentos acadêmicos, as práticas de escrita e leitura dos gêneros            

solicitados, as construções de sentidos, o pertencimento ao espaço universitário e as            

novas construções de conhecimento são fundamentais nesse processo. Ou seja, modos           

de ler, escrever, falar, se comportar nas configurações próprias da esfera acadêmica é             

um tipo de letramento. 

Nesse contexto, a escrita acadêmica e as relações sociais na universidade           

remetem aos estudantes algumas apreciações valorativas. Dessa forma, destacamos         

alguns memes de usuários das redes sociais sobre a escrita acadêmica, ligada            

diretamente ao letramento digital.  
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Figura 1: Escrita acadêmica é muito tóxica 
Fonte: Twitter (2019a) 

 

Na Figura 1, é notório o desabafo da estudante, alegando que considera muito             

tóxico ter que referenciar exatamente tudo que ela considera importante. É inegável que             

outras pessoas já tenham estudado tal temática e não se devem desmerecer os trabalhos              

anteriores. Diante disso, Sobral e Giacomelli (2016) afirmam que  

 
Criamos enunciados únicos a partir de outros enunciados e usamos palavras e frases não              

como vindos de gramáticas ou dicionários, mas a partir de seu           
uso em enunciados concretos, reais, ditos por alguém em algum          
momento e lugar a alguém com uma dada intencionalidade,         
carregados de valor, de valoração.(SOBRAL; GIACOMELLI,      
2016, p. 1079). 

 

Dessa forma, toda nova escrita acompanha a construção de uma nova           

perspectiva, valores e saberes. Cada sujeito tem sua história, suas experiências, seus            

conhecimentos, para além dos espaços universitários, e todas essas vivências são           

somadasà leiturae à produção crítica, portanto intencional, de textos. 

Santos (2016, p. 223), em suas pesquisas sobre referências em trabalhos           

monográficos no Brasil e em Portugal, revela que 
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[...] vale dizer que as boas citações, as boas escritas de pesquisa, são, em alguma medida,                
dependentes da ampliação da biblioteca de referência dos estudantes e,          
da mesma forma, do acervo conceitual e terminológico que podem ser           
evocados em atividades de citação escrita ou oral. Sem essa condição,           
parece-nos que exigir dos estudantes de graduação ou das licenciaturas          
outro padrão de referência, além da citação, é uma tarefa inútil.           
(SANTOS, 2016, p. 223). 

 

Dessa forma, os trabalhos monográficos realmente não seriam totalmente         

autorais, o que traz à superfície a discussão sobre as citações e a ampliação do repertório                

de leituras dos estudantes. Freire (1981, p 1), no texto Considerações em torno do ato               

de estudar, se refere às bibliografias como “uma intenção fundamental de quem a             

elabora: a de atender ou de despertar o desejo de aprofundar conhecimentos naqueles ou              

naquelas a quem é proposta”. Diante disso, ele prossegue afirmando que essas            

bibliografias devem despertar o desejo e o desafio de quem escreve e, se assim não               

fazem, há algo errado. O ato de estudar deve fornecer ao estudante ferramentas que              

propiciem criar e recriar ideias e não apenas consumi-las. 

Nas Figuras 2 e 3, a seguir, é perceptível uma problemática similar: o sentimento              

de analfabetismo, de não possuir competência comunicativa para a leitura e a escrita             

acadêmica. 

 

 

Figura 2: Resumo da minha vida acadêmica 
Fonte: Twitter (2019b) 
 



32 
 

 

Figura 3: A própria analfabeta funcional 
Fonte: Twitter (2019c) 
 

Esses estudantes parecem compreender alfabetização e letramento de formas         

distintas. Para eles, a alfabetização e o letramento seriam opostos, pois a primeira seria a               

decodificação, a aplicação e a apreensão de uma técnica de leitura e escrita. De acordo               

com levantamento bibliográfico feito para o presente trabalho os conceitos de           

letramento abarcam um processo que permite aos sujeitos uma visão crítica da leitura e              

escrita, muito além de uma maneira de fazer.  

Fazendo uma crítica ao papel do professor universitário e à responsabilidade da            

comunidade acadêmica, Kersch (2014, p. 55) defende que: 

 

O termo letramento tem integrado a produção científica brasileira [...],mostrando nossa           
ineficiência em ensinar nossos alunos a ler e escrever, capacitando-os          
para, por meio da leitura e da escrita, participarem das diversas           
práticas sociais que requerem esses conhecimentos.(KERSCH, 2014,       
p.55). 

 

Dessa forma, constata-se a necessidade de se debater essa problemática com os            

professores universitários, em especial com os que atuam nos cursos de formação de             

professores, pois estes trabalharão como agentes de letramento na escola.Rodrigues e           

Rangel (2018) revelam dois pontos importantes a partir de pesquisa elaborada com            

licenciandos da pedagogia. A primeira seria que os textos elaborados pelos estudantes            
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somente são corrigidos pelo professor universitário – quando são corrigidos. E a            

segunda, além de geralmente não existir uma possibilidade de reescrita, essas produções            

são para a atribuição de nota. É, portanto, compreensível que as apreciações valorativas             

dos estudantes reflitam insegurança. 

Na Figura 4, há uma paródia de uma música clássica cristã, nomeada Noites             

traiçoeiras, em que se comparam as noites traiçoeiras com os professores traiçoeiros,            

em razão da quantidade de conteúdo e da forma cobrá-la. 

 

 

Figura 4: Monstro da garrafa d’água 
Fonte: Twitter (2019d) 

 

Existem as “dimensões escondidas” (STREET, 2010)que acarretam insegurança        

nos estudantes.Fiad e Miranda (2014, p. 37) explicam: 

 

Com efeito, é admitindo a existência de “dimensões escondidas”         
(STREET, 2010) entre as solicitações dos professores e a         
compreensão dos estudantes universitários na academia – que resulta,         
muitas vezes, segundo os docentes de nível superior, em “fracassos”          
nas práticas de leitura e escrita dos graduandos.(FIAD; MIRANDA,         
2014, p. 37). 

 

Diversos estudos, como por exemplo o de Rodrigues e Rangel (2018), assim            

como as falas dos estudantes da disciplina analisada, revelam que, muitas vezes, o             

professor solicita, por exemplo, um artigo, mas o que ele queria era um resumo. São               

essas dimensões escondidas que causam ainda mais insegurança aos alunos e parecem            

revelar aos professores que os discentes não estão aptos à academia.  
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Pode-se perceber, da Figura 1 a 4, que,no processo de escrita acadêmica, os             

estudantes se sentem “analfabetos”. A escolha lexical, como os termos “tóxico”           

e“inseguro” demonstram um sentimento de frustração diante da escrita e da leitura de             

gêneros discursivos acadêmicos. As apreciações valorativas desses estudantes, em         

diálogo ininterrupto com os seus pares que vivenciam experiências equivalentes de           

leitura, escrita, fala e escuta de textos acadêmicos.  

A escrita não deveria ser entendida como um produto final, mas sim parte de um               

processo contínuo, quiçá infindável. Ratificando essa afirmativa, Fiad e Miranda (2014,           

p. 36-37) reiteram: 

 

Logo, as práticas de escrita acadêmicas não podem ser tratadas como atividades que se encerram               
em si, independentemente, do contexto em que se insiram, visto que           
são parte de um todo complexo no qual os enunciados relacionam-se a            
anteriores e projetam réplicas posteriores, em processo contínuo e         
interminável. 

 

Para as produções de gêneros discursivos acadêmicos, utilizam-se,        

frequentemente, recursos e ferramentas digitais, mas a compreensão de letramento          

digital está para além de saber utilizá-los.Assim como o letramento, no seu sentido mais              

amplo, o letramento digital compreende a utilização crítica desses veículos. Para Freitas            

(2010), “tornar-se digitalmente letrado significa aprender um novo tipo de discurso e,            

por vezes, assemelha-se até a aprender outra língua”.  

O processo de letramento digital possui semelhança com outras formas de           

letramento. No entanto, além de ser um ambiente de leitura, escrita, fala e escuta, é um                

espaço que exige um desenvolvimento de habilidades para o manuseio dessa           

ferramenta, nunca de forma neutra. 

Diante disso, Kleiman e Assis (2016) enfatizam que o conceito de letramento            

acadêmico 

 

[...] esclarece certas especificidades das práticas acadêmicas de uso da escrita, tais como a              
construção de sentidos, identidades, poder e autoridade, enfatizando        
que o que é considerado conhecimento construído e validado depende          
da área de conhecimento e dos contextos acadêmicos particulares nos          
quais tal conhecimento circula. (KLEIMAN; ASSIS, 2016, p. 48) 

 



35 
 

Não é necessário só compreender os conceitos que circulam, mas saber           

elaborá-los e reconstruí-los, ressignificando o texto e a aprendizagem no processo de            

transformação dos conteúdos. Partindo da perspectiva de que os letramentos acadêmicos           

e os digitais ocorrem de forma indissociável, não se pode negar que as tecnologias              

digitais de informação e comunicação (TDIC) fazem parte das práticas sociais           

universitárias.  

 

Assim, somos instigados, pois, a pensar a relação entre o “local” (práticas sociais em contextos               
específicos) e o “distante” (globalização, relações de poder) em         
relação às TDIC não dicotomicamente, mas dialogicamente,       
realizando união de perspectivas (letramentos acadêmicos e       
letramentos digitais) que consideram letramentos como práticas       
sociais. (FIAD; MIRANDA, 2014, p. 36).  

 

Dessa forma, compreende-se que esses letramentos – o acadêmico e o digital –             

exigem saberes mais gerais e mais específicos, porque situados. As práticas sociais são,             

afinal, desenvolvidas em situações mediatas e imediatas. Os letramentos ocorrem nessas           

práticas e é inegável que uma orientação adequada de um professor seja fundamental             

nesse processo, assim como a experiência com as práticas letradas acadêmicas, como a             

inserção em projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.2 Formação e Letramentos Docentes 

 

Existem marcas que a educação escolar deixa na vida de todo sujeito,            

principalmente quando chega à graduação e escolhe a docência como carreira           

profissional. Em grande parte das escolas, aprendemos a sua mecânica: a reprodução            

dos conhecimentos produzidos coletivamente, que foram considerados saberes        

legítimos, deslegitimando os saberes das classes populares. Sendo assim, Soares (2017,           

p. 11) afirma que 

 
[...] o conflito entre a linguagem de uma escola histórica e socialmente criada para atender às                

camadas privilegiadas, cujos padrões linguísticos essa escola usa e         
quer ver usado, e a linguagem das camadas populares, que ela censura            
e estigmatiza, é uma das principais causas do fracasso dos alunos           
pertencentes a camadas populares, na aquisição do saber escolar.         
(SOARES, 2017, p. 11). 
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Essa educação bancária (FREIRE, 2015), que desconsidera outros        

saberes,compromete a possibilidade de se utilizar a escrita como forma de expressão            

autônoma e autoral. Por isso, é tão importante a formação do professor não como um               

fazedor detextos acadêmicos, mas como um produtor e compartilhador de saberes que            

refletem a sua práxis. 

No processo de formação, espera-se que os professores busquem desenvolver          

umavisão de mundo crítica sobre a condição de ser letrado. Para Kleiman (2008, p.              

490), 

 

Uma das importantes motivações que propiciam a emergência de uma nova perspectiva para os              
estudos sobre a formação do professor é o questionamento, na mídia,           
nas secretarias de educação e até na própria universidade, não somente           
sobre a capacidade do docente para ensinar a ler, escrever ou analisar            
um texto [...]. 

 

Mas é exatamente esse desenvolvimento que possibilita uma maior capacidade          

dos seus processos de letramentos. Sendo assim, os professores, em processo de            

formação inicial e continuada, reconhecendo-seem processo de letramento,constroem        

sua autonomia e identidade, fortalecendo-se como sujeito e como ser atuante na            

sociedade. “Daí a importância de, nas práticas de letramento acadêmico, seja em            

contexto de formação inicial ou continuada, trabalhar para o professor construir essa            

autonomia, para ele encontrar sua própria voz e se constituir como agente de             

letramento” (KLEIMAN; ASSIS, 2016, p. 51). 

Para além disso, uma das “falhas” da formação docente no Ensino Superior é             

que se coloca “a escola como a grande vilã responsável por não ampliar as esferas de                

atividades e práticas de letramentos de seus estudantes” (FIAD; MIRANDA, 2014, p.            

33). A escola não é a “grande vilã” dos estudantes. É tarefa da comunidade acadêmica               

ensinar-lhesos letramentos, que são situados, a fim de que seja possível construir sua             

autonomia, seu letramento acadêmico e digital, sua competência comunicativa para os           

eventos de letramento de esferas discursivas atinentes à sua formação. Dessa forma, é             

necessário compreender o conceito de esfera. 
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Adotar o conceito de esfera na compreensão e definição das práticas           
de letramento implica considerar de que maneira o tempo e lugar           
históricos em que são produzidos os enunciados, os participantes e as           
relações sociais que mantêm entre si e os gêneros utilizados na           
interação se articulam na produção de significados no interior dessas          
práticas. (KLEIMAN; ASSIS, 2016, p. 41). 

 

Observar o espaço e o tempo, sócio-histórico, dos sujeitos e suas diferentes            

maneiras de comunicar e interagir nas relações sociais, é considerar e entender as             

múltiplas esferas discursivas que estão imbricadas nas práticas cotidianas desses          

indivíduos.  

No quesito letramento acadêmico na formação de professores, Lima, Santos e           

Maior (2014, p. 121), ao tratarem da monografia, explicam que “No curso de formação              

de professores, por exemplo, esse trabalho de conclusão pode revelar se as orientações             

(teóricas, metodológica, dialógicas) adotadas correspondem ou não a uma perspectiva          

de letramento na formação do professor reflexivo e responsivo”. Os letramentos na            

formação do professor ocorrem durante toda a trajetória acadêmica. Uma orientação           

somente no final, para a escrita da monografia, por exemplo, exigência para a conclusão              

de alguns cursos, pode acarretar um certo déficit na formação, na potencialidade crítica             

e reflexiva. Além disso, sabemos que não são todos os cursos que possuem essa              

exigência, como ocorre no curso de Letras da UFF. O fato de não haver monografia em                

determinados cursos implica a não experiência de vivenciar, de forma intensa e            

profunda, a escrita e a leitura acadêmica, que são fundamentais no processo de             

letramento acadêmico e na formação desses profissionais como pesquisadores. 

Então outra questão que facilita a vida do licenciando é a sua inserção em grupos               

de estudos, programas e projetos, como o de Iniciação Científica e o de Iniciação à               

Docência. A experiência nessas microesferas discursivas facilita a formação e a imersão            

nos processos de letramentos acadêmicos, pois é nesses espaços que os estudantes            

conseguem ter um contato mais aprofundado com a pesquisa, a investigação, a leitura e              

a escrita de textos acadêmicos sob orientação de professores mais experientes. 

A investigação e o questionamento são fundamentais na vida do estudante. Com            

essa visão, Geraldi (2010, p.95) afirma que “O ensino do futuro não estará lastreado nas               

respostas, mas nas perguntas. Aprender a formulá-las é essencial”. E, dessa forma,            
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ratifica a importância de criar, na identidade do professor, essa característica da            

investigação.  

É corriqueiro que os alunos expressem suas dificuldades com a escrita           

acadêmica em uma perspectiva de domínio técnico, como se bastasse conhecer a fundo             

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) durante a           

graduação.Em pesquisa sobre escrita acadêmica, Ramos e Espeiorin (2009, p. 244)           

entrevistaram David Russell, segundo o qual: 

 
Descobri, trabalhando com outros, que os critérios que eu tinha, nunca           
haviam sido articulados por mim. Eu simplesmente supunha que os          
alunos saberiam o que eu valorizava e avaliava. Percebi que os alunos            
não conseguem ler meu pensamento. Eles não sabem quais são minhas           
expectativas e porque eu as tenho [...]. 

 

Percebe-se que essas exemplificações explicitam as dimensões escondidas, que         

circulam entre o que o professor solicita e o que os alunos compreendem. Street (2010),               

a partir de suas pesquisas, diz que essas lacunas de compreensão e comunicação entre              

docentee discente, “permanecem ‘escondidas’ quando os alunos recebem orientação         

sobre aquilo que escrevem” (STREET, 2010, p. 554). 

Acontece que diversos alunos das licenciaturas não têm disponíveis disciplinas          

que proponham a aprendizagem da escrita e da leitura acadêmica, ainda que isso não              

resolva a problemática. Uma disciplina só não dá conta dessas questões. É necessário             

que todo o corpo docente da esfera universitária compreenda que tanto eles quantos os              

discentes estão em processos de letramentos. Para os professores com doutorado,           

pós-doutorado e demais especializações, há um maior domínio da escrita e da leitura             

acadêmica. A ajuda de todos os professores na leitura e elaboração de textos, e não               

somente o auxílio daqueles que ministram aulas de Língua Portuguesa, é fundamental            

na vida do estudante universitário. Assim como é necessária uma comunidade inteira            

para educar uma criança, como descrito pelo Estatuto da Criança e Adolescente            

(BRASIL, 1990), se faz urgente uma prática de todo corpo universitário referente aos             

letramentos dos estudantes. 

Pode-se citar o exemplo dos estudantes de Pedagogia da Faculdade de Educação            

da Universidade Federal Fluminense (FEUFF), os quais solicitaram uma disciplina que           



39 
 
abordasse os desafios vivenciados na leitura e na escrita de textos acadêmicos. Essas             

defasagens geram uma série de problemáticas na formação profissional e intelectual           

desses sujeitos.  

A partir de uma conversa com a Coordenadora do curso de Pedagogia da UFF, a               

Professora Dr.ª Walcéa Alves , que aceitou colaborar com esta pesquisa, constatou-se a            1

que há elementos no processo de formação que apontam para a necessidade da             

realização de um trabalho voltado para estudantes que extrapolaram o tempo de            

formação na universidade, estando eles no 14° período. Quando passa esse tempo, os             

estudantes recebem avisos pelo sistema IDUFF de que podem ser desligados da            

universidade.  

Diante dessa demanda, ou seja, da procurados discentes por informações e           

soluções para que fosse possível a conclusão do curso e da constatação, via             

acompanhamento de dados do curso constantes no sistema IDUFF, de um número            

considerável de estudantes em retenção curricular, o colegiado do Curso de Pedagogia            

deliberou uma Comissão Permanente de Estudos e Análise de Retenção do Fluxo            

Curricular do curso de Pedagogia, formada por docentes, técnicos e estudantes. Foi feito             

um levantamento do quantitativo de estudantes que estavam em retenção, ou seja,            

alunos que estavam cursando do 15.º período em diante e aqueles que estavam entre o               

10.ºeo 14.º período, considerando que o curso de pedagogia, de acordo com o Projeto              

Pedagógico do Curso, tem 9 períodos.  

Após as análises dos dados obtidos pelo sistema da UFF (IDUFF), a comissão             

marcou encontros com os estudantes que estavam na Universidade há 15 períodos ou             

mais, a fim de ouvir, dialogar e conhecer as problemáticas apresentadas, inclusive as             

razões para a existência da retenção, e suas possíveis soluções. Para além dos dados do               

sistema, a comissão observou, com base nas falas dos estudantes, que o componente que              

mais retém é a monografia. Em outras palavras, muitos estudantes concluem todas as             

disciplinas obrigatórias, eletivas e optativas, porém não conseguem concluir o trabalho           

monográfico. 

1No dia 19 de novembro de 2019, entrei em contato com a coordenadora do curso para obter informações                  
sobre as questões tratadas neste trabalho e, no mesmo dia, fizemos essa conversa online através da rede                 
social - WhatsApp.  
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De acordo com os estudantes ouvidos pela comissão, o problema de concluir a             

monografia surge na dificuldade na escrita, fazendo uso de uma linguagem           

academicamente adequada. A Prof.ª Dr.ª Walcéa Alves revelou que esses processos da            

escrita são extremamente difíceis para esses estudantes, tanto pela pressão externa           

quanto pela interna por ter de escrever autonomamente, com autoria e apropriação            

subjetivada da linguagem própria a essa esfera discursiva. 

O uso da língua e os modos de interação são situados, dependentes da situação              

mediata e imediata. Em cada esfera discursiva, na qual o sujeito interage, lhe é              

solicitada uma adequação linguística. 

Frente às demandas apresentadas, a comissão indicou a importância de que fosse            

realizado um trabalho no curso que abrangesse estratégias que atendessem a           

necessidade dos estudantes de ampliarem suas possibilidades e potencialidades de          

escrita. Diante disso, a comissão indicou que fosse criada a oferta de uma disciplina              

sobre letramento acadêmico, de forma a possibilitar aos estudantes uma ampliação do            

conhecimento sobre os gêneros discursivos que circundam o seu processo formativo no            

contexto acadêmico, assim como ampliar a possibilidade de escrita e criação.           

Importante pontuar que somente uma disciplina não resolve essas demandas, no entanto            

aponta caminhos e amplia horizontes. 

O ensino-aprendizagem do letramento acadêmico ocorre na mediação dos         

saberes, na apresentação dos variados gêneros acadêmicos e no auxílio da produção de             

textos que atendam às exigências dessa esfera, tendo em vista que esse espaço é novo               

para o estudante.  

A comissão, refletindo sobre as análises e os relatos e conhecendo o trabalho da              

Prof.ª Dr.ª Jéssica Rodrigues, que estuda o tema, acreditou que essa disciplina poderia             

ser um potencial para auxiliar os estudantes do curso a conseguirem escrever e             

concluírem a monografia, aproximando-os dos gêneros discursivos acadêmicos, como         

fichamentos e resenhas,e com eles ganhando intimidade. Para além das aproximações e            

exigências da escrita acadêmica, essa disciplina, no ponto de vista da comissão, poderia             

facilitar a inclusão nessa esfera de uso da língua. 

Nesse momento, a Prof.ª Jéssica Rodrigues apresentou a proposta aos parceiros           

do Grupo de Estudos em Leitura e Escrita Acadêmica (GEPLEA) e do programa de              
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extensão Laboratório de Letramentos Acadêmicos (LabLA), iniciativas por ela criadas.          

Por essa razão, a pesquisadora apresentou uma ementa da disciplina Leitura e Produção             

de Textos Acadêmicos, por ela produzida anteriormente, aos membros do GEPLEA e            

do LabLA e propôs seu oferecimento coletivo, organizado em módulos, como disciplina            

optativa de 60 horas. Como não havia tempo suficiente para a criação da disciplina e               

oferecimento no rol do curso de Pedagogia, a professora ofereceu a disciplina Tópicos             

Especiais em Língua Portuguesa: Conteúdo e Método, cuja ementa é aberta.  

Compreendendo que compomos também esse processo de formação e         

letramento acadêmico, recordamo-nos dos primeiros semestres, quando as diferenças         

das histórias de letramento são mais nítidas. Como eu fui a primeira pessoa da família a                

entrar em uma universidade pública,apresentava um desconhecimento sobre muitas         

práticas acadêmicas, inclusive não sabia nem da existência de grupos de pesquisas. Em             

vários momentos, senti um certo desespero, uma frustração por não corresponder           

exatamente às expectativas dos docentes, pois realmente não entendia as relações           

hierárquicas, ideológicas e de poder que atravessam a esfera acadêmica.Uma          

companheira de curso me ajudou nesse processo, assim como ocorre com vários outros             

estudantes que não veem a universidade como lugar de acolhimento nem de            

pertencimento. 

 

O letramento acadêmico (academicliteracy), então, admite “que há usos específicos da escrita            
no contexto acadêmico, usos que diferem de outros contextos,         
inclusive de outros contextos de ensino” (FIAD, 2011, p. 362) e           
adquire valor e importância à medida que busca, por meio de suas            
pesquisas, compreender o frequente conflito que emerge quando        
estudantes com diferentes formações escolares, de etnias e classes         
sociais distintas convivem no ensino superior e são solicitados a          
produzirem diferentes gêneros – alguns, inclusive, não familiares – e          
não correspondem às expectativas de seus professores. [...] Entre as          
características mais destacadas estão descrição de habilidades e        
competências específicas que seriam necessárias a todos para que         
informações no meio digital sejam encontradas e gerenciadas;        
correlação com habilidades já conhecidas pelos indivíduos; relação        
com outros tipos de letramentos; consciência sobre transformações em         
práticas no meio digital; avaliação da informação, uso – ou melhor,           
diversas possibilidades de uso – da informação, entre outras. (FIAD;          
MIRANDA, 2014, p. 34-36). 
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Na sala de aula, nesse caso, especificamente dentro da universidade, os sujeitos            

que estão no processo de aprendizagem não são homogêneos, pois cada um possui sua              

história escolar e de vida, suas experiências. Dessa maneira, quando há alguma            

solicitação de trabalho, cada um fazdessa informação aquilo que compreende, pondo-a           

em prática em consonância com aquilo que já vivenciou em sua história de letramento.              

Dessa forma, “a leitura de mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989) e é um                

elo na cadeia de comunicação discursiva, como enunciado. 

Nesse contexto, as práticas acadêmicas para os professores universitários         

experientes é algo que está enraizado no seu cotidiano. Sendo assim, muitas vezes, a              

relação acadêmica com o aluno se torna distanciada. Para Fiad e Miranda (2014, p. 37), 

 

[...] as relações de poder que se dão nele: relações professor-aluno, professor-professor,            
aluno-aluno, professor-aluno-instituição, professor-aluno-comunidade   
científica, aluno-futura prática docente, professor-aluno-TDIC,     
professor-aluno-sociedade, entre outras, sendo que todas elas são        
permeadas por relações de poder (GEE, 2001). (FIAD; MIRANDA,         
2014, p. 37). 

 

Além disso, a atividade acadêmica faz parte de um todo, na sua complexidade,             

no seu mais amplo contexto social, e não restritamente no espaço acadêmico. A partir              

dessa visão, é possível perceber que, em espaços como a sala de aula, o reflexo dessa                

aprendizagem refletirá na vida dos docentes e discentes. 

 

Logo, as práticas de escrita acadêmicas não podem ser tratadas como atividades que se encerram               
em si, independentemente, do contexto em que se insiram, visto que           
são parte de um todo complexo no qual os enunciados relacionam-se a            
anteriores e projetam réplicas posteriores, em processo contínuo e         
interminável. (FIAD; MIRANDA, 2014, p. 36-37). 

 

Diante dessa perspectiva, a excelência na formação do professor se reflete           

totalmente na formação dos estudantes com os quais dialogará, uma formação para além             

dos muros da escola, buscando potenciar as diversas leituras de mundo, as formas de              

comunicação, nas mais diferentes esferas discursivas. 

“Por mais relevante que seja a teoria adotada, o trabalho docente envolve,            

acreditamos, uma outra dimensão: a social e agentiva, voltada para a ação, pela             
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linguagem, na prática social” (KLEIMAN, 2008, p. 21).Por exemplo, se o professor            

sugerir para os alunos a escrita de um e-mail solicitando e exigindo do poder público               

medidas para sanar um problema, será precisa desenvolver um trabalho que não se             

restrinja à estrutura do texto. Ele precisa reconhecer o gênero discursivo enquanto tal e,              

obviamente, saber usar a ferramenta, nesse caso o computador. 

O professor pesquisador também precisa ter acesso a recursos das TIDC para            

produzir os textos acadêmicos solicitados. 

 

Nesse sentido, é preciso reconhecer que várias práticas acadêmicas perpassam o uso das TDIC –               
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – seja como         
ferramentas para desenvolvimento do trabalho (computadores para       
escrever textos, internet para consulta a obras e pesquisas, conversas          
em chats para desenvolvimento de trabalhos coletivos, entre outros) ou          
como objetos produzidos em si: há vários professores universitários         
que solicitam aos graduandos a produção de vídeos, apresentações em          
meios digitais, materiais multimodais e multimidiáticos. (FIAD;       
MIRANDA, 2014, p.34-35) 

 

Entender as TDIC na atualidade, assim como o hábito de leitura e escrita             

acadêmica,é compreender sua inserção nos mais diversos contextos e em suas           

dimensõesculturais, políticas e históricas, levando em conta as tramitações nas vidas dos            

sujeitos e nas esferas discursivas, como é a acadêmica. Torna-se, em síntese, o processo              

de letramento um fato histórico-social. 

Os letramentos acadêmicos e os letramentos digitais são indissociáveis na          

atualidade. Assim como se aprende a ler, lendo, a escrever, escrevendo, para além do              

conceito de alfabetização, esses letramentos permeiam a formação do sujeito, a           

formação do professor pesquisador. 

Durante a formação docente, nos cursos de licenciatura da UFF, existem           

disciplinas de prática e pesquisa educativa, conhecidas como PPE, as quais objetivam            

levar os futuros docentes ao campo de atuação, para analisar, de forma crítica e              

reflexiva, e criar estratégias e recursos para as práticas na sala de aula. Isso faz com que                 

os estudantes possuam uma bagagem cultural e de experiências inenarráveis e ricas,            

fomentando a práxis investida. 

Os desafios que surgem dentro da sala de aula, por meio da relação professor e               

aluno, proporcionam ao educador experiências com as questões trazidas pelos          
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estudantes de como fazer algo, até empecilhos burocráticos dentro da escola, como uma             

não autorização para uma saída ou a falta de material. O professor pesquisador dialoga              

com a realidade e busca, na medida do possível, o não distanciamento entre teoria e               

prática. Ou seja, consegue refletir e analisar, criar e recriar, embasado em teorias, as              

suas práticas. 

No texto Os conceitos de professor pesquisador e reflexivo: perspectiva do           

trabalho docente, Fagundes (2016) alega que ser um educador reflexivo não é uma             

tarefa fácil, requer estudo contínuo, análise crítica de si e do meio em que vive, além de                 

buscar ensinar mostrando caminhos e não depositando conteúdos, como se só houvesse            

uma maneira única e correta forma de ensinar/aprender e de compreender o mundo. Não              

é simplesmente usando ferramentas tecnológicas que o educador encontra o caminho,           

existe a necessidade de refletir sobre suas práticas e suas metodologias e compreender             

os usos das tecnologias no espaço-tempo. 

A formação docente está intrinsecamente relacionada à prática pedagógica. Os          

letramentos digitais são considerados importantes no processo de ensino, assim como a            

inovação na prática pedagógica que atende às especificidades e às interações dos            

sujeitos. Para tanto, é necessário apostar na formação inicial e continuada dos            

professores pesquisadores. 
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para responder à questão de estudo “Quais são as principais dificuldades dos            

licenciandos de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, Campus Gragoatá,         

vivenciadas no entrecruzamento do letramento acadêmico e do letramento digital,          

considerando as práticas de ler-escrever textos dessa esfera, segundo suas próprias           

apreciações valorativas sobre o tema?”, escolhemos o caminho da pesquisa-ação, que           

permite a intervenção do pesquisador na problemática estudada e a possibilidade de            

refletir criticamente sobre o assunto. 

Dentre as variáveis probabilidades de metodologia, a pesquisa-ação foi escolhida          

pelo fato de ser um método que possui uma estrutura sólida e, ao mesmo tempo, fluida                

no desenvolvimento dainvestigação. Como uma descrição do processo que ocorre na           

pesquisa-ação, Tripp (2005, p. 446) revela que “a solução de problemas começa com a              

identificação do problema, o planejamento de uma solução, sua implementação, seu           

monitoramento e a avaliação da problemática”. 

Como é possível observar, a pesquisa-ação não tem como base somente a            

observação e a análise do objeto estudado. O ciclo exige planejamento, realização,            

descrição e avaliação. Além disso, o pesquisador se torna parte também da pesquisa,             

pois está inserido nesse processo de formação e compreende não só os sujeitos como              

objeto de estudo, mas também se enxerga como sujeito ativo e participante, como objeto              

e pesquisador, entendendo a necessidade dos avanços a respeito dos letramentos           

acadêmicos e digitais.  

Outro ponto são as características da pesquisa-ação, Tripp (2005) descreve, em           

uma tabela comparativa com outros métodos, como sendo “inovadora, contínua,          

proativa estrategicamente, participativa, problematizada, documentada”. É relevante       

ressaltar que, em nenhuma pesquisa existe neutralidade, todos nós estamos formados de            

valores, morais, costumes, formas de ver a vida e conduzi-la. Todos os processos, sendo              

a pesquisa-ação ou outros tipos de pesquisa, possuem intenções, intencionalidades.          

Nesse caminho teórico-metodológico escolhido, priorizamos as experiências, as        
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histórias de letramento e os teóricos que nos conduzem, além de buscarmos uma             

transformação nas nossas práticas como discentes e docentes, por isso como práxis. 

Como narrado anteriormente, o contexto da criação da disciplina sobre          

letramento acadêmico foi o pedido da coordenação do curso de Pedagogia da FEUFF à              

Prof.ª Jéssica Rodrigues, que orienta este trabalho, para a oferta de disciplina optativa             

que abordasse a escrita de gêneros acadêmicos, com foco na produção do trabalho             

monográfico, em razão das demandas dos alunos que estavam em retenção no curso. 

Durante o segundo período deste ano (2019.2), matriculei-me na disciplina afim           

de me aprofundar e conhecer mais a respeito das práticas letradas da esfera acadêmica,              

fazendo do espaço-tempo dessa disciplina o meu campo de pesquisa. Por meio de uma              

conversa com minha orientadora, foi-me concedida a autorização para a observação           

participante, como estudante, o que iria ao encontro da perspectiva da pesquisa-ação.O            

desenvolvimento da pesquisa se baseou no propósito de acompanhar esses estudantes           

durante o processo de formação, de letramentos, diante desses gêneros acadêmicos           

fundamentais para a vida do universitário.  

Durante as aulas, o caderno de campo foi usado para anotações sobre as minhas              

observações, inclusive sobre falas das estudantes em interação, dentre as quais eu me             

incluo, numa perspectiva dialógica, lançando meu olhar sobre as apreciações valorativas           

naquele espaço produzidas. Também foi usado para anotar as colocações feitas pelas            

professoras, as quais demonstravam compreender as lacunas existentes na formação          

desses estudantes. 

O campo de pesquisa é a disciplina de Tópicos Especiais em Língua Portuguesa:             

Conteúdo e Método - Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, oferecida pelo            

Departamento Educação, Sociedade e Conhecimento (SSE), na Faculdade de Educação          

na Universidade Federal Fluminense (FEUFF), em Niterói. No plano da disciplina           

(Anexo A), a ementa, que tem imbricações de letramento acadêmico e formação de             

professores e pesquisadores, é a seguinte: “Os gêneros acadêmicos: textualidades,          

discursos, argumentação, autoria e plágio, normalização e padronização. Leitura e          

produção de textos acadêmicos na modalidade escrita: fichamento, resumo, resenha,          

ensaio, artigo e projeto de pesquisa. Produção de textos acadêmicos na modalidade oral:             

debate, seminário e defesa”. Ademais, seus objetivos são: 



47 
 

- Relacionar e discutir o letramento acadêmico à formação docente e à formação             

do pesquisador, reconhecendo os gêneros acadêmicos como textos sempre situados,          

polifônicos e dialógicos; 

- Identificar características gerais de textos escritos e orais que circulam nos            

cursos de formação de professores, estudando suas textualidades e seus discursos; 

- Reconhecer e aplicar as normas da ABNT, debatendo a utilização do discurso             

alheio, a autoria e o plágio; 

- Introduzir a leitura e a escrita dos gêneros fichamento, resumo, resenha, ensaio,             

artigo e projeto de pesquisa, conhecendo suas especificidades, mediante produção e           

refacção desses textos; 

- Introduzir os gêneros debate, seminário e defesa, também conhecendo suas           

especificidades, mediante produção e refacção dos textos. 

Esses são pontos relevantes, que, diante da problemática, ressaltada ao longo           

deste trabalho e de outras pesquisas referenciadas, auxiliaram diversos estudantes no           

processo de letramento.  

A referida disciplina, oferecida pela primeira vez no segundo semestre de 2019,            

foi criada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em leitura e Escrita Acadêmica (GEPLEA),              

liderado pela Prof.ª Dr.ª Jéssica do Nascimento Rodrigues. O grupo é composto por             

diversos integrantes da comunidade acadêmica, desde professores e alunos da UFF até            

membros de outras instituições. Tem como objetivo central o debate sobre os processos             

de ensinar-aprender a leitura e a escrita de gêneros discursivos acadêmicos na            

perspectiva do letramento ideológico. Diante disso, compreendendo as lacunas         

existentes no letramento acadêmico de futuros docentes, o GEPLEA oferece um           

conjunto de atividades mediante atuação do programa de extensão Laboratório de           

Letramentos Acadêmicos (LabLA)e outras iniciativas. 

As aulas da disciplina Tópicos Especiais em Língua Portuguesa: Conteúdo e           

Método ocorrem às terças-feiras, de 18h às 22h, no Bloco H, no Campus Gragoatá –               

Niterói. Nos primeiros tempos de aula, ocorre uma discussão mais teórica acerca do             

gênero abordado no dia e, em seguida,desenvolvem-se atividades práticas, no formato           

oficina. Com essa dinâmica, os estudantes conseguem ter um panorama da elaboração            
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daquele tipo de escrita e, durante a prática, possuem a orientação das professoras             

regentes frente às questões. As aulas se organizaram em 15 encontros, sendo: 

- Módulo 1: Introdução ao texto acadêmico(2 encontros) – ministrado pelas           

professoras Dr.ª Jéssica Rodrigues (UFF) e Dr.ª Dayala Vargens (UFF). 

- Módulo 2: O gênero fichamento (2 encontros) – ministrado pela professora M.ª             

Camila Duarte (Doutoranda UFF; SME Duque de Caxias). 

- Módulo 3: O gênero resenha (2 encontros) – ministrado pelas professoras Dr.ª             

Denise Brasil e M.ª Carolina Emília (FAETEC). 

- Módulo 4: O gênero ensaio (2 encontros) – ministrado pelas professoras Dr.ª             

Isabel Pantaleão (Oficina de Textos) e M.ª Elisa Bragança (Oficina de Textos). 

- Módulo 5: O gênero projeto de pesquisa (2 encontros) – ministrado pela             

professora Dr.ª Jéssica Rodrigues (UFF). 

- Módulo 6: O gênero artigo científico (2 encontros) – ministrado pelas            

professoras Dr.ª Danuse Pereira (UFF) e Dr.ª Camilla Ferreira (UFF). 

- Módulo 7: O gênero resumo acadêmico (2 encontros) – ministrado pela            

professora Dr.ª Marcela Tavares (FASAP). 

- Módulo 8: Avaliação/autoavaliação (1 encontro) – ministrado por todas as           

docentes. 

O corpo docente é constituído porprofessoras da Faculdade de Educação da           

Universidade Federal Fluminense, de outras Universidades Federais e/ou da Educação          

Básica que ministram aulas para diversas licenciaturas, presenciais e/ou a distância. 

A partir dessa observação e participação nas 15 aulas dessa disciplina,           

percebemos algumas problemáticas a respeito da leitura e da escrita acadêmica de            

alguns graduandos. Nessa disciplina, identificou-se que alguns desses licenciandos já          

atuam na Educação Básica. O grupo de estudantes é composto por 17 integrantes,             

majoritariamente do curso de Pedagogia, à exceção de 2 alunas: 1 de Letras, e 1 de                

História.São nossos principais coenunciadores, portanto, professores universitários (que        

oferecem os módulos), professores já atuantes na educação básica e estudantes em            

processo de formação inicial. Para tanto, utilizaremos o caderno/ diário de campo e             

realizaremos uma análise dialógica dos discursos, com base nos referenciais teóricos           

adotados. 
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Diante disso, pode-se dizer que,para a identificação das dificuldades na          

formação do professor no quesito letramentos acadêmicos e digitais, planejamos uma           

roda de conversa, junto com a professora Dr.ª Jéssica Rodrigues no primeiro dia de aula,               

levantando algumas dificuldades trazidas pelos alunos a respeito da escrita e da leitura             

acadêmica. Relataremos sobre tal experiência e análise no próximo capítulo. 

De acordo com Paula (2013), a partir de uma linha teórica bakhtiniana, o papel              

do pesquisador 

 

[...] inclui a tarefa dialógica do pesquisador e do seu outro, uma vez             
que a função analítica do pesquisador é a de tentar enxergar com os             
olhos do outro e a de retornar à sua exterioridade para fazer intervir             
com o seu olhar (de pesquisador) – a sua posição singular sobre e num              
dado contexto e os valores que afirma sobre aqueles afirmados pelo           
outro. Método dialógico de pesquisa. Filosofia de vida. Uma Análise          
Dialógica de Discursos.(PAULA, 2013, p. 256). 

 

A análise dialógica, da qual trata Paula (2013), surge do olhar sensível, fundado             

na alteridade, baseado em estudiosos da área, para refletir sobre a pesquisa e dialogar              

com o outro sobre a práxis educativa na esfera universitária. 

O discurso está na língua, tanto na escrita, quanto na oral, e é por meio dela que                 

é possível fazer as devidas análises. Porém, a análise dialógica do discurso não tem foco               

somente na língua, mas foco no discurso, que não possui neutralidade, mas cuja             

materialidade está na língua, na palavra. A partir dessa perspectiva, Sobral e Giacomelli             

(2016) revelam que a análise do discurso se “[...] concentra no que está além da língua: o                 

uso da linguagem no discurso, a enunciação, a interação como lugar em que nasce o sentido.                

Para analisar seu objeto, que é ainteração, o intercâmbio verbal, a troca linguística” (SOBRAL,              

GIACOMELLI, 2016, p.1091). 

Além disso, compreendendo a importância do caderno de campo, reportamo-nos          

a Souza (2012), que descreve a importância do diário de campo na formação do              

professor. Ela afirma que 

 

A partir dessas considerações, verifica-se que as potencialidades formativas da escrita de diários             
só são possíveis se eles não se organizarem somente por descrições e            
relatos de experiências vividas. É fundamental que o diário também          
contemple a análise dos acontecimentos, o registro das reflexões sobre          
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as vivências e os caminhos a serem traçados para lidar com os dilemas             
docentes. (SOUZA, 2012, p. 186) 

 

Para além de um registro, somente de uma observação, a partir das vivências e              

experiências presenciadas, o professor pesquisador que adota na sua prática o caderno            

de campo e/ou diário consegue refletir, de forma crítica, sobre suas metodologias, os             

caminhos alternativos e as demandas levantadas pelos estudantes. 

A concepção de dialogismo, seguindo uma linha bakhtiniana, não se conceitua           

de maneira fácil. De acordo com Di Fanti (2003), “referir-se a dialogismo é pressupor              

um ‘princípio’, uma ‘propriedade polivalente’, que constitui as noções desenvolvidas e           

se instaura como uma constante comunicação com o outro, cujo processo não comporta             

observações estanques” (DI FANTI, 2003, p. 97). Dessa forma, os cadernos de campo, a              

partir dessa perspectiva de dialogismo, parte de uma observação e análise criteriosa,            

com a compreensão de que as linguagens são heterogêneas e de que cada sujeito que               

utiliza as linguagens está falando de um lugar, espaço e tempo.  

Tanto a escrita do caderno de campo, com intenções e observações feitas a partir              

de um ponto de vista, de experiências e vivências, a análise desses discursos escritos nos               

diários não seria diferente. Além de enfatizarmos a importância para a contribuição no             

processo de formação do professor, como revela Souza (2012), “ressaltamos que a            

escrita de diários pode ser um dos instrumentos de aprendizagem da docência”            

(SOUZA, 2012, p. 183). 

Quanto mais ferramentas trazemos para a formação docente e para os processos            

de letramentos, mais aumentam as chances de, durante a prática social letrada, de forma              

consciente e crítica, nos tornarmos capazes de mediar saberes, transformá-los e           

recriá-los, para o bem de toda uma comunidade.  

A partir de um pensamento crítico, a busca e a análise de referências teóricas              

advêm de uma perspectiva de Freire (1981), acerca da utilização de referencias 

 

Toda bibliografia deve refletir uma intenção fundamental de quem a          
elabora: a de atender ou de despertar o desejo de aprofundar           
conhecimentos naqueles ou naquelas a quem é proposta. Se falta, nos           
que a recebem, o ânimo de usá-la, ou se a bibliografia, em si mesma,              
não é capaz de desafiá-los, se frustra, então, a intenção fundamental           
referida. (FREIRE, 1981, s/p). 
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A intenção da utilização das referências bibliográficas é possibilitar dialogar          

com autores que já estão discutindo a referida temática. Para além disso, atender às              

necessidades de levantar novos questionamentos, desafiando o pesquisador a aprofundar          

conhecimentos.  
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4 DIALOGANDO COM PROFESSORES 

 

 

Desde o primeiro dia de aula, ocorrida em 20 de agosto de 2019, com a               

ministração da Prof.ªDayala Vargens, era notória a presença de questões que perpassam            

os letramentos, mesmo que esses conceitos estivessem implícitos nas falas dos           

discentes. Dentre os questionamentos interessantes levantados por uma estudante de          

Pedagogia, por nós chamada de Maria, a escrita da monografia é um “desafio”, ainda              

que ela se encontre no último período. A carga valorativa da palavra desafio atravessa,              

sem dúvida, todo esse conjunto de enunciados produzidos coletivamente ao longo das            

aulas. 

Maria não sabia da possibilidade de utilizar dois ou mais teóricos para dialogar,             

usando citações diretas e indiretas, além de notas de rodapé. A partir disso, percebe-se              

que aquilo que pode parecer estar “dado” para os professores universitários pode não             

estar claro e totalmente posto para os estudantes em processo formativo inicial, que é,              

sem dúvida, o que este trabalho monográfico traz à tona. 

Nessa mesma aula, a aluna que está cursando licenciatura em Letras,nomeada           

por nós como Rafaela, alegou sentir dificuldade de “encaixar” o que deseja escrever.             

Esses diálogos e desabafos, como apreciações valorativas, nos moldes bakhtinianos,          

registrados no caderno de campo, foram fundamentais para uma análise crítica. Souza            

(2012, p. 186) afirma que 

 

A partir dessas considerações, verifica-se que as potencialidades formativas da escrita de diários             
só são possíveis se eles não se organizarem somente por descrições e            
relatos de experiências vividas. É fundamental que o diário também          
contemple a análise dos acontecimentos, o registro das reflexões sobre          
as vivências e os caminhos a serem traçados para lidar com os dilemas             
docentes. 

 

Além disso, um outro ponto relevante é que há também uma questão bem             

delicada que é o professor universitário não dominar alguns gêneros discursivos           

acadêmicos, mas, mesmo assim, solicitá-los. Isso também foi uma questão trazida por            

uma das alunas, que relatou que uma professora pedira um resumo e, ao devolvê-lo,              
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dissera ter pedido uma resenha crítica. Durante a entrevista com a professora e             

coordenadora Dr.ª Walcéa Alves, percebi que essa era uma reclamação comum dos            

estudantes da Pedagogia, compondo as “dimensões escondidas” (STREET, 2010) sobre          

as quais já falamos neste texto. 

Nas aulas 6 e 7, nos dias 17 e 24 de outubro, no módulo sobre resenha, as                 

professoras Dr.ª Denise Brasil e M.ª Carolina Emília afirmaram que muitas vozes            

caracterizam os gêneros discursivos, considerando sua polifonia e dialogismo, e que,           

quando solicitam a escrita de resenhas aos estudantes, estão fazendo um exercício para             

estimulá-los a praticar e publicar esse gênero, fazendo-o circular, como discurso, e            

vivenciando a prática social propriamente dita.  

Existe uma linha tênue e sensível, em que há a necessidade de um olhar atento               

sobre o que se exige que o aluno saiba e aquilo que fez parte das suas experiências e                  

aprendizagens escolares, educacionais e universitárias. Isso gera uma tensão tanto de           

quem ministra a aula quanto dos sujeitos que compõem o corpo discente.            

Relembra-se,assim, mais uma vez, das “dimensões escondidas”que estão exatamente         

postas nas relações entre professor e aluno, entre o que se pede e o que se elabora.  

A aula 2 do plano do curso,realizada no dia 27 agosto de 2019, orientada pela               

professoraDr.ª Jéssica Rodrigues, iniciou-se com uma roda de conversa sobre os           

desafios da escrita na esfera acadêmica e sobre as histórias de letramento de todos ali               

presentes nesse percurso dos letramentos acadêmicos e docentes.Ela apresentou a          

seguinte questão: “Escreva três palavras que remetem às vivências da escrita na            

academia”. As palavras citadas pelos estudantes foram: ansiedade, insegurança, prazo,          

normas, regras, tempo (falta), perfeccionismo auto-orientado, pomposidade,       

vocabulário, culta, bloqueio, frieza, estranheza, tenso, amedrontador, exposição, corrida,         

variado, inconstante, dúvida, sofrida, obrigação, desafio, reflexões, pesquisa, prolixa,         

embasamento teórico, agonia, semiprazer, experiência, desespero, “nunca sei o que o           

professor realmente quer”, bloqueio na escrita acadêmica, ideias confusas,         

desenvolvimento, cobranças, desestrutura e difícil. 
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Foi possível separar essas palavras em dois blocos de análise, organizados           

acima. O bloco 1 revela palavras mais voltadas aos sentimentos atinentes aos processos             

da leitura e da escrita acadêmica, carregados de insegurança, em que esse sentir é forte e                

presente. Esse sentimento, para nós, é uma apreciação valorativa muito forte nas            

enunciações ao longo das aulas, como uma atmosfera de índices sociais de valor             

carregados dela, aos quais se somam a falta de experiência e de orientação. 

O bloco 2 equivale às práticas de escrita e de pesquisa imbricadas, mas com              

forte tendência a entendê-las como dependentes do domínio de normas técnicas e de             

uma escrita formal, elementos que, sozinhos, não contemplam todas as necessidades           

para a escrita adequada de um gênero discursivo acadêmico. 

Um dos principais argumentos foi marcado pelo fato de que, antes de entrar na              

universidade como universitário, o estudante não teve contato com esses gêneros           
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discursivos acadêmicos. Por conta disso, na interação professores e alunos, existem as            

tais dimensões escondidas, considerando que as intenções das propostas de escrita dos            

professores “permanecem ‘escondidas’ quando os alunos recebem orientações sobre         

aquilo que escrevem” (STREET, 2010, p. 554). Soma-se a isso a “prática institucional             

do mistério”, segundo a qual as convenções acadêmicas não são claras para os que              

vivem a academia – professores, estudantes e pesquisadores (LILLIS, 1999). 

David Russel, entrevistado por Ramos e Espeiorion (2009, p. 244), conta que 

 

Descobri, trabalhando com outros, que os critérios que eu tinha, nunca haviam sido articulados              
por mim. Eu simplesmente supunha que os alunos saberiam o que eu            
valorizava e avaliava. Percebi que os alunos não conseguem ler meu           
pensamento. Eles não sabem quais são minhas expectativas e porque          
eu as tenho. 

 

Dessa forma, como os estudantes conhecem de modo insuficiente os gêneros           

discursivos acadêmicos, são necessárias a convivência e a intimidade com eles para            

deles se apropriar. Esse estudo demonstra as sensibilidades atenuantes dentro da           

academia. É inegável que existe uma produção de conhecimento fundamental para a            

vida humana, porém também há defasagens e problemáticas que precisam ser faladas e             

discutidas no âmbito da academia. Não buscamos enfatizar o que falta aos discentes,             

mas alertar para a brecha existente nas universidades, que não se restringe a um curso               

ou outro, mas a um corpo educacional de ensino superior, a comunidade acadêmica.  

A aula do gênero resenha foi realizada no dia 17 e 24 de setembro de 2019,                

ministrada pelas professoras Dr.ª Denise Brasil e M.ª Carolina Emília. Professora           

Carolina disse que “quando pedimos na academia para escrever a resenha, estamos            

fazendo um exercício para estimular os estudantes a publicarem e praticarem esse            

gênero”. Ou seja, está apresentando o mundo da escrita acadêmica ao universitário,            

contribuindo para seu processo de letramento, muito além de uma métrica, uma nota. 

Contrapondo a prática de diversos docentes dentro da universidade e          

reclamações dos discentes, Rodrigues e Rangel (2018) confirmam que há uma           

característica comum à solicitação de alguns professores que não compreendem os           

processos de letramento. Revelam que “nesse sentido, além dos textos que não são             

revisados por professores universitários, mas apenas devolvidos para utilização na prova           



56 
 
ou para composição do somatório da nota final”, prática também ainda muito comum na              

educação básica (RODRIGUES; RANGUEL, 2018, p.45). 

Diante desses fatos, seguindo essa perspectiva, Kleiman (2016), ao explicar o           

conceito de esfera, para Bakhtin, relaciona-a diretamente com as práticas de letramento,            

pois se faz necessário considerar o tempo-espaçosócio-histórico, ou seja, as práticas           

sociais de cada sujeito e os gêneros utilizados na mediação dessas práticas. 

 

Adotar o conceito de esfera na compreensão e definição das práticas de letramento implica              
considerar de que maneira o tempo e lugar históricos em que são            
produzidos os enunciados, os participantes e as relações sociais que          
mantêm entre si e os gêneros utilizados na interação se articulam na            
produção de significados no interior dessas práticas. (KLEIMAN;        
ASSIS, 2016, p. 41). 

 

É nessa linha de pensamento que se busca compreender o tempo histórico, as             

trajetórias, os contextos sociais em que os estudantes estão inseridos, as ferramentas e             

possibilidades para os estudos, entre outros pontos que facilitam o entendimento das            

suas práticas na esfera acadêmica e nos seus processos de letramento.  

Dr.ª Bebel Pantaleão e M.ª Elisa Bragança, nas aulas 8 e 9, nos dias 1 e 8 de                  

outubro de 2019, apresentaram o gênero ensaio. Antes de falar especificamente sobre a             

aula, acredito ser importante ressaltar a atuação dessas professoras. A primeira tem um             

olhar sensível para a escrita. Por estar mais próxima à escrita inventiva, ligada ao              

mundo sensível e às demandas da atualidade, em seu curso, geralmente traz poesias,             

poemas, noticiários, estimulando os estudantes a escreverem, por meio de diferentes           

gêneros, com desenvolvimento de sua autoria e identidade. A segunda, por sua vez, que              

também trabalha junto e na mesma perspectiva da primeira, participa ativamente do            

grupo de pesquisa e, desse olhar sensível, atua principalmente auxiliando estudantes da            

educação básica. Faço essas considerações, pois, na hora das correções dos ensaios, seus             

comentários eram de extrema sensibilidade, sem ausentar as correções gramaticais e de            

adequação ao gênero proposto. Com caneta verde, para além do tradicional das canetas             

azul, preta e vermelha, elaboraram as considerações tanto da parte técnica quanto da             

parte sensível. 
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Durante essa experiência,uma aluna, nomeada aqui como Fátima, ressaltou que a           

resenha, sem ser a acadêmica, é como se fosse um “textão do Facebook”. Já a resenha                

acadêmica seria um texto que articula referências diversas a respeito daquela temática,            

diferente de um artigo científico, como por exemplo a presença de um resumo no              

artigo.É nessas comparações entre gêneros e seus espaços de circulação que os            

estudantes vão produzindo as suas contra palavras para o entendimento dos gêneros. 

Dessa forma, Santos (2016) revela que 

 

As relações entre os textos são, também, marcadas pelas relações interculturais, e relações de              
poder nem sempre explícitas na cultura universitária, ou seja, entre as           
condições de leitura e de acesso à informação teórica e as práticas de             
citações, padrões estéticos e posicionamentos diversos sobre a        
informação de fonte. (SANTOS, 2016, p. 208) 

 

É diante dessa cultura, de relações de poder explícitas e implícitas, desses            

padrões estéticos, que os estudantes buscam, do seu modo, pesquisar e escrever seus             

textos acadêmicos. Sendo assim, no imaginário de muitos universitários, existe a ideia            

de que “Todo o mundo vai se virando”, como apreciação valorativa sobre as práticas de               

ler e escrever gêneros discursivos acadêmicos. Esse pensamento é o guia durante a             

trajetória acadêmica. O Google, como fonte de busca e de aquisição de informação e/ou              

conhecimento, torna-se uma ferramenta utilizada na tentativa de sanar as dúvidas para a             

realização das diversas atividades, que são exigidas, inclusive acadêmicas. 

Ramos e Espeirion (2009, p. 247) explicam: “considerou-se que os alunos cuja            

escrita não está em conformidade com os padrões de uma comunidade em específico             

apresentavam algum déficit que precisava ser remediado antes que eles fossem           

admitidos na comunidade”. Isso tira um pouco da responsabilidade do professor           

universitário de ensinar aos estudantes o mundo da escrita acadêmica, no qual não está              

inserida a educação básica, considerada neste texto como outra esfera discursiva. Os            

projetos pedagógicos na educação básica não prevêem a escrita e a leitura de gêneros              

acadêmicos, assim como a escola ainda não é um espaço de produção de conhecimento,              

porém muito mais de reprodução, como nos faz pensar o conceito de educação bancária              

em Freire (2015) e toda a discussão de Carvalho (2014) sobre as diferenças de relação               

com o conhecimento no ensino superior e na educação básica. 
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É necessário propiciar ferramentas, diálogos e práticas que possibilitem aos          

estudantes autonomia para que, quando se depararem com as demandas universitárias,           

consigam articular melhor, e com consciência linguística, tais práticas. Na educação           

básica, solicitar que os alunos escrevam em seus cadernos os diálogos com outras             

disciplinas e/ou pensadores facilitaria no desenvolvimento da autonomia na hora de           

realizar um fichamento.Dessa forma, Carvalho (2014) diz que “esse registro, ou tomada            

de notas, assume-se assim como importante e pressupõe competências específicas, em           

termos de saber ouvir e ser capaz de selecionar o que é importante ser registrado”               

(CARVALHO, 2014, p.9). 

É inegável afirmar que o estudante universitário compõe o coletivo de produção            

e compartilhamento do conhecimento, sobretudo quando participa de projetos de          

pesquisa, como a Iniciação Científica, desenvolvendo o letramento acadêmico e digital.           

Além da melhora da escrita, no sentido da adequação à esfera discursiva, cria um              

sentimento de pertencimento e uma percepção das relações de poder e hierarquia e             

busca redes de apoio para auxiliá-lo em trabalhos e projetos. Assim, o estudante cria              

autonomia de ler, escrever, falar e escutar gêneros discursivos acadêmicos.  

O gênero projeto de pesquisa, nos dias 29 de outubro e 5 de novembro de 2019,                

das aulas 11 e 13, conduzido pela professora Dr.ª Jéssica Rodrigues, foi de uma riqueza               

ímpar. A professora inicia sua fala alegando que “a escrita acadêmica é de             

responsabilidade de todos os docentes da comunidade acadêmica” e que “o projeto de             

pesquisa é planejamento”. Alguns questionamentos foram levantados pela docente         

como: “Pra que serve? Qual é o seu desejo com a elaboração de um projeto?”. Em uma                 

das respostas, a aluna, nomeada por nós como Eloá, afirmou que o primeiro contato foi               

a monografia e que teve uma experiência “ruim”, como índice social de valor que revela               

o bloco de inseguranças aqui já comentado. Na entrega do projeto de pesquisa para a               

monografia, recortou a escrita de amigos, utilizando-os como modelo. Nessa          

perspectiva, de acordo com Di Fanti (2003, p. 98), trata-se de “[...] um ‘compartilhar              

com o outro’ que exclui qualquer possibilidade de abordagem individualista, pois se            

instaura na língua como um processo interacional, realizado na enunciação”. Além           

disso, ela acredita precisar compreender esse gênero para o futuro e quer aprender a              

fazer. 
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Outra aluna, como a Iasmin, alegou não entender muito bem o projeto na             

disciplina Monografia 1, que, no curso de Pedagogia, não é lecionada pelo professor             

orientador, mas sim por um professor do curso que ensinará a produzir o projeto. Disse               

que, antes, não teve contato com outras monografias e projetos. Além disso, houve             

muitas definições da área da professora responsável pela disciplina, no caso atuante na             

Psicologia, e pouca utilidade na parte prática da elaboração do projeto.Dessa maneira,            

de acordo com Kersch (2014, p. 56),se “o letramento acadêmico [...] diz respeito à              

fluência em formas próprias de fazer, ler, escrever, pensar, falar e agir, muitas delas              

características desse contexto social”, a leitura e a escrita de cada microesfera dentro da              

academia têm especificidades, ou seja, cada curso possui sua própria linguagem,           

metodologias, entre outras características específicas desse contexto. 

A aluna Iara disse sentir “culpa” e “vergonha”, como palavras que expressam            

suas apreciações valorativas. Considera a monografia e o projeto “bichos de sete            

cabeças”, palavras dela, e possui muito medo de falar e escrever não apenas por ter de                

ficar restrita ao gênero, mas por sentir insegurança, palavra que surge mais uma vez              

como apreciação valorativa coletiva. Porém, Freire (1981, p. 1) argumenta que “se o             

que estuda assume realmente uma posição humilde, coerente com a atitude crítica, não             

se sente diminuído se encontra dificuldades, às vezes grandes, para penetrar na            

significação mais profunda do texto”. Dessa forma, é preciso fortalecer nos discentes            

universitáriosnão só a importância de não se sentirem menosprezados, mas também a de             

compreenderema necessidade de desenvolvimento de uma consciência crítica e         

linguística sobre o texto e sobre o mundo acadêmicos. 

Diante dessas e muitas outras falas que analisaremos mais à frente, a professora             

Dr.ª Jéssica Rodrigues adentrouo tema, apresentando a seguinte pergunta: “Se o artigo            

decorre de um projeto, como escrever artigo sem um projeto?”Esse questionamento           

surgiu, pois, em diversas disciplinas, há solicitações dos professores para que os            

estudantes escrevam um artigo, prática que tem se voltado muito mais para a verificação              

da leitura dos textos do que para a construção do gênero propriamente dito, o que pouco                

contribui para os processos de letramentos desses estudantes. 

Muitas vezes, pode haver a crença de que somente os alunos da graduação             

possuem essa dificuldade de leitura e escrita. É obvio que quanto mais tempo de prática               
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da leitura e escrita acadêmica, maior as possibilidades de compreensão, identificação,           

pertencimento à comunidade discursiva, entre outros fatores que facilitam no processo           

formativo do futuro docente. Porém, uma aluna de mestrado, nomeada por nós de Josy,              

que cursou a disciplina, revelou as diversas dificuldades dos estudantes de           

pós-graduação, os quais carregam as mesmas preocupações dos discentes da graduação           

durante seu processo de escrita e vivenciam a “prática institucional no mistério”            

(LILLIS, 1999). Josy sabia o que quer, porém não como chegar ao objetivo de escrita.  

Além dela, uma doutoranda de Letras, nomeada por nós de Milena, afirmou que             

a compreensão conceitual da escrita do projeto ajudará também na introdução e na             

conclusão da tese, pois entende que a construção do projeto pode ser utilizada não só               

para nortear a escrita, mas para aproveitar o que já foi escrito para o corpo do texto,                 

inclusive a introdução, que decorre basicamente do projeto de pesquisa. Além disso,            

ratificou uma das nossas observações sobre a participação dos estudantes em grupos de             

pesquisa, afirmando obter ajuda na escrita durante a iniciação científica. 

Assim como descrito durante a entrevista pela professora Drª Wálcea Alves, a            

aluna Júlia, que está em sua segunda graduação, alegou que, durante o curso de              

Biblioteconomia, um dos principais pontos de retenção é a entrega da monografia. Essa             

aluna já tinha sido jubilada e, mediante reingresso e ajuda da coordenadora de curso,              

conseguiu terminar a monografia e decidiu não continuar a carreira acadêmica. Com            

essa disciplina, Júlia quer aprender o gênero e ter outras visões do projeto de pesquisa e                

da comunidade acadêmica. 

As aulas 14 e 15, dos dias12 e 26 de novembro de 2019, versaram sobre o                

gênero artigo científico, orientado pelas professoras Dr.ª Camilla Ferreira e Dr.ª Danuse            

Pereira. Além de exemplificarem com demonstrações concretas a construção desse          

gênero, uma das ferramentas interessantes utilizadas por elas, que chamou a atenção das             

demais alunas, foi o aplicativo chamado My Mind, traduzindo literalmente como           

“Minha Mente”. Essa ferramenta possibilita criar mapas mentais, palavras chaves e           

questões de estruturação fundamental para auxiliar no início da escrita do artigo, e             

fazendo um link muito claro entre o letramento acadêmico e o digital. 

Assim como Freitas (2010), que afirma que “tornar-se digitalmente letrado          

significa aprender um novo tipo de discurso e, por vezes, assemelha-se até a aprender              
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outra língua”, podemos alegar que essas docentes buscam utilizar esses recursos de            

maneira a potencializar suas práticas sociais, suas pesquisas, seu pensamento crítico,           

agindo então de maneira a contribuir para o processo de letramento digital.Além dessas             

professoras, uma das marcas nessa disciplina a respeito dos processos de letramentos,            

tanto acadêmico, quando digital, foi a utilização de ferramentas tecnológicas como           

prática social crítica. 

As últimas aulas foram reservadas para a avaliação da disciplina, mediante           

aplicação de um questionáriono dia 10 de dezembro de 2019, quando esta monografia já              

terá sido entregue. Por essa razão, essa última análise será feita pelos integrantes do              

GEPLEA em momento posterior, assim como será avaliado o trabalho final, que            

consiste na escolha de desenvolver um projeto de pesquisa ou um artigo científico. Cada              

trabalho será corrigido e analisado por uma docente que ofertou um dos gêneros             

propostos.  

A busca por formas democráticas e críticas de letramentos acadêmicos e digitais            

é um compromisso do GEPLEA/UFF e do LabLA/UFF. O oferecimento dessa           

disciplina, o que ocorrerá também no primeiro semestre de 2020, foi apenas um dos              

caminhos encontrados a fim de possibilitar novas experiências e caminhos de leitura e             

escrita em diálogo com professores universitários.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As questões que perpassam os letramentos acadêmicos e digitais são uma           

problemática inerente às práticas letradas universitárias, e não é algo recente. Para que             

haja algum tipo de avanço, na perspectiva da inclusão dos estudantes universitários, em             

especial os dos cursos de licenciatura, futuros professores, na esfera discursiva           

acadêmica, é preciso que se debruce sobre o tema. O GEPLEA e o LabLA, nesse               

sentido, têm enfrentado a escassez de pesquisas com a temática dos letramentos            

acadêmicos e digitais, como já apresentado nesse trabalho. 

Bakhtin (1981), Kleiman (2008, 2016), Street(2010), Freire (1981), entre outros,          

possibilitaram um diálogo enriquecedor para essa discussão, além de uma reflexão a            

respeito da esfera discursiva acadêmica, com suas especificidades e demandas, indo ao            

encontro da proposta da disciplina de Tópicos Especiais em Língua Portuguesa, que, em             

2020, figurará como Leitura e Produção de Textos Acadêmicos. 

As principais dificuldades de leitura e de escrita de textos acadêmicos dos            

estudantes participantes são a falta de orientação para os gêneros acadêmicos que não             

são apresentados na educação básica. Por conta das exigências, além de não terem             

apropriação para leitura e escrita desses textos, ainda criam bloqueios.  

As principais formas encontradas pelos estudantes dessa turma para sanar as           

dificuldades de leitura e escrita é buscar ajuda de amigos que estão na universidade e               

buscar disciplinas que possibilitem conhecer melhor essa esfera. Como é o exemplo dos             

estudantes que fizeram a disciplina de Tópicos Especiais em Língua Portuguesa:           

Conteúdo e método.  

As principais apreciações valorativas dos estudantes, da referida turma, acerca          

dos processos de letramento acadêmico e digital são notadas a partir das suas falas,              

Essas enunciações concretas, caracterizadas previamente em dois blocos, demonstram         

de forma coletiva a falta de experiência e de orientação, além de elementos como a               

norma técnica, em que somente seu domínio não garante uma boa escrita e leitura de               

textos acadêmicos. 
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Em relação à formação docente, considerando as dificuldades encontradas, os          

estudantes dessa disciplina conseguiram compreender a importância dos processos de          

letramento acadêmico e digital. Esses estudantes, estando em um curso de licenciatura,            

compreendem também a relevância na relação professor-aluno nessa trajetória de          

conhecimento e aprendizagem. Buscando diminuir cada vez menos essas ‘dimensões          

escondidas’ criadas nessa relação. 

Mediante tais apreciações valorativas, os caminhos possíveis para a         

potencialização dos letramentos acadêmicos e digitais na formação do docente é em            

primeiro lugar a continua conscientização dos docentes da esfera acadêmica, a respeito            

das suas responsabilidades nesse processo. Outro caminho, em paralelo, é a           

possibilidade de mais ofertas de disciplinas como essa, para outros cursos           

principalmente das licenciaturas, para que os alunos se sintam acolhidos, pertencentes           

nessa esfera e uma prática social efetiva na educação básica.  

Além disso tudo, é importante ressaltar que este estudo auxiliou, inicialmente, no            

meu processo de letramento, no meu modo de ver o mundo, de me colocar nele e de                 

perceber a minha caminhada acadêmica. Essa oportunidade serviu tambémaos meus          

companheiros de classe na disciplina, os quais receberam uma orientação mais acertada,            

e situada, a respeito dos gêneros discursivos trabalhados, em um espaço dialógico de             

compartilhamento de experiências.  

Diante disso, esta pesquisa revela também a importância da orientação de um            

professor universitário mais experiente, cuja inserção na esfera discursiva acadêmica é           

anterior e mais efetiva em relação à do estudante. Esse docente não deve ser somente o                

de Língua Portuguesa, como se ensinar normas e padrões linguísticos fosse suficiente. É             

fundamental entender, por isso, que o gênero discursivo não se limita a uma estrutura e               

sua composição gramatical. Há sim a necessidade do comprometimento de toda a            

comunidade discursiva, mediante criação de expedientes pedagógicas de leitura, escrita,          

fala e escuta de gêneros discursivos acadêmicos, assim como a superação de relações de              

poder, ideológicas e hierárquicas excludentes. 

A academia não deve ser vista como espaço de exclusão, meritocracia e/ ou             

soma de experiências individuais de sucesso, mas como um ambiente de inclusão,            

acolhimento, permanência e luta. Diante disso, como um importante avanço, a           
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disciplina oferecida neste segundo semestre de 2019 continuará nos próximos semestres           

para que haja maior alcance de estudantes, considerando que todos eles vivenciam            

dificuldadesna experiência com os gêneros discursivos acadêmicos, seja na produção,          

seja na recepção, e nesse processo é imprescindível a articulação letramentos           

acadêmicos e digitais. 

Dessa forma, acreditamos nas infinitas possibilidades que este estudo         

monográfico propicia, ainda que incipiente. Iniciativas como a criação da Comissão           

Permanente de Estudo e Análise de Retenção do Fluxo Curricular e da disciplina             

Leitura e Produção de Textos Acadêmicos são de grande valia para uma comunidade             

acadêmica comprometida com a articulação ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de um            

campo de estudos cheio de desafios para a efetivação de novas práticas inclusivas             

dentro da universidade.  
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Anexo A – Plano de curso 
 
 
2019.2 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
CURSO: Pedagogia 
DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Língua Portuguesa: Conteúdo e        
Método - Leitura e Produção de Textos Acadêmicos (SSE00305) 
DOCENTES: Jéssica Rodrigues, Dayala Vargens, Camila Duarte,       
Denise Brasil, Carolina Emília, Bebel Pantaleão, Elisa Bragança,        
Marcela Tavares, Danuse Pereira e Camilla Ferreira. 

 

60h - 15 
semanas 
Turmas: Y5 
Horário: 18h às 
22h 
(terças-feiras) 

 
Ementa 

Imbricações letramento acadêmico e formação de professores e pesquisadores. Os gêneros           

acadêmicos: textualidades, discursos, argumentação, autoria e plágio, normalização e         

padronização. Leitura e produção de textos acadêmicos na modalidade escrita: fichamento,           

resumo, resenha, ensaio, artigo e projeto de pesquisa. Produção de textos acadêmicos na             

modalidade oral: debate, seminário e defesa. 

 
Objetivos 

- Relacionar e discutir o letramento acadêmico à formação docente e à formação do              
pesquisador, reconhecendo os gêneros acadêmicos como textos sempre situados, polifônicos e           
dialógicos; 
- Identificar características gerais de textos escritos e orais que circulam nos cursos de              
formação de professores, estudando suas textualidades e seus discursos; 
- Reconhecer e aplicar as normas da ABNT, debatendo a utilização do discurso alheio, a autoria                
e o plágio; 
- Introduzir a leitura e a escrita dos gêneros fichamento, resumo, resenha, ensaio, artigo e               
projeto de pesquisa, conhecendo suas especificidades, mediante produção e refacção desses           
textos; 
- Introduzir os gêneros debate, seminário e defesa, também conhecendo suas especificidades,            

mediante produção e refacção desses textos. 
 

Metodologia 
Este curso desenvolver-se-á mediante realização de leituras, análises e produções de textos,            
em oficinas, dos seguintes gêneros acadêmicos: fichamento, resenha, ensaio, projeto de           
pesquisa, artigo científico e resumo. 

 
Avaliação 

Nota 1 – Atividades desenvolvidas ao longo dos módulos (Total: 60 pontos) 
Nota 2 – Produção do texto final (um artigo ou um projeto de pesquisa) (Total: 40 pontos) 
Tanto na Nota 1 quanto na Nota 2, o estudante deverá alcançar um mínimo de 60% dos pontos                  
para ser aprovado. 
 
- A presença e a pontualidade nas aulas também serão consideradas itens de avaliação. O               
aluno que exceder 25% de faltas será automaticamente reprovado. 
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- O estudante que obtiver média entre 4 e 6 pontos poderá realizar a VS, cuja data também já                   
está definida no quadro a seguir. 

 
Planejamento 

 

AULA DATA TEMA 
TEXTOS/AVALIAÇÃO 

(USE ESTA COLUNA PARA ANOTAR) 
☟ 

DOCENTES 

PARALISAÇÃO 
13 de agosto 

01 20/08 

Introdução ao texto 
acadêmico na 
formação de 
professores 

 Dayala Vargens 

02 27/08 

Introdução ao texto 
acadêmico na 
formação de 
professores 

 

Jéssica 
Rodrigues 

AULA DATA TEMA 
TEXTOS/AVALIAÇÃO 

(USE ESTA COLUNA PARA 
ANOTAR) 

☟ 
DOCENTES 

04 03/09 O gênero fichamento 
 
 Camila Duarte 

05 10/09 O gênero fichamento 
 
 Camila Duarte 

06 17/09 O gênero resenha 
 
 

Denise Brasil 
e Carolina 

Emília 

07 24/09 O gênero resenha 
 
 

Denise Brasil 
e Carolina 

Emília 

08 01/10 O gênero ensaio 
 
 

Bebel 
Pantaleão e 

Elisa 
Bragança 

09 08/10 O gênero ensaio 
 
 

Bebel 
Pantaleão e 

Elisa 
Bragança 

FERIADO 
15 de outubro 

AGENDA ACADÊMICA 
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22 de outubro 

11 29/10 O gênero projeto de 
pesquisa 

 
 

Jéssica 
Rodrigues 

13 05/11 O gênero projeto de 
pesquisa 

 
 

Jéssica 
Rodrigues 

14 12/11 O gênero artigo 
científico 

 
 
 

Danuse 
Pereira e 
Camilla 
Ferreira 

RECESSO 
19 de novembro 

15 26/11 O gênero artigo 
científico 

 
 

Danuse 
Pereira e 
Camilla 
Ferreira 

16 03/12 O gênero resumo 
 
 

Marcela 
Tavares 

17 10/12 Avaliação e 
autoavaliação 

 
ENTREGA DO TEXTO FINAL 

NA VERSÃO IMPRESSA 
 

Todos 

18 17/12 
 

-- 
 

 
-- 

 
V.S. 
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