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RESUMO 

 

Nos últimos dez anos, no Brasil, tem aumentado o número de pesquisas em relação 
à leitura e à escrita dos alunos que ingressam na universidade. O que essas pesquisas 
recentes demonstraram é que esses estudantes apresentam sérias dificuldades em 
produzir gêneros típicos da esfera acadêmica, tais como o resumo, a resenha, o artigo, 
com os quais não estão familiarizados em suas práticas de escrita em outros 
contextos. Portanto, a presente pesquisa, objetivou analisar o processo de aquisição 
e entendimento do letramento acadêmico dos alunos de licenciatura em Pedagogia 
da UENF. Partindo de uma concepção sociocultural, compreendemos que o 
letramento acadêmico refere-se a um conhecimento mais amplo dos usos e funções 
da leitura e escrita, e não apenas fórmulas pré-concebidas que sirvam a todas as 
áreas e disciplinas do universo universitário, pois se trata de uma perspectiva mais 
ampla, relacionada à autonomia do sujeito e à mudança social. Para tanto, basearam 
teoricamente esse estudo, autores como, Soares (2009), Rojo (2009), Kleiman (1995), 
Fisher (2007), Street (1995), Mortatti (2004), Fiad (2011), ente outros. Já nos 
procedimentos metodológicos, realizamos um levantamento bibliográfico dos 
aspectos relacionados ao desenvolvimento da leitura e da escrita, desde a educação 
básica até a universidade; e também do conceito de letramento, assim como as 
questões que envolvem o letramento acadêmico. Além do levantamento e análise de 
dados, a partir da aplicação de questionário em uma amostra de treze licenciandos do 
8º período do curso. A pesquisa sinalizou que de fato ocorre um estranhamento 
relacionado aos gêneros, por parte dos alunos, quando ingressam na esfera 
universitária e que portanto, a universidade necessita buscar trabalhar de forma mais 
colaborativa com seus alunos para proporcionar-lhes uma experiência significativa de 
letramento, formando assim, cidadãos críticos e autônomos.  
  

 
Palavras-chave: Letramento acadêmico; Formação docente; Escrita; Linguagem; 

Educação. 
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ABSTRACT 

 

In the last ten years, in Brazil, the number of researches regarding the reading and 
writing of students entering university has increased. What these recent research has 
shown is that these students have serious difficulties in producing genres typical of the 
academic sphere, such as the abstract, the review, the article, with which they are not 
familiar with their writing practices in other contexts. Therefore, the present research 
aimed to analyze the process of acquisition and understanding of the academic literacy 
of undergraduate students in Pedagogy of UENF. Starting from a sociocultural 
conception, we understand that academic literacy refers to a broader knowledge of the 
uses and functions of reading and writing, and not just preconceived formulas that 
serve all areas and disciplines of the university universe, from a broader perspective, 
related to the autonomy of the subject and to social change. In order to do so, they 
theoretically based this study, such as Soares (2009), Rojo (2009), Kleiman (1995), 
Fisher (2007), Street (1995), Mortatti (2004), Fiad (2011), among others. Already in 
the methodological procedures, we carried out a bibliographical survey of the aspects 
related to the development of reading and writing, from basic education to university; 
and also of the concept of literacy, as well as the issues that involve academic literacy. 
In addition to the survey and data analysis, from the application of a questionnaire in a 
sample of thirteen graduates of the 8th period of the course. The research indicates 
that there is in fact a gender-related estrangement by students when they enter the 
university sphere and that, therefore, the university needs to seek to work in a more 
collaborative way with its students to provide them with a significant literacy 
experience, forming thus, critical and autonomous citizens. 
 

Keywords: Academic writing; Teacher training; Writing; Language; Education. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Muito tem se discutido sobre a democratização do Ensino Superior, tanto na 

questão do acesso, quanto na questão da qualidade. Pois, de acordo com Caôn e 

Frizzo (2010), o processo de democratização do ensino, desde a Reforma 

Universitária (1996), possibilitou a entrada de alunos oriundos dos mais diversos 

contextos sócio-culturais no ambiente universitário, gerando mudanças no perfil do 

estudante que ingressa na universidade. 

Ainda segundo Caôn e Frizzo (2010), nas últimas décadas foram propostas 

políticas públicas e ações afirmativas, tais como o Prouni e a Políticas de cotas, para 

contribuir para a democratização do acesso ao ensino superior. 

Diante desse cenário, Juchum (2014) observa que nos últimos dez anos, no 

Brasil, alguns pesquisadores como Fischer (2007), Motta-Roth e Hendges (2010), 

Marinho (2010) e Fiad (2011), vêm demonstrando uma maior preocupação em relação 

à leitura e à escrita dos alunos que ingressam na universidade. Essas pesquisas 

evidenciam que esses estudantes demonstram sérias dificuldades em produzir 

gêneros típicos da esfera acadêmica, tais como o resumo, a resenha, o relatório, o 

artigo, entre outros. 

O que essas pesquisas têm demonstrado é que de um lado, os professores 

reclamam do desempenho dos alunos nas atividades de compreensão e produção de 

textos acadêmicos; de outro, os estudantes expõem suas dificuldades em 

acompanhar as práticas de letramento próprias desse meio. 

Nesse contexto, Fisher (2007) destaca que algumas universidades têm criado 

disciplinas com o propósito de preparar os estudantes para dominar os textos e as 

práticas necessárias ao seu sucesso acadêmico. Pois, quando ingressam na 

universidade, os estudantes são requisitados a escrever diferentes gêneros, com os 

quais não estão familiarizados em suas práticas de escrita em outros ambientes, 

sendo assim, muitas vezes mal avaliados por seus professores. 

Nessa conjuntura, o desenvolvimento da linguagem escrita na universidade 

ocorre porque uma série de problemas de ensino-aprendizagem da formação básica 

está sendo resolvida no ensino superior, pois aprender a escrever não significa 

apenas dominar ortografia e pontuação, mas escrever textos coerentes com os 

diferentes propósitos comunicativos.  
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Dessa forma, compreendemos o desenvolvimento da escrita em um sentido 

mais amplo: o desenvolvimento da linguagem escrita padrão, não totalmente 

aprendida na educação básica, e o desenvolvimento de especificidades da escrita 

acadêmica materializada em gêneros típicos do meio acadêmico que precisam ser 

aprendidas nesse nível de ensino por estarem ligadas ao domínio de determinados 

conhecimentos. 

Entretanto, partindo de uma perspectiva sociocultural do letramento, Juchum 

(2014) destaca que os alunos que entram na universidade são sujeitos letrados e, 

portanto, trazem para essa esfera concepções de leitura e escrita construídas ao 

longo de suas vidas, ainda que essas concepções nem sempre sejam suficientes para 

que eles se engajem de modo imediato nas práticas letradas do domínio acadêmico. 

Dessa forma, é mais coerente esperar e aceitar que os alunos universitários se 

familiarizem e aprendam a ler e a escrever os gêneros acadêmicos, principalmente na 

instituição e nas esferas do conhecimento em que são estabelecidos, quando se 

inserem nas práticas de escrita universitária.  

Portanto, apresentamos algumas questões que nortearam essa pesquisa, tais 

como:  

 Quais as dificuldades encontradas na aquisição do letramento 

acadêmico pelos alunos da Licenciatura em Pedagogia da UENF?  

 Que tipo de letramento ocorre na sala de aula? 

 Como os alunos se apropriam dos letramentos acadêmicos? 

 

Diante dessas questões e da concepção de que o domínio das práticas de 

escrita é essencial para futuros professores, foi realizado, por meio de um 

questionário, um diagnóstico do desenvolvimento da escrita acadêmica dos discentes 

do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF), orientado pela abordagem sociocultural do letramento, 

segundo autores como Soares (2009), Kleiman (2006), Street (1995), Barton (2001) e 

Gee (1999). 

Investigamos quais os subsídios dados ao discentes de pedagogia ao longo do 

curso para o desenvolvimento da escrita acadêmica e, buscamos responder o 

seguinte problema: Como ocorre o desenvolvimento do letramento no âmbito 

acadêmico no curso de licenciatura em pedagogia da UENF? 
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Hipótese 

 

Acreditamos que ao ingressar na universidade, o aluno enfrenta um conflito na 

sua “constituição letrada”, devido a ruptura dos gêneros escolares com os gêneros 

acadêmicos. E que por isso, a aquisição do letramento acadêmico só ocorre por 

intermédio da prática da produção acadêmica. 

 

Justificativa 

 

A relevância dessa pesquisa baseia-se na atenção dada recentemente pelos 

estudiosos à escrita no nível acadêmico. E a importância de mostrar que a escrita na 

universidade pressupõe muito mais do que “saber escrever corretamente”. O que não 

implica, entretanto, que o conhecimento do código deva ser negligenciado, mas que 

escrever academicamente envolve outros fatores que devem ser priorizados tanto por 

alunos, como por professores.  

Consideramos que essa abordagem é importante porque prioriza as diferenças 

culturais do aluno, e, sobretudo, enfatiza que os letramentos acadêmicos estão 

condicionados a uma série de variadas e específicas práticas institucionais às quais o 

aluno provavelmente nunca tenha sido exposto antes. 

 E assim, ao se evidenciar que é papel da universidade trabalhar de forma 

colaborativa com seus alunos, no sentido de fazê-los compreender que existe uma 

conjunto de gêneros, modos de expressão, representações e identidades sociais, em 

permanente estado de mudança, e, portanto, envolvendo a visão de que os processos 

de fazer vão implicar em diferentes sentidos na produção de seus trabalhos 

acadêmicos, oportuniza-se, de acordo com Cruz (2007), tanto para o ensino, como 

para a aprendizagem, um conhecimento mais abrangente dos usos e funções da 

escrita e não apenas fórmulas pré-concebidas de uma escrita linear que atenda a 

todas as áreas e disciplinas do universo universitário.  

 

 Objetivos 

 

Diante desse contexto, esta pesquisa objetivou analisar o processo de 

aquisição e entendimento do letramento acadêmico no curso de Licenciatura em 

Pedagogia. 
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E, como desdobramento deste, temos os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar o conceito de letramento acadêmico dos alunos formandos 

do curso de Pedagogia; 

 Compreender os modos de constituição letrada nesse percurso 

educacional; 

 Identificar quais são as percepções dos alunos no processo de aquisição 

dos gêneros acadêmicos; 

 

Metodologia 

 

Na tentativa de atingir os objetivos dessa pesquisa e em concordância com a 

perspectiva sociocultural de letramento adotada nesta dissertação, predominam 

procedimentos indicadores de uma metodologia qualitativa de pesquisa. 

A fim de aprofundar a caracterização da pesquisa e apresentar outras, que 

explicam o percurso metodológico, explicitamos quem são os sujeitos, o curso e a 

instituição universitária de ensino a que pertencem; os procedimentos de coleta de 

dados, que esclarecem a trajetória da pesquisa e as condições de produção da 

investigação; os instrumentos de coleta de dados em uso para as análises e a forma 

de tratamento destes dados, considerando a problemática e os objetivos da pesquisa.   

De acordo com Martins (2004, p. 289), “a pesquisa qualitativa é definida como 

aquela que privilegia a análise de microprocessos, através de estudo das ações 

sociais, individuais e grupais.” Sendo assim, para Fisher (2007): 

 

Essa metodologia depende fundamentalmente das competências 
teórica e metodológica do pesquisador, pois são decisivas para 
impulsioná-lo, de maneira flexível e aberta, na escolha adequada de 
técnicas de coleta de dados, capazes de o melhor aproximar do que 
se investiga – as unidades sociais. Estas são caracterizadas como 
totalidades que desafiam o pesquisador a apreendê-las e 
compreendê-las (FISHER, 2007, p.85). 

 
Segundo Fisher (2007) essas caracterizações à metodologia qualitativa são 

colaborativas ao processo de organização e desenvolvimento da investigação e ao 

processo de análise e sistematização dos dados, se for considerada “a natureza da 

relação do pesquisador com seu objeto de pesquisa” (SOARES, 2006, p. 402). Neste 

caso particular, que está sendo apresentado nesta dissertação, o objeto investigado 
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representa claramente uma unidade social: a constituição letrada de alunos 

formandos em Pedagogia em práticas de letramento na esfera acadêmica.  

Conforme Vóvio e Souza (2005, p. 49), “a abordagem qualitativa [em pesquisas 

sobre letramento] permite o exame mais aprofundado das interações entre os sujeitos 

e do modo como essas interações ocorrem em determinados contextos.” Para eles, o 

pesquisador deve realizar um exame intensivo dos dados, através de uma capacidade 

integrativa e analítica, advinda da intuição, resultante da formação teórica e dos 

exercícios práticos de pesquisa. 

O presente trabalho foi desenvolvido com treze discentes do 8º período do 

curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro, localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de 

Janeiro. 

Para a elaboração da pesquisa, utilizamos os seguintes procedimentos: a 

revisão bibliográfica, organizada em torno dos seguintes eixos: 1) a fundamentação 

teórica sobre a temática do letramento; 2) pesquisas sobre leitura e escrita por uma 

análise sociocultural, na qual foi levantado todo o referencial teórico necessário para 

embasar as discussões; e a coleta de dados.  

Para se compreender com mais especificidade, e com apoio em uma 

perspectiva sociocultural do letramento, como se dá a tentativa de inserção dos 

ingressos em um curso de graduação, que conflitos e como são desencadeados nesta 

dinâmica, vários aspectos necessitaram ser analisados. Assim, incluem-se:  a forma 

como o professor realiza as orientações de letramento, considerando os interesses, 

propósitos dele como profissional habilitado nas áreas em que leciona e os interesses 

dos alunos; os eventos de letramento, as interações e os movimentos dialógicos 

desencadeados em sala de aula, que reforçam a constituição letrada dos alunos no 

percurso inicial de participação na esfera acadêmica. 

Todos os dados aqui coletados foram tratados dentro do universo das 

investigações de modelo qualitativo, devido à complexidade dos aspectos dinâmicos 

e subjetivos do tema. Esta abordagem possibilitou nos aprofundarmos nas análises, 

assim como fazer novas descobertas e entender o problema a partir da interpretação 

da realidade, pois, assim como Ludcke e André (1988) e Prodanov e Freitas (2013), 

compreendemos que esse tipo de pesquisa prioriza o contato direto com os sujeitos, 

levantando dados em seu ambiente natural.  
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O instrumento escolhido para essa coleta foi o questionário, que segundo Gil 

(1991), pode ser definido: 

 

[...] como a técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc (GIL, 1991, p.128). 

 
O questionário foi do tipo misto, composto por quatro blocos: perfil, formação 

escolar, escolarização familiar e práticas de letramento acadêmico, totalizando vinte 

e uma questões. E sua aplicação ocorreu por intermédio da utilização do Google 

Forms, um dos aplicativos que faz parte do Google Drive. 

 A escolha do Google Forms deveu-se às vantagens que ele apresenta, como 

por exemplo, para todos os tipos de questões, há a possibilidade de tornar a(s) 

pergunta(s) obrigatória(s), de modo que o questionário só poderá ser enviado se todas 

as questões obrigatórias estiverem respondidas.  Outro ponto a ser destacado é que 

o formulário construído pode ser disponibilizado através de um endereço eletrônico e, 

quando preenchido pelos respondentes, as respostas aparecem imediatamente na 

página do Google Forms do usuário que os criou. Além disso, as respostas aparecem 

organizadas em gráficos que podem ser exportados em diversos formatos, inclusive 

como uma planilha Excel. 

A partir dos dados coletados foi realizada a análise interpretativa das falas dos 

discentes pesquisados, com o intuito de retratar a relação dos acadêmicos com o texto 

escrito; o desenvolvimento da escrita e da leitura durante a trajetória universitária e a 

solicitação de práticas de produção escrita pelos professores. 

E a partir dessa análise poderemos pensar alternativas de formação que se 

constituam em espaço de pensamento crítico e de construção, junto com os alunos, 

de letramentos acadêmicos capazes de apoiá-los e orientá-los em outras práticas 

sociais, quer em contextos acadêmico/educacionais ou em outros.   

Assim, a dissertação proposta foi estruturada em quatro partes que sucedem a 

introdução. 

Na primeira parte, “Percursos da leitura e da escrita: da educação básica à 

universidade”, buscamos descrever aspectos relacionados ao desenvolvimento da 

leitura e da escrita, discutindo como a escola possui dificuldades para formar 

leitores/escritores, e, como isso se reflete nos resultados que o Brasil vem 
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apresentando em diferentes avaliações de percurso, como o SAEB e o PISA. Além 

disso evidenciamos como essas dificuldades continuam no Ensino Superior. 

Na segunda parte, “Letramento”, trouxemos a complexidade e as 

transformações implícitas e explícitas nos conceitos e nas concepções da 

alfabetização e do letramento. Assim como a abordagem dos Novos Estudos do 

Letramento, trazendo discussões sobre as dimensões social e individual do letramento 

e as questões que envolvem o letramento acadêmico. 

Na terceira parte, “Formação docente”, discutimos aspectos sobre a formação 

de professores, traçando um breve histórico, além do perfil do aluno de licenciatura 

em pedagogia, com base nos dados do Enade 2014 e os processos que permeiam a 

sua formação.  

Na quarta parte, “Análise e discussão dos dados”, descrevemos os elementos 

que circunscrevem a pesquisa e expomos a análise dos dados coletados por meio 

dos questionários. A partir dessa análise, relatamos as considerações finais, que nos 

mostram as possíveis conclusões e respostas ao problema inicial desta pesquisa.   
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  1 PERCURSOS DA FORMAÇÃO DO SUJEITO COMO AUTOR E LEITOR: 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA À UNIVERSIDADE 

 

Nesta parte, fizemos um estudo sobre assuntos relevantes para o 

desenvolvimento da nossa pesquisa. Iniciamos com uma discussão sobre as questões 

relacionadas à leitura e à escrita na Escola Básica. E , na sequência, discutimos 

algumas políticas de democratização do acesso ao Ensino Superior, e como os 

problemas enfrentados na escola repercutem no processo de leitura e escrita no 

Ensino Superior. 

 

1.1 Algumas perspectivas sobre a formação do autor/leitor na Escola 

Básica 

 

Leitura e escrita são processos diferentes que envolvem distintas habilidades e 

conhecimentos, e como aponta Mortatti (2004), podem ser entendidos em uma 

dimensão individual e em dimensão social. Para Soares (1995): 

 

[..] ler, da perspectiva de sua dimensão individual, é um conjunto de 
habilidades e conhecimentos linguísticos e psicológicos, estendendo-
se desde a habilidade de decodificar palavras escritas até à 
capacidade de compreender textos escritos. Não são categorias 
polares, mas complementares: ler é um processo de relacionamento 
entre símbolos escritos e unidades sonoras, e é também um processo 
de construção da interpretação de textos escritos (SOARES, 1995, p. 
8). 

 

Já sobre a escrita, Soares (1995), aponta que: 

 

[...] as habilidades e conhecimentos de escrita estendem-se desde a 
habilidade de simplesmente transcrever sons até à capacidade de 
comunicar-se adequadamente com um leitor potencial. E, tal como foi 
afirmado com relação à leitura, também aqui não são categorias 
polares, mas complementares: escrever é um processo de 
relacionamento entre unidades sonoras e símbolos escritos, e é 
também um processo de expressão de ideias e de organização do 
pensamento sob forma escrita (SOARES, 1995, p. 9). 

 

Nessa perspectiva, de acordo com Vygotsky (1984), a questão do acesso à escrita 

e a leitura, do ponto de vista social e histórico, é uma alternativa para a autonomia do 
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indivíduo, especialmente quando se trata de sua participação como cidadão ativo na 

sociedade. Ter domínio da leitura e da escrita faz com que suas possibilidades de 

comunicação e de inserção na cultura sejam expandidas, possibilitando o 

desenvolvimento de diversos processos cognitivos. E segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997): 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto [...]. Não se trata simplesmente de 
extrair informação da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra 
por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, 
compreensão na qual os sentidos começam a ser constituídos antes 
da leitura propriamente dita (BRASIL, 1997, p. 53). 

 

Nesse sentido, para Vygotsky (1984) é a linguagem o instrumento simbólico 

mais importante para a transformação de cada indivíduo. Quando a linguagem escrita 

é dominada por um grupo percebem-se consequências imediatas, pois ela permite a 

ampliação do uso dos instrumentos de mediação simbólica, a organização do 

pensamento humano e a comunicação social. 

De acordo com Rojo (2009), a discussão sobre alfabetização e letramentos, do 

ponto de vista dos processos de insucesso ou fracasso na escola brasileira do último 

século está diretamente relacionada com a exclusão social.  Para ela, cabe a nós, 

atualmente, impedir a exclusão escolar e tornar a experiência na escola um percurso 

significativo em termos de letramentos e de aquisição de conhecimento e  informação. 

Nessa conjuntura educacional tão excludente, Ferrarezi (2014) afirma que os 

PCN foram uma revolução em termos curriculares no Brasil, porém, não uma 

revolução prática e real: apenas uma revolução no papel. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) foram criados em 1996 como uma maneira de tentar padronizar os 

currículos de todas as disciplinas. 

Os primeiros PCN de ensino fundamental para as séries iniciais trazem a 

seguinte assertiva: 

 

O conjunto de proposições aqui expressas responde à necessidade 
de referenciais a partir dos quais o sistema educacional do país se 
organize, a fim de garantir que, respeitadas as diversidades culturais, 
regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma 
sociedade múltipla, estratificada e complexa, a educação possa atuar 
decisivamente, no processo de construção da cidadania, tendo como 
meta o ideal de uma crescente igualdade e direitos entre os cidadãos, 
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baseado nos princípios democráticos. Essa igualdade implica 
necessariamente o acesso à totalidade de bens públicos, entre os 
quais o conjunto dos conhecimentos socialmente relevantes (BRASIL, 
1996, p.13). 

 

Para Ferrarezi (2014), a ideia geral dos PCN foi materializar os princípios da 

educação nacional no nível fundamental existentes na Lei 9394/96. Ainda segundo o 

autor, “esses princípios, apresentados no artigo 32 daquela lei, privilegiam a 

capacidade de aprender, a compreensão do ambiente em que se vive e o 

fortalecimento dos laços sociais, a começar pela família.” (p.56). Ferrarezi (2014) 

também destaca que nesse contexto aparece um elemento central: a língua. E que 

por isso, no volume sobre língua portuguesa aparece a seguinte afirmação: 

  

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, 
tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha 
ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto 
educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui 
à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os alunos 
o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da 
cidadania, direito inalienável de todos (BRASIL, 1996, p.23). 

 

O que podemos perceber é que de acordo com o PCN aprender saberes 

linguísticos é muito mais do que aprender gramática. No mesmo volume temos a 

seguinte afirmação: 

 

A língua é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao 
homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender 
não só as palavras, mas também os seus significados culturais e, com 
eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem 
e interpretam a realidade e a si mesmas (BRASIL, 1996, p.24). 

 
O PCN  deixa claro o aspecto social da língua, assim como sua importância. E 

sobre esse aspecto, Bagno (2007, p. 28) afirma que “os PCN introduziram alguns 

conceitos até então pouco conhecidos na prática docente, conceitos provenientes de 

uma disciplina relativamente nova dentro dos estudos da linguagem, a 

Sociolinguística.” 

 

O impacto dessa nova concepção de ensino é, sem dúvida, muito 
positivo. No entanto, como tudo que é novo, ela precisa vencer pelo 
menos dois grandes obstáculos: (1) a resistência das pessoas muito 



24 
 

apegadas às concepções antigas e às práticas convencionais de 
ensino, e (2) a falta de formação adequada das professoras para lidar 
com todo um conjunto de teorias e práticas que até então jamais 
tinham aparecido como objetos e objetivos do ensino de português 
(BAGNO, 2007, p. 28). 

   

A partir das novas concepções e discussões tão importantes sobre língua 

trazidas pelos PCN, Ferrarezi (2014) destaca que: 

 

A ideia geral é bastante clara: democratizar as coisas nos obriga a 
aceitar que:  

(1) o padrão que o aluno fala e entende precisa ser valorizado e 
respeitado e; 

(2) o padrão de prestígio, se ainda não é dominado pelo aluno, precisa 
sê-lo, para que possa servir de “arma” contra o preconceito que lhe 
será impingido, caso não seja capaz de utilizá-lo. 

O fato é que o padrão de prestígio da língua não se aprende pela 
repetição de regras gramaticais. Ele é efetivamente aprendido por 
meio de um intenso contato com textos – orais e escritos – nesse 
padrão, e pela prática desse padrão na forma de textos – igualmente 
orais e escritos (FERRAREZI, 2014, p. 57). 

 

O que fica claro com essa citação é que saber ler e escrever está diretamente 

relacionado ao contato com os textos de diversos gêneros, o que muitas vezes não é 

proporcionado ao aluno. Destacamos que embora o PCN seja um documento 

norteador de todo o ensino, ainda hoje, após mais de vinte anos de sua publicação, 

vários professores parecem não conhecer seu conteúdo e continuam reproduzindo 

um discurso tradicional. 

E é justamente sobre a questão da língua a quem Soares (1993) atribui o 

fracasso escolar. De acordo com a autora é a distância existente entre a linguagem 

das camadas populares e a linguagem da classe dominante que vai explicar a crise 

no ensino da língua materna. 

Sobre o fracasso escolar, Lahire (1995) apud Rojo (2009) ressalta que: 

 

Os casos de “fracassos” escolares são casos de solidão dos alunos 
no universo escolar: muito pouco daquilo que interiorizaram através da 
estrutura de coexistência familiar lhes possibilita enfrentar as regras 
do jogo escolar (os tipos de orientação cognitiva, os tipos de práticas 
de linguagem, os tipos de comportamentos próprios à escola), as 
formas escolares de relações sociais. [...] Estão portanto sozinhos e 
como que alheios diante das experiências escolares. Quando voltam 
para casa, trazem um problema (escolar) que a constelação de 
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pessoas que os cerca não pode ajudá-los a resolver: carregam, 
sozinhos, problemas insolúveis (LAHIRE, 1995, p. 19). 

 

Logo, voltando aos PCN de língua portuguesa dedicados às séries iniciais do 

ensino fundamental destacamos: 

 

A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais. 
Identificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como 
falam. Mas há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo 
que é atribuído aos diferentes modos de falar: é muito comum 
considerar as variedade linguísticas de menor prestígio como 
inferiores ou erradas. O problema do preconceito disseminado na 
sociedade em relação às falas dialetais deve ser enfrentado, na 
escola, como parte do objetivo educacional mais amplo de educação 
para o respeito à diferença. Para isso, e também para poder ensinar 
Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o que 
existe uma única forma “certa” de falar – a que se parece com a escrita 
– e o de que a escrita é o espelho da fala -  e, sendo assim, seria 
preciso “consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. 
Essas duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, 
além de desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua 
comunidade como se fosse formada por incapazes, denota 
desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde 
inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um 
deles tenha em dado momento histórico (BRASIL, 1996, p.26). 

 

Dentro desse contexto, Bagno (2007, p.30) afirma que uma das razões “para 

que a variação linguística se torne objeto e objetivo do ensino da língua é a profunda 

transformação do perfil socioeconômico e cultural da população que frequenta as 

escolas públicas brasileiras, seja para ensinar, seja para aprender.” E, essa discussão 

acerca da variação linguística é necessária, pois para Faraco (2008) ainda há muito a 

se fazer nesse sentido: 

 

Se, como resultado da intervenção dos linguistas, o tema da variação 
acabou incorporado pelo discurso pedagógico, podemos dizer que não 
conseguimos ainda construir uma pedagogia adequada a essa área. 
Talvez porque não tenhamos ainda, como sociedade, discutido 
suficientemente, no espaço público, nossa heterogênea realidade 
linguística, nem a violência simbólica que a atravessa (FARACO, 
2008, p.177). 

  

Para Soares (1993) fica esclarecido, através do processo de democratização 

do ensino, o porquê das camadas populares fracassarem na escola. Isso se deu pela 

ascensão da classe desprivilegiada ao ensino escolar, sem que, no entanto, a escola 
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se preparasse para receber esses alunos. Desta forma, houve um crescimento 

quantitativo de escolas, mas não houve uma formulação da nova função da escola. 

Nessa perspectiva, o fracasso da escola está em não atender as necessidades 

educacionais da massa popular. 

Bagno (2007) explica esse processo que começou a partir de 1960: 

 

Ao mesmo tempo em que a escola passava a acolher crianças vindas 
de famílias pobres ou miseráveis, de mães e pais analfabetos ou 
semianalfabetos, também começava a se modificar o perfil 
socioeconômico e cultural das professoras e professores. O acesso à 
escola de tantas crianças de classes sociais desprestigiadas fez com 
que a profissão docente perdesse prestígio no âmbito das classes, 
médias e médias altas. O aumento da população escolar provocou a 
deterioração das condições de trabalho, com classes superlotadas, 
prédios mal construídos e mal conservados, com equipamento velho 
e material insuficiente, tudo isso acompanhado do achatamento 
progressivo e ininterrupto dos salários, o que tornou a profissão 
docente pouco atrativa para as camadas privilegiadas da população 
urbana. Por isso, não cabe chamar de “democratização” um processo 
que resultou num aumento quantitativo da educação oferecida em tais 
condições (BAGNO, 2007, p. 31). 

 
Por tudo isso, Soares (1993) compreende que o ensino de língua materna, além 

de ser uma tarefa técnica, a de lutar contra o fracasso na escola (que é, na verdade, 

da escola), é uma tarefa política, pois deve ser um instrumento utilizado na luta contra 

as discriminações e desigualdades sociais. 

 

Um ensino de língua materna comprometido com a luta contra as 
desigualdades sociais e econômicas reconhece, no quadro dessas 
relações entre a escola e a sociedade, o direito que têm as camadas 
populares de apropriar-se do dialeto de prestígio, e fixa-se como 
objetivo levar os alunos pertencentes a essas camadas a dominá-lo, 
não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que divide 
e discrimina, mas para que adquiram um instrumento fundamental 
para a participação política e a luta contra as desigualdades sociais 
(SOARES, 1993, p.78). 

 

Entretanto, Mortatti (2004) afirma que muitas têm sido as dificuldades para que 

se efetivem plenamente o dever do Estado e direito do cidadão de acesso a aprender 

a ler e a escrever, como forma de inclusão social. E todas essas dificuldades vividas 

pelos alunos ao longo de sua escolarização básica irão se refletir no seu desempenho 

ao chegar ao ensino superior. 
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A escola ainda possui muitas dificuldades para formar leitores/escritores e 

consequentemente, cidadãos críticos. Pode-se dizer que embora haja um movimento 

de inclusão cada vez maior dos indivíduos na escola, esses indivíduos quando não 

adquirem um pensamento crítico/reflexivo, apesar de estarem incluídos na instituição 

escolar, encontram-se excluídos e/ou marginalizados socialmente, o que reafirma a 

fragilidade da escola ao formar pessoas instruídas para a vida social, refletindo 

significativamente no cenário brasileiro. 

 

 
1.2 A importância da leitura de acordo com órgãos avaliadores 

 

Como estamos demonstrando, a escola é lugar privilegiado para formar um 

leitor crítico e um escritor competente, que saiba fazer uso e interpretar as diversas 

formas de interação da linguagem. Entretanto, alguns teóricos, assim como Rojo 

(2009), ressaltam que os resultados que os alunos brasileiros têm obtido nas 

diferentes avaliações de percurso (SAEB, SARESP, Prova Brasil, PISA) apontam uma 

defasagem nas habilidades de leitura e escrita, o que evidencia uma possível  

ineficácia da instituição educacional em desenvolver certas habilidades. Como aponta 

Almeida (2009): 

A qualidade da educação básica realizada no Brasil é foco de muitas 
preocupações, dado os inúmeros problemas que a acompanham e se 
refletem nos baixos índices de desempenho dos estudantes 
brasileiros, amplamente divulgados em pesquisas e estatísticas. 
Questões políticas-administrativas, destinação de recursos, grande 
desigualdade socioeconômica, desigualdade na distribuição de bens 
culturais, condições inadequadas de trabalho nas escolas são alguns 
fatores que favorecem esse quadro (ALMEIDA, 2009, p. 99). 

 

Diante dessa constatação, buscamos observar instrumentos avaliativos que 

possam nos dar um panorama atual do desenvolvimento das habilidades de leitura e 

escrita no Brasil. Apesar de existirem vários instrumentos avaliativos, entre eles, 

internacionais, nacionais, estaduais e municipais, para essa pesquisa analisamos o 

SAEB, que é um instrumento nacional, e o PISA, que é internacional e aplicado em 

vários países. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb, instituído em 1990, é 

composto atualmente por três avaliações externas em larga escala:  Avaliação 

Nacional da Educação Básica (Aneb), a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

http://portal.inep.gov.br/sobre-a-aneb
http://portal.inep.gov.br/sobre-a-aneb
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(Aresc), conhecida como Prova Brasil, e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). 

Seu principal objetivo é realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de 

alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um 

indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado.  

De acordo com o INEP, a os testes de Língua Portuguesa Aneb e Anresc/ Prova 

Brasil têm como foco a leitura, objetivando verificar se os alunos são capazes de 

apreender o texto como construção de conhecimento em diferentes níveis de 

compreensão, análise e interpretação. A alternativa por esse foco parte da proposição 

de que ser competente no uso da língua significa saber interagir, por meio de textos, 

em qualquer situação de comunicação. 

Analisando as avaliações do SAEB, de 1995 a 2015, percebemos os seguintes 

dados, apresentados na tabela 1: 

 

 Tabela 1 - Evolução dos resultados do Brasil no Saeb (1995 a 2015) 

 

                                 

Observamos que, durante todos os anos analisados, o Brasil não conseguiu 

ultrapassar, em Língua Portuguesa, os 300 pontos, em nenhuma categoria de ensino. 

Alcançando em 2015, 267 pontos no Ensino Médio; 252 no Ensino Fundamental – 
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Anos Finais; e 208 no Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Além disso, o Ensino Médio 

apresentou uma queda na média até 2005, e desse ano até 2015 apresentou um leve 

aumento. O Ensino Fundamental -  Anos Iniciais, foi o que apresentou maior evolução 

nos últimos dez anos. 

Para compreendermos esses resultados apresentados acima, precisamos 

conhecer a matriz de referência da avaliação, o documento Descrição dos níveis de 

Escala de Desempenho de Língua Portuguesa – SAEB, que apresenta seis níveis de 

referência para medir o rendimento do Ensino Médio e nove níveis para 5º e 9º. Ano 

do Ensino Fundamental, em cada nível o documento apresenta uma lista de 

habilidades que o aluno consegue realizar 

Temos, para o Ensino Médio a seguinte divisão: nível 1 - 150 a 175; nível 2 - 

175 a 250; nível 3 - 250 a 300; nível 4 - 300 a 350; nível 5 - 350 a 375; nível 6 - 375 

ou acima. 

Assim, percebemos que no Ensino Médio o Brasil, na área de linguagens, não 

conseguiu obter notas superiores a 300 pontos, ficando assim, no terceiro nível de 

habilidades, deixando de obter, com os alunos do Ensino Médio da Rede Pública, 

muitas habilidades que são extremamente importantes para um ensino eficiente. 

Outro importante sistema de avaliação aplicado no Brasil é o Programme for 

International Student Assessment (Pisa) – Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma amostral a 

estudantes matriculados a partir do 8º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 

15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 

maioria dos países. O Pisa é coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), havendo uma coordenação nacional em cada 

país participante. No Brasil, a coordenação do Pisa é responsabilidade do Inep. Os 

resultados do Brasil estão representados na figura 1, abaixo: 
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 Tabela 2 - Resultados PISA Brasil – 2000 até 2015 

 

 

 

 

 

Como observamos na tabela 2, a média do Brasil na área de leitura se manteve 

estável desde o ano 2000. Ressaltamos que houve uma elevação na pontuação de 

396 pontos em 2000 para 407 pontos em 2015. Entre as 72 nações, o relatório 

mostrou o Brasil na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em 

matemática.  

Os relatórios apontam que o desempenho dos alunos no Brasil está abaixo da 

média dos alunos em países da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) em ciências (401 pontos, comparados à média de 493 

pontos), em leitura (407 pontos, comparados à média de 493 points) e em matemática 

(377 pontos, comparados à média de 490 pontos).  Esses índices chamam a atenção, 

Fonte: http://inep.gov.br/web/guest/pisa-no-brasil 
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pois evidenciam que a escola não tem conseguindo desenvolver satisfatoriamente nos 

alunos as habilidades necessárias. 

A escala de avaliação do PISA varia de 262 até 698 pontos, distribuídos em 

sete níveis diferenciados. 

O Brasil está no nível 2, que prevê uma nota de 407 até 479. O que evidencia 

que o rendimento do país encontra-se distante do que os instrumentos internacionais 

estabelecem para leitura dos alunos do Ensino Médio. Se compararmos com outros 

países, vemos que o problema  se torna ainda maior. De acordo com o relatório oficial 

dos Resultados  PISA 2015, o primeiro colocado é Cingapura com 535 pontos, seguido 

de Honk Kong (China) com 527 pontos e Canadá também com 527 pontos. 

Diante desses dados, vemos o quão importante é se pensar em novas formas 

e estratégias de ensino de leitura e escrita, pois, como afirma Mortatti (2004): 

 

Saber ler e escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes 
situações do cotidiano são, hoje, necessidades tidas como 
inquestionáveis tanto pra o exercício pleno da cidadania, no plano 
individual, quanto para a medida do nível de desenvolvimento de uma 
nação, no nível sociocultural e político. É, portanto, dever do Estado 
proporcionar, por meio da educação, o acesso de todos os cidadãos 
ao direito de aprender a ler e a escrever, como uma das formas de 
inclusão social, cultural e política e de construção da democracia 
(MORTATTI, 2004, p. 15). 

 

Concordamos com a fala de Mortatti (2004), pois, resultados como o do PISA, 

nos fazem refletir sobre o quanto ainda precisamos avançar em nossa educação, pois 

apesar do aluno ter passado pelo processo de escolarização básica, o exercício de 

práticas sociais de leitura e escrita não se revelam satisfatórios. Como aponta Silva 

(2007) 

 

Diante dos problemas que perpassam a nossa sociedade, é 
proeminente que todas as vertentes educacionais estejam engajadas 
para trabalhar de forma que venham proporcionar ao educando uma 
formação que atinja níveis autonomia emancipação, liberdade, 
responsabilidade, reflexão e crítica. Porém, para que esta perspectiva 
se cumpra, faz-se necessário, repensar e refletir sobre as novas 
competências para ensinar, novos entendimentos sobre ensinar e 
aprender, aprender a aprender e como apreender as novas formas de 
relação entre a ética e o agir pedagógico (SILVA, 2007, p. 6). 
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Como apontam Mortatti (2004) e Silva (2007), e como também refletem os 

resultados das avaliações é necessário que se repense o ensino de Língua 

Portuguesa e o torne mais significativo, permitindo que os alunos se apropriem de 

forma satisfatória da linguagem oral e escrita e possam utilizar esses conhecimentos 

de forma satisfatória nas práticas sócias. 

 

1.3 Democratização do acesso ao Ensino Superior 

 

Quando discutimos sobre democratização emergem algumas divergências de 

significado, dessa forma, de acordo com Carvalho (2004, p. 330): “[...] enquanto para 

uns, a democratização se caracteriza por políticas públicas de abertura da escola para 

todos, para outros, ela decorre de práticas pedagógicas capazes de formar indivíduos 

livres.” 

Nesse contexto, de acordo com Caôn e Frizo (2010, p. 4), “para promover a 

democratização do ensino superior, o governo federal criou nos últimos tempos vários 

projetos e ações elucidados no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).”  

 

O PDE oferece uma concepção de educação alinhada aos objetivos 
constitucionalmente determinados à República Federativa do Brasil, 
como: construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a 
pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; e reduzir 
desigualdades sociais e regionais se traduz na equalização das 
oportunidades de acesso à educação de qualidade (BRASIL, 2009a). 

 
Ainda segundo Caôn e Frizo (2010) para direcionar o governo na condução do 

PDE, algumas ações foram descritas especificamente para o Ensino Superior: 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (Fies), Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência 

(PIBID), Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) e Programa Universidade para Todos (ProUni). Além 

dessas ações, existem outras medidas, como: programas de cotas, “que priorizam a 

inserção de grupos minoritários com histórico de exclusão (étnicos, raciais, sexuais, 

entre outros)” (Guarnieri e Melo-Silva, 2007, p. 70) e programas pré-vestibulares 

gratuitos. 

Entretanto, é necessário destacar que: 
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A temática educação superior passa por um processo de 
democratização, promovendo o acesso à educação para todos, não 
mais numa proposta exclusiva de formação de uma elite com 
seletividade extrema no ingresso à universidade. No entanto, esse 
processo tem deixado como herança da reforma do ensino superior da 
década de 1990 o meganegócio da educação, indicando a amplitude 
do interesse em jogo com reflexos na sociedade e nos próprios 
estudantes incluídos nesse sistema (CÂON E FRIZO, 2010, p.7). 

 

Nesse sentido, autores, como Catani et al. (2006) e Neves et al.  (2007), 

discutem que a democratização da educação superior está restrita somente à 

ampliação do acesso. Porém, a equidade nesse nível do ensino fica afetada por dois 

fatores determinantes: a qualidade nos ensinos fundamental e médio, e a 

permanência na educação superior, seja pelo aspecto econômico, social ou cultural. 

 

1.4   A escrita na universidade 

 

Na esfera acadêmica o aluno é aprendiz da escrita, sendo importante que ele 

seja visto como sujeito de linguagem, como realmente é, e com valores indentitários 

construídos ao longo das suas práticas sociais anteriores. Entretanto, alguns 

professores projetam nos textos dos alunos expectativas não compatíveis com suas 

experiências e conhecimentos sobre esses gêneros. 

 

Os alunos que ingressam nas universidades vêm de uma realidade em 
que não há o tão necessário estímulo à construção do conhecimento. 
Pelo contrário, até o ensino médio, o estudante brasileiro é, via de 
regra, treinado para memorizar e repetir fórmulas que, se devidamente 
apreendidas, serão sua chance de aprovação no exame vestibular, o 
que adviria ideologia de dominação, autoritária, que predomina na 
escola do mundo capitalista (CHAER, et al, 2011, p. 251). 

 

Juchum (2014) baseada em Fiad (2011), afirma que nos anos 1980, nas 

discussões sobre a escrita na universidade uma pergunta frequente era a seguinte: 

por que os estudantes chegam à universidade “sem saber escrever”? De acordo com 

a autora, se a pergunta podia ser essa naquele tempo, hoje não pode mais ser a 

mesma. “Não é mais possível dizer que os estudantes não sabem escrever, de modo 

genérico e absoluto” (FIAD, 2011, p. 360).   
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Se, anteriormente, podia-se ver o desempenho na escrita como habilidades 

individuais de ler e escrever, adquiridas principalmente na escola básica, hoje é 

necessário situar qualquer prática envolvendo leitura e escrita em um contexto sócio-

histórico cultural específico.  

De acordo com Fisher (2007), trazendo essas reflexões ao ensino superior, 

diversas questões diferenciam o meio acadêmico de outros contextos de ensino. As 

práticas de leitura e escrita encontradas no ensino superior diferem das práticas 

anteriores à entrada na universidade.  

Comber e Cormack (1997) ressaltam que habilidades de linguagem e 

pensamento, valorizadas por instituições formais de ensino, não vêm naturalmente 

com o desenvolvimento biológico.  

 

Os alunos trazem para esses domínios sociais, na sua constituição 
letrada, muitas diferenças culturais marcadas por experiências prévias 
de escolarização como o uso da língua, hábitos de pensamento crítico, 
conceitos de tempo e espaço, relações com os gêneros discursivos e 
valorações de informação escrita. Logo, não bastam instruções 
técnicas, caso contrário desconsidera-se que adquirir novas 
linguagens sociais representa um processo cultural e não mecânico 
(FISHER, 2007, p.50). 

 

Para Marinho (2010), essa dificuldade geralmente é simplificada por outra 

crença implícita aos discursos vigentes, segundo a qual basta aprender e treinar um 

conjunto de estratégias textuais e conteúdos gramaticais, próprias do texto acadêmico 

para que essas dificuldades sejam resolvidas.    

 

Não diminuindo a importância das habilidades e competências 
linguísticas relacionadas à textualidade, aos aspectos e dispositivos 
formais e da linguagem acadêmica, argumento que nesse nível não 
estariam as maiores dificuldades dos nossos estudantes e nem seria 
muito difícil arregimentar estratégias para melhoria das habilidades 
desses estudantes. O mais importante seria então convidar esses 
alunos a interrogar as práticas acadêmicas de letramento das quais 
eles participam, buscando compreender como se constituem essas 
práticas, desenhando um quadro mais complexo de questões 
relacionadas, sim, a habilidades linguísticas, mas sobretudo a 
dispositivos que refletem relações de poder, disputas e violência 
simbólica (MARINHO, 2010, p.6).   

 

Dentro dessa perspectiva, para Russel (2009, p. 247) a a educação em massa 

traz consigo uma visão pré-moderna de escrita como conjunto único e generalizável 
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de habilidades que se aprende uma vez e para sempre. Considera-se que os alunos 

cuja escrita não está em conformidade com os padrões da academia em específico 

apresentam algum déficit que precisa ser remediado antes que eles sejam admitidos 

na universidade.  

Juchum (2014), aponta que Fischer e Pelandré (2011), são opostas a essa ideia 

e alegam que é nos eventos de letramento acadêmico que os alunos vão construindo 

seus saberes acadêmicos/científicos e, para além disso, também os posicionamentos 

ideológicos, significados culturais e estruturas de poder que, em conjunto, constituem 

o modo cultural de usar os textos.  

 

Surge, então, após o ingresso no Ensino Superior, a reviravolta da 
realidade. O aluno, até então mero ator, encenando aquilo que lhe era 
determinado, precisa passar a ser também autor de sua história 
acadêmica, participando da elaboração do conhecimento. Assim, é 
fundamental a quebra de paradigmas: a saída da cômoda posição de 
expectador/repetidor, e a assunção da postura que será a chave para 
a construção do conhecimento. O aluno, então, passará a ser 
pesquisador (CHAER et al, 2011, p. 253). 

 
Geraldi (2008) também trata de questões pertinentes à produção de textos. E 

ao pensar saídas para os problemas relacionados a ela, lembra que a produção de 

textos ainda no ensino fundamental foge totalmente ao uso da língua, ou se dá em 

uma situação de emprego da língua artificial, uma vez que os estudantes escrevem 

exclusivamente para um único leitor: o professor, que corrigirá essa produção para 

dar nota (GERALDI, 2008, p.65). Dessa forma, esse aspecto artificial do uso da língua, 

colabora para que estudantes apresentem dificuldades, mesmo aqueles que possuem 

alto nível de escolaridade. Pois, o aluno habitua-se a ler e escrever com um fim único, 

tirar nota ou cumprir uma exigência acadêmica. 

Marques (2008, p.81) argumenta que “as resistências ao ato de escrever são 

aliás, comuns mesmo entre os que a ele se dedicam de forma acentuada.” Escrever 

não é uma tarefa fácil, trata-se de uma atividade complexa e que produz novos 

significados as nossas ações e compreensões. Apresentam questões sobre nós 

mesmos que não nos pareciam claras e que por meio do registro demonstram nossas 

incompreensões e limitações.  

Ainda na discussão sobre as dificuldades articuladas a escrita Meira (2007) 

aponta que:  
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A escrita desacomoda-nos de qualquer posição mais cômoda que 
pretendemos manter. Ao escrever, somos constantemente desafiados 
por um estado de não-saber, de indefinição, de incerteza, que nos 
coloca em uma posição difícil, acostumados que estamos a ter 
domínio das situações. A tolerância e a paciência na escrita são, acima 
de tudo, um exercício de renúncias que efetua em vários níveis: não 
sabemos tudo, não abarcamos toda a teoria, não esgotamos o 
assunto, não lemos todos os autores, não examinamos todos os 
pontos, não escrevemos tão bem quanto gostaríamos (MEIRA, 2007, 
p.35). 

 

Da mesma forma que escrever é preciso e princípio para fazer pesquisa, como 

defende Marques (2008), estar envolvido na escrita é essencial para argumentar de 

forma coerente e articulada. Nas palavras de Marques (2008, p.44), “não é a escrita 

mera transcrição gráfica da fala, mas negociação de sentidos com interlocutores 

outros, que, pelo fato de serem apenas potenciais, se fazem mais exigente e fazem 

da página que se escreve lugar mais amplo dos muitos sentidos virtuais.” Esse 

argumento nos possibilita compreender a dificuldade encontrada no processo de 

criação escrita, pois não se trata somente de escrever o que estamos pensando, mas 

sim, de trazer as ideias do plano mental para o físico. 
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2 LETRAMENTO 

Nesta parte, discutimos sobre o conceito de letramento, refletindo sobre a 

importância de uma perspectiva sociocultural trazida pelos Novos Estudos do 

Letramento, bem como o conceito de letramento acadêmico e práticas e eventos de 

letramento. 

 

2.1 Da alfabetização ao letramento 

 

 Segundo Pérez (2008), ainda na década de 80, consolida-se a perspectiva de 

alfabetização como processo de construção do sujeito. As abordagens metodológicas 

tornam-se mais abertas à flexibilidade e à diversidade, centrando sua atenção no 

aluno. Também faz parte do contexto da época questionamentos sobre a eficácia dos 

programas de alfabetização em massa, uma vez que, defendia-se uma prática 

alfabetizadora que visava o contexto social dos alunos e suas raízes culturais. Como 

aponta Mortatti (2004): 

 

A partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, 
coincidindo com transformações políticas, sociais e culturais 
decorrentes do processo de “abertura política” que, em nosso país, 
seguiu-se à ditadura militar iniciada em 1964, os problemas da 
alfabetização relacionados (ainda que não exclusivamente) com a 
educação escolar também passaram a ser compreendidos a partir da 
constatação de outros fenômenos envolvidos (MORTATTI, 2004, p. 
69) 

 

Destacamos que a alfabetização integra uma etapa necessária no início do 

processo de escolarização, e também para o desenvolvimento do indivíduo. 

Entendemos esta etapa do desenvolvimento educacional como um instrumento 

político de conscientização, que dará chances concretas ao indivíduo de refletir 

criticamente a respeito de sua condição na sociedade. Soares (2011, p. 15) nos 

esclarece que o significado etimológico da alfabetização é “levar a aquisição do 

alfabeto, ou seja, ensinar o código da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e 

escrever”, o que nos induz a concluir que a especificidade da alfabetização é o 

processo de aquisição do código escrito, por meio do desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita. 

Ainda conforme Soares (2003), nos anos de 1980 e 1990 houve um domínio 

hegemônico, no que diz respeito à discussão da alfabetização, do paradigma 
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cognitivista, também conhecido aqui no Brasil por construtivismo. A sua entrada e a 

concretização como postulado teórico foram possíveis através das pesquisas e 

estudos sobre a Psicogênese da Língua Escrita, divulgados pelos estudos de Emilia 

Ferreiro e Ana Teberosky. 

 O construtivismo de Emília Ferreiro, a partir da década de 80, começa a ser 

visto como a forma mais adequada de solução para propor mudanças no ensino, 

principalmente na área da alfabetização, quando o cenário educacional era 

configurado pelas altas taxas de evasão e repetência nos primeiros anos de 

escolarização de crianças (MELLO, 2007). A partir desse contexto e do forte impacto 

das descobertas de Ferreiro e Teberosky (1986), resultou a necessidade de 

metodização da teoria da Psicogênese da Língua Escrita. Sendo assim, houve a 

tentativa de se criar um método revolucionário de alfabetização, que se opunha aos 

métodos desenvolvidos pelas cartilhas utilizadas em massa nas salas de aulas das 

classes de alfabetização, que direcionavam o processo de ensino, seja dentro da 

perspectiva dos métodos sintéticos, seja dos métodos analíticos. 

 Seguindo os estudos de Ferreiro e Teberosky (1986), os aprendizes, durante o 

processo de aquisição da língua escrita, formulam hipóteses a respeito do código. A 

evolução de tais hipóteses pode ser visualizada por meio da representação dos níveis 

de escrita pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. Dessa forma, a 

pesquisa se fundamenta na hipótese de que a escrita é uma construção real com um 

sistema de representação historicamente acumulado pela humanidade e também pela 

criança em processo de alfabetização. As ideias propostas pela teoria construtivista 

tentaram superar o artificialismo dos textos que as cartilhas trabalhavam. Também as 

práticas pedagógicas mecânicas dos métodos tradicionais de ensino voltaram sua 

vertente para o viés que possibilitasse ao aprendiz a construir e adquirir seus próprios 

conhecimentos. Ferreiro e Teberosky expressam, no comentário abaixo, a perspectiva 

que tinham sobre o desenvolvimento de seus estudos: 

 

Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida 
como questionamento a respeito da natureza, função e valor deste 
objeto cultural que é a escrita, iniciase muito antes do que a escola 
imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que além dos 
métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um sujeito que 
busca a aquisição de conhecimento, que se propõe problemas e trata 
de solucioná-los, segundo sua própria metodologia (...) insistiremos 
sobre o que se segue: tratase de um sujeito que procura adquirir 
conhecimento, e não simplesmente de um sujeito disposto ou mal 
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disposto a adquirir uma técnica particular. Um sujeito que a psicologia 
da lecto-escrita esqueceu (Ferreiro e Teberosky,1986, p. 11). 
 

 Dessa maneira, o que o construtivismo apresentava era uma ruptura com as 

concepções e práticas educacionais vigentes nas salas de aulas, entendendo a 

criança como um ser que pensa e constrói interpretações sobre o real e age sobre 

ele.  

Soares (2003) destaca que o modelo construtivista trouxe importantes 

contribuições para a área da alfabetização, permitindo uma compreensão detalhada 

da trajetória da criança em direção à descoberta do sistema alfabético. Porém, de 

acordo com a autora, esse modelo acarretou alguns equívocos como, por exemplo, a 

exclusão de conteúdos específicos da alfabetização, discriminação de letras e sons, 

de palavras e sílabas, entre outros, em função de práticas que se preocupam apenas 

com a função social da língua. Para Soares (2003), esses equívocos podem explicar 

a perda de especificidades no processo de alfabetização. 

Após a década de 80, temos a “reinvenção da alfabetização”, termo usado por 

Soares (2003). Nesse período inicia-se uma sistematização do ensino, de forma que 

se pense em um processo que alfabetize–letrando. Essa ampliação do processo de 

alfabetização se tornou urgente devido ao frequente índice dos indicadores do 

fracasso escolar. Sobre o processo de alfabetizar-letrando, Magda Soares considera 

que 

(...) dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no 
quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e 
psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (...) no 
mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: 
pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – 
e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em 
atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a 
língua escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas 
interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização desenvolve-se no 
contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e 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). 

 
Esse modelo de formação voltado para uma prática que alfabetize-letrando 

conta com as contribuições da sociolinguística e da psicolinguística, a partir das quais 

cria-se a necessidade do trabalho pedagógico abrir espaço para a realidade dos 
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alunos e também para o diálogo como forma de desenvolver a oralidade. De acordo 

com Dias (2014): 

Tornou-se necessário o uso de metodologias que não deixassem de 
lado os procedimentos que são específicos do processo de 
alfabetização e, nem tão pouco, os procedimentos de 
desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita dentro de um 
contexto de práticas sociais que as envolvem, desenvolvendo, dessa 
forma, aspectos específicos da alfabetização aliada à sua função 
social (DIAS, 2014, p. 33) 

 
 Nesse contexto de discussões e mudanças, Mortatti (2004), também destaca 

que foram elaborados a Constituição de 1988, a Lei 9394 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) – de 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental e, posteriormente, para o Ensino Médio, e um conjunto de 

iniciativas estaduais e nacionais relativas, especialmente, ao ensino e aprendizagem 

da leitura e escrita. 

 Passou-se a compreender a alfabetização, a partir de então, como um índice 

de qualidade social de educação A partir desse marco amplia-se, mais uma vez, o 

conceito de alfabetização, conforme Pérez: 

 

No final dos anos 90, redimensionou-se a concepção de alfabetização, 
agora entendida como um processo que se estende ao longo da vida 
e que pode exigir seis ou sete anos de escolaridade, para que o 
indivíduo adquira as condições necessárias para manejar o código da 
leitura e da escrita, embora o domínio pleno demande pelo menos 
doze anos (PÉREZ, 2008, p. 198) 
  

A alfabetização começou a ser entendida como um processo que envolve a 

construção de conhecimento por parte do sujeito. O momento também propiciou o 

reconhecimento dos educandos como sujeitos autônomos, críticos e ativos na 

sociedade, que possuem a competência de transformá-la em um ambiente mais justo 

e igualitário.  

Em relação a essas mudanças, Barbosa (1991), destaca que: 

 

(...) as metodologias de alfabetização evoluíram no tempo, de acordo 
com novas necessidades sociais que a cada nova configuração 
exigem um novo tipo de pessoa letrada; e, ao mesmo tempo, em 
função do avanço do conhecimento acumulado na área da leitura e a 
produção escrita e de seus processos de aquisição (BARBOSA, 1991, 
p. 45) 
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Corroborando a análise de Barbosa (1991), atualmente, o conceito de 

alfabetização, divide espaço com outros conceitos, e assim vai delineando a busca da 

qualidade de ensino. Por isso, quando falamos em alfabetização também falamos de 

processos de letramento; entretanto, esse termo é novo na literatura educacional e é 

diferente do conceito de alfabetização, que refere-se a aquisição do código escrito 

centrado na trajetória individual do aluno, enquanto o letramento, está relacionado 

com às práticas sociais e coletivas de leitura e escrita, além de focalizar os aspectos 

sócio-históricos da aquisição da escrita (TFOUNI, 1995). 

Logo, no mundo contemporâneo, novos desafios vão se delineando para a 

alfabetização, sendo necessário, cada vez mais, uma educação que oportunize aos 

alunos saírem da escola alfabetizados e com competência para utilizar à escrita e a 

leitura nas diversas situações sociais que as envolvem. 

Os estudos que propõem uma reflexão sobre as especificidades do letramento 

e da alfabetização nos indicam, claramente, a necessidade da união dos dois 

procedimentos. Dessa forma, teremos um trabalho pedagógico fundamentado na 

perspectiva que Soares (2004) denomina como prática que alfabetize-letrando, na 

qual subsidiará o ensino-aprendizagem do código linguístico utilizando como meio as 

práticas sociais de leitura e escrita, proporcionando significado a partir do contexto 

social.  

Devemos entender a articulação desses dois processos como uma nova 

perspectiva de ressignificação do sentido de alfabetização presente no nosso contexto 

educacional atual. Dessa forma, concordamos com a autora quando esta descreve a 

prática alfabetizar-letrando como: 

 

(...) a possibilidade e necessidade de promover a conciliação entre 
essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, integrando 
alfabetização e letramento, sem perder, porém, a especificidade de 
cada um desses processos, o que implica reconhecer as muitas 
facetas de um e outro e, consequentemente, a diversidade de métodos 
e procedimentos para ensino de um e de outro, uma vez que, no 
quadro desta concepção,  não há um método para a aprendizagem 
inicial da língua escrita, há múltiplos métodos, pois a natureza de cada 
faceta determina certos procedimentos de ensino, além de as 
características de cada grupo de crianças, e até de cada criança, exigir 
formas diferenciadas de ação pedagógica (SOARES, 2004, p. 15-16).  
 
 

Diante desse cenário, no qual se propõe uma ressignificação da alfabetização, 

não podemos deixar de destacar o importante papel que a escola exerce no 
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desenvolvimento de uma prática que alfabetize-letrando. É dever da escola oferecer 

condições para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, uma vez que 

deve estar sempre aberta a novas e quaisquer práticas sociais que as envolvam, bem 

como o de se afastar do perigo de corroborar a ideia que concebe a língua padrão e 

suas variadas formas de usos como a única forma correta de utilização da escrita e 

da leitura. 

Atualmente, fala-se muito sobre o letramento no sistema de ensino, mas, na 

verdade, existe pouco esclarecimento por parte dos profissionais da educação sobre 

o tema. De acordo com Mortatti (2004),  

 

[...] vem aumentando a produção acadêmica brasileira sobre o tema 
do letramento, buscando-se contemplar e explorar diferentes aspectos 
e problemas envolvidos no estudo do fenômeno, de diferentes 
perspectivas teóricas e metodológicas, especialmente no âmbito das 
ciências da educação e das ciências linguísticas (MORTATTI, 2004, 
p.95). 

  

Ainda, segundo Mortatti (2004), no Brasil a palavra “letramento” começou a ser 

utilizada nos anos 80 por pesquisadores das áreas de Educação e Linguística, e 

gradualmente, vem ganhando visibilidade em outros espaços sociais. Por ser uma 

palavra recente, Mortatti (2004), também destaca que os significados que lhe são 

atribuídos, assim como os objetivos com que é utilizada nem sempre são idênticos. 

Soares (2009) foi uma das precursoras dos estudos do letramento no Brasil e 

explica que foi em meados dos anos 80 que se deu o aparecimento do termo no país, 

ao mesmo tempo que illettrisme na França, litteracy nos Estados Unidos e Inglaterra 

e literacia em Portugal, para se distinguir este fenômeno da alfabetização. Essa 

distinção se mostrava necessária, principalmente, em países desenvolvidos, pois a 

população, em grande parte, já dominava o sistema de escrita, já estava alfabetizada, 

sendo necessário, então, caracterizar e avaliar o domínio de competências, incluindo 

leitura e escrita, em práticas sociais situadas. 

Como evidenciamos, o termo letramento surgiu como uma tradução da palavra 

inglesa literacy e Soares (2009) esclarece a questão etimológica dessa palavra:  

 

Etimologicamente, a palavra literacy vem do latim litera (letra), com 
sufixo – cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de ser (...). 
No Webster’s Dictionary, literacy tem a acepção de ‘the condition of 
being literate’, a condição de ser literate, e literate é definido como 
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‘educated; especially able to read and write’, educado, especialmente, 
capaz de ler e escrever. Ou seja, literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita nesse conceito 
está à ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, 
políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social 
em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la 
(SOARES, 2009, p. 17). 

 

Mortatti (2004) afirma que o termo “letramento” parece ter sido utilizado pela 

primeira vez por Mary Kato, na apresentação de seu livro No mundo da escrita: uma 

perspectiva psicolinguística, de 1986. 

Kato (1986) destaca que: 

 

[...] a função da escola, na área da linguagem é, introduzir a criança 
no mundo da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado, 
isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua 
necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às 
várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de 
linguagem como um dos instrumentos de comunicação. Acredito ainda 
que a chamada norma-padrão, ou língua falada culta, é consequência 
do letramento, motivo por que, indiretamente, é função da escola 
desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada 
institucionalmente aceita (KATO, 1986, p. 7). 

  

Para Tfouni (1988), o termo “letramento” está relacionado as práticas sociais 

de leitura e escrita e nas mudanças acarretadas por elas na sociedade, quando esta 

se torna letrada. 

 
Apesar de estarem indissoluvelmente e inevitavelmente ligados entre 
si, escrita, alfabetização e letramento nem sempre têm sido enfocados 
como um conjunto pelos estudiosos [...] A alfabetização refere-se à 
aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para 
leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isto é levado a 
efeito, em geral, através do processo de escolarização, e, portanto, da 
instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do 
individual. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-
históricos da aquisição da escrita. [...] tem por objetivo investigar não 
somente quem é alfabetizado, e, neste sentido, desliga-se de verificar 
o individual e centraliza-se no sentido mais amplo (TFOUNI, 1988, p 
.9). 

 
Corroborando essa definição, Kleiman (2005) relata que o conceito de 

letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos para diferenciar estudos 

sobre o “impacto social da escrita” dos estudos sobre alfabetização.  
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Nesse contexto, Soares (2009) também diz que fazer uso da tecnologia da 

escrita e da leitura e, além disso, utilizá-las em práticas sociais de leitura e escrita 

produz sérias consequências na vida de um indivíduo, como: 

 

(...) altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, 
culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômico; 
(...). O ‘estado’ ou a ‘condição’ que o indivíduo ou o grupo social 
passam a ter, sob o impacto dessas mudanças, é que é designado 
literacy (SOARES, 2009, p. 18). 

 

Para Freire e Macedo (2011), é essencial que o sujeito adquira o domínio da 

língua escrita através de um processo de construção do conhecimento. Isso porque, 

tendo o domínio da escrita e da leitura, o sujeito tem nas mãos um dos instrumentos 

culturais favorecedores de possíveis intervenções em sua realidade e, 

consequentemente, de diferentes formas de exercitar sua cidadania. 

 

[...] A alfabetização não pode ser reduzida ao mero lidar com as letras 
e palavras, como uma esfera puramente mecânica. Precisamos ir 
além dessa compreensão rígida da alfabetização e começar a encará-
la como a relação entre educandos e o mundo, mediada pela prática 
transformadora desse mundo, que tem lugar precisamente no 
ambiente em que se movem os educandos (FREIRE e MACEDO, 
2011, p. 12).  

 

Assim, progressivamente, o termo letramento passou a designar o processo 

que permite os usos das habilidades ensinadas nas práticas sociais de leitura e 

escrita. Foi sistematizado por Soares (2003) como estado ou condição que adquire 

um grupo social ou indivíduo como consequência de ter se apropriado da língua 

escrita e de ter se inserido num mundo organizado diferentemente: a cultura escrita. 

Porém, letramento não é apenas um fenômeno sociocultural, é, sobretudo, marcado 

por mudanças históricas, pois as transformações por que passa a sociedade vão 

criando novas demandas para os sujeitos que nela vivem. Com essas abordagens, o 

conceito de letramento que esteve associado ao domínio das habilidades de leitura e 

escrita aprendidas pelo indivíduo na escola, passou a alargar-se e ser concebido 

como um conjunto de práticas sociais. 

De acordo com Kleiman (2005): 
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Podemos definir hoje letramento como um conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em 
contextos específicos. [...] as práticas específicas da escola, que 
forneciam o parâmetro de prática social segundo a qual o letramento 
era definido, e segundo a qual os sujeitos eram classificados ao longo 
da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado, passam a ser, em 
função dessa definição, apenas um tipo de prática – de fato, 
dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades mas não 
outros, e que determina uma força de utilizar o conhecimento sobre a 
escrita (KLEIMAN,2005, p. 18 -19). 

 
  

Dessa forma, compreendemos o termo letramento não como substituto, mas 

aliado ao conceito de alfabetização, objetivando articular o processo de aquisição da 

leitura e da escrita com o uso das práticas sociais que as envolvem, pois, não basta 

apenas ao sujeito saber ler e escrever. Antes, é imprescindível que ele saiba fazer 

uso do ler e do escrever, respondendo às exigências de leitura e escrita que a 

sociedade impõe. Além disto, nas sociedades letradas, os indivíduos não 

alfabetizados vivenciam diariamente eventos e práticas de letramento.  Como destaca 

Rojo (2009); 

[...] vale a pena insistir na distinção: o termo alfabetismo tem um foco 
individual, bastante ditado pelas capacidades e competências 
(cognitivas e linguísticas) escolares e valorizadas de leitura e escrita 
(letramentos escolares e acadêmicos), numa perspectiva psicológica, 
enquanto o termo letramento busca recobrir os usos e práticas sociais 
de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, 
sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, 
recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, 
escola etc.), numa perspectiva sociológica, antropológica e 
sociocultural (ROJO, 2009, p. 98). 

 

Acerca disto, Marcuschi (2007) argumenta que o letramento, dentre outras 

consequências, envolve práticas da escrita em suas mais diversas e variadas formas 

na sociedade, podendo ir, desde uma apropriação mínima da escrita, tal como o 

indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida em que identifica o valor do 

dinheiro, identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer cálculos complexos, sabe 

distinguir as mercadorias pelas marcas, etc., mas não escreve cartas nem lê jornal 

regularmente, até uma apropriação profunda, como no caso do indivíduo que 

desenvolve tratados de Filosofia e Matemática ou escreve romances. Letrado, nesse 

sentido, é o indivíduo que participa de forma significativa de eventos de letramentos e 

não apenas aquele que faz um uso formal da escrita. 
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 Entretanto, no Brasil, parece não haver, em muitas ocasiões, a distinção entre 

alfabetização e letramento, devido à intensa busca de se verificar os índices de 

alfabetização, em primeira instância, para, a partir deles, tentar erradicar os índices 

de analfabetismo. Diante dessa busca e da necessidade de também caracterizar as 

competências de leitura e escrita da população, esses dois conceitos, por ora, 

sobrepõem-se, mesclam-se e, frequentemente, confundem-se.  

 

2.2  Novos Estudos do Letramento 

 

Essa parte do quadro teórico traz abordagens relativas à teoria sociocultural do 

letramento, a qual encontra apoio nos denominados Novos Estudos do Letramento. 

Ganham destaque, autores como Gee (1999, 2000, 2001, 2004), Street (1995, 2003), 

Barton e Hamilton (2000).  

Sobre essa teoria, Mortatti (2004), evidencia que: 

 

A partir dos anos de 1980, às perspectivas psicológica e histórica 
predominantes nos estudos e pesquisas sobre letramento somou-se 
uma perspectiva social e etnográfica, de que são obras seminais Ways 
with Words, de Shirley Heath (1983) e Literacy in Theory and Practice, 
de Brian Street (1984). Essa perspectiva [..] se consolidou nos anos 
de 1990 sob a denominação New Literacy Studies (MORTATTI, 2004, 
p. 102). 

 

Além disso, Juchum (2014), destaca que: 

 

Os estudiosos do letramento que integram a área dos Novos Estudos 
do Letramento propõem que as práticas de letramento, como práticas 
sociais que são, têm caráter situado, ou seja, têm significados 
específicos em diferentes instituições e grupos sociais. Desse modo, 
assumindo que as práticas de uso da escrita são diferentes, ou seja, 
que os usos diferem de acordo com o contexto em que são 
empregados, é possível falar em letramento acadêmico. Mais ainda: 
assume-se que há usos específicos da escrita no contexto da 
universidade, usos que diferem de outros contextos (JUCHUM, 2014, 
p.112) 

 

Street (2003), já na década de 80, afirma que a posição dos Novos Estudos do 

Letramento ressalta o letramento como prática de cunho social e não meramente uma 

habilidade técnica, neutra, imutável e/ou universal situada no interior dos indivíduos. 
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Para  Fisher (2007), Barton e Hamilton (2000, p. 8) trazem uma premissa 

central que colabora com a caracterização da natureza complexa do fenômeno em 

foco: “letramento é um conjunto de práticas sociais, observáveis em eventos mediados 

por textos.”   

Sendo assim, segundo ela: 

 
A noção de práticas sociais viabiliza uma discussão fecunda ao 
estabelecer ligação entre atividades de leitura e escrita e estruturas 
sociais. Essas atividades se subordinam a tais estruturas e se 
constituem na relação com elas. É nas práticas sociais que o 
letramento tem uma função ou um papel. Acrescenta-se a essa 
abordagem, estudos de Street (2003) que reforçam a dimensão do 
poder conferida aos processos de leitura e escrita, como integrante 
dos significados culturais concedidos a esses processos. 
Neutralidade, então, é uma característica imprópria do letramento, 
uma vez que este representa uma prática de cunho social e não 
meramente técnica (FISHER, 2007, p. 27). 

 

Juchum (2014), também ressalta os estudantes quando ingressam na 

universidade, são solicitados a escrever gêneros diferentes, com os quais não estão 

familiarizados em suas práticas de escrita em outros contextos, sendo assim mal 

avaliados por seus professores. Na verdade, como apontam autores como Lea e 

Street (2007), começam a ficar evidentes os conflitos entre o que os professores 

esperam da escrita e o que os alunos escrevem, ou seja, no contexto da universidade, 

em que geralmente não são reconhecidos diferentes letramentos (nesse caso, os dos 

alunos e o da universidade), os letramentos dos alunos não são reconhecidos, e estes 

podem ser vistos como sujeitos iletrados pela universidade.  

Dessa forma, a noção de letramento acadêmico, desenvolvida na área dos 

Novos Estudos do Letramento (STREET, 1995; BARTON, 2001; GEE, 1999), 

constitui-se em uma tentativa de extrair as implicações dessa abordagem para o 

entendimento das questões relativas à aprendizagem no ensino superior.  

 

 

2.3 Dimensões individual e social do letramento 

 

Segundo Mortatti (2004) as perspectivas mais recentes de abordagem do 

letramento vêm destacando dois modelos de letramento, o “modelo autônomo” em 
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confronto com o “modelo ideológico” e dois componentes básicos do fenômeno do 

letramento, os “eventos de letramento” e as “práticas de letramento”. 

De acordo com Street (1995) o enfoque autônomo vê o letramento “em termos 

técnicos, tratando-o como independente do contexto social, uma variável autônoma 

cujas consequências para a sociedade e a cognição são derivadas de sua natureza 

intrínseca”. Em outras palavras, o contato escolar com a leitura e a escrita, faria com 

que a pessoa gradativamente aprendesse habilidades que o levariam a estágios 

universais de desenvolvimento. Nesse sentido, Kleiman (2005) afirma que: 

 

A característica da “autonomia” refere-se ao fato de que a escrita seria, 
nesse modelo, um produto completo em si mesmo, que não estaria 
preso ao contexto de sua produção para ser interpretado; o processo 
de interpretação estaria determinado pelo funcionamento lógico 
interno ao texto escrito (KLEIMAN, 2005, p. 22). 

 
E, além disso, Kleiman (2005), ressalta que, nesse modelo o fracasso e a 

responsabilidade pelo mesmo é atribuída ao indivíduo que pertence ao grupo dos 

pobres e marginalizados nas sociedades tecnológicas.  

A partir do enfoque autônomo de letramento, Street (1995), concebe o enfoque 

ideológico de letramento. Tal enfoque “vê as práticas de letramento como 

indissoluvelmente ligadas às estruturas culturais e de poder da sociedade e reconhece 

a variedade de práticas culturais associadas à leitura e a escrita em diferentes 

contextos” (ROJO, 2009, p. 99). Street (2014), ainda destaca: 

 

O modelo autônomo de letramento tem sido um aspecto dominante da 
teoria educacional e desenvolvimental. Uma das razões para nos 
referirmos a essa postura como modelo autônomo de letramento é que 
ela se representa a si mesma como se não fosse, de modo algum, 
uma postura ideologicamente situada, como se fosse simplesmente 
natural. Uma das razões por que desejo chamar sua contrapartida de 
ideológica é precisamente para assinalar que aqui não estamos 
simplesmente falando de aspectos técnicos do processo escrito ou do 
processo oral. Estamos falando, sim, é de modelos e pressupostos 
concorrentes sobre os processos de leitura e escrita, que estão 
sempre encaixados em relações de poder (STREET, 2014, p. 146) 

 

Dessa forma, segundo Rojo (2009, p. 99) o “significado de letramento” muda 

ao longo do tempo e das culturas e dentro de uma mesma cultura. E por isso, ainda 

segundo a autora, “práticas tão diferentes, em contextos tão diferenciados, são vistas 

como letramento, embora diferentemente valorizadas e designando a seus 
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participantes poderes também diversos.” Nessa perspectiva teórica, as práticas de 

letramento são plurais e privilegiam a natureza social da linguagem, não existindo 

assim, um único tipo de letramento.  

Diante dessa dimensão social, destacam-se os eventos de letramento e as 

práticas de letramento. De acordo com Heath (1982, p. 93) eventos de letramento são 

“situações em que a língua escrita é parte integrante da natureza da interação entre 

participantes e de seus processos de interpretação.” E Soares (1995) destaca que 

essa interação pode ocorrer oralmente, através da mediação da leitura e da escrita, 

os interlocutores estando face a face, ou a distância, com a mediação de um texto 

escrito. 

Já as práticas de letramento são, para Street (1995, p. 2) “tanto os 

comportamentos exercidos pelos participantes num evento de letramento quanto as 

concepções sociais e culturais que o configuram, determinam sua interpretação e dão 

sentido aos usos da leitura e/ou escrita naquela particular situação.”  

E, para Mortatti (2004), por envolverem tipos diferentes de material escrito, 

esses eventos e práticas fazem parte das experiências vividas pelas pessoas e grupos 

sociais em sociedades letradas. Sendo múltiplos e diversos, “pois dependem das 

formas como as pessoas e grupos sociais integram a língua escrita em seu cotidiano 

e dos processos e estratégias interpretativas utilizadas pelos participantes de um 

processo de interação (MORTATTI, 2004, p. 106). 

Além disso, Rojo (2009) destaca outra distinção interessante feita por 

Soares(1998), quando fala de uma versão fraca e uma versão forte do conceito de 

letramento: 

Para ela, a versão fraca do conceito de letramento que estaria ligada 
ao enfoque autônomo, é (neo)liberal e estaria ligada a mecanismos de 
adaptação da população às necessidades e exigências sociais do uso 
de leitura e escrita, para funcionar em sociedade. É uma visão 
adaptativa que está na raiz do conceito de alfabetismo funcional e de 
muito reclamos indignados a respeito dos resultados dos exames e 
medições de competências e habilidades: como ser cidadão, funcionar 
em sociedade de maneira adequada, sem dominar as competências 
requeridas? O que faz a escola que não as desenvolve?  

Já a versão forte do letramento, para Soares (1998), mais próxima do 
enfoque ideológico e da visão paulo-freiriana de alfabetização, seria 
revolucionária, critica, na medida em que colaboraria não para a 
adaptação do cidadão às exigências sociais, mas para o resgate da 
autoestima, para a construção de identidades fortes, para a 
potencialização de poderes (empoderamento) dos agentes sociais, em 
sua cultura local, na cultura valorizada, na contra-hegemonia global 
(Souza Santos, 2005). Para tanto, leva em conta os múltiplos 
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letramentos, sejam valorizados ou não, globais ou locais (ROJO, 2009, 
p.99 - 100) 

 
  
Segundo Lea e Street (2007) a escrita do estudante universitário é entendida 

com base em três principais perspectivas ou modelos: estudo das habilidades, 

socialização acadêmica e letramento acadêmico. Juchum (2014), caracteriza esses 

três modelos: 

A primeira abordagem compreende o letramento como um conjunto de 
habilidades individuais e cognitivas que os estudantes precisam 
adquirir e desenvolver e que poderão transferir para os diversos 
contextos da universidade. Ver o letramento apenas conforme esse 
modelo é desconsiderar a trajetória anterior de letramento do aluno e 
atribuir a ele a responsabilidade de desenvolver competências 
cognitivas e metacognitivas de leitura e escrita para inserir-se no 
contexto da universidade, de maneira que qualquer insucesso com o 
uso da escrita, nesse domínio, passa a ser de sua inteira 
responsabilidade.  

O modelo da socialização acadêmica baseia-se no princípio de que o 
professor é responsável por introduzir os alunos na cultura 
universitária, com o intuito de que eles assimilem os modos de falar, 
pensar, interpretar e usar as práticas de escrita que circulam na esfera 
acadêmica. Nesse modelo concebe-se que os gêneros discursivos 
acadêmicos são relativamente homogêneos, sendo assim, ao 
aprender as convenções que regulam esses gêneros o aluno estará 
habilitado a se engajar nas práticas letradas que permeiam essa 
instância. Esse modelo passa a ideia de que a esfera acadêmica é 
imutável e suas identidades são facilmente identificadas, ou seja, uma 
vez aprendidos os gêneros do discurso específicos das disciplinas, os 
estudantes tornar-se-iam capazes de reproduzi-los sem problemas.  

Na abordagem do letramento acadêmico, compartilhada pelos 
pesquisadores dos Estudos do Letramento, os múltiplos letramentos 
que permeiam a instância universitária são entendidos como práticas 
sociais. Assim, o modelo do letramento acadêmico pode ser 
caracterizado por concentrar-se nos significados que os alunos, os 
professores e as universidade atribuem à escrita, partindo de questões 
epistemológicas que envolvem as relações de poder estabelecidas 
entre esses sujeitos no que diz respeito ao uso da língua nessa esfera 
social pelos próprios participantes (JUCHUM, 2014, p. 113). 

 

A autora ainda destaca que, para que o aluno desenvolva   habilidades de 

leitura e escrita específicas da esfera acadêmica, não se pode ignorar as experiências 

de leitura e escrita deles antes de ingressar na universidade a fim de conhecer o que 

o aluno lê, como lê, o que escreve e como escreve ao ingressar na universidade.  

Além disso, para Juchum (2014), esses três modelos não se excluem, mas se 

misturam, uma vez que os alunos devem reconhecer as convenções que regem as 
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práticas de letramento da universidade. Entretanto, passa a ser essencial levar em 

consideração a história prévia de letramento dos estudantes e seus valores 

identitários. Adotar essa concepção de letramento implica admitir que cada indivíduo 

ou grupo social possui algum tipo de conhecimento sobre a escrita e seu uso em 

práticas sociais.  

 

2.4 O Letramento Acadêmico 

 

Neste trabalho, as peculiaridades, dentre várias que poderiam ser elencadas, 

estão relacionadas, ao uso das linguagens - especializadas, contextualizadas - no 

domínio acadêmico. Fazem, também, referência aos papéis sociais (pelo menos 

desejáveis) de alunos e professores, às finalidades de os alunos estarem neste 

domínio, e às relações estabelecidas com o conhecimento e com o saber.  

Acrescentando a esse ponto de vista, Street (2003) sugere que sejam 

atendidas às necessidades práticas dos participantes de atividades de letramento – 

no caso os alunos -, em paralelo às relações de poder que constituem estas práticas. 

Para este autor, é a relação dinâmica entre o local e o social mais amplo, entre 

habilidades específicas de letramento, focalizadas em tarefas específicas, e 

habilidades genéricas, ambas supostamente possíveis de serem transferidas para 

outras situações, que representam o foco de uma orientação de trabalho apoiada nos 

Novos Estudos do Letramento. 

Refletindo assim, a partir de uma abordagem que encara o letramento a partir 

de uma ótica social crítica é importante destacar que: 

 

A leitura e a escrita como práticas sociais emergem gêneros de acordo 
com a necessidade dos grupos sociais e das práticas de letramento 
que as envolvem, gerando assim, gêneros textuais próprios de cada 
domínio discursivo. Portanto, pode-se concluir que o letramento 
acadêmico também é uma prática de letramento situada, na qual 
Universidade, como instituição de Ensino Superior, visa por meio da 
sistematização dos saberes de acordo com as áreas do conhecimento, 
moldar, também a partir das práticas de leitura e de escrita, 
identidades profissionais.  Esses saberes do discurso acadêmico são 
sistematicamente configurados pelos gêneros discursivos (ou 
textuais), que compõem suas práticas sociais, as quais contribuem 
automaticamente para a construção das nossas relações sociais, 
profissionais e identitárias na Universidade (COSTA E SILVA, 2011, p. 
7884-7885). 
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O que podemos aferir a partir dessa citação é que no processo de letramento 

acadêmico, os alunos precisam assumir o compromisso com o aprendizado e o 

entendimento de que agora  fazem parte de outro domínio discursivo, onde, de acordo 

com Costa e Silva (2011) emergem outros gêneros e outras práticas distintas 

daquelas a que eles estavam habituados na escola básica; e aos professores, 

reconhecidos como “agentes de letramento, cabe a  tarefa de oferecer aos alunos 

condições para o letramento acadêmico e: 

 

Visando em primeira instância desenvolver habilidades de leitura e de 
escrita dos gêneros que circulam nesse meio, pois, acredita-se que 
será também, através da aquisição dessas habilidades linguísticas 
que os alunos poderão participar de maneira ativa e competente dessa 
nova forma de discurso a que não estão habituados quando entram na 
Universidade e apreender os saberes profissionais concernentes à 
docência e à sua atuação profissional (COSTA E SILVA, 2011, 
p.7885). 

 

Fisher (2007), baseada em Klemp (2004), compartilha da visão complexa sobre 

a natureza do letramento acadêmico, a qual é visível por meio da conceituação 

atribuída por ele. O letramento acadêmico refere-se à fluência em formas particulares 

de pensar, ser, agir, fazer, ler e escrever, muitas das quais são peculiares a contextos 

escolares/acadêmicos. De acordo com Klemp (2004), letramento acadêmico pode ser 

definido como um processo de desenvolvimento contínuo de conhecimentos sobre 

como interagir (modos de compreender e usar) com as diferentes formas e 

modalidades de textos. Ser academicamente letrado significa, então, que um aprendiz 

tem um repertório de estratégias efetivas para compreender e usar diferentes 

demandas ou práticas textuais (BARTON, 2001). Para Fisher (2007, p. 46) “é preciso 

vincular as construções de sentidos que os alunos universitários têm condições de 

realizar com os textos, às convenções e regras sociais sincronizadas com 

determinadas funções comunicativas.” 

Na perspectiva de Boiarsky, Hagemann e Burdan (2003), o letramento 

acadêmico envolve a construção do conhecimento.  Com o intuito de se inserirem 

como membros do meio acadêmico, os alunos precisam processar, compreender e 

responder às várias propostas de trabalho com apoio do conhecimento desenvolvido. 

Assim, cabe a reflexão de que as práticas de letramento acadêmico devem 

trabalhar para construir a autonomia do indivíduo, possibilitando que ele encontre sua 
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própria voz e se constitua como agente de letramento. Nesse contexto, Kleiman 

(2006) defende que um posicionamento independente, que rompa as assimetrias, é 

fruto de um letramento que não se constitui em mais uma barreira para a inclusão 

social, mas que, pelo contrário, fortalece os sujeitos e suas práticas de escrita em sua 

vida social. 

De maneira inevitável, todos esses aspectos estão relacionados, uma vez que 

o letramento, compreendido como práticas sociais, envolve (GEE, 1999) formas de 

ser, falar, ouvir, escrever, ler, agir, interagir, acreditar, valorizar, sentir, usar recursos, 

ferramentas, tecnologias que consigam ativar identidades relevantes num 

determinado contexto.   

Para conduzir práticas no ambiente acadêmico é importante partir das 

experiências sociais dos alunos, para aperfeiçoá-las ou introduzir novos tipos de 

letramento. Entretanto, em meio a uma diversidade tão grande de sujeitos que 

compõe uma sala de aula no meio acadêmico, resgatar experiências é mais um 

aspecto do complexo mundo do letramento acadêmico.  

Apesar disso, descartar a possibilidade de estabelecer um contato mais 

dialógico com os alunos, por meio de interações face a face e/ou de práticas textuais, 

é deixar os alunos em uma condição de meros espectadores, receptores ou 

reprodutores do saber.  

Em estudo sobre o estilo de textos de alunos universitários, Fiad (2000), pediu 

aos alunos que recuperassem, por escrito, as memórias que tinham sobre o início da 

vida escolar e do contato com a leitura/escrita, com o intuito de buscar os estilos 

individuais, as experiências únicas que se transformaram em escritas únicas. Porém, 

o resultado foram histórias que mais se assemelham do que se diferenciam, pois 

parece haver uma voz única presente em todos os textos. Logo, mesmo após onze 

anos de escolarização, é perceptível que a aquisição do estilo individual ficou bastante 

relegada às produções escolares homogeneizadas. 

Diante das constatações de Fiad (2000), Soares (2003), propõe um olhar 

diferenciado sobre as instituições formais de ensino. Um olhar voltado à relação 

positiva entre práticas de letramento extra-escolar e escolarização, mesmo ciente que 

há práticas muitos desconexas, distantes na vida cotidiana e no ambiente 

escolar/acadêmico. 

O que Soares (2003) indica é que o letramento escolar/acadêmico, resultado 

da pedagogização do letramento social (de outros domínios sociais), acaba também 
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por dominar o letramento social, impondo comportamentos, em virtude do prestígio da 

instituição escolar/acadêmica como instância social e cultural. Entrando em cena, 

novamente, o poder que o sistema formal de educação tem na sociedade. Sobre essa 

“pedagogização”, a autora explica que: 

 

[...] práticas de letramento a ensinar são aquelas que, entre as 
numerosas que ocorrem nos eventos sociais de letramento, a escola 
seleciona para torná-las objetos de ensino, incorporadas aos 
currículos, aos programas, aos projetos pedagógicos, concretizadas 
em manuais didáticos; práticas de letramento ensinadas são aquelas 
que ocorrem na instância real da sala de aula, pela tradução dos 
dispositivos curriculares e programáticos e das propostas dos manuais 
didáticos em ações docentes, desenvolvidas em eventos de 
letramento que, por mais que tentem reproduzir os eventos sociais 
reais, são sempre artificiais e didaticamente padronizados; práticas de 
letramento adquiridas são aquelas de que, entre ensinadas, os alunos 
efetivamente se apropriam e levam consigo para a vida fora da escola 
(SOARES, 2003, p. 107-108). 

 

Logo, tanto os dados de Fiad (2000) quanto de Soares (2003) ressaltam o papel 

do letramento acadêmico na constituição de sujeitos letrados, os quais, para além do 

domínio escolar/acadêmico, atuam em vários outros domínios, que pressupõem uso 

de Discursos próprios dos letramentos secundários. 

Para Goulart (2006, p. 458), “a condição letrada é pressuposta como 

intimamente relacionada tanto a discursos que se elaboram em diferentes instituições 

e em práticas sociais orais e escritas, quanto a muitos objetos, procedimentos, 

atitudes, como formas sociais de expressão.”   

Dessa forma, destacamos que os papéis dos professores e dos alunos são 

decisivos para que ocorra uma parceria, uma aprendizagem colaborativa em que 

ambos possam construir, de forma conjunta, conhecimentos e sentidos, possibilitando 

a socialização do estudante, pela participação nas práticas acadêmicas, efetivando-

se o letramento acadêmico.  
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3 A FORMAÇÃO DOCENTE  

 

A formação de professores vem sendo amplamente discutida nos últimos anos. 

E para compreendermos os aspectos que envolvem o letramento acadêmico em um 

curso de licenciatura, precisamos entender alguns aspectos sobre a formação de 

professores, que engloba o perfil do aluno de licenciatura em pedagogia e os 

processos que permeiam a sua formação.  

 

3.1 Formação de professores: um breve histórico 

 

Gatti (2010, p. 1356) aponta que “a formação de docentes para o ensino das 

“primeiras letras” em cursos específicos foi proposta no final do século XIX com a 

criação das Escolas Normais.” Assim, a essas instituições cabia a formação dos 

professores e, sobre a criação dessas escolas, Romanelli (2010), aponta: 

 

A Escola Normal da Bahia, criada em 1836; a do Pará em 1839; a do 
Ceará, em 1845; a da Paraíba, em 1854, a do Rio Grande do Sul, em 
1870; e a de São Paulo, como segunda ou terceira tentativa, em 
1875/1878; a Escola Normal Livre, na Corte, em 1874 e, depois, a 
oficial em 1880; a de Mato Grosso, 1876, a de Goiás, em 1881. Além 
dessas, destacou-se a criação do Pedagogium, em 1890, de curta 
duração, que deveria ter funcionado como centro de pesquisas 
educacionais e museu pedagógico (ROMANELLI, 2010, p.167). 

 
Ainda segundo Gatti (2010), a formação dos professores para os primeiros 

anos do ensino fundamental e a educação infantil continuou a ser proporcionada pelas 

Escolas Normais, fato só alterado, a partir da Lei n. 9.394 de 1996, que postulava 

formação desses docentes em nível superior, com um prazo de dez anos para esse 

ajuste. De acordo com a autora,  

 

É no início do século XX que se dá o aparecimento manifesto da 
preocupação com a formação de professores para o “secundário” 
(correspondendo aos atuais anos finais do ensino fundamental e ao 
ensino médio), em cursos regulares e específicos (GATTI, 2010, p. 
1356). 

 

Já no final da década de 30, marcada pelo contexto da formação do professor 

excepcionalmente técnica e instrumental, que formava bacharéis denominados 
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“técnicos em educação”, foi constituído o curso de Pedagogia, em 1939, classificado 

como “Ciências da Educação”. Como afirma Gatti (2010): 

 

No final dos anos de 1930, a partir da formação de bacharéis nas 
poucas universidades então existentes, acrescenta-se um ano com 
disciplinas da área de educação para a obtenção da licenciatura, esta 
dirigida à formação de docentes para o “ensino secundário” (formação 
que veio a denominar-se popularmente “3 + 1”). Esse modelo veio se 
aplicar também ao curso de Pedagogia, regulamentado em 1939, 
destinado a formar bacharéis especialistas em educação e, 
complementarmente, professores para as Escolas Normais em nível 
médio. Os formados neste curso também teriam, por extensão e portaria 
ministerial, a possibilidade de lecionar algumas disciplinas no ensino 
secundário. 
 

 

Em 20 de dezembro de 1996, foi anunciada a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 9.394.  A LDB nº 9394/96 determinou as normas 

educacionais com parâmetros e os caminhos à educação no país. Neste mesmo ano, 

é aprovada a Lei nº 9.424 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.  

O artigo 61 da LDB, que compõem o Título VI – Dos profissionais da educação, 

explica, quem na realidade são os profissionais da educação escolar básica e as 

habilitações necessárias para a prática da função docente: 

 

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 
que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em 
cursos reconhecidos, são: 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência 
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;  
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, 
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, 
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de 
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 
técnico ou superior em área pedagógica ou afim; 
IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 
sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 
formação ou experiência profissional, atestados por titulação 
específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 
pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 
atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36;e  
V – profissionais graduados que tenham feito complementação 
pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação 
(BRASIL, p.41-42). 
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No mesmo artigo, destacamos o parágrafo único, vejamos:  

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo 
a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem 
como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação 
básica, terá como fundamentos: I – a presença de sólida formação 
básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e 
sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre 
teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação 
em serviço; III – o aproveitamento da formação e experiências 
anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades (BRASIL, 
p. 42).  

  

Observamos que os três incisos apresentam pontos essenciais como 

fundamento da formação dos profissionais da educação. São eles: uma sólida 

formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais, 

associação entre teoria e prática e, por último, aproveitamento da formação e 

experiências anteriores. 

Em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

são promulgadas e, nos anos seguintes, as Diretrizes Curriculares para cada curso 

de licenciatura passam a ser aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Nesse 

contexto, Gatti (2010), destaca que,  

 

Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes, verifica-
se nas licenciaturas dos professores especialistas a prevalência da 
histórica ideia de oferecimento de formação com foco na área 
disciplinar específica, com pequeno espaço para a formação 
pedagógica. Adentramos o século XXI em uma condição de formação 
de professores nas áreas disciplinares em que, mesmo com as 
orientações mais integradoras quanto à relação “formação 
disciplinar/formação para a docência”, na prática ainda se verifica a 
prevalência do modelo consagrado no início do século XX para essas 
licenciaturas (GATTI, 2010, p. 1357). 

 

Referente ao papel do professor, podemos dizer que ele deverá trabalhar com 

conteúdo de natureza diversa, que envolvem desde cuidados básicos essenciais até 

conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. 

Destacamos, então, uma formação bastante extensa do profissional, que deverá 

refletir constantemente sua prática, aprimorar- se sempre. Como aponta Gatti (2010), 
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Quanto aos cursos de graduação em Pedagogia, somente em 2006, 
depois de muitos debates, o Conselho Nacional de Educação aprovou 
a Resolução n. 1, de 15/05/2006, com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para esses cursos, propondo-os como licenciatura e 
atribuindo a estes a formação de professores para a educação infantil 
e anos iniciais do ensino fundamental, bem como para o ensino médio 
na modalidade Normal, onde fosse necessário e onde esses cursos 
existissem, e para a educação de jovens e adultos, além da formação 
de gestores. Essa licenciatura passa a ter amplas atribuições, embora 
tenha como eixo a formação de docentes para os anos iniciais da 
escolarização. A complexidade curricular exigida para esse curso é 
grande, notando-se também, pelas orientações da Resolução citada, 
a dispersão disciplinar que se impõe em função do tempo de duração 
do curso e sua carga horária, dado que ele deverá propiciar: “a 
aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 
conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o 
ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o 
político, o econômico, o cultural”; englobar (art. 4º, parágrafo único) a 
formação de habilidades de planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da 
Educação, de projetos e experiências educativas não escolares; a 
produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não escolares (GATTI, 2010, 
1357-1358). 

 

Ainda segundo a autora, as novas diretrizes criaram impasses para o 

desenvolvimento curricular desses cursos, que ainda não se encontravam bem 

estruturados. De qualquer modo, Gatti (2010), destaca também que o que se percebe 

é a formação de professores para a educação básica sendo feita de maneira 

fragmentada entre as áreas disciplinares e níveis de ensino. Baseada em diversas 

pesquisas ela aponta: 

De modo geral, nas ementas dos currículos das licenciaturas 
encontram-se, nos fundamentos educacionais, proposições genéricas 
que passam ao largo de oferecer uma formação mais sólida. Há muito 
descompasso entre os projetos pedagógicos desses cursos e a 
estrutura curricular realmente oferecida. Nesta, observa-se 
claramente a ausência de integração formativa na direção de um perfil 
profissional de professor para atuar na educação básica (GATTI, 2014, 
p.39). 

 

 Visando à formação de professores e ao papel do licenciando como sujeito que 

aprende através dos saberes construídos ao longo da sua trajetória acadêmica e sua 

atitude de sujeito ativo, partimos de uma análise que não é tão simples assim, por se 

tratar de um fenômeno complexo, passivo de reflexões acerca desta temática. Perante 

o processo formativo, o aluno é submetido à construção de uma autonomia em direção 
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a sua própria prática. Sobre a importância da construção do conhecimento, Saviani 

(2008) entende que: 

 

Emergindo como um corpo consistente de conhecimentos 
historicamente construído, a pedagogia revela-se capaz de articular 
num conjunto coerente as várias abordagens sobre a educação, 
tomando como ponto de partida e ponto de chegada a própria prática 
educativa. De um curso assim estruturado se espera que irá formar 
pedagogos com uma aguda consciência da realidade onde vão atuar, 
com uma adequada fundamentação teórica que lhes permitirá uma 
ação coerente e com uma satisfação instrumentação técnica que lhes 
possibilitará uma ação eficaz (SAVIANI, 2008, p. 152). 

 

 
Desta forma, o autor destaca a importância dos saberes e práticas 

consideradas como necessárias à formação inicial, constituindo nos “modelos 

formativos”, sendo cursos formadores de pedagogo e demais profissionais da 

educação.  

 

3.2 O perfil do aluno de licenciatura em Pedagogia 

 

De acordo com Gatti (2010), é relevante considerar as características dos 

licenciandos, pois estas têm peso sobre as aprendizagens e seus desdobramentos 

na atuação profissional. Por isso, nessa pesquisa, tomamos por base o questionário 

socioeconômico do Exame Nacional de Cursos (ENADE - 2014), abrangendo 111.382 

sujeitos. Esses dados nos ajudaram a compreender melhor o universo dos sujeitos 

pesquisados, que são os alunos de Licenciatura em Pedagogia da UENF. 

O ENADE tem por objetivo geral aferir o desempenho dos estudantes em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares da 

respectiva Área de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender 

temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira 

e mundial e a outras Áreas do conhecimento. 

Verificou-se que os estudantes da Área de Pedagogia (Licenciatura) eram, em 

sua maior parte, do sexo feminino (total de 93,7%), dado que não surpreende, pois, 

como aponta Gatti (2010), desde a criação das primeiras Escolas Normais, no final 

do século XIX, as mulheres passaram a ser recrutadas para o magistério das 

primeiras letras.  Sendo 35,1% os estudantes desse sexo no segmento mais velho, 
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acima de 35 anos. A partir do grupo mais jovem, a proporção de estudantes nos 

grupos etários diminui com o aumento da idade até o grupo etário entre 30 anos e 34 

anos e aumenta após este grupo (o grupo modal). Destacamos que em 2014, a idade 

média dos concluintes de Pedagogia foi maior para o sexo masculino do que para o 

sexo feminino: respectivamente 33,6 e 32,3 anos. Como pode ser verificado na Figura 

1, a seguir: 

 

 

Figura 1 - Distribuição segundo grupo etário (% do total), média e desvio padrão das 
idades por sexo - ENADE/2014 – Pedagogia (Licenciatura) 

 

A Figura 2 ilustra a distribuição das respostas segundo o sexo do inscrito 

quanto à sua cor/etnia. No universo considerado, 47,7% dos estudantes se 

declararam Brancos(as). Os que se declararam Pardos(as)/mulatos(as) 

corresponderam a 38,4% do total de estudantes. Já os que se declararam Negros(as) 

representam 11,7% do universo. Além disso, 1,3% dos estudantes se declarou 

Amarelo(a) (de origem oriental) e menos de 1% dos estudantes se declarou Indígena 

ou de origem indígena. 
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Figura 2 - Distribuição por sexo, segundo cor/etnia dos estudantes (% do total) - 
ENADE/2014 – Pedagogia (Licenciatura) 

 

Com relação à faixa de renda mensal familiar declarada pelos estudantes de 

Pedagogia (Licenciatura), a Figura 3 detalha os resultados obtidos. A faixa de renda 

familiar mensal de maior incidência foi de 1,5 até 3 salários mínimos (R$ 1.086,01 a 

R$ 2.172,00), correspondendo a 37% dos respondentes.  

Somando-se os percentuais totais das três faixas de renda mais elevadas 

(acima de 6 salários mínimos ou R$ 4.344,01), obtêm-se o correspondente a 7,6% 

dos estudantes. No extremo oposto da renda familiar, 27,8% dos estudantes 

declararam que a renda familiar era de até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.086,00). 

Como ilustra a Figura 3, a seguir: 

 

 

Figura 3 - Distribuição por sexo, segundo a faixa de renda mensal familiar dos 
estudantes - ENADE/2014 – Pedagogia (Licenciatura) 

 

Quanto a escolaridade dos pais, Gatti (2010, p. 1363) afirma que “a 

escolaridade dos pais pode ser tomada como um indicador importante da bagagem 

cultural das famílias de que provêm os estudantes.”  
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Sobre o grau de escolaridade do pai, 48,1% do total de estudantes declararam 

que o pai concluiu o Ensino fundamental: 1º ao 5º ano. A segunda alternativa de 

resposta com maior frequência foi Ensino médio, 16,5% do total de estudantes. Nos 

extremos estão as respostas correspondentes àqueles que afirmaram que o pai não 

possuía nenhuma escolaridade ou cuja escolaridade correspondia à Pós-graduação. 

Analisando a primeira categoria extrema informada como resposta pelos estudantes, 

temos 16,5% do total. A segunda categoria extrema informada como resposta pelos 

estudantes correspondeu a 1,2% do total. Esses dados são demonstrados na Figura 

4: 

 

 

Figura 4 - Distribuição por sexo de estudantes, segundo o grau de escolaridade do 
pai (% do total) - ENADE/2014 – Pedagogia (Licenciatura) 

 

Quanto à escolaridade da mãe, a Figura 5 revela que 45,3% dos estudantes 

declararam possuir mãe com Ensino fundamental: 1º ao 5º ano, valor inferior ao 

encontrado para a distribuição da escolaridade do pai. A escolaridade da mãe, 

quando comparada à declarada para o pai, foi ligeiramente superior nos níveis 

correspondentes ao Ensino fundamental: 6º ao 9º ano, Ensino médio e Pós-

graduação, em ambos os sexos. Do total de estudantes, 2,9% declararam que a mãe 

possuía Pós-graduação. Observa-se que esta proporção é mais que duas vezes 

maior quando comparada à declarada para o pai. Já no extremo oposto, aqueles que 

declararam que a escolaridade da mãe foi nenhuma, estavam 14,0% dos estudantes, 

categoria que apresentou menor proporção quando comparada com o mesmo nível 

informado para a escolaridade do pai. 
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Figura 5 - Distribuição por sexo de estudantes, segundo o grau de escolaridade da 
mãe (% do total) - ENADE/2014 – Pedagogia (Licenciatura) 

 

A Figura 6 apresenta a distribuição do tipo de escola cursada no Ensino médio, 

segundo a Categoria Administrativa da Instituição frequentada no Ensino superior e 

o sexo dos estudantes. O percentual de estudantes que se graduavam em IES 

Públicas e cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas foi de 83,3%. Dos que 

se graduavam em IES Privadas, 85,8% fizeram o Ensino médio em escolas públicas. 

Cursaram todo o Ensino médio em escolas privadas 10,0% daqueles que se 

graduavam em IES Públicas, e 6,6% daqueles que se graduavam em IES Privadas. 

 

 

Figura 6- Distribuição por sexo de estudantes e Categoria Administrativa da 
instituição sendo frequentada no Ensino Superior, segundo o tipo de escola cursada no 

Ensino Médio (% do total) – ENADE/2014 – Pedagogia (Licenciatura) 

 

Sobre a questão da escolaridade, e, baseada em outros indicadores, Gatti 

(2010) aponta que; 
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[...]verificamos que a escolaridade anterior realizada em escola 
pública evidencia grandes carências nos domínios de 
conhecimentos básicos. É com esse cabedal que a maioria dos 
licenciandos adentra nos cursos de formação de professores 
(GATTI, 2010, p. 1365). 

 

Corroborando com esse pensamento, Libâneo (2011, p. 28), afirma que “A 

escola precisa deixar de ser meramente uma agência transmissora de informação e 

transformar-se num lugar de análises e críticas”. Diante disso, podemos pensar o 

processo formativo como imprescindível para tornar a formaço inicial uma alicerce 

sólido para o aprendizado da atividade docente. 

 

3.3 A Licenciatura em Pedagogia da UENF 

 

A Universidade Estadual do Norte Fluminense foi criada em fevereiro do ano 

de 1991 (Decreto nº 16.357), idealizada pelo então senador da República Darcy 

Ribeiro, criador também da Universidade de Brasília, assim como de outras 

universidades na América Latina. O Parecer CEE nº 223/93 autorizou o funcionamento 

da UENF e a realização de seu primeiro vestibular. 

O primeiro curso de Educação habilitação para o Magistério foi criado e 

autorizado pelo Conselho Diretor em 1994 e pelo Conselho Universitário em 1995. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso, apesar de sua breve 

história, o curso recebeu até o momento quatro denominações diferentes: Educação: 

habilitação para o magistério em 1995; Licenciatura em Pedagogia em 7 1997; 

Licenciatura em Educação em 1998; Ciências da Educação a partir de 2000; e 

Ciência da Educação a partir de 2001, voltando a ser Licenciatura em Pedagogia a 

partir de 2006. 

Baseado no Parecer CNE/CP n°5/2006, esperasse que o curso ofereça 

“formação para o exercício integrado e indissociável da docência, da gestão e dos 

processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico e tecnológico do campo educacional (p. 10). 

Por isso, quanto à estrutura do curso, de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico, seguiu-se o que sugere o Art. 6º. do referido Parecer:  

I – um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, se operacionalizará por meio do estudo 
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acurado da literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio 

de reflexão e ações críticas;  

II – um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos, voltado às 

áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico da instituição, 

atendendo a diferentes demandas sociais;  

III – um núcleo de estudos integradores, que proporcionará enriquecimento 

curricular. 

A carga horária do curso foi estabelecida pelo mesmo Parecer (Art. 7º) em 

3200 horas de trabalho acadêmico, assim distribuídas: 2800 horas destinadas às 

atividades formativas; 300 horas dedicadas ao estágio supervisionado e 100 horas 

de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse 

dos alunos. 

O núcleo de estudos básicos do Curso de Pedagogia compreende as seguintes 

disciplinas: Filosofia; Filosofia da Educação I; Sociologia; Sociologia da Educação I; 

Antropologia Cultural; Psicologia do Desenvolvimento I; Psicologia do 

Desenvolvimento II; Pensamento, Linguagem e Aprendizagem; História da Educação; 

História da Educação Brasileira; Didática I; Didática II; Leitura e Produção de Textos 

I; Leitura e Produção de Textos II; Estatística Aplicada à Educação; Política 

Educacional. 

Compõem o núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos: Currículo; 

Organização da Educação Brasileira; Libras: inclusão educacional da pessoa surda 

ou com deficiência auditiva; Conteúdo e Metodologia do ensino na Educação Infantil 

I; Conteúdo e Metodologia do ensino na Educação Infantil II; Conteúdo e Metodologia 

do Ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I; Conteúdo e Metodologia do 

Ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental II; Conteúdo e Metodologia do 

ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental III; Conteúdo e Metodologia do 

ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental IV; Fundamentos da Alfabetização 

I; Gestão Educacional; Educação Inclusiva: prática do respeito à diversidade; 

Pesquisa Educacional; Seminário de Monografia; Monografia. 

O núcleo de estudos integradores engloba: Estágio Supervisionado I, II, III; 

Projetos de Iniciação Científica; Monitoria; Extensão; Seminários. 

Para essa pesquisa, destacamos que o curso oferece duas disciplinas da área 

de linguagem: Leitura e Produção de Textos I e Leitura e Produção de Textos II, 

cursadas no primeiro e no segundo período, respectivamente. 



66 
 

A ementa de Leitura e produção de textos I, traz o seguinte: Prática de 

construção de texto. Distinção entre oralidade e escrita nos itens correção, 

objetividade, precisão, coesão, concisão, coerência e estilo. Funções dos elementos 

da frase e do parágrafo. Composição e organização do texto científico. 

Já a ementa de Leitura e produção de textos II, se apresenta da seguinte 

forma: Prática de construção e leitura de textos. Composição e análise de textos como 

convergência de códigos. A distinção texto e discurso. A relação do texto com os 

demais textos: intertextualidade e inferências sócio cognitivas. 

O papel que essas disciplinas desempenham no curso serão tratados na 

próxima parte dessa dissertação, na Análise e Discussão dos Dados. Mas, é 

importante destacar que o curso passou por uma reestruturação, devido a nova 

Diretriz Curricular de 2015, e por isso a ementa das disciplinas não é mais a 

apresentada aqui, porém foi a cursada pelos alunos pesquisados. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste item, mostramos a análise interpretativa das falas e os resultados obtidos 

nessa pesquisa. A investigação se valeu da aplicação de questionários, organizados 

da seguinte forma: todos os alunos do oitavo período de licenciatura em pedagogia 

da UENF foram convidados a responder ao instrumento, o que quantificaria uma 

amostra de dezesseis alunos, mas apenas treze desses discentes se dispuseram a 

participar.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com treze discentes do 8º período do 

curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro, localizada na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de 

Janeiro. 

A escolha do curso de licenciatura em pedagogia se deu pela importância da 

leitura e da escrita na formação, tanto do educando quanto do educador, pois através 

delas acreditamos poder construir uma sociedade com pessoas mais críticas, 

participativas e questionadoras, uma vez que, esses profissionais são os responsáveis 

pela formação do sujeito como autor e leitor. Sobre isso, Kramer (1999) diz que: 

 

(...) cada vez se enfatiza mais a necessidade de aprender a ler e a 
escrever e não a importância de aprender com a linguagem, com a 
leitura, com a escrita, compreendidas como experiências, como 
práticas sociais e culturais, mais do que como práticas escolares. A 
escola tem a obrigação de assegurar a todos o acesso ao 
conhecimento e, nesse sentido, garantir condições para práticas reais 
de leitura e escrita é seu dever. Por outro lado, entendemos que a 
formação é direito e a concretização de práticas de leitura/escrita 
precisa ser parte da formação de professores. Nesse processo, 
aprender com a experiência, rever a própria trajetória com a leitura e 
a escrita, reler aquilo que foi escrito em cada um de nós — e não só 
aquilo que aprendemos a escrever e a ler — podem se constituir em 
ações formadoras da maior importância (KRAMER, 1999, p. 150-151). 

  

Acreditamos que ter os alunos do 8º período como sujeitos da pesquisa permite 

embasamento e suporte as respostas acerca do funcionamento dos textos, 
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especialmente os exigidos na esfera acadêmica, e experiências vivenciadas por eles 

no curso de graduação, capazes de auxiliá-los na construção desses conhecimentos. 

 

4.2 Perfil dos estudantes 

 

A primeira investigação no questionário centrou-se nas características do grupo 

pesquisado, quanto ao o sexo, o trabalho, a idade. 

 Em relação ao sexo temos dois alunos do sexo masculino e onze do sexo 

feminino. Esse dado não surpreende, pois, historicamente as mulheres são maioria 

no curso de Pedagogia. De acordo com Louro (1997) no final do século XIX, início do 

século XX o magistério transforma-se em trabalho de mulher. A justificativa do 

discurso centrava-se na ideia de que: 

 

[...] as mulheres tinham, por natureza, uma inclinação para o trato com 
as crianças, que elas eram as primeiras e naturais educadoras, 
portanto nada mais adequado do que lhes confiar a educação escolar 
dos pequenos. (...) Para tanto seria importante que o magistério fosse 
também representado como uma atividade de amor, de entrega e 
doação. A ele acorreriam aquelas que tivessem vocação (LOURO, 
1997, p. 450). 

 
Tal identidade se perpetua ainda hoje, já que de acordo com os dados do último 

Enade de Pedagogia, realizado em 2014, constatou-se que os estudantes da área, eram, 

em sua maior parte, do sexo feminino (total de 93,7%), como já demonstrado 

anteriormente. 

Dos alunos pesquisados, dez já trabalham e apenas três ainda não. Essa 

quantidade de alunos já ingressos no mercado de trabalho se deve ao fato deles já 

estarem se formando. 

Já em relação à idade temos uma variação entre 22 e 31 anos, como mostra o 

gráfico 1: 
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Gráfico 1 - Idade dos alunos 

  

O que podemos constatar a partir das informações do gráfico 1 é que mais da 

metade dos alunos encontra-se na faixa etária de até 24 anos. O que difere dos dados 

do último Enade (2014), em que a idade média dos concluintes de Pedagogia foi 33,6 

para o sexo masculino e 32,3 anos para o sexo feminino. 

 

4.3 Formação escolar 

O segundo bloco de perguntas do questionário buscou evidenciar os aspectos 

da formação escolar dos estudantes pesquisados. 

Para tanto, os alunos foram perguntados em que tipo de instituição concluíram 

o Ensino Médio, conforme mostra o gráfico 2: 
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Gráfico 2 - Tipo de instituição onde concluiram o Ensino Médio 

 

 

O gráfico 2 demonstra que onze alunos pesquisados concluíram o Ensino 

Médio em instituições públicas e apenas dois em instituição privada. Esse dado 

confirma os dados do Enade (2014), que apontou que o percentual de estudantes que 

se graduavam em IES Públicas e cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas 

foi de 83,3%. 

Se considerarmos que os alunos de escolas públicas apresentam médias de 

desempenho em leitura mais baixas do que os alunos das escolas particulares, como 

discutem Batista & Ribeiro (2005) com base em dados do SAEB (Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica), o curso de Pedagogia pesquisado, apresenta 

alunos que, por serem oriundos de escola pública, podem chegar na universidade com 

mais dificuldades em compreensão e produção textual. 

Quando questionados se era a primeira faculdade apenas um aluno respondeu 

negativamente, todos os outros 12 discentes pesquisados afirmaram que sim, era a 

primeira faculdade. Essa informação é relevantes para nossa pesquisa, uma vez que 

apontam que provavelmente se trata do primeiro contato dos alunos pesquisados com 

os textos acadêmicos. 

Os alunos também foram questionados se tiveram algum tipo de bolsa durante 

a graduação. Para essa pergunta, tivemos doze respostas positivas e apenas um 

aluno declarou não ter tido nenhuma bolsa ao longa de sua graduação. Essa é uma 
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informação interessante, pois, muitas vezes, ter uma bolsa, como por exemplo, uma 

bolsa de iniciação científica pode proporcionar uma exposição maior aos gêneros 

acadêmicos, uma vez que são requisitados a participar de eventos científicos, tendo 

que escrever resumos e relatórios, por exemplo, contribuindo positivamente para o 

processo de letramento acadêmico do estudante. 

Pedimos que caso tenham respondido sim a pergunta anterior, explicitassem o 

tipo de bolsa e sua duração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao PIBID, que é a participação mais expressiva, pesquisas 

realizadas por Monteiro (2015) e Cordovil (2016), apontam que a participação no 

PIBID propicia a troca de experiências e o desenvolvimento de uma identidade 

profissional, pois, perante o processo formativo, o aluno é submetido à construção de 

uma autonomia em direção a sua própria prática. Além do estímulo em concluir o 

curso, uma vez que o programa possibilita a renovação de participação no projeto. 

Destacamos que o PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência, é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), que viabiliza a distribuição de bolsas a estudantes de licenciaturas 

e professores da rede pública, buscando incentivar a formação de professores para a 

educação básica, contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública. 

Informante A: Cotas e Programa de Iniciação à Docência (PIBID).  

Informante B: Cotas e Programa de Iniciação à Docência (PIBID).  

Informante C: PIBID, PIBIC e Extensão. 

Informante D: Bolsa de auxílio cotas, com duração de 4 anos; bolsa de iniciação à 

docência - PIBID, duração de 1 ano e meio; e bolsa de iniciação científica - PIBIC, 

duração de 1 ano e meio. 

Inforante E: Pibic (quase 2 anos) e Pibid (2 anos). 

Informante F: Cotas e PIBID. 

Informante G: Extensão. 

Informante H: Bolsa PIBID. 

Informante I: Bolsa de Apoio. 

Informante J: Iniciação à docência. 

Informante K: Cota. 4 anos. 

Informante L: Cota. Todo o período da faculdade. 
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4.4 Escolarização familiar 

 

O terceiro bloco do questionário visou explicitar a escolarização familiar dos 

alunos pesquisados.  Esses dados nos interessam pois, a escolarização dos pais pode 

refletir nas práticas de letramento dos filhos, de acordo com Lahire (1995), as ações 

dos pais são as reações dos filhos: se estes convivem em um ambiente onde o uso 

das práticas de leitura e escrita é constante, logo essa criança tem maior possibilidade 

de crescer dentro dessas práticas letradas. 

Os dados obtidos são apresentados agora, nos termos dos gráficos 3 e 4: 

 

 

Gráfico 3 - Escolarização do pai 

 

 

O gráfico 3 mostra que 7 estudantes declararam que o pai concluiu o Ensino 

Fundamental: 1º ao 5º ano, 1 estudante declarou que o pai possuía o Ensino 

Fundamental: 6º ao 9º ano, e 5 declararam que o pai possuía Ensino Médio Completo. 

Destaca-se que o Ensino Superior não foi citado por nenhum dos pesquisados. Esse 

dado se assemelha aos resultados do Enade (2014), em que, a maior incidência foi 

de alunos que declararam que o pai concluiu o Ensino fundamental: 1º ao 5º ano, 

48,1% do total de estudantes. 
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Gráfico 4 - Escolarização da mãe 

 

 

Já o gráfico 4 mostra que existe uma variedade maior na escolaridade da mãe 

quando comparada a do pai. Além disso, as informações também se assemelham 

com as do Enade (2014), à medida que estes revelam que 45,3% dos estudantes 

declararam possuir mãe com Ensino fundamental: 1º ao 5º ano, valor inferior ao 

encontrado para a distribuição da escolaridade do pai, como também aponta o gráfico 

3. 

 Além disso a escolaridade da mãe, quando comparada à declarada para o pai, 

foi ligeiramente superior nos níveis correspondentes ao Ensino fundamental: 6º ao 9º 

ano e Ensino Superior. 

 

4.5 Práticas de letramento acadêmico 

 

O quarto e último bloco do questionário buscou investigar as práticas de 

letramento acadêmico vivenciadas pelos alunos pesquisados, tentando identificar as 

dificuldades enfrentadas, as estratégias utilizadas por eles, o papel do professor nesse 

processo e como ocorre de fato, o desenvolvimento desse letramento. 

Destacamos agora, algumas das respostas a pergunta: Ao ingressar no ensino 

superior, teve dificuldades para compreender os textos propostos pelos professores? 
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A análise das respostas a essa primeira pergunta sobre as práticas de 

letramento demonstra o que tem sido discutido nessa pesquisa, que os alunos ao 

ingressarem na universidade apresentam dificuldades para compreender os textos 

acadêmicos. Além disso, as respostas apresentadas, evidenciam que, os alunos têm 

consciência de que os textos acadêmicos possuem certas especificidades linguísticas 

e discursivas que eles não haviam se apropriado ainda. 

Sendo assim, outro ponto que podemos aferir é que, de fato, logo no início do 

curso os alunos são apresentados a leituras complexas, de autores como Vigotsky, 

Piaget, Marx, Bourdieu e tantos outros. Logo, essa dificuldade inicial é totalmente 

justificável, pois ocorre uma mudança brusca de conteúdo e complexidade temática. 

E mais, a leitura desses textos não depende de um conhecimento de “termos técnicos” 

e de “vocabulário rebuscado”, como os alunos supõem. A compreensão desses textos 

depende de muito mais do que isso. Para Marinho (2010) o leitor-modelo desses 

textos são pessoas que transitam nesse campo de conhecimento “e que contam com 

conhecimentos prévios e estratégias de estabelecer relações interdiscursivas, 

intertextuais e de situar o texto em relação à obra do autor, ao contexto histórico, ao 

campo disciplinar, etc.” (p.370) 

Dessa forma, essas respostas comprovam nossa hipótese de que os alunos 

enfrentam um conflito na sua “constituição letrada”, devido a ruptura dos gêneros 

escolares com os gêneros acadêmicos. 

Ainda nesse sentido, destacamos que no domínio acadêmico os estudantes 

precisam não apenas saber os conteúdos, mas também, escrever claramente sobre 

Informante A: “Sim. Em muitos momentos a linguagem dos textos era muito 

rebuscada e de difícil entendimento. E também algumas que não faziam parte do 

meu vocabulário.” 

Informante H: “Sim. Não existe no ensino médio e fundamental um trabalho 

progressivo no aprendizado de produção de textos científicos. É tudo na própria 

faculdade mesmo.” 

Informante I: “Um pouco. Algo novo, novos temas, autores, diferentes tipos de 

escrita.” 

Informante J: “Sim, muita. Como estudei em escola pública, não tive contato com 

nada parecido antes. Tinha muita dificuldade de compreender a linguagem.” 
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eles, refletir sobre o próprio aprendizado, se compreenderem como seres sociais e 

histórico e ter uma relação de troca com seus professores. Porém, esse processo não 

ocorre de forma imediata, por isso as dificuldades são maiores ao ingressar no curso. 

Ressaltamos que os estudantes ingressantes não são pesquisadores e cientistas, por 

isso necessitam de uma retextualização por parte dos professores universitários, 

quando se deparam com textos complexos. 

Dando continuidade ao questionário, perguntamos: Você considera que as 

leituras realizadas no ensino superior são diferentes das realizadas no Ensino 

Fundamental e Médio? Por quê? 

Entre as principais respostas destacamos a que seguem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente fica evidente o estranhamento que ocorre quando os alunos tem 

seu primeiro contato com os textos acadêmicos, pois, a linguagem que circula nesse 

meio, é proveniente, basicamente, da esfera científica, com a qual o aluno nunca teve 

contato anteriormente. 

Destacamos a fala do informante L, quando afirma “Estudávamos mais o livro 

didático, que pouco tinha haver com nossa realidade. Eram, na maior parte das vezes, 

Informante C: “Sim. Acredito que no ensino básico são realizadas poucas leituras 

de textos, e as que são feitas, tem por base livros didáticos que apresentam 

linguagem formal, todavia, um formal que é compreensível para os alunos. Já os 

textos acadêmicos, utilizados no ensino superior, apresentam uma linguagem mais 

rebuscada, se valendo de termos desconhecidos pela maioria das pessoas. Além 

disso, há muitos autores que utilizam figuras de linguagem na construção de seus 

textos, o que dificulta ainda mais a compreensão.” 

Informante D: “Sim, pois no ensino superior às ideias do autor vem implícita no 

texto, é preciso refletir para compreender o que o autor quer dizer, na educação até 

nível médio, já vem tudo muito pronto, não leva o aluno a pensar e questionar o que 

recebe.” 

Informante L: “Com certeza. Baseada em minha experiência, posso afirmar que 

são muito diferentes. No período da escola não tive contato com leituras de autores 

variados, com linguagens variadas. Estudávamos mais o livro didático, que pouco 

tinha haver com nossa realidade. Eram, na maior parte das vezes, leituras sem 

muito sentido.” 
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leituras sem muito sentido.” Essa é a realidade vivida por muitos alunos e que 

pudemos encontrar na nossa pesquisa.   

Tal fato é corroborado por Ferrarezi (2014), que critica essa superficialidade na 

interpretação de textos presentes nos livros didáticos, pois, segundo ele, se nossos 

alunos não são treinados para compreender minimamente o que leem, como poderão, 

um dia, chegar a interpretar esses textos. 

Mas para além disso, a fala dos alunos nos traz novamente a questão da escola 

básica, que não consegue cumprir seu papel de formar um leitor maduro, o que 

segundo Lajolo (1982) é aquele para quem cada nova leitura desloca e altera o 

significado de tudo que ele já leu. E essa maturidade leitora é muito importante, pois 

é a partir dela que o indivíduo conseguirá se inserir na comunidade letrada. 

Dando sequência ao questionário perguntamos sobre quais estratégias de 

leitura de textos acadêmicos os alunos utilizam ao estudar. Vejamos as respostas 

apresentadas no gráfico 5:  

 

 

Gráfico 5 - Estratégias de leitura 

 

O que podemos aferir das informações contidas no gráfico 5 é que para maioria 

dos alunos, talvez não esteja claro que para a boa compreensão de um texto são 

necessárias diferentes habilidades, como analisar, questionar, comparar, refletir sobre 

o contexto de produção do texto, o autor e seu objetivo, por exemplo.  
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Acreditamos que os alunos precisam explorar mais as estratégias de leitura, 

dialogando com os textos e fazendo a leitura de maneira mais crítica. Pois, para essa 

pergunta, existiam as seguintes opções: leio o texto várias vezes; leio vários autores 

sobre o mesmo assunto; sublinho os aspectos importantes do texto; faço resumo; 

pesquiso sobre o texto e seu contexto. E eles poderiam marcar mais de uma opção, 

mas ninguém o fez. 

O texto, como aponta Koch (2011) se constitui de um conjunto de pistas 

destinadas a orientar o leitor na construção do sentido. Logo, é o caráter interacional 

do texto, que possibilita ao leitor participar dele ativamente, preenchendo suas lacunas 

e consolidando seus sentidos.  

Ao que Kramer (1999) destaca que a leitura deve ser encarada como 

importante no interior de um amplo projeto de política cultural que percebe a urgência 

de formar professores leitores e produtores de escrita. Uma vez que formar leitores 

críticos é fundamental para a consolidação da cidadania. 

Ressaltamos também que, a formação de um bom professor exige um exercício 

contínuo de pesquisa e de leitura que contribuam para a formação teórica do educador 

e, por conseguinte em sua prática, como possibilidade de analisar, pesquisar e 

ressignificar os processos teórico-metodológicos utilizados. E para que isso ocorra, é 

preciso disposição para a leitura, que deve começar na graduação e continuar como 

uma necessidade e um hábito a ser desenvolvido durante todo seu trabalho como 

professor. 

Perguntamos também sobre os aspectos relacionados a dificuldades na leitura 

de textos acadêmicos, representados no gráfico 6: 
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Gráfico 6 - Aspectos linguísticos ligados a dificuldade de leitura dos textos 

 

 

Sobre as respostas apresentadas no gráfico 6, em que alguns alunos destacam 

o desinteresse pelo tema e o tamanho dos textos, por exemplo, destacamos que, de 

acordo com Boiarsky (2003), o sucesso das orientações de letramento, em salas de 

aula, depende, em grande medida, da disposição dos alunos e dos propósitos deles 

por estarem nesse contexto social. Como essa autora ressalta, “você pode ensinar 

todas as estratégias sobre o aprender a aprender, mas sem a determinação para esse 

fim, o aluno não irá destinar tempo e esforços necessários.” (BOIARSKY, 2003, p. 

53,). Assim como Fisher (2007), que destaca que alguns alunos não têm consciência 

deste aspecto do letramento, ou seja, do comprometimento necessário para se 

inserirem no domínio acadêmico. 

Entretanto, destacamos também que a maioria dos alunos relata a dificuldade 

em compreender o contexto do texto, o que mais uma vez nos remete as deficiências 

advindas da escola básica, que não prepara o aluno para alcançar outros níveis de 

letramento, não estimulando a leitura crítica nem evidenciando para o aluno a 

importância de dialogar com os textos que leem. Essas dificuldades também 

evidenciam as habilidades que os alunos concluintes do Ensino Médio não tem 

alcançado, como demostram os resultados do Saeb e do PISA, apresentados nessa 

pesquisa. 
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A próxima pergunta foi: O que os professores fazem que, na sua opinião, 

contribui para melhorar a compreensão dos textos pelos alunos. Destacamos algumas 

respostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que essas respostas nos mostram é a importância que os alunos dão a 

mediação dos professores nesse processo de compreensão dos textos acadêmicos, 

ressaltando questões como a escolha do texto (relatado pelo informante E), o uso de 

exemplos cotidianos (relatado pelo informante H) e a discussão com a turma (relatado 

pelo informante C). 

Nesse contexto, sobre o papel do professor na mediação do conhecimento, a 

partir da perspectiva sociocultural dos Novos Estudos do Letramento, destacamos 

que, se os professores buscarem apresentar o que é particular do meio acadêmico e 

indicar caminhos possíveis pode ser eficaz e viável, para que o letramento acadêmico 

não seja apenas símbolo de um conjunto de técnicas a serem seguidas e reproduzidas 

temporariamente pelos alunos. Fisher (2007, p.48) apresenta a proposta de Boiarsky, 

Hagemann e Burdan (2003) de “engajar os alunos em atividades que os façam refletir 

como irão usar as estratégias ou os conhecimentos em tarefas futuras, ou seja, como 

irão transferir conhecimentos para outras situações sociais.” 

O que acontece é que muitos alunos não entendem a validade dos conteúdos 

e conhecimentos como uma rede interligada de possibilidades de informação e ação.  

Sendo assim, Fisher (2007) afirma que a interação constante entre alunos e 

professores, no contexto acadêmico, mostra-se como ponto decisivo para a 

constituição de sujeitos letrados, críticos e reflexivos.  

Informante C: “Discutir o texto, perguntando o que foi compreendido, o que não 

foi, mostrando também a sua compreensão.” 

Informante D: “Alguns discutem o texto, mas outros simplesmente ignoram essa 

dificuldade.” 

Informante E: “Escolhem texto de acordo com a realidade do aluno.” 

Informante H: “Alguns optam por exemplos cotidianos.” 

Informante I: “Obrigam a fazer fichamento. Sério, é ruim mas funciona. Nenhum 

foca essencialmente no texto acadêmico enquanto disciplina não.” 

Informante J: “Não sei. Acho que nada. Tem que ler e acabou.” 
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Dando sequência questionamos: Quanto a escrita, em algum momento você 

teve dificuldade para produzir gêneros tipicamente acadêmicos (Ex: resenha, artigo, 

fichamento, entre outros)? Em caso afirmativo, explique que tipo de dificuldades. 

Nesse pergunta, apenas três alunos responderam não. Quanto aos que 

responderam sim, destacamos algumas das justificativas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra vez as respostas dos alunos pesquisados nos remetem a nossa hipótese, 

de que ao ingressar na universidade o aluno enfrenta um conflito na sua “constituição 

letrada”, devido a ruptura dos gêneros escolares com os gêneros acadêmicos, pois, o 

aluno se encontra em um período de transição. 

Além disso, como destacamos anteriormente, o curso oferece duas disciplinas 

da área de linguagem: Leitura e Produção de Textos I e Leitura e Produção de Textos 

II, cursadas no primeiro e no segundo período, respectivamente, entretanto, quando 

os alunos pesquisados ingressam na Licenciatura em Pedagogia, essas duas 

disciplinas não tinham foco nos gêneros acadêmicos, portanto, apesar de 

contribuírem na formação desses estudantes, não sanava essa dificuldade específica 

em relação aos gêneros típicos da esfera acadêmica, como a resenha, o artigo, o 

fichamento, por exemplo. 

Informante A: “Sim. Por causa da falta de conhecimento do determinado assunto 

para realizar a escrita.” 

Informante B: “Sim. A principal dificuldade estava relacionada ao 

desconhecimento de tais tipos de textos e, por isso, o desconhecimento de como 

se construir tal modelo de texto. Depois disso, tem a questão da linguagem 

utilizada, que deve ser mais rebuscada e cientificada.” 

Informante F: “Sim. Dificuldade com a estrutura dos artigos.” 

Informante G: “Sim. Saber exatamente a estrutura de cada um é claramente a 

diferença entre um e outro.” 

Informante I: “Sim. Sempre gostei de escrever, mas no início da graduação, minha 

dificuldade foi principalmente, expor a ideia do autor, fazendo as citações 

necessárias, direta ou indiretamente. Na escola não tive contato com esse tipo de 

tarefa, onde precisávamos explicitar o pensamento de um autor e também agregar 

ao texto nosso pensamento crítico.” 
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O depoimento do Informante G: “Sim. Saber exatamente a estrutura de cada 

um é claramente a diferença entre um e outro.” é apoiado por Feitoza (2009) que 

afirma que a não correspondência dos alunos às atividades solicitados pelos 

professores, ocorre devido à sua falta de conhecimento prévio, o que lhes impede um 

engajamento nas práticas discursivas do domínio acadêmico. Pois, quando o aluno 

não conhece as marcas enunciativas e discursivas próprias da linguagem científica, 

também não identifica como se apropriar das práticas de letramento. 

Do mesmo modo, o depoimento do Informante B: “Sim. A principal dificuldade 

estava relacionada ao desconhecimento de tais tipos de textos e, por isso, o 

desconhecimento de como se construir tal modelo de texto.” encontra apoio em 

Marinho (2010, p. 376) que sugere que “Além de nem sempre o aluno ter uma 

concepção clara do que seja um determinado gênero, principalmente quando se trata 

de produção e não de leitura, também o professor não costuma explicitar de forma 

suficiente a sua concepção.” 

Já o depoimento do informante I: “Na escola não tive contato com esse tipo de 

tarefa, onde precisávamos explicitar o pensamento de um autor e também agregar ao 

texto nosso pensamento crítico.” nos remete aos problemas que vem desde a escola. 

Porém, nesse caso cabe uma reflexão mais crítica sobre a fala da informante I, 

pois, de acordo com ela, a escola não oportunizou o contato com tarefas em que 

precisasse explicitar o pensamento do autor. Mas, em livros didáticos de Língua 

Portuguesa esse tipo de tarefa é recorrente. Diante disso, fica a dúvida se a escola 

não oportunizou esse contato ou se a informante I não reconhece o próprio 

aprendizado, pois na escola e na universidade as produções dos alunos são avaliadas 

de forma diferente. 

As respostas a essa pergunta também esclarecem um de nossos objetivos 

específicos, que era identificar quais são as percepções dos alunos sobre o processo 

de aquisição dos gêneros acadêmicos. O que fica claro é a falta de conhecimento 

sobre a estrutura de cada gênero, como o artigo, por exemplo, além de dificuldades 

com a linguagem e com o posicionamento critico necessário num texto da esfera 

acadêmica, pois existem lacunas na formação desse licenciado.  

Confirmando isso, trazemos uma observação feita por Machado, Lousada e 

Abreu-Tardelli (2005, p. 91) sobre as dificuldades na produção acadêmica “Dentre 

essas dificuldades, uma que nos parece poder ser enfrentada é a falta de ensino 



82 
 

sistemático desses gêneros, pois o aluno se depara frequentemente com a obrigação 

de saber escrever algo que nunca lhe foi ensinado.  

 Logo, esses alunos ingressos na esfera acadêmica apresentam, segundo 

Boiarsky (2003), incompreensão dos valores desta comunidade social - 

conhecimentos, atitudes, habilidades, traços de personalidade – referenciados como 

essenciais para dela participarem.  

Ainda, a sugestão de Comber (2006) é que aluno de licenciatura precisam de 

muitos recursos teóricos sobre pedagogia, aprendizagem e cultura, bem como 

oportunidades para desenvolver uma identidade profissional associada a repertórios 

de práticas sociais, que sejam constantemente revisadas. 

Questionamos então: Você considera que o curso te deu subsídios para 

dominar a escrita desses gêneros acadêmicos? 

Nessa pergunta, obtivemos nove respostas positivas e quatro acreditam que 

esse suporte não é completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos, alguns alunos acreditam que a universidade não os prepara 

totalmente para a escrita acadêmica, por isso, é importante destacar que a graduação 

deve proporcionar o desenvolvimento de competências de longo prazo e a construção 

de uma relação com o conhecimento que leve à efetiva leitura e ação críticas sobre 

seus fundamentos (FORGRAD, 2004). Mas além disso, o aluno também precisa estar 

comprometido com o trabalho realizado dentro e fora de sala e estar ciente que ele 

tem papel ativo no seu processo de aprendizagem. 

Dessa forma, para Fisher (2007), as aulas têm a função não de instrumentalizar 

os alunos, mas permitir a eles uma produção do saber e estabelecer uma base sólida 

para a construção contínua e eficaz de conhecimentos específicos, desenvolvendo, 

ao mesmo tempo, a habilidade de aprender e recriar permanentemente.   

Informante A: “Em alguns momentos sim.” 

Informante B: “Sim. A exigência de produção desses tipos de textos acadêmicos 

pelo curso, faz com a pessoa aprenda a construí-los na marra e na prática. Todavia, 

no que tange aos subsídios teóricos, eles foram mínimos, se restringido ao primeiro 

e segundo períodos.” 

Informante C: “Não completamente.” 

Informante D: “Mais ou menos.” 
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Por tudo isso, acreditamos que a universidade tem conseguido cumprir seu 

papel de propiciar uma base de conhecimento sólida para seus alunos, porém, como 

aponta a fala do Informante C e D, alguns alunos podem demandar mais empenho da 

instituição. 

Dando continuidade ao questionário, perguntamos se eles percebiam diferença 

de sua atuação no curso ao longo dos períodos. Na relação com a linguagem 

acadêmica, com as propostas de trabalho, com os professores. 

Todos responderam que sim, ao que destacamos alguns depoimentos: 

 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, ressaltamos que apesar das dificuldades enfrentadas no 

percurso, a universidade exerce um importante papel na vida dos educandos e 

concordamos com Fisher (2007, p. 20) quando ela afirma que “o sujeito que se quer 

é o que tem possibilidades de transformar suas práticas de letramento e ao 

transformá-las também é transformado na sua constituição letrada.” 

Destacamos que, o processo de aquisição do letramento acadêmico de fato 

ocorre através do contato e da prática de leitura e escrita dos gêneros acadêmicos. 

Como fica evidenciado na fala do Informante A: “Sim. Quanto mais você lê textos 

acadêmicos e é levado a produzir textos desse gênero, mais você se familiariza com 

os textos, linguagem utilizada pelos professores e formas de atuação nesse 

ambiente.” 

A nona pergunta foi: Em sua opinião, o que pode ser feito pelos professores 

para facilitar o domínio, pelos alunos, da escrita dos gêneros acadêmicos? 

 

 

 

 

 

 

 

Informante A: “Sim. Quanto mais você lê textos acadêmicos e é levado a produzir 

textos desse gênero, mais você se familiariza com os textos, linguagem utilizada 

pelos professores e formas de atuação nesse ambiente.” 

Informante B: “Sim, pois com o tempo fui me adaptando ao vocabulário dos textos, 

e muita leitura ajuda a compreender bem melhor!” 

 

Informante A: “Abordar a escrita e corrigir a constantemente as escritas 

realizadas.”  

Informante C: “Explicações sobre os gêneros acadêmicos, sua escrita e formas de 

construção.” 

Informante D: “Começar explicando aos alunos, no início do curso, o que é cada 

gênero e trabalhar com todos desde o início.” 

Informante E: “Todos os alunos terem a oportunidade de participar de bolsas de 

IC e ser obrigados durante o curso publicar pelo menos um artigo.” 
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O que fica claro, mais uma vez é a dificuldade com a estrutura dos gêneros 

acadêmicos, e o quanto é importante que a universidade como um todo, proporcione 

ao seus alunos, desde o início do curso esse conhecimento. 

Logo, defendemos que os professores busquem atividades que propiciem uma 

interação com os objetivos sócio comunicativos que são próprios aos usos sociais da 

escrita na esferas acadêmica. Por isso, é importante que os professores deem voz 

aos alunos, para que seja possível avaliar quais os caminhos que poderão ser 

escolhidos para que melhores resultados sejam alcançados. 

Essa necessidade pode ser percebida na fala do Informante L, quando sugere 

que falta orientação: “Orientar mais. Os professores deixam um pouco que os próprios 

alunos busquem, sozinhos, a maneira de escrever gêneros acadêmicos.”  

Destacamos ainda a fala do Informante E: “Todos os alunos terem a 

oportunidade de participar de bolsas de IC e ser obrigados durante o curso publicar 

pelo menos um artigo.” Pois, como dito anteriormente, participar de um projeto de 

iniciação científica pode propiciar boas práticas de letramento acadêmico, além disso, 

acreditamos ser importante que os alunos escrevam pelo menos um artigo durante a 

graduação, pois é através da prática que efetiva-se a aquisição do letramento 

acadêmico. 

Além disso, embora o professor deva levar em conta as possíveis falhas da 

educação básica, também é importante que ele considere, as especificidades dos 

textos acadêmicos e a maneira como os sujeitos se apropriam das práticas de 

letramento que lhes são impostas. 

Para concluir, perguntamos: A partir da sua trajetória de leitura e escrita no 

ambiente universitário, o que você entende como letramento acadêmico? 

 

 

 

Informante A: “Letramento são as práticas de leitura e escrita no cotidianos em 

que estamos expostos.” 

Informante B: “Apropriação da linguagem acadêmica, seja na modalidade falada 

ou escrita.” 

 

Informante H: “Mais práticas enfatizando a diferença de cada um e suas 

estruturas.”  

Informante I: “Disciplinas específicas sobre o assunto e mais produção textual 

livre, desde o ensino médio.”  

Informante L: “Orientar mais. Os professores deixam um pouco que os próprios 

alunos busquem, sozinhos, a maneira de escrever gêneros acadêmicos.” 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise das respostas dessa pergunta, começamos citando Mortatti (2004, 

p. 117) “A respeito de questões tão complexas, não cabem conclusões definitivas, 

mas sempre é possível tentar algumas considerações que permitam, talvez, iniciar 

novas reflexões.” 

E é por essa complexidade que os conceitos apresentados pelos alunos não 

estão errados, mas a questão sobre o letramento acadêmico é bem mais ampla. 

Partimos da concepção de Vianna et al (2016, p. 48) entendem o letramento 

acadêmico “como processos envolvidos na aquisição apropriada e nos usos efetivos 

da escrita, que são complexos, dinâmicos, com diferentes nuances, situados e 

Informante C: “Domínio da linguagem científica e rebuscada, pois só através da 

compreensão dessa linguagem é possível entender e participar do mundo 

acadêmico.” 

Informante D: “Acredito que seja o conhecimento da linguagem acadêmica e 

mesmo que não se conheça tão profundamente, que consiga se comunicar e 

estabelecer relações neste meio.” 

Informante E: “Vai além de uma simples leitura, mas uma interpretação, 

compreensão e associação com a realidade. Hoje saio com uma bagagem muito 

boa de diferentes produções textuais e facilidade na leitura. E sei como foi 

importante para mim em cada etapa, principalmente no TCC. E fico triste por não 

ter tido a oportunidade de criar um artigo.” 

Informante F: “Letramento envolve tanto a escrita quanto a leitura, os dois estão 

ligados diretamente.” 

Informante G: “São as características no modo de escrever, falar, pensar, etc., dos 

alunos universitários e da comunidade universitária.” 

Informante H: “O domínio da leitura e escrita no meio acadêmico.” 

Informante I: “Uma introdução a lógica da pesquisa científica.” 

Informante J: “Adquirir novas formas de expressão através da linguagem e escrita 

de acordo com o meio em q se encontra.” 

Informante K: “A capacidade do aluno em construir, idealizar, criticar, significar um 

texto.” 

Informante L: “Ler, compreender, fazer uso do aprendizado em diversos ambientes 

e também reproduzir a temática.” 
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envolvem questões epistemológicas e processos sociais, incluindo relações de poder 

entre pessoas, instituições, e identidades sociais.”  

Nessa perspectiva, a resposta que chega mais próxima ao conceito de 

letramento acadêmico defendido nesta dissertação é do informante K, que afirma: “A 

capacidade do aluno em construir, idealizar, criticar, significar um texto”. 

Entretanto, dois aspectos nos chamaram atenção, o primeiro é o fato da maioria 

dos alunos caracterizar apenas o letramento, como o informante A, ao afirmar 

“Letramento são as práticas de leitura e escrita no cotidiano em que estamos 

expostos.”. Como se trata de alunos concluintes do curso de Pedagogia, é 

fundamental que eles dominem o conceito de letramento, mas nos preocupa não 

saberem caracterizar o letramento acadêmico e ainda apresentarem uma perspectiva 

equivocada sobre seu significado. 

Outro ponto que despertou nossa atenção foi a fala do informante E, quando 

afirma “(...) fico triste por não ter tido a oportunidade de criar um artigo.” É preocupante 

um aluno terminar a graduação sem escrever um artigo, e não estamos falando de 

publicação, mas sim, de escrever em uma disciplina, aprender sua estrutura, praticar. 

Pois, o artigo é um dos gêneros acadêmicos mais usados, e nos inquieta o curso não 

ter oferecido o que era necessário para que ele dominasse esse gênero. 

Essas falas evidenciam a necessidade de um novo olhar, por parte dos 

professores da graduação, e também, da universidade como um todo, sobre o 

processo de letramentos acadêmicos dos estudantes. E além disso, os alunos 

também precisam se comprometer mais nesse percurso, buscar participar de eventos 

acadêmicos e pesquisas cientificas, por exemplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo acadêmico, ainda na formação inicial, possui grande importância, não 

apenas por ser uma ambiente de aquisição de técnicas e conhecimentos, mas 

também por ser um lugar de socialização e de configuração profissional. 

Nesse contexto, a formação inicial como preparativo profissional tem papel 

importante para viabilizar que os professores se apropriem de determinados 

conhecimentos e possam experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, 

o desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse novo cenário. A 

formação de um profissional da educação tem que estar em constante transformação, 

estimulando a pesquisar, a investir em sua própria formação e a usar sua inteligência, 

criatividade, sensibilidade e capacidade de interagir com outras pessoas. 

Diante disso, nesta pesquisa discutimos vários aspectos que envolvem o 

letramento acadêmico, compreendendo a escrita como constitutiva do sujeito e de sua 

identidade. Partimos da hipótese de que, ao ingressar na universidade, o aluno 

enfrenta um conflito na sua “constituição letrada”, devido à ruptura dos gêneros 

escolares com os gêneros acadêmicos. E que por isso, a aquisição e entendimento 

do letramento acadêmico só ocorre mediante prática da produção acadêmica, o que 

a pesquisa confirmou. 

Com o fim de atingir os objetivos propostos, realizamos uma pesquisa teórica 

sobre o assunto e vimos que os autores corroboram a premissa de que a escrita na 

universidade pressupõe muito mais do que “saber escrever corretamente”.  

Pesquisamos também sobre as questões relacionadas à leitura e à escrita desde a 

Escola Básica até chegar ao Ensino Superior. E destacamos, ainda, aspectos 

relacionados à formação docente e ao curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 O que nossa pesquisa aponta, assim como os teóricos pesquisados é que o 

aluno ao ser aprovado no vestibular de uma boa universidade não garante que ele 

tenha familiaridade com os gêneros que lhe serão apresentados nas práticas 

acadêmicas. Uma vez que, uma pessoa pode ter bom domínio da língua, mas não 

necessariamente de todos os gêneros discursivos. 

Dessa forma e, por se tratar de uma pesquisa num curso de licenciatura, 

destacamos a importância das Universidades terem em sua base a preocupação em 

elevar o nível de letramento dos universitários no contexto acadêmico, de maneira que 

consigam produzir, efetivamente, conhecimentos para a sociedade.  
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Por isso, apoiados na perspectiva sociocultural do letramento, analisamos 

como se dá a tentativa de inserção dos ingressos em um curso de graduação nas 

práticas de letramento e os conflitos que são desencadeados nesta dinâmica. 

O que a análise dos questionários evidenciou é que de fato ocorre um 

estranhamento relacionado aos gêneros, por parte dos alunos, quando ingressam na 

esfera universitária. Nesse contexto, os professores exercem papel essencial na 

mediação do conhecimento, instrumentalizando os alunos para o domínio das práticas 

no ambiente acadêmico. Dessa forma, fica evidente o quanto é importante que se 

conheça o público com que se está trabalhando e que, sobretudo respeite estes 

alunos e se busque melhores maneiras de auxilia-los e incentivá-los, pois, os alunos 

também precisam estar interessados e comprometidos para conseguirem aprender.  

Assim, evidenciamos a importância de os professores universitários se 

considerarem importantes agentes de letramento, para promover o desenvolvimento 

de habilidades de leitura e escrita nos universitários, fundamentais para a construção 

do conhecimento e para futuro desempenho profissional.  

Acreditamos que com o exposto nessa pesquisa, alcançamos nosso objetivo 

geral, de analisar o processo de aquisição e entendimento do letramento acadêmico 

no curso de Licenciatura em Pedagogia. Em relação aos nosso objetivos específicos, 

conseguimos caracterizar o conceito de letramento acadêmico que esse alunos 

possuem, compreendemos os modos de constituição letrada nesse percurso e 

identificamos as preocupações no processo de aquisição dos gêneros acadêmicos.  

Estes dados representam importantes fatores de reflexão e discussão, pois, 

olhar o curso de licenciatura em pedagogia da perspectiva da pesquisa permitiu que 

fossem identificadas lacunas na formação inicial, dificuldades que são trazidas desde 

a Escola Básica. Sendo assim, a universidade deve levar em consideração essas 

lacunas da formação letrada dos alunos quando ingressam no curso superior, 

podendo gerar dificuldades na constituição letrada na Universidade, tanto no que 

tange à adaptação às novas práticas de linguagem e aos gêneros do discurso 

acadêmico, quanto na superação das dificuldades de leitura e produção de texto 

herdados da escola.   
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QUESTIONÁRIO DA PESQUISA “LETRAMENTO ACADÊMICO: UM 

DIAGNÓSTICO NA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UENF” 

Prezado aluno (a), o presente questionário está relacionado à uma pesquisa de 

mestrado realizada no Programa de Pós-graduação em Cognição e Linguagem da 

UENF e sua colaboração será muito importante para o desenvolvimento da mesma. 

 

PERFIL 

Sexo: (  )Masculino (  )Feminino            Idade:_______________ 

Trabalha? (  ) Sim  (  ) Não 

 

FORMAÇÃO ESCOLAR 

Em que tipo de instituição você concluiu o Ensino Médio? (  ) Pública  (  ) Privada 

Fez supletivo? (  ) Sim  (  ) Não 

Fez pré-vestibular? (  ) Sim  (  ) Não 

É a sua primeira faculdade? (  ) Sim (  ) Não 

Teve algum tipo de bolsa durante a graduação? (  )Sim  (  ) Não 

Em caso positivo, responda o tipo de bolsa e sua duração: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

FORMAÇÃO FAMILIAR 

 Qual a escolarização de seu pai?   

(   ) Até 4ª série do Ensino Fundamental (   ) Até 8ª série do Ensino Fundamental  

(   ) Ensino Médio completo   (   ) Curso Técnico completo (   ) Ensino Superior 

completo ( ) Pós-Graduação ( ) Outro: 

_______________________________________ 

Qual a escolarização de sua mãe? 

Fundamental (   ) Até 4ª série do Ensino Fundamental (   ) Até 8ª série do Ensino 

Fundamental  (   ) Ensino Médio completo   (   ) Curso Técnico completo (   ) Ensino 

Superior completo ( ) Pós-Graduação ( ) 

Outro:________________________________ 
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO ACADÊMICO 

Ao ingressar no ensino superior, teve dificuldades para compreender os textos 

propostos pelos professores? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você considera que as leituras realizadas no ensino superior são diferentes das 

realizadas no ensino fundamental e médio? Por que? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ao estudar, quais estratégias de leitura de textos acadêmicos você utiliza? 

(Pode marcar mais de uma alternativa) 

(   )Leio o texto várias vezes  (  ) Leio vários autores sobre o mesmo assunto     

(   ) Sublinho os aspectos importantes do texto   (   ) Faço resumo (  )Pesquiso 

sobre o texto e seu contexto    (   )Outros:_______________ 

 

Se, ao longo do curso você apresentou dificuldades na leitura de textos 

acadêmicos, assinale os fatores associados às suas dificuldades: 

(  ) Ao vocabulário   (  )À interpretação   (  ) Ao entendimento do contexto do 

texto (  ) Ao desinteresse pelo tema    (  )Ao tamanho dos textos     (  ) À dificuldade 

de concentração   (   )Outros (cite-os): _________ 

 

O que os professores fazem que, na sua opinião, contribui para melhorar a 

compreensão dos textos pelos alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Quanto a escrita, em algum momento você teve dificuldade para produzir 

gêneros tipicamente acadêmicos (Ex: resenha, artigo, fichamento, entre outros)? Em 

caso afirmativo, explique que tipo de dificuldades. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Você considera que o curso te deu subsídios para dominar a escrita desses 

gêneros acadêmicos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Você percebe diferença de sua atuação no curso ao longo dos períodos? (Na 

relação com a linguagem acadêmica, com as propostas de trabalho, com os 

professores). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Em sua opinião, o que pode ser feito pelos professores para facilitar o domínio, 

pelos alunos, da escrita dos gêneros acadêmicos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

A partir da sua trajetória de leitura e escrita no ambiente universitário, o que 

você entende como letramento acadêmico? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 


