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FICHA TÉCNICA 

 

Este plano é um produto educacional sugerido pela pesquisa de Mestrado O professor engajado na 
formação do aluno insider- linhas que se entrelaçam nos letramentos acadêmicos, avaliada pela banca 
de docente doutores, na Linha 1: Currículos e Políticas na Formação de Professores, da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de Mestra em 
Educação. Trata-se do Plano institucional de engajamento acadêmico como uma proposta 
institucional para auxiliar estudantes, docentes e gestores no acompanhamento do engajamento dos 
acadêmicos.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

PLANO INSTITUCIONAL DE ENGAJAMENTO ACADÊMICO 

 

 

 

Resumo: Este produto tem por objetivo principal, promover estratégias institucionais 

específicas, com vistas a auxiliar estudantes e docentes a solidariamente constituírem ações 

positivas que mobilizem o engajamento acadêmico.  Em função da ampliação do acesso à 

educação de nível superior e dos importantes desafios que tal inserção representa para muitos 

desses estudantes, considera-se pertinente a criação de ações pontuais para acompanhar o 

desenvolvimento nesta trajetória formativa. Entre as questões que impactam na permanência e 

conclusão de uma graduação, estão  a ambientação nos espaços universitários,  

acompanhamento e participação nas práticas sociais da academia, e talvez adaptações logísticas 

para aqueles que mudaram geograficamente. Assim, justifica-se a necessidade de estabelecer 

ações estratégicas para subsidiar e instigar esses estudantes, em muitos casos, ingressantes,  a 

participar efetivamente dos processos de desenvolvimento acadêmico, sobretudo ampliando os 

letramentos acadêmicos. Estima-se que este produto seja um apoio para que estudantes em nível 

superior consigam ampliar suas capacidades e atuação social nos espaços acadêmicos, bem 

como um orientador para os docentes e gestores.  

  

Palavras-chave: Engajamento; Ensino superior; Permanência; Estratégias 

institucionais; Letramentos acadêmicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O acesso de estudantes ao ensino superior é um importante fato para o avanço 

educacional e os processos sociais relacionados, sobretudo no que diz respeito aos movimentos 

estruturados em busca da democratização do ensino a todos os sujeitos que representam grupos 

sociais e a população como um todo.  

Admite-se, portanto, que não apenas os eventos e políticas públicas relacionados ao 

acesso das camadas populares à formação inicial, mas também o desenvolvimento efetivo dos 

acadêmicos e sua permanência nas salas universitárias são alvo de interesse para as instituições 

de ensino superior, que primam por condições justas e potencializadoras destes processos 

formativos. 

Mendes e Fischer (2018) argumentam justamente nessa direção, ao arrazoar que além 

do acesso ampliado aos estudantes em função de ações afirmativas, também têm influência 

sobre o desempenho dos acadêmicos a questão das “transformações da pós-modernidade”, as 

tecnologias digitais e as transformações sobre o mundo do trabalho. Estes fatores certamente 

impactam nas escolhas que fazemos, pois alteram-se também as relações que temos com o 

conhecimento e as abordagens pedagógicas no ensino superior. (MENDES, FISCHER, 2018, 

p. 508) 

Neste sentido, é razoável observar os processos para a melhoria de condições e 

implementação de ações que corroborem para que estudantes de quaisquer origens e classes 

sociais tenham a garantia de suportes mínimos para permanecer e concluir a formação em nível 

superior com êxito. Ao mencionar estes sujeitos, incluímos grupos minoritários, os quais em 

casos recorrentes, são oriundos de escola pública e enfrentam importantes desafios para 

lograrem êxito em sua experiência mesmo na educação básica, quiçá no ensino superior.  

Entende- se assim, que além das políticas de acesso, implementadas legalmente, como 

fruto de muitas lutas sociais, é pertinente a elaboração e implementação de ações pontuais que 

cooperem para que os estudantes concluam a formação nos cursos de graduação em que estão 

matriculados. À longo prazo, também é possível ponderar a criação de políticas para a 

formação continuada.  

Esse percurso indica que sejam considerados os fatores que contribuem para a evasão 

acadêmica, tanto na educação básica como no ensino superior. Logicamente, não é possível 

definir que apenas a criação de políticas institucionais de caráter pedagógico dê conta dos 
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aspectos que, somados causam o abandono destes estudantes ou mesmo à presença pouco ativa 

dentro das universidades e instituição de ensino superior.  

No entanto, não podemos fechar os olhos ao fato de que algumas causas do desânimo e 

impotência face à poucas condições ou mesmo o insucesso nas atividades acadêmicas, estão 

relacionadas ao empenho e envolvimento deste estudante ao ingressar o ensino superior e 

durante o próprio percurso acadêmico.  

Assim, entre os inúmeros fatores que contam para o afastamento ou pouco rendimento 

e engajamento acadêmico, é possível elencar as dificuldades em criar uma sintonia com as 

vivências acadêmicas, especialmente no que se refere a experiências e demandas de leitura, 

escrita e oralidade neste contexto.  

Ao supor que a leitura, a oralidade e a escrita representem alguma dificuldade para os 

estudantes que ingressam no nível superior, também há que se considerar que estas atividades 

não são fragmentadas, mas que impactam em todos os processos que têm relação com questões 

de compreensão, questões de identidade e estima e pertença dos sujeitos no percurso formativo 

do ensino superior.  

É coerente supor que a permanência destes sujeitos no ensino superior está entrelaçada 

noutros aspectos que influenciam para a conclusão dos cursos de nível superior, impactando 

significativamente no desempenho acadêmico destes estudantes durante o processo formativo. 

Neste sentido, é que o engajamento e a participação crítica destes acadêmicos têm relação com 

experiências pedagógicas e sociais potencializadoras de seus letramentos não apenas como 

habilidades, mas como letramentos críticos necessários para a atuação social e para o trânsito 

acadêmico e científico.  

 

 

 

CONCEITUANDO ENGAJAMENTO ACADÊMICO 

 

A pesquisa que deu origem a elaboração deste produto educacional discutiu a ideia de 

que o engajamento parece estar intimamente relacionado ao comportamento do insider (GEE, 

2001).  Faz-se essa suposição devido ao entendimento de que o insider também é este sujeito 

que, ao ser instigado vê-se motivado e desafiado a inserir-se e empenhar-se em várias facetas 

das vivências acadêmicas.   

O termo de origem para engajamento, suscitado por Barkley (2010) “engagement”, o 

“vocábulo em inglês- engage-, agrega múltiplos significados, incluindo o de comprometimento 
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de alguém” (VITÓRIA et. al; 2018, p. 263). O ‘engajamento’ tem sido alvo de atenção nos 

últimos anos por parte da educação, o que suscita a ideia de uma relação sincronizada entre o 

engajamento e a disposição dos acadêmicos ao assumir posturas ativas no contexto acadêmico.   

A compreensão de Barkley (2010, p. 23, apud VITÓRIA et. al. 2018, p. 263), focaliza 

a atenção justamente na perspectiva acadêmica, sob a qual sugere-se ao menos duas 

possibilidades:  a primeira, ao salientar que uma parte dos estudantes investem “tempo e 

esforço” significativos em suas experiências acadêmicas com foco no objetivo: o sucesso no 

ensino superior.  A outra possibilidade, atribui em certa medida, o engajamento dos estudantes 

como um resultado das ações institucionais ao “alocar recursos e organizar oportunidades de 

aprendizagem e serviços” para motivar e instigar a proatividade dos estudantes.  

Segundo Vitória et al. (2018), é possível considerar o estímulo e os processos para o 

engajamento a partir de três dimensões: a cognitiva, a comportamental e afetiva. Sendo assim, 

essas três perspectivas são fundamentais para que sejam criadas as condições e lançados os 

fatores motivacionais que orientam o engajamento, pois deles depende o empenho dos 

estudantes nas atividades e percurso acadêmico.  

Primeiramente registre-se que o engajamento acadêmico é atravessado por questões de 

caráter objetivo e subjetivo, e implicam, portanto, a dimensão cognitiva, ou seja, esforço 

intelectual e ações concretas dos estudantes para atingir seus objetivos em relação à formação 

do ensino superior. Em segundo plano, existem fatores comportamentais, os quais são 

evidenciados quanto às questões que requerem do estudante, assiduidade, constância e 

participação comprometida nas práticas sociais acadêmicas.   

Por último e não menos importante, existem fatores de ordem afetiva, os quais motivam 

e instigam a partir da afeição, do acolhimento dentro do espaço acadêmico, e do próprio 

sentimento de pertença dos estudantes que se identificam com a instituição educacional em que 

se inserem. Este aspecto é especialmente mobilizador de comportamentos positivos.  

 

 

O PAPEL DA INSTITUIÇÃO 

 

A ação institucional face às transformações sociais, tecnológicas e culturais 

evidenciadas, também se tornam evidentes na forma de práticas metodológicas, que de certo 

modo passam a corresponder esta nova realidade contextual. Realizar esses ajustes e 

adequações, pode ser um dos fatores que promoverá o engajamento do estudante no ensino 

superior, que precisa desconstruir tendências que há muito foram presentes.  
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Além disso, inovações pedagógicas materializam-se a partir de novas disciplinas, 

currículos ajustados e personalizados, bem como novas formas de ensinar e avaliar os 

processos, possivelmente desafiam tanto os docentes como os estudantes. E neste sentido, tais 

transformações representam estratégias potentes para instigar o engajamento acadêmico. 

É possível perceber e constatar que o engajamento do aluno insider- este que se insere- 

pode ser intensificado a partir de processos motivadores, que surgem como “políticas para 

potencializar a qualidade dos serviços prestados pelas instituições de ensino superior” 

(VITÓRIA et. al; 2018, p. 266).  

Assim, o engajamento acadêmico é a soma potente dos processos de ensino e 

aprendizagem desenvolvidos e assumidos pelo estudante em processo de formação inicial, e os 

procedimentos adotados pelas instituições: 

o engajamento acadêmico emerge como uma variável de relevância a ser investigada 

em contextos de educação superior não apenas porque se debruça sobre aspectos 

cognitivos e metodológicos, envolvendo o corpo discente e docente e os processos 

de ensino e aprendizagem, mas porque lança um olhar investigativo sobre as 

instituições de ensino, focando sua organização institucional, bem como sua gestão. 

(VITÓRIA et.al, 2018, p. 264, grifo nosso) 

 

De modo que o engajamento do estudante não depende exclusivamente de sua 

motivação e esforço, mas está atrelado ao protagonismo institucional que preconize ações 

positivas para a concretização de processos de engajamento acadêmico. Às instituições cabe 

“compreender e identificar” as causas do abandono acadêmico, mas também propor e indicar 

“estratégias de retenção, apoiando os estudantes a progredirem em seus estudos” (KAMPF, 

2018, p. 85) 

 Portanto, faz-se mister desmistificar algumas ideias que banalizam e põem em xeque o 

engajamento dos estudantes e questionam sua motivação, realçando negativamente seu 

comportamento e reiterando discursos de “desaprovação”, a partir de julgamentos de que 

“leem pouco, não se envolvem nas atividades ou não participam das discussões em sala de 

aula, mostrando-se ausentes” (VITÓRIA et. al; 2018, p. 266). 

Ações positivas como a oferta de proposições instigantes por parte da instituição, 

impactam sobre os esforços individuais e cognitivos dos acadêmicos, bem como nos modos 

como se posicionam e se identificam neste contexto. Assim, o êxito na criação de mecanismos 

potencializadores na formação inicial implica prestar atenção aos processos que favoreçam a 

permanência de qualidade no ensino superior e não apenas o acesso.  

Nesta lógica, as sugestões ou ações pedagógicas institucionais servem como apoio e 

subsídio para incrementar e promover o engajamento na formação inicial, afastando sua 
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responsabilidade exclusiva, mas propondo um entrelaçamento das estratégias institucionais, 

sendo algumas delas projetáveis em perspectivas curriculares. Neste sentido, os letramentos 

acadêmicos, articulam-se para viabilizar que estudantes tenham sucesso nas produções textuais, 

e cultivem uma identidade e uma postura crítica desde a formação inicial.  

Obviamente não há garantias de que todos os acadêmicos correspondam às instigações 

para o engajamento, posicionando-se como insiders, por exemplo. No entanto, o engajamento 

pressupõe um perfil cultivado, tanto pelo sujeito em formação como pela própria instituição. 

Ninguém nasce engajado, mas assume essa disposição, torna-se engajado e obviamente 

vivencia processos de engajamento! 

 Portanto, é possível criar mecanismos para potencializar as condições que favorecem 

o engajamento dos estudantes, provendo incentivo e auxílio por meio de ações pontuais. Isso 

implica deixar de lado o discurso do déficit, como um argumento de que o engajamento é um 

problema do aluno e que, portanto, a solução depende apenas dele. Consequentemente, as 

avaliações deixariam de ser o modo principal de identificar ou corrigir possíveis fragilidades.  

 Porém, para esta consecução, é pertinente conhecer e compreender como as dimensões 

perceptíveis são impactadas por ações que visam instigar o engajamento, bem como ponderar 

e estabelecer possibilidades pedagógicas institucionais a serem implementadas a fim de superar 

as fragilidades, e sobretudo, potencializar os aspectos para mobilizar os acadêmicos em seu 

percurso no nível superior. Isso implicaria, a observação de “inovações didático-pedagógicas 

que possam encantar os estudantes, trazê-los para o ambiente acadêmico, fazê-los participar e 

permanecer nesse espaço” (VITÓRIA et. al; 2018, p. 265).  

 Os autores apontam duas possibilidades que podem impactar no engajamento dos 

estudantes no ensino superior:  uma delas está relacionada articular o mundo acadêmico e o 

mundo do trabalho, o que requer envolvimento de profissionais (docentes, coordenadores, 

gestores) para auxiliar os acadêmicos na trajetória de formação, visando justamente, viabilizar 

aos estudantes olhares sobre a perspectiva acadêmica e a profissional.  

 A outra possibilidade para instigar o engajamento tem relação com a elaboração de 

“planos de engajamento institucional”, com a prerrogativa da criação de grupos de trabalho 

mobilizados estrategicamente e “capazes de refletir, identificar e promover iniciativas de 

engajamento acadêmico” (ibidem). É nesta direção, portanto que apresentamos a seguir a 

proposição de um produto educacional com o objetivo de promover o engajamento no ensino 

superior.  
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O ENGAJAMENTO E SEUS REFLEXOS 

 

As ações estratégicas da instituição e do corpo docente para estimular e promover o 

engajamento dos acadêmicos fornecem subsídios estes aprimorarem habilidades na produção 

científica, participarem em eventos acadêmicos e assumirem papeis e posturas face estas 

práticas sociais. 

Um dos importantes desafios enfrentados pelos estudantes no nível superior é a 

produção textual, como artigos, por exemplo. De qualquer modo, a proposta de um plano de 

acompanhamento que potencialize o engajamento acadêmico, não focaliza apenas as questões 

técnicas das produções textuais, mas os modos pelos quais os estudantes se comportam diante 

os processos acerca das produções e eventos acadêmicos. De acordo com Fiad, Fischer e 

Miranda (2019), suscita-se “entender os sentidos que os sujeitos que estão na academia 

atribuem ao que nela acontece em termos de leituras e escritas” (FIAD; FISCHER; MIRANDA, 

2019, p. 106). 

Estes pressupostos inspiram intervenções transformadoras (GENÚ, 2018) que podem 

instigar os graduandos a compreender os processos e as questões sociais e de poder acerca das 

práticas científicas. Esta dinâmica potencializa uma “convergência” (ANDRADE, 2014), os 

letramentos profissionais com os letramentos acadêmicos. (FIAD; FISCHER; MIRANDA, 

2019, p. 107).  

Nesta perspectiva, os estudantes no ensino superior, ao serem instigados e mobilizados 

no decorrer da trajetória acadêmica, passam a compreender seu papel e adotam posturas em 

contextos situados, inclusive evidenciando isso nos seus textos escritos e orais, assumindo 

identidades e se posicionando-se em relação às dinâmicas de poder e autoridade e sentidos. Tais 

percepções conferem com o conceito de engajamento acadêmico sugerido por Barkley (2010), 

posto que é resultante de motivação e aprendizagem efetiva.  

Se o engajamento está relacionado aos aspectos que permeiam as dimensões cognitiva, 

comportamental e afetiva dos estudantes é preciso mapear as potencialidades e as fragilidades 

referente a tais dimensões, posto que só haverá o engajamento se houver sentido para isso. Para 

Vitória et al. (2018), estar o estudante motivado não necessariamente quer dizer que seja ou 

esteja engajado, pois é necessário para o engajamento que sejam mobilizadas as capacidades 

por meio de “um trabalho intelectual consistente traduzido em ações concretas” (VITÓRIA et. 

al; 2018, p. 265). 

De modo que ao se envolverem nas práticas sociais de leitura, oralidade e escrita, bem 

como outras propostas acadêmicas, é importante que os estudantes consigam perceber como 
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são afetados pelas relações de sentidos nestas proposições, a fim de que não seja a formação 

fragmentada de processos sociais e de identidade do profissional que se constitui. Uma 

percepção geral do termo engajamento, remete a “maneira como as pessoas se envolvem em 

causas, atividades ou projetos” (SILVA, RIBEIRO, 2020, p. 51). 

Para que se efetivem processos positivos que conduzem ao engajamento, importa que 

as propostas não sejam vistas apenas como atividades que integram o currículo de formação em 

nível superior, mas que façam sentido para estes sujeitos ao se perceberem envolvidos em 

questões mais amplas, a saber, as relações institucionais, de autoridade identidade e poder na 

esfera acadêmica.  

Nessa lógica, o modelo de letramentos acadêmicos (LEA, STREET, 2014), por 

exemplo, pode agregar à personalização dos currículos, na medida em que estes são orientados 

pelas implicações advindas das demandas e interações sociais. O modelo de letramentos 

acadêmicos supõe que estas relações atravessam os processos educacionais e de interação 

dentro do ambiente universitário. De modo que processos dinâmicos mobilizam o estudante e 

o chamam para adotar posturas ativas. 

Portanto, existe relevância em que as práticas sociais e as metodologias de ensino não 

estejam limitas e restritas às questões superficiais de uso da língua, por exemplo, o que pode 

travar e limitar também o engajamento e o desenvolvimento crítico dos acadêmicos. A 

dimensão ideológica dos letramentos, proposta por Street (2014), como uma das nuances dos 

Novos Estudos do Letramento (STREET, 1984) também representa potência neste sentido, pois 

sugere que as relações de sentido, de autoridade, de identidade, e até mesmo as institucionais, 

permeiam as relações sociais nas quais os estudantes interagem mediante práticas de leitura, 

oralidade e escrita acadêmica.  

Logo, as atividades e práticas do ensino superior, ao privilegiar letramentos críticos, são 

estratégias que suscitam que esses estudantes assumam posturas, façam escolhas e tomem 

decisões ou ainda assumam identidades, cujo processo de formação está em curso. Assim, 

demandas e proposições que mobilizem estas questões, desacomodam os estudantes, os tirando 

da zona de conforto e mobilizando-os ao engajamento acadêmico.  

De modo que ao viver experiências que suscitam reflexões e que os levam a adotar e 

manifestar posicionamentos, estes sujeitos passam a ocupar espaços de poder e autoridade e 

isso reverbera sobre a identidade em processo de constituição, além de alimentar o desejo e 

compromisso de assumir papéis profissionais no futuro.  
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O PRODUTO: PLANO INSTITUCIONAL PARA O ENGAJAMENTO ACADÈMICO 

 

 Esta proposta insere-se como parte da pesquisa de mestrado, ‘O professor engajado 

na formação do aluno insider: Letramentos que se entrelaçam’, devidamente apresentada e 

avaliada pela banca de professores doutores, e justifica-se como proposição que objetiva sugerir 

estratégias para instigar e promover o engajamento dos acadêmicos.  Além disso, a proposta 

alinha-se como apoio para que os acadêmicos em processo de formação inicial, sejam 

oportunizadas condições favoráveis nas suas instituições de ensino superior tenham suporte 

para projetar seu desenvolvimento profissional.   

 O produto educacional, configura-se como um plano a ser personalizado e 

implementado pela instituição de ensino superior, mais precisamente no seio das coordenações 

de cada curso de graduação/licenciatura com vistas a aproximar e criar processos dinâmicos e 

críticos que despertem os acadêmicos em formação inicial a ocupar espaços e inserir-se nas 

práticas e propostas de ensino, pesquisa e extensão acadêmicas.   

 Nesse ínterim, prima-se por um alinhamento que potencialize progressivamente a 

postura crítica e reflexiva dos acadêmicos ao trabalharem pela qualificação profissional e 

atuação social significativa desde a formação inicial. De modo que as instituições de ensino 

superior podem estabelecer alguns parâmetros para o acompanhamento do desenvolvimento 

dos letramentos acadêmicos dos estudantes, visando sistematizar resultados das propostas 

pedagógicas, para avaliar criticamente o que está sendo realizado institucionalmente, bem como 

otimizar as condições para estimular o engajamento.  

 Assim, a partir do discernimento de que a permanência exitosa nos cursos de 

graduação está atrelada à criação de estratégias concretas, e dos pressupostos teóricos que 

serviram de base para a organização deste estudo, apresentamos o produto educacional e alguns 

princípios que orientam sua aplicação. Este projeto inspirou-se num modelo existente, a saber 

o projeto de alcance internacional, articulado por vários países, que solidariamente pesquisam 

e elaboram estratégias e estudos para balizar e buscar constatações sobre diferentes 

perspectivas, no que se refere aos fatores que colaboram para o engajamento e desenvolvimento 

acadêmico observáveis nas instituições de ensino superior envolvidas na pesquisa. (PUCRS, 

2007).  

 O plano fundamenta-se em bases teóricas que justificam e exemplificam as inúmeras 

possibilidades para que estudantes, docentes e gestores observem o valor de ações estratégicas, 

bem como de pesquisa e acompanhamento destas ações, para que se tenha conhecimento das 

fragilidades e das potências, e não sejam as fragilidades atribuídas apenas ao estudante, cuja 
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imagem é tida como alguém que tem dificuldades, ou tem pouco interesse em atingir objetivos 

e faz pouco esforço.  

 Pressupõe-se aqui que as ações são encadeadas para que assim, os acadêmicos tenham 

não apenas o estímulo motivacional para buscar autonomamente trilhar seu percurso, sendo 

capazes de decidir e sugerir, propor e mesmo problematizar questões recorrentes e outras 

emergentes. O empenho e participação críticos em práticas sociais é um importante fator para 

estimular o engajamento, ao passo que demanda outros saberes para além das questões 

superficiais ou domínio de conteúdo.  

 Assim, quando a instituição tem conhecimento, e uma estrutura organizada, na forma 

de Grupos de trabalho preparados e empenhados em refletir, identificar as fragilidades e as 

potencialidades, promover iniciativas a partir do que foi observado, e acompanhar o 

desenvolvimento dos estudantes face as dinâmicas por trás das relações durante o andamento 

do curso de graduação por exemplo,  aumentam as probabilidades de engajamento acadêmico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A intenção por meio desta proposta, não é determinar prescritivamente quais as ações 

devem ser desenvolvidas como acompanhamento do progresso dos letramentos dos estudantes 

em nível superior. Antes, porém, a ideia é pensar os princípios que podem orientar a criação e 

a personalização de estratégias para instigar o engajamento acadêmico de acordo com os 

contextos situados.  

 A partir destas observações, ações articuladas entre discentes, docentes e gestão podem 

ser estruturadas para adequar-se às necessidades dos acadêmicos, ou ainda para melhorar as 

condições para o convívio e o desempenho acadêmicos. Contudo, este produto trouxe algumas 

das potencialidades a partir do viés do modelo de letramentos acadêmicos, aos quais cooperam 

para a formação destes sujeitos e futuros profissionais, bem como promovem e mobilizam 

letramentos críticos e maior participação dos estudantes nas práticas sociais do ensino superior. 

É possível que este engajamento coopere para a superação de dificuldades e potencialize a 

aprendizagem dos estudantes.  
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Quadro nº 1: Plano institucional de engajamento acadêmico- 

 

Fonte: A autora (2021) 
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