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RESUMO 

 

Esta dissertação faz parte do Programa de Mestrado Profissional em Educação, da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (PPGED-UERGS), e tem por objetivo geral investigar ‘se’ e 

‘como’, existe relação entre os processos de constituição do pedagogo em formação inicial para 

se tornar um insider, e o engajamento do professor formador por ocasião da disciplina Língua 

Portuguesa- Leitura e Produção textual. Justifica-se o estudo a partir do interesse em 

compreender como as abordagens pedagógicas dos professores formadores influenciam ou 

instigam o professor em formação inicial a assumir uma postura confiante frente aos desafios e 

demandas da profissão docente. Para a estruturação da pesquisa e embasamento das análises, 

revisitamos os Novos Estudos dos Letramentos (STREET,1984, 1985; Barton, 1994; GEE, 

1996; Fischer, 2007), os quais propõem o modelo de letramentos acadêmicos (LEA, STREET, 

1998; 2014), ao privilegiar processos educativos implícitos nas práticas sociais acadêmicas, que 

reforçam a produção de sentido e constituição da identidade docente, para além do domínio 

academicista. Esse é um estudo qualitativo, do tipo etnográfico, cuja imersão no campo, do 

espaço e cultura acadêmicos, permite conferir a teoria e a prática, bem como trazer à apreciação 

o ponto de vista dos professores, de como se percebem nesse contexto.  Das técnicas e princípios 

de etnografia (ANDRÉ, 2003), se realizou a coleta e análise de dados procedentes do Curso de 

formação sobre produção textual: Entrelaçamento dos Gêneros Discursivos na Academia: 

escritas e oralidades, produto educacional pretendido. Os sujeitos da pesquisa são graduandos 

do curso de Licenciatura em Pedagogia, de uma universidade pública do Rio Grande do Sul.  

 

 

Palavras-chave: Letramentos acadêmicos. Professor formador. Engajamento. Formação 

inicial. Insider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation project is part of the Education Masters’ Program of the Rio Grande do Sul 

State University (PPGED-UERGS) as being a pre-requirement to obtain the Education Masters’ 

degree. The main purpose of this project is to investigate to what extent professors’ engagement 

contributes to instigate the starting educator in the Pedagogy course (RS) to become an insider. 

I justify this study based on the interest in comprehending how do the professors’ pedagogical 

approaches influence or instigate the starting educator into adopting a confident posture in the 

face of the challenges and demands of working as a teacher. For the structure of the research 

and the theoretical basis, I have revisited the New Literacy Studies (STREET, 1984, 1985; 

Barton, 1994; GEE, 1996) that suggest an academic literacies model (LEA, STREET, 1998, 

2014) by favoring implicit educational processes in the academic social practices, which 

reinforce the construction of sense and the constitution of the teacher identity, beyond the 

academic domain. This is a qualitative study, of ethnographic type, in which the immersion into 

the field of academic space and culture permits verifying the theory and the practice, as well as 

bringing to appreciation the teachers’ point of view on how they perceive themselves in this 

context. Under the techniques and principles of ethnography (ANDRÉ, 2003), I intend to collect 

and analyze the data from the Formation Course about text production: “The Interlacing of 

Discursive Genres in the Academy: writings and oral”, which is the educational product 

intended. The research subjects are undergraduate students of the Pedagogy course in a public 

university based in Rio Grande do Sul.  

Keywords:  Academic Literacies. Teacher Education Professor. Engagement. Initial Teacher 

Education. Insider.  
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APRESENTAÇÃO 

Em alguns dias tive medo. Mas era ‘pequenino’ perto da 

enorme vontade de tentar e da paixão pelos grandes 

achados no caminho... (Cátia) 

 

Peço licença para dizer de qual lugar eu organizo a tessitura do meu texto. Sou a 

primogênita numa família de cinco filhos e nasci quando minha mãe tinha apenas quinze anos. 

A memória guardou sem esforço algumas situações recorrentes e comuns às grandes famílias 

com poucos recursos materiais, como aqueles dois cômodos que acolhiam o ‘tudo’ que 

possuíamos: a cozinha com uma mesa grande e as seis cadeiras com aquelas patas remendadas, 

na qual ainda posso ver minha mãe sentada lendo livros e revistas todos os dias após chegar das 

faxinas, enquanto eu fazia a tarefa da escola cercada pelos irmãos menores. E havia também o 

quarto com duas camas e um roupeiro muito grande, ‘atopetado’ de roupas tantas, mas em cima 

uma prateleira preciosa, sempre muito arrumada e cuidada, pois era o lugar mais seguro para 

os livros e as revistas, já que cada vez que chovia nossa casa inundava. Até hoje nunca 

entendemos o motivo dos alagamentos, mas nunca esquecemos das advertências da mãe sobre 

o cuidado para que os livros não caíssem na água.  

Criou-se uma conexão maravilhosa! Ter os livros nas mãos incitava algum tipo de 

orgulho, certa medida de poder e status. Lembro de momentos de deleite e paz: eu, banhada e 

cheirosa, sentada naquela cama tão arrumada e muitos livros em volta, assumindo pose de 

leitora e professora. Quando os irmãos ficaram mais crescidinhos, eram alunos perfeitos. Não 

saberia dizer se compreendia os textos, mas era um momento sério e de grande valor pessoal. 

Eu me sentia ‘gente’!  

Não raro, me pego a sorrir com lembranças engraçadas daquela casinha, onde 

desenvolvi vontades de ler, nutri desejos de ser. Ainda que idealizado desde a infância, não foi 

possível custear o tão sonhado curso de magistério, e ao concluir o 1º grau, fui para o curso 

científico do 2º grau (formada aos 16 anos), ficando em suspenso por longos anos a formação 

específica para a carreira docente. Sigo inserida em espaços educacionais informais dando aulas 

particulares em quaisquer disciplinas e ainda por me engajar desde a juventude como voluntária 

numa obra mundial de ensino junto à comunidade, por meio de leitura e pesquisa de 

conhecimentos bíblicos. 

Em meados de 2009 com o advento da educação pública técnica e profissionalizante 

pelos institutos federais, aos 32 anos surge a possibilidade de uma formação que, no meu 



 
 

entendimento, se aproximava daquilo que tanto almejei: “Formação de Instrutores”, 

nomenclatura atraente, embora se tratasse de um curso técnico na área de informática! Assim 

me insiro em espaços formais e informais de ensino, o que me impulsionou ao curso de Ciências 

Contábeis, na modalidade EAD (UAB-2014), concluído em 2014 aos 37 anos à base de árduos 

esforços e muita persistência. 

A estima pelos estudos me impeliu a realizar o exame do ENEM, e em seguida iniciar 

o curso de licenciatura em Letras- Português e Literatura de Língua Portuguesa (2015), em 

instituição pública federal. Com muito esforço e foco nas aulas presenciais durante tensos e 

intensos quatro anos, concluir a licenciatura (2019), causou grande satisfação e abriu margem 

para projeções futuras no campo da educação. 

Recordo a primeira aula e entrada presencial na universidade, momento em que fui 

indagada sobre leituras e experiências literárias durante a vida. Eu lembro exatamente do lugar 

na fila em que ocupei naquele dia, e da ansiedade pela qual fui acometida ao pensar na 

resposta.  Ora, ingenuamente, como eu só dispunha da única resposta significativa nas minhas 

memórias: as revistas vindas das patroas da mãe, e o contato com a Bíblia e literaturas bíblicas. 

Ah, e eu não esqueci de comentar sobre outra obra literária que tinha visto quando criança: Os 

Lusíadas (Luís de Camões). Admito a ausência de importantes compreensões ou reflexões 

daquelas primeiras leituras, mas afinal, era uma obra de Camões, e eu sabia muito bem disso!  

Contudo, ciente da inexperiência em literatura clássica e outras mais prestigiadas, fui 

tomada pela sensação de desvantagem em relação aos colegas que teciam belas discussões 

acerca de obras conhecidas, a mim tão estranhas. Silenciei por uns dois semestres, tentando me 

encaixar em algum lugar, descobrir os meus gostos, meus pontos fortes e perceber minha 

identidade, -se é que eu reconhecia que tinha uma! Precisei ousar e me arriscar em várias 

experiências a fim de conseguir qualquer resultado, por mínimo que ele parecesse aos olhos de 

outros. Recitei poemas em seminários e feiras; me inseri em grupos de pesquisa, na época sem 

muito sucesso; fui voluntária do PIBID; e voluntária em grupos de ações e contação de histórias 

em projetos em escolas públicas. Tive pouca performance em eventos acadêmicos, pois 

trabalhos desta natureza não me pareciam possíveis. As minhas opções eram aquelas das quais 

os colegas fugiam! Em 2018 alcei empreitada num processo para o mestrado acadêmico, e 

apesar de chegar às últimas etapas do processo, não lograr êxito naquele momento, de fato 

oportunizou experiências inéditas e inimagináveis em áreas específicas da educação, inclusive 

enquanto pesquisadora.  

Pois a maturidade, as pausas e conquistas ajudaram a compreender o que é ser um 

professor, e hoje muito mais consciente das profundas implicações do que é o fazer docente. A 



 
 

ideia já não é mais transferir conhecimentos aos estudantes. Agora, essa ‘Cátia’, essa 

‘Professora Cátia’, consegue vislumbrar seu papel social e profissional em criar condições e 

chamar sujeitos para juntos construir aprendizados.  

Foram muitas lutas, experiências e letramentos de uma vida que não tão fácil, mas que 

desafiou as lógicas possíveis. Foi resiliência e a persistência! Destes entrelaçamentos sou 

também instigada: ‘nunca deixar de tentar’; e então chego ao mestrado profissional em 

educação com a gana e a certeza de que é preciso seguir com coragem e respeito. Talvez a 

questão não fosse construir uma identidade, mas sobretudo reconhecê-la e valorizá-la, e 

trabalhar para constituir sentidos. 

Quando iniciei este projeto em minha vida, mal sabia dos desafios que iria confrontar. 

Inicialmente, as longas viagens semanais até a Osório-Litoral Norte, cidade sede do mestrado 

profissional da UERGS, com muitos percalços e animais que muitas vezes cruzaram a estrada 

nas madrugadas.  Para mim foram danos materiais. Quanto aos bichinhos...pobres vidinhas.  

As memórias passam ‘como um filme’ na minha cabeça. Quando iniciei essa pós-

graduação, eu ainda não tinha uma ‘turma pra chamar de minha’. Minha irmã sempre dizia: “tu 

és uma professora, teus alunos estão a caminho”. Contudo, assumi essa postura e este lugar com 

muito respeito, e isso me impeliu a perseguir outras formações e seguir ativa em projetos de 

pesquisa e extensão.  

E para além do que certificam as titulações, de papel passado e de coração eu sou uma 

professora! Compreendo a alma como a própria vida; sim, a minha alma é a de uma professora! 

Sou uma professora! É na luta diária de todo professor, que este se reconhece tal qual, é na 

resiliência das duras e doces vivências que aprimoramos os nossos próprios letramentos 

profissionais, e talvez seja justamente nesta dinâmica tão intensa que sentimos o quanto ainda 

pode ser feito e aprendido. 

Muitos acontecimentos ainda sobrevieram durante o desenvolvimento desta pesquisa, 

entre eles, a tristeza enorme e devastadora da pandemia mundial por Covid-19, com seus efeitos 

e desafios. Mas também, a mudança de cidade e o exercício da docência com turmas de ensino 

médio e superior. Falar dessa experiência incrível ficará para outro momento, mas a partir deste 

fato, as teorias fazem todo o sentido para mim.  Os processos impulsionam a vida docente e 

inscrevem nossa identidade. Compartilho então, esses ‘achados’ na trajetória e a presente 

dissertação, fruto de movimento intenso na extensão e na pesquisa universitária.  Me sinto 

pronta para começar! 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 MOTIVAÇÕES PRIMEIRAS 

Dos movimentos formativos e de formação é que despertam e reverberam as reflexões 

e os questionamentos acerca dos processos implícitos na formação inicial de professores, em 

especial, àqueles que dizem respeito ao professor formador e que possivelmente impactam 

sobre este profissional ora em processo constitutivo.  

Não é possível afirmar que tão somente a formação inicial e profissional confere toda a 

confiança necessária para o exercício docente, posto que nos últimos anos da formação 

acadêmica e mesmo no início da carreira docente, alguns talvez se sintam um tanto inseguros 

quanto à sua atuação. De fato, ao passo que a formação continuada contribui 

significativamente para mitigar a probabilidade de um trabalho mecanizado ou desmotivado, 

supõe-se que o processo formativo inicial também se configura oportunidade para instigar e 

projetar a identidade do futuro docente.  

Neste ínterim, o presente trabalho suscita a investigação sobre os processos da formação 

inicial de acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul- (UERGS), instituição pública de formação de 

pedagogos na região sul do país. A UERGS está presente em vinte e quatro cidades do estado 

e oferta o curso de Licenciatura em Pedagogia nas cidades de Alegrete, Bagé, Cruz Alta, 

Litoral Norte-Osório, São Francisco de Paula e São Luiz Gonzaga. 

Antes de mais nada, para continuar a exposição dos raciocínios que doravante se 

entrelaçam, entendemos a pertinência em desde já elucidar a escolha do presente título, ‘O 

professor engajado na formação do aluno insider: Letramentos que se entrelaçam’, de 

modo que não se atravesse à compreensão dos alinhamentos aqui propostos. A postura e 

dinâmica privilegiadas pelo docente formador e os comportamentos do próprio graduando, eis 

que se entrelaçam porque se relacionam, se mesclam e enredam. Neste sentido, supomos a 

existência de um movimento sincronizado e contínuo envolvendo o engajamento do professor 

que articula as práticas e os processos formativos para potencializar condições que favoreçam 

ao aluno tornar-se um insider e projetar-se enquanto professor.   

 A presente inquirição sugere um entrelaçamento entre o docente formador que se 

interessa em afinar processos dinâmicos para despertar o empenho do acadêmico em formação 

inicial para assumir-se professor. Não restrito a noções epistemológicas e curriculares, tal 

percurso insinua o alinhamento progressivo de uma postura ativa que começa a ser edificada 
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na graduação, bem como considera aquilo que o professor acredita ser valoroso no seu trabalho 

para provocar o aluno ao desenvolvimento crítico reflexivo. Portanto, o comprometimento 

deste docente formador, inspira intervenções transformadoras (GENÚ, 2018) que podem 

instigar o professor em formação inicial.  

Não obstante, para que os argumentos aqui discutidos possam ser sustentados em 

saberes intrínsecos à profissão docente, admite-se que 

 

  Até agora, a formação para o magistério esteve dominada sobretudo pelos 

conhecimentos disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente numa 

redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a ação profissional, devendo, em 

seguida, serem aplicados na prática por meio de estágios ou de outras atividades do 

gênero. Essa visão disciplinar e aplicacionista da formação profissional não tem mais 

sentido hoje em dia, não somente no campo do ensino, mas também nos outros setores 

profissionais. (TARDIF, 2014, p. 23). 

 

Além dos conhecimentos teóricos e curriculares ministrados na academia, outros 

saberes também agregam à identidade docente e encorajam o graduando ao desempenho e 

enfrentamento de situações recorrentes, na medida em que compreendem e assumem o lugar de 

professor. 

Assim como na educação básica os processos de ensino e aprendizagem são 

atravessados por vários letramentos, é razoável pensar o contexto de formação inicial do 

professor a partir de práticas sociais significativas que oportunizam a assunção de papeis e 

identidades próprias da docência. E é nesta lógica que nos reportamos aos letramentos 

acadêmicos nesta pesquisa, a saber, na trama entre os perfis e as vivências do professor 

formador e o professor em formação inicial.  

Das reflexões sobre a conclusão da Licenciatura em Letras e da inserção no Grupo de 

Pesquisas e Estudos Integrados à Educação: Linguagens e Letramentos (GPEIE-Linle), 

emergem percepções sobre possíveis impactos da ação do professor formador sobre o professor 

em formação profissional.  O Mestrado Profissional se apresenta como ensejo para este 

movimento, que tem sentido peculiar à luz de minhas próprias experiências.  

O ingresso no GPEIE-Linle proporcionou olhar para a formação inicial, pois muitos 

membros do grupo são alunos da graduação do curso de Licenciatura em Pedagogia (Bagé). 

Portanto, sem desconsiderar absolutamente as convenções acadêmicas de escrita, e ciente de 

uma postura crítica e acadêmica também assumida, elegi construir um diálogo em primeira 

pessoa do singular, embora noutros momentos, o plural expresse a parceria com minha 

orientadora. 
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Neste contexto foi possível observar e acompanhar o empenho dos graduandos ao se 

inserirem nos primeiros semestres do contexto acadêmico, inclusive na pesquisa e extensão. 

Enquanto pesquisadora voluntária, testemunhei os dilemas e os êxitos destes pedagogos em 

formação, desde os desafios para dar conta das demandas disciplinares acadêmicas, bem como 

assumir o lugar e a identidade de professor na constituição de sua práxis (KONDER, 1992).  

Considerando os esclarecimentos de Konder (1992), sobre as concepções que 

fundamentam teorias da educação, Genú (2018) explica como a abordagem da ação crítico 

reflexiva influencia a prática curricular e pedagógica, pois 

 

Admite-se como práxis a ação reflexiva, sustentada em conceitos fundantes. A 

exemplo dos citados acima, construída na observação, experiência, a apropriação do 

sujeito para o trato com a intervenção transformadora, a práxis resulta de uma 

mudança contínua do sujeito como apreendente e como ensinante, postura dialógica 

que requer sensibilidade e atenção permanente ao lidar com o processo de educação e 

formação humana. esse exercício autoral é realizado ao longo da formação continuada 

e resulta em atitude para essa abordagem crítica e contextualizada. (GENÙ, 2018, p. 

56)  

 

Isto posto, coordenar a própria prática também justifica examinar como se constitui, ou 

pelo menos como deveria constituir-se. Pensar a práxis, é ir além de uma análise superficial dos 

resultados; é meditar e planejar com cautela os fundamentos para conduzi-la e sustentá-la.  Estas 

indagações de certo modo, são recorrentes quando se está inserido no contexto de pesquisa ou 

de extensão, e instigam o novo educador pois, Martinez e Silva (2018) elaboram: 

É possível perceber que a questão metodológica, no trabalho pedagógico, não se 

restringe a como se conduz a prática, mas exige a definição dos fins que se pretendem 

alcançar, articulados às concepções de educação, de ser humano e de sociedade. 

(MARTINEZ; SILVA, 2018, p. 16) 

 

Nesta perspectiva compreendemos que, dos pedagogos em formação inicial e dos 

professores formadores espera-se adotar novas posturas em suas práticas e mesmo novas 

metodologias, condizentes às concepções de educação acerca da realidade posta. Ademais, 

neste sentido, não há que se prescrever ‘receitas’ para o ensinar e aprender, mas estimar 

inovações nos processos, com vistas a aprendizagem “significativa, desafiadora, 

problematizadora e instigante a ponto de mobilizar o aluno e o grupo.” (MARTINEZ; SILVA, 

2018. p.17) 

Destarte, este estudo é traspassado por argumentos e provocações que instigam o sujeito 

em formação inicial no curso de Licenciatura em Pedagogia, ao mesmo tempo em que busca 

compreender como ele é afetado pelo engajamento do professor que recorre às práticas 
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positivas, pois deseja ser comprometido em participar nessa construção sintonizada com o 

estudante. Assim, instiga-se também o professor formador! 

Logo, tomar para si o papel de professor e assumir este lugar, indubitavelmente requer 

aquisição de conhecimentos acadêmicos e competências profissionais, mas sobretudo 

considerar que se evoca uma postura proativa ao enfrentamento dos desafios que surgem nesta 

trajetória, postura essa que é edificada e fortalecida desde a formação inicial, pois: 

 

A opção por uma metodologia que venha a promover o engajamento de acadêmicos 

em aprendizagens significativas e direcionadas para a construção de conhecimentos 

profundos e de habilidades para solucionar problemas requer o desenvolvimento de 

ações educativas reflexivas e planejadas por parte do docente. (MARTINEZ; SILVA, 

2018. p.18) 

  

As autoras discutem a pertinência do saber acadêmico e das metodologias, ao passo que 

privilegiam mecanismos que potencializam o engajamento e reflexões dos graduandos ao 

constituírem sua postura identitária na perspectiva do curso de Licenciatura em Pedagogia.  

No ensino superior, geralmente é dispensada importante atenção ao letramento 

acadêmico dos graduandos, ou seja, às questões disciplinares e curriculares, especialmente nas 

produções acadêmico-científicas próprias deste nível de formação. E neste contexto, inclusive 

em que tanto se discute o engajamento dos estudantes, são trazidos à baila os discursos sobre 

limitações e insuficiências dos acadêmicos iniciantes nas práticas academicistas, o famoso 

discurso da insuficiência ou “déficit” do estudante apontado por Fischer (2008). 

Considerando-se que na educação básica o sentido dos conhecimentos disciplinares está 

vinculado à devida compreensão crítica destes saberes para a prática social, problematiza-se 

aqui também o quanto os graduandos no curso de Licenciatura em Pedagogia consideram 

importante aliar à cultura acadêmica uma postura crítica em contextos situados. 

Concordemente, é possível pensar que a postura adotada pelo professor formador diante 

as dificuldades e inexperiências dos graduandos, também possibilita ressignificar suas 

fragilidades, ao passo que busca criar e potencializar condições favoráveis ao engajamento e 

proatividade deste sujeito na busca de soluções suficientes diante as demandas, bem como ao 

gerenciar sua aprendizagem crítica. 

Isto posto, nos interessa compreender como o professor formador mediante suas práticas 

e abordagens, pode instigar o professor em formação inicial, a buscar a apropriação dos saberes 

postulados pela academia, os quais dão subsídios legítimos, mas também provocá-lo a assumir 

com protagonismo o lugar de professor durante o seu percurso formativo. Ademais, com as 
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lentes teóricas dos Novos Estudos dos Letramentos, existem discussões e pesquisas recentes 

referente ao campo temático, o que também nos instiga a investigá-lo.  

Essa proposta se insere no contexto da linha de pesquisa “Currículos e Políticas na 

formação de professores”, e soa potencialmente relevante, pois busca compreender e 

reflexionar sobre como os processos formativos do curso se entrelaçam e podem ser articulados, 

no intuito de aproximar os graduandos do curso de licenciatura à realidade da prática docente, 

e com isso constituírem sua identidade profissional. Além disso, observar criticamente os 

processos que atravessam a formação inicial, implica relacioná-los com a futura atuação 

docente, e ser capaz de conectar os conhecimentos curriculares com a prática. 

Portanto o tema, ‘fio condutor’ na tessitura desta pesquisa, é a concepção de letramentos 

em contexto acadêmico, especificamente à luz do modelo de letramentos acadêmicos (LEA; 

STREET, 1998, 2006) e provoca o seguinte problema: 

• Na perspectiva do modelo de letramentos acadêmicos, existe relação entre os 

processos de constituição do pedagogo em formação inicial qual insider, e o 

engajamento do professor formador por ocasião da disciplina Língua 

Portuguesa- Leitura e produção textual? 

A dinâmica para respondê-lo implica em outras questões secundárias, quais sejam: 

• Quais estratégias podem instigar os acadêmicos do curso de Pedagogia a se 

tornarem insiders na sua trajetória acadêmica?  

• Como realizar um trabalho articulado com os gêneros discursivos na disciplina 

de produção textual, pode instigar os professores em formação inicial a se 

envolverem nas práticas sociais acadêmicas?  

• Quais práticas os professores em formação inicial consideram pertinentes para 

sua constituir sua identidade docente?  

• Como estruturar um produto pedagógico que dê subsídios aos graduandos e 

potencialize seus letramentos, cooperando para se tornarem insiders? 

 

Os contornos do estudo aqui socializados se organizam a partir da revisão de literatura 

sobre os estudos processados acerca do tema nos últimos cinco anos; apresentação das 

principais bases teóricas sobre concepções consideradas pertinentes até então, a rota 

metodológica traçada para a execução da pesquisa; a coleta e análise dos dados, a exposição 
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dos resultados encontrados e discussão, as considerações finais e por último a proposição de 

um produto pedagógico educacional.  

 

 

1.2  OS OBJETIVOS DO ESTUDO 

O objetivo geral delineado pretende investigar se, na perspectiva do modelo de 

letramentos acadêmicos, existe relação entre os processos de constituição do pedagogo em 

formação inicial qual insider, e o engajamento do professor formador por ocasião da 

disciplina Língua Portuguesa- Leitura e produção textual no curso de Pedagogia-

Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul? 

 

Portanto, os objetivos específicos tencionam: 

a) investigar quais estratégias podem instigar acadêmicos do curso de Pedagogia a se 

tornarem insiders na sua trajetória acadêmica; 

b) reconhecer como realizar um trabalho articulado com os gêneros discursivos na 

disciplina de produção textual, pode instigar os professores em formação inicial a se 

envolverem nas práticas sociais acadêmicas; 

c) resgatar nas falas dos pedagogos em formação inicial quais práticas consideram 

pertinentes para sua constituir sua identidade docente; 

d)  estruturar e desenvolver um produto pedagógico que dê subsídios aos graduandos 

e potencialize seus letramentos, cooperando para se tornarem insiders. 

 

1.3 O CURSO DE PEDAGOGIA E A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA E 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

De acordo com a Resolução CNE/CP nº 1/20061, no Art. 4º, o curso de Licenciatura em 

Pedagogia tem por objetivo: 

Formar profissionais licenciados em Pedagogia, aptos ao exercício das funções de 

magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos 

de ensino médio, na modalidade normal, de educação profissional na área de serviços 

e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

(BRASIL, 2006, p.2, Art 4º). 

 

 

 

 
1 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 
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A carga horária total do curso, soma 3.300 horas-aula, com 222 créditos.  O curso de 

Pedagogia da Uergs tem um prazo para ser concluído, a saber, entre 4 e 6 anos (no máximo), e 

está presente em sete cidades do Rio Grande do Sul, quais sejam unidades universitárias: 

Alegrete, Bagé, Cruz alta, Osório, Porto Alegre, São Francisco de Paula e São Luiz Gonzaga.  

Em sua maioria, as ofertas do curso nestas unidades são no período noturno.  

Este estudo constituiu-se a partir da aproximação e inserção com os acadêmicos que 

ingressaram no curso no ano de 2020, sob condições de distanciamento social, o que determinou 

a continuidade das atividades acadêmicas de modo remoto. A disciplina de Língua Portuguesa- 

Leitura e Produção Textual é componente obrigatório do currículo do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Uergs, integra 6 créditos e já é ofertada no primeiro semestre.  

 

2. ENTRELAÇAMENTOS TEÓRICOS 

Este capítulo apresenta uma explanação cuidadosa dos caminhos pelos quais 

circundou esta pesquisa e como se constituíram. Com vistas a estabelecer nitidez e 

compreensão das bases teóricas que tracejaram as ponderações e raciocínios acerca do estudo, 

fez-se necessário organizá-las em cinco seções. Como esteio de tais construtos, recorreu-se à 

pesquisa em base de dados, concernente à artigos e outros trabalhos publicados nos últimos 

anos, que estivessem alinhados ou possibilitassem pontos de conexão com o tema e 

contribuíssem para solucionar nosso problema de pesquisa.  

Ademais, inserem-se pertinentes neste momento importantes concepções acerca da 

formação profissional de professores (TARDIF, 2014, p.15) e a constituição de uma identidade 

docente a partir do entendimento dos processos que atravessam o letramento e letramentos. 

Para projetar a tessitura este estudo, são trazidas à pauta algumas linhas de raciocínio e 

estudos entrelaçados em pesquisas anteriores na seção ‘Letramentos acadêmicos sob diferentes 

vieses de pesquisa’, acolhidos alguns conceitos e metodologias que colaboraram para o 

desenvolvimento do presente estudo, bem como aguçaram o olhar para a perspectiva do modelo 

de letramentos acadêmicos. Ainda julgamos relevante em nossa linha discursiva resgatar 

algumas elaborações referente à constituição da identidade docente, já nos processos de 

formação inicial. E por último, porém não de somenos importância, nos mobilizamos em 

direção a compreender melhor o sujeito insider.  
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2.1. LETRAMENTOS ACADÊMICOS SOB DIFERENTES VIÉSES DE PESQUISA 

A presente revisão constituiu-se a partir da pesquisa em plataformas de publicações 

científicas à procura de estudos recentes sobre o tema ou assuntos correlatos. Uma vez que a 

temática de interesse suscita indagações referentes ao comprometimento e engajamento deste 

professor em suas escolhas pedagógicas, e possíveis impactos para que o professor em formação 

inicial se torne um insider, os descritores utilizados num primeiro momento, no Google Scholar, 

foram: Letramentos Acadêmicos; Letramentos Acadêmicos-insider; Formação inicial- 

engajamento.  

Inicialmente optou-se pela busca ‘a qualquer momento’, para termos uma noção geral 

dos trabalhos desenvolvidos. De modo que, ao serem somados os resultados para cada descritor 

neste período, foi encontrado um total 93.329 trabalhos nesta base de dados. O quadro 1 

apresenta os seguintes resultados desta busca inicial: 

Quadro 1: Descritores da primeira busca 

Período Letramentos 

acadêmicos 

Letramentos 

acadêmicos- 

insider 

Formação inicial- 

engajamento 

Total 

A qualquer 

momento 

19.400 329 73.600  93.329 

2010-2015 16.100 130 11.300 27.530 

2016-2020 16.400 226 16.000 32.626 

Fonte: Autora (2021) 

 É possível observar que essa primeira pesquisa no Google Scholar, realizada em 

junho/2020, revelou o interesse por termos específicos ou combinações de dois termos que se 

relacionam hipoteticamente, a fim de verificar a existência de produções científicas naquela 

direção. Na próxima busca, delimitou-se o período de anos entre 2010-2015, nos quais foram 

encontrados um total: 16.100 trabalhos com o descritor Letramentos acadêmicos; 130 para os 

descritores Letramentos acadêmicos- insider e 11.300 estudos para Formação inicial- 

engajamento, resultando um somatório destes grupos 27.530 trabalhos.  

 Na terceira busca para estes mesmos descritores, no período de 2016-2020, foram 

encontrados os seguintes números: Letramentos acadêmicos (16.400); Letramentos 

acadêmicos- insider (226); Formação inicial- engajamento (16.000). Os resultados indicam 

uma significativa concentração de pesquisas e estudos que resgatam estes assuntos no período 

de 2016-2020.  
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Referente ao período de pesquisa anterior, notou-se proporcionalmente um aumento 

expressivo do número de trabalhos para o descritor Letramentos acadêmicos- insider (226), se 

comparado aos outros descritores. Esta percepção inicial, indicou que o caminho seria a busca 

de artigos científicos, tendo em vista que representam os estudos e concepções atualizados na 

área temática.  

Diante o interesse pelo termo ‘engajamento’, iniciou-se a procura por trabalhos com o 

termo ‘letramentos acadêmicos- engajamento’ no Portal de Periódicos da Capes, ao que 

resultaram 118 trabalhos (2008-2020). Como critério de inclusão, privilegiou-se aqueles 

revisados por pares, os quais totalizaram 86.  Como critérios de exclusão para refinar a pesquisa, 

estabelecemos o período dos últimos cinco anos (2016-2020), tendo constatado 55 artigos 

publicados em português. Dos critérios e da leitura deste apanhado de publicações, foram 

excluídos os que se repetiram e as resenhas, restando assim 17 artigos que corresponderam aos 

objetivos deste estudo, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 2: Letramentos Acadêmicos- engajamento-Formação de professores (Portal de 

periódicos- CAPES) 

Descritores: Letramentos Acadêmicos-engajamento-Formação de professores (Portal de 

periódicos- CAPES) 

 

Nº Autores Título Assunto Trabalho Ano 

1 

FISCHER; 

COLAÇO 

Práticas de escrita em 

Ciências 

Biológicas: letramentos 

acadêmicos (re)contextu

alizados 

Letramentos 

acadêmicos. 

Identidades na 

docência.  

Artigo 2017 

2 

NASCIMENTO 

 

Letramentos acadêmicos 

no espaço da diferença 

colonial: reflexões sobre 

trajetórias de estudantes 

indígenas na pós-

graduação 

produção de 

conhecimento e 

comunicação 

acadêmica 

Artigo  2019 

3 

NASCIMENTO 

 

Geopolíticas de escrita 

acadêmica em zonas de 

contato: 

problematizando 

representações e práticas 

de estudantes indígenas 

sentido às suas 

concepções e 

representações de 

escrita acadêmica 

nas zonas de 

contato. 

Artigo 2016 
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4 

VIEIRA 

 

Entre as dimensões 

“escondidas” do 

letramento acadêmico 

e os presumidos 

sociais do gênero 

artigo de pesquisa nas 

diretrizes para autores 

de periódicos em 

ciência da 

computação 

 

características 

“ocultas” do 

letramento 

acadêmico 

 

Artigo  2017 

5 

PERNA; 

ROLLSING; 

FERREIRA 

 

O intervalo Escola-

Universidade: mais do 

que uma questão 

genérica 

lacuna existente 

entre o ensino e a 

aprendizagem de 

gêneros escolares e 

de gêneros 

acadêmicos. 

Artigo  2017 

6 

VIERA 

 

Letramentos acadêmicos 

e sujeitos discursivos: 

dialogia, alteridade e 

negociação sobre a 

escrita 

integração dos 

sujeitos a práticas 

letradas 

acadêmicas- 

dissertação de 

mestrado. sujeito 

discursivo a partir 

do próprio processo 

dialógico. 

Artigo  2015 

 

 

 

7 FERREIRA; 

LOUSADA 

 

Ações do laboratório de 

letramento acadêmico 

da universidade de São 

Paulo: Promovendo a 

escrita acadêmica na 

graduação e na pós-

graduação 

comunicação 

efetiva de forma 

oral e escrita no 

discurso acadêmico  

Artigo 2016 

 

 

 

 

8 

FRANCO; 

CASTANHEIRA 

 

Academic literacy 

practices on facebook 

Práticas de letramento 

acadêmico no facebook 

Exploramos uma 

abordagem social 

do letramento e dos 

Letramentos 

Acadêmicos). 

letramento 

acadêmico e digital 

Artigo 2019 

 

 

 

 

9 

RAPOSO 

 

Práticas e eventos de 

letramentos no contexto 

de uma disciplina na 

modalidade 

semipresencial 

abordagem social, 

letramento 

ocorridos na 

disciplina de 

Leitura e Produção 

de Textos 

semipresencial 

Artigo 2017 
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10 

PONSO 

Letramento acadêmico 

indígena e quilombola: 

uma política linguística 

afirmativa voltada à 

interculturalidade crítica 

pedagógico 

intercultural crítico 

para o acolhimento 

Artigo  2018 

 

 

 

 

11 

LOUSADA; 

TONELLI; 

BARIONI 

 

Letramento acadêmico 

em francês: uma 

experiência de produção 

de artigos científicos na 

área de estudos literários 

sequência didática 

elaborada para 

ensinar a produzir 

esse gênero assim 

como reflexões 

sobre sua aplicação. 

Artigo  2017 

 

 

 

 

12 

MACEDO; 

NEVES-JÚNIOR 

Letramento acadêmico 

em um curso de 

Geografia: uma 

perspectiva etnográfica 

Insere-se na 

perspectiva do 

letramento como 

prática social, 

marcada por 

relações de poder. 

Artigo  

 
2016 

13 

GIORGI; 

ALMEIDA 

 

Práticas de letramento 

na iniciação científica e 

tecnológica: um estudo 

do gênero resumo 

acadêmico no 

CEFET/RJ 

letramento 

profissional 

acadêmico de 

discentes  

Artigo  2018 

14 

MARTINS 

 

Letramento acadêmico e 

oralidade: repensando 

termos à luz da presença 

indígena nas 

universidades brasileiras 

letramento 

acadêmico, 

presença indígena 

nas universidades. 

Artigo  2017 

15 

MENDES; 

FISCHER 

 

A instituição 

educacional e os 

letramentos acadêmicos 

com tecnologias 

digitais: entre práticas 

dominantes e 

vernaculares 

abordagem 

qualitativa com 

perspectiva 

etnográfica. Os 

aportes teóricos 

contemplam os 

Novos Estudos do 

Letramento e 

pesquisas sobre 

TDs e educação. 

 

Artigo  2019 

16 

SANTOS; SILVA 

 

Letramento acadêmico e 

desenvolvimento da 

escrita por alunos 

indígenas em uma 

Licenciatura em 

Educação do Campo, 

Brasil 

 dificuldades 

relacionadas à 

escrita por parte de 

alunos indígenas do 

curso de 

Licenciatura em 

Educação do 

Campo: Códigos e 

Linguagens –  

Artigo  2020 
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17 

FRANCO; 

SILVA; 

CASTANHEIRA 

 

Práticas de letramento 

em um contexto de 

formação continuada 

Especializações- A 

expectativa é a de 

que a formação 

desses profissionais 

terá implicações 

para o 

desenvolvimento de 

práticas de leitura e 

escrita. 

Artigo 2015 

Fonte: Autora (2021) 

 

Na sequência, ao acessar a plataforma Google Schollar, foi realizado um movimento 

diferente daquele anterior (junho/2020). A busca incluiu os descritores: insider, professor 

formador, letramentos acadêmicos, gêneros discursivos, formação profissional. 

Delimitado ao período entre 2015 e 2020, o resultado apresentou 152 trabalhos. Como critérios 

adotados, para a inclusão foram preteridos aqueles trabalhos avaliados por pares e em 

português, e os repetidos foram excluídos. A partir das leituras dos resumos verificou-se quais 

destes trabalhos desenvolveram discussões condizentes com os objetivos do presente estudo, 

restando um total de 8 (estudos, artigos e dissertações ou teses), considerados relevantes para 

nossa discussão. O quadro 3 apresenta os artigos selecionados: 

Quadro 3: Pesquisa descritores- (Google Schollar) 
Descritores: insider, professor formador, letramentos acadêmicos, gêneros discursivos, formação 

profissional- Google Schollar 

 

Nº Autor Título Palavras-chave Periódico Ano 

1 SILVA Relações entre letramento 

acadêmico no estágio 

supervisionado e práticas 

de ação docente na voz do 

aluno-professor 

1. Letramentos 

acadêmicos. 

2. Agir docente. 

3. Aluno-professor. 

Tese  2015 

2 
FOGAÇA; 

HALU 

 

Comunidades de prática e 

construção identitária de 

formadores de professores 

em um programa de 

formação continuada 

identidade profissional; 

comunidades de prática; 

comunidades imaginadas;  

Artigo 

 

2017 

 

 

3 QUAST Gamificação, ensino de 

línguas estrangeiras e 

formação de professores 

formação de professores; 

ensino de línguas; 

Gamificação; perspectiva 

histórico-cultural; 

perspectiva dialógica de 

linguagem 

Artigo 

 

2020 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-6398&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-6398&lng=en&nrm=iso
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4 
 

BATISTA 

 

Contribuições do diário de 

bordo para a formação e 

prática docente: uma 

análise dos registros de 

bolsistas de iniciação à 

docência do PIBID-inglês-

UFCG. 

Formação de 

professor;Prática 

docente.;Programa 

Institucional de Bolsas de 

Iniciação à docência- 

PIBID;Língua 

Inglesa;Diário de Bordo. 

Monografia  
2018 

5 
SILVA Um estudo de caso da 

escolarização de textos 

lidos e produzidos em 

contexto acadêmico 

Leitura 

Educação 

Letramento 

Escrita 

Linguagem e educação 

 

 

Tese  

2017 

6 
 

TONIN 

 

Ideias decoloniais sobre 

minha práxis: 

autoetnografia de uma 

professora de inglês 

 

Autoetnografia 

Trabalho docente 

Identidade 

Língua inglesa - estudo e 

ensino 

Dissertação  

 2018 

7 
ONO A formação do formador 

de professores: uma 

pesquisa autoetnográfica 

na área de língua inglesa 

Autoetnografia 

Epistemologias 

Formação de professores  

Formação do formador  

Letramentos 

Tese 
2017 

8 
RIBEIRO A sala de aula no contexto 

da cibercultura: formação 

docente e discente em atos 

de currículo 

 

Pesquisa-formação na 

cibercultura. 

Multirreferencialidade. 

Cotidianos. Atos de 

currículo. 

Ciberautorcidadão. 

Tese 
2015 

Fonte: Autora (2021) 

Após a leitura atenta dos trabalhos, foram selecionados aqueles que em certa perspectiva 

dialogam com o tema deste estudo. Em seguida, a correspondência de alguns elementos foi 

categorizada e apresentada conforme exposto a seguir: A primeira categoria representada pelos 

trabalhos encontrados refere-se àqueles que discorrem sobre resultados e efeitos positivos 

observados a partir das interações em práticas discursivas inspiradas pelo modelo de 

letramentos acadêmicos na academia.  

A segunda categoria tem relação aos modos efetivos pelos quais alguns professores 

buscam articular suas proposições a fim de instigar os estudantes à participação acadêmica. E 

numa terceira possibilidade, notou-se a presença de trabalhos que versam sobre a necessidade 

de ampliar a perspectiva dos letramentos e das práticas discursivas.  Pretendeu-se seguir estas 

categorias para construir as estratégias no curso de formação, bem como por elas conduzir a 

perspectiva de análise dos dados. Observe o gráfico abaixo: 

https://repositorio.unb.br/browse?type=author&value=Tonin%2C+Josiane+Prescendo
https://repositorio.unb.br/browse?type=subject&value=Autoetnografia
https://repositorio.unb.br/browse?type=subject&value=Trabalho+docente
https://repositorio.unb.br/browse?type=subject&value=Identidade
https://repositorio.unb.br/browse?type=subject&value=L%C3%ADngua+inglesa+-+estudo+e+ensino
https://repositorio.unb.br/browse?type=subject&value=L%C3%ADngua+inglesa+-+estudo+e+ensino
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Gráfico 1: Categorias elencadas 

 

                 Fonte: Autora (2021). 

 

Conforme pode ser observado no gráfico acima, os trabalhos selecionados na revisão de 

literatura indicam a potência em ampliar e promover letramentos diversificados, não 

restringindo as atividades aos letramentos sob o aspecto estrutural da língua e dos gêneros 

discursivos no âmbito do ensino superior. O artigo de Giorgi e Almeida (2018), por exemplo, 

propunha a reflexão sobre a relação existente entre o letramento científico e o letramento 

profissional de discentes que participam em projetos. Tal compreensão auxiliou os graduandos 

naquele caso a produzirem resumos acadêmicos, tomando esta prática como meio de ‘expandir 

o repertório de visão para a realidade social’ na qual se inserem (GIORGI; ALMEIDA, 2018, 

p. 108). 

Neste sentido, os autores defendem que ao circular nos eventos científicos no ensino 

superior potencializam-se os letramentos múltiplos destes sujeitos, pois estes “não residem 

apenas na cabeça das pessoas como um conjunto de habilidades a serem aprendidas, e tampouco 

se localizam apenas nos textos’ (GIORGI; ALMEIDA, 2018). O trabalho aproximado com os 

resumos serve de base para outras práticas sociais situadas envolvendo leitura, oralidade e 

escrita em contextos reais, e amplia sua atuação nas relações sociais.  

Concordemente, em sua pesquisa, Fischer e Colaço (2017) discutem a pertinência e 

influência da interação com os gêneros discursivos no contexto universitário, pois suscitam 

letramentos pedagógicos (COLAÇO, 2015) que extrapolam as finalidades acadêmicas. A 

experiência neste artigo, discute, como estudantes do curso de Ciências Biológicas, atuantes no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), se inserem e interagem ‘além 

de contextos acadêmicos, pois fazem parte de práticas pedagógicas em escolas de Educação 

10

10

5

AMPLIAR A PERSPECTIVA DOS LETRAMENTOS 
E DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS 

ENGAJAMENTO DOS DOCENTES EM  
PROPOSIÇÕES ARTICULADAS PARA INSTIGAR

EFEITOS SOBRE OS ACADÊMICOS 

Problematizações nos trabalhos
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Básica, em aulas e vivências do contexto escolar’ o que agrega para constituírem sua identidade 

profissional (FISCHER; COLAÇO, 2017). 

A respeito dos princípios do modelo de letramentos acadêmicos (LEA, STREET, 2006), 

Martins (2017) em sua pesquisa propõe reflexão sobre os processos de inserção e 

desenvolvimento dos estudantes indígenas no ensino superior. O artigo enfatizou a dimensão e 

a complexidade do modelo de letramentos acadêmicos que justamente ampliam a visão das 

produções textuais dos estudantes indígenas para a perspectiva das práticas institucionalizadas, 

das relações de poder e identidade evocadas a partir de interação reflexiva sobre os gêneros do 

discurso. 

Ainda nesta direção, o artigo de Santos e Silva (2019) traz elementos da pesquisa de 

campo realizada no curso de Licenciatura em Educação do Campo: Códigos e Linguagens-

Artes e Música da UFT. A questão tem que ver com as dificuldades enfrentadas pelos estudantes 

indígenas no uso da língua portuguesa, interferindo sobretudo nas suas produções escritas 

acadêmicas. Os autores analisam um gênero específico, o ‘Diário de processo criativo’, 

desenvolvido na disciplina Seminário integrador II. Foram propostas categorias para analisar 

as produções dos acadêmicos, a saber ‘(1) marcas de reescrita; (2) análise/intervenções do 

professor/orientador; e (3) aspectos linguísticos’ (SANTOS; SILVA, 2020, p. 230).  

O estudo também pontua o letramento do professor (KLEIMAN, 2009) articulado com 

o letramento acadêmico (STREET, 2014). Neste sentido, os autores discorrem sobre a 

elaboração de Kleiman (1995), referente aos letramentos como um ‘conjunto de práticas 

sociais’ relacionadas com a vida social dos sujeitos, e que, portanto, seu envolvimento nelas 

implicará no modo como são constituídas as relações de poder e identidade. Ademais, as 

abordagens de letramento autônomo e o ideológico (STREET, 2014), problematizam como 

podem ser conduzidos os gêneros discursivos durante a formação acadêmica: se configuram 

apenas uma escrita formal, que se reproduz sem reflexões contextualizadas ou, se prática social 

que de fato, mobiliza criticamente os sujeitos para a produção de gêneros. Os autores ainda 

ressaltam que os grupos sociais têm diferentes práticas de letramento, decorrentes dos eventos 

de letramento, que ‘são mais específicos e transcorrem de práticas de letramento e ambos se 

localizam em estruturas sociais’ (SILVA; SANTOS, 2020, p. 234). Essas ponderações têm 

profundas implicações nas proposições acadêmicas que viabilizam o acesso e a permanência de 

acadêmicos no ensino superior. 

Nascimento (2019) ao observar o número expressivo de estudantes indígenas 

ingressantes em programas de pós-graduação na Universidade Federal de Goiás, problematizou 
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como a experiência epistemológica influencia na produção e reprodução de conhecimentos no 

meio acadêmico. O autor visualiza positivamente a instituição de política de ações afirmativas 

para reserva de 20% das vagas para pretos, pardos e indígenas, nos cursos de pós-graduação, a 

saber, a resolução nº 7/2015 aprovada pelo Conselho Universitário.  Contudo, Nascimento 

enfatiza em suas discussões, uma importante prerrogativa deste documento, no que se refere a 

cada programa definir expressamente ‘ações e atividades complementares que maximizem a 

possibilidade de permanência dos alunos’ (UFG, 2015, p.4).   

Pesquisas anteriores de Nascimento (2014), pretenderam identificar nas falas dos 

professores indígenas concluintes do curso de licenciatura em Educação Intercultural da 

Universidade Federal de Goiás, as percepções e problematizações teóricas referente às escritas 

acadêmicas. Naquele contexto, o autor situou estas práticas num projeto mais amplo e tencionou 

a ‘abertura da academia para novas possibilidades epistemológicas e, consequentemente, para 

novas formas de produção e expressão de conhecimentos, especialmente em contextos que se 

propõem interculturais’ (NASCIMENTO, 2014, p. 270). A investigação ainda serviu de mote 

para a sequência de estudos neste prisma. 

À vista disso, um dos objetivos do estudo de Nascimento (2019) consistiu justamente 

em discutir como a concepção dos letramentos acadêmicos (STREET, 2006) pode contribuir 

para a descentralização epistemológica no campo universitário, uma vez que os estudos e 

discussões sobre os letramentos acadêmicos emergiram das mudanças no ensino superior no 

Reino Unido, por exemplo, com a inserção de estudantes ‘não tradicionais’ à universidade 

(LEA; STREET, 1998). As práticas de escrita neste meio precisam ser problematizadas em sua 

complexidade, pois são contornadas por fatores culturais e contextuais (NASCIMENTO, 2019, 

p. 71).  

Sob a ótica do modelo de letramento acadêmicos, Lea e Street (2006) propõem avançar 

às dimensões críticas dos letramentos que acionam “produção de sentido, identidade, poder e 

autoridade, colocando em primeiro plano a natureza institucional do que conta como 

conhecimento” em determinados contextos (LEA; STREET, 2006, p.369). De modo que 

Nascimento (2019) apoia-se nestas perspectivas, e sobre como elas podem direcionar 

‘investigações sobre as práticas escritas e seu potencial na produção de sentido e na construção 

do conhecimento no ensino superior’ (NASCIMENTO, 2019, p. 71).  
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Sendo assim, ancorado na legitimidade da concepção de produção de sentido por Lillis 

e Scott (2007), Nascimento propõe o ‘olhar etnográfico crítico sobre a produção de texto e 

práticas situadas, de modo que haja o comprometimento com as experiências reais de vida das 

pessoas e a tentativa de explorar o que pode estar em jogo em contextos específicos’ 

(NASCIMENTO, 2019, p.72).   Os dados do artigo publicado foram gerados a partir do grupo 

de estudos Letramentos acadêmicos na zona de contato, qual espaço coletivo para discutir as 

práticas de comunicação acadêmica e pensar soluções para os desafios enfrentados pelos 

estudantes indígenas ao desenvolver produções escritas no percurso e na finalização da pós-

graduação. Os sujeitos desta pesquisa foram três acadêmicos indígenas, o que configura a 

escolha de uma abordagem etnográfica.  

A pesquisa de Mendes e Fischer (2019), por meio de uma entrevista semiestruturada e 

diário de campo, propôs conhecer as impressões a respeito das primeiras vivências acadêmicas, 

incluindo as práticas de letramentos do curso de graduação tecnológica e o entrosamento com 

as tecnologias digitais, baseado nas experiências de sete estudantes do 4º semestre. As autoras 

fazem alusão ao modelo de letramentos acadêmicos que rejeita o discurso do déficit, reiterado 

por Fischer (2008) a partir da concepção inicial de Gee (1999), e destacam o papel da instituição 

educacional em instigar e mobilizar os letramentos digitais dos estudantes.  

Mais uma vez, o caráter social dos letramentos é aqui retomado, pois o estudo 

problematiza que, assim como o aprendizado de uma língua requer consideração do contexto   

social e histórico, a apropriação e engajamento com as tecnologias digitais, precisa abarcar 

processos que suscitam letramentos diversificados, cuja instituição não delega a 

responsabilidade apenas aos estudantes, ‘nativos digitais’ referente à carência de habilidades 

tecnológicas individuais. Mendes e Fischer (2019) retomam a importância da instituição ao 

motivar e levar em conta o contexto, pois estes fatores despertam e impulsionam os sujeitos a 

interagir com práticas diferenciadas, especialmente quando são consideradas ‘práticas de 

letramentos vernáculas que os alunos desenvolvem com tecnologias digitais’ (MENDES; 

FISCHER, 2019, p. 509). 

Da mesma forma, o artigo de Ferreira e Lousada (2016) apresenta o projeto Laboratório 

de Letramento acadêmico da Universidade de São Paulo, criado justamente por conta da 

internacionalização, no intuito de promover a socialização e os letramentos dos acadêmicos dos 

cursos de graduação e pós-graduação, tanto para a escrita em inglês, bem como envolvê-los nas 

práticas orais. Os autores reconhecem que existem significativos desafios para atender as 
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demandas das instituições de ensino superior neste sentido, e ressaltam a necessidade de 

‘comunicar de forma oral e escrita nos discursos acadêmicos’ (FERREIRA; LOUSADA, 2016. 

p. 126). 

Similarmente, admitir a necessidade em contemplar os formatos e modalidades de 

ensino atuais e cada vez mais diversificados, tais como o ensino à distância ou cursos 

semipresenciais, implica considerar a presença de recursos tecnológicos, bem como ‘estudar 

práticas letradas em concomitância com as digitais’ (RAPOSO, 2015, p. 190).  Neste sentido, 

Raposo (2017) suscita que é mister identificar e descrever os eventos e práticas de letramentos 

em ambientes acadêmicos, retomando, portanto, a compreensão de eventos de letramentos 

(BARTON; HAMILTON, 2000) como as situações em que os fenômenos de letramento são 

visíveis.  Acerca das ‘práticas de letramento’, Raposo (2017) em seu artigo resgata a perspectiva 

mais ampla proposta por Street (1998), a saber, o ‘caráter sócio-histórico e dinâmico do termo’, 

a variedade e complexidade das práticas e seus contextos. É reiterado assim pela autora, que as 

práticas de letramento ‘modelam os eventos de letramento, oferecendo sentidos próprios aos 

usos da leitura e escrita’(ibidem), os quais exprimem o caráter ideológico que permeia as 

estruturas sociais. 

Isto posto, o estudo de Raposo volta-se à investigação junto a disciplinas 

semipresenciais dos cursos de graduação em Direito, Administração e Engenharia Civil, num 

Centro universitário em Minas Gerais. O artigo discorre sobre como proposições, cuja 

perspectiva é ‘textualmente orientada’ (RAPOSO, 2017, p. 187), favorecem a interação 

engajada dos estudantes. No caso em questão, observou-se a interação pelos fóruns virtuais, o 

que sugere resgatar múltiplos letramentos, vislumbrados pelos Novos Estudos dos Letramentos 

(LEA; STREET, 1998; STREET, 2010, 2014).  

O artigo de Franco, Silva e Castanheira (2015) focaliza a produção de textos científicos 

em cursos de especialização a fim de verificar o letramento acadêmico a partir da finalidade 

dos cursos e do perfil dos sujeitos que neles buscam formação. Dos nove cursos investigados, 

sete deles dizem respeito a disciplinas e áreas temáticas vinculadas à produção de textos e que 

envolvem diferentes gêneros textuais. Os autores problematizam a pertinência de conhecer a 

orientação destas propostas, pois o público que procura tais cursos, em sua maioria contempla 

profissionais experientes e especialistas, os quais estão se inserindo no mercado de trabalho. 
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 De modo que, se potencialmente chegarão às escolas privadas e públicas como 

professores da educação básica ou como orientadores pedagógicos, estes profissionais irão 

promover disciplinas no campo das linguagens. Para as autoras, estas são justificativas para 

‘refletir sobre o lugar ocupado pela produção escrita nos processos de ensino, seja como objeto 

de ensino e aprendizagem, seja como recurso utilizado para o ensino e a avaliação’ (FRANCO; 

SILVA; CASTANHEIRA, 2015, p. 116). 

O estudo de Franco, Silva e Castanheira (2019) tem como fundo teórico o modelo de 

letramentos acadêmicos (LEA; STREET,1998), desenvolvido a partir de concepções dos Novos 

Estudos dos Letramentos (STREET, 1984; BARTON, 1984), cuja prerrogativa é instigar os 

estudantes desenvolver criticamente seus letramentos, aguçando a percepção como prática 

social situada (STREET, 2006), na qual a produção de textos é situada.  

Um dos princípios do modelo de letramentos acadêmicos, segundo as autoras, é a 

dinâmica de um trabalho que se organiza com ‘foco nas práticas sociais e culturais’ e não apenas 

na materialidade do texto escrito (FRANCO; SILVA; CASTANHEIRA, 2015, p. 119). O 

estudo destacou sobretudo, que ao fazer análises reflexivas sobre um texto (naquele caso uma 

resenha) os alunos conseguiram engajar-se a partir de orientações específicas e um checklist. 

Para os autores, a ausência de reflexão e orientação mediada nos processos, implica na 

‘descontextualização da produção textual, reforça uma visão autônoma da escrita por parte dos 

alunos’ (FRANCO; SILVA; CASTANHEIRA, 2015, p. 133). 

A tese de Silva (2015), voltada para as ‘relações entre o letramento acadêmico e as 

práticas de ação docente’ (SILVA, 2015, p.12), propôs a abordagem a respeito de como se 

manifestam os letramentos acadêmicos de estudantes do curso de Pedagogia de uma 

universidade particular no Rio Grande do Sul, no período que antecede ou durante o estágio 

supervisionado II, no intuito de verificar ‘possíveis contribuições dos letramentos para a prática 

docente’ (SILVA, 2015, p. 67).   

É apresentado neste estudo o conceito de ‘aluno-professor’ (SILVA, 2015), tendo em 

vista que o estágio, é oportunidade de experimentar e se preparar para a docência, que pode ser 

considerada uma prática social (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). O estudo problematiza 

como o estudante do curso de Pedagogia faz relações dos conhecimentos teóricos com/para a 

construção de suas práticas pedagógicas, pois neste momento é sujeito que propõe e desenvolve 

competências por meio das atividades reflexivas.  
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Nesta dinâmica, o acadêmico do curso em desenvolvimento, vivencia conscientemente 

processos mais amplos e complexos do que a socialização, pois percebe as relações acerca da 

aquisição e ampliação dos letramentos. Experiências neste sentido contemplam um dos 

princípios do modelo de letramentos acadêmicos, pois não há a valorização exacerbada das 

competências como frutos da socialização acadêmica ou do modelo autônomo, apontado por 

Lea e Street (1998) como limitado. Antes, porém, sob a perspectiva crítica e ideológica 

(STREET, 2006, 2014) levam-se em consideração as ‘exigências institucionais, bem como em 

contextos mais específicos, nas diferenças individuais dos professores ou, ainda, na 

individualidade dos alunos’ (SILVA, 2015, p. 29).  

Neste ínterim, o artigo de Vieira (2017) empreende uma análise etnográfica discursiva 

das diretrizes para autores em seis periódicos em ciência da Computação, com vistas a perceber 

a presença de dimensões ‘escondidas’. Segundo as elaborações de Street (2010), estas 

dimensões dizem respeito aos quesitos entrelaçados aos processos de avaliação dos artigos, os 

quais nem sempre são explorados, ou socializados aos estudantes nos contextos de produção 

dos seus textos, o que poderia ampliar as possibilidades de publicação destes trabalhos.  

É pertinente neste contexto a concepção desenvolvida por Bakhtin (1981, 1997) de 

linguagem como prática social, interpelada pelo outro, o que leva ao entendimento de que a 

escrita também sofre interferências em função de sua configuração sócio-histórica, posto que 

acontece no amalgamado de relações entre as dimensões do discurso e as dimensões das 

práticas.  De modo que as orientações gramaticais e de formatação são insuficientes para que 

os autores de artigos científicos deem conta dos aspectos singulares de cada contexto, haja vista 

que a partir destes é que emergem os requisitos específicos sobre os usos da linguagem 

(VIEIRA, 2017).  

Assim, Vieira (2017) em seu estudo enfatiza a potência assumida por Street (2010) sobre 

o uso de gêneros discursivos para vincular e viabilizar a ‘análise linguística-textual à 

contextual’ (VIEIRA, 2017, p. 108). A autora expõe que o desenvolvimento do gênero 

discursivo não está posto, pois se insere atrelado ao tema, a contextos institucionais e 

perspectivas muito específicas, as quais nem sempre estão explicitadas ou plenamente 

percebidas por todos os envolvidos.  

Sendo um fenômeno social, Vieira (2017) enfatiza os letramentos plurais, o que não 

exclui a percepção de que os letramentos também abarcam dimensões individuais, expressas 
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pela ‘carga histórico-cultural do indivíduo, a qual constitui sua identidade, fundamenta 

escolhas, muitas vezes inconscientes[...] são práticas sociais ideológicas’ (VIEIRA, 2017, p. 

110). Em contraposição artigo contempla ponderações acerca do modelo autônomo de 

letramento (STREET, 1984) desconsidera as questões ideológicas (STREET, 2005), sendo este 

o modelo que orienta as abordagens de ensino da leitura e escrita.    

Perna, Rollsing e Ferreira (2017) propõem em seu artigo a problemática a respeito da 

‘lacuna entre o ensino e a aprendizagem de gêneros escolares e gêneros acadêmicos’. Discutem 

os autores sobre como o trabalho com os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2016) durante o 

ensino médio, pode fortalecer os alunos que ingressam no ensino superior a serem ‘sujeito 

discursivo e transformador’ (PERNA; ROLLSING; FERREIRA, 2017, p. 149). 

 Naquela ótica de estudo do grupo de pesquisa, foi proposto a metodologia de ensino de 

Português para Fins Acadêmicos (PFA), na qual ‘a língua é utilizada de acordo com o objetivo 

que seus falantes buscam alcançar’ (PERNA; ROLLSING; FERREIRA, 2017, p. 152), para 

justamente estender ao estudante experiências que para ele tenham mais sentido para a atuação 

profissional.  Entre outras questões, as autoras defendem que aprender a escrita não depende 

unicamente de adquirir e aprimorar habilidades pontuais, mas tem que ver com a identidade do 

aluno e requer ‘considerar o contexto em que as práticas acadêmicas ocorrem, e as relações de 

poder envolvidas. É preciso que o currículo envolva uma diversidade de gêneros’ (PERNA; 

ROLLSING; FERREIRA, 2017, p. 159).  

Viera (2015) ao desenvolver um trabalho com direcionamento etnográfico linguístico, 

lança reflexões sobre como os sujeitos se integram às práticas acadêmicas. A metodologia situa-

se na perspectiva de uma mestranda e os diálogos com a banca examinadora por ocasião da 

qualificação do projeto de dissertação do mestrado. A proposta visa reconhecer como a 

acadêmica ressignifica as práticas letradas a partir de processos dialógicos (BAKHTIN, 2016).  

O artigo apresenta os benefícios do modelo de letramentos acadêmicos (LEA; STREET, 2006), 

haja vista que ao encarar a escrita como uma atividade no ensino superior que implica processos 

sociais, ‘esse princípio enunciativo induz a repensar o processo de integração [...] sem resumi-

lo apenas ao ensino de um conjunto de habilidades’ (PASQUOTTE-VIERA, 2015, p. 31).  

O artigo de Franco e Castanheira (2019) desenvolve a análise das autoras sobre as 

práticas de letramento acadêmico e digital dos estudantes de um curso de especialização em 

Linguagem e Tecnologia. Recorreu-se à abordagem social do letramento (LEA; STREET, 
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1998; LILLIS; SCOTT, 2007), para identificar ‘o que e para que’ os acadêmicos escreviam na 

rede social Facebook, que serviu como um Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA. Entre 

outras concepções já discutidas neste capítulo, o artigo suscita a prática institucional do mistério 

(LILLIS, 1999), instituída a partir do momento em que se presume que o acadêmico 

compreende as noções e princípios de produção de textos no ensino superior.  

Ponso (2018) problematiza a necessidade de um acompanhamento pedagógico 

intercultural crítico, para viabilizar a integração e a permanência de acadêmicos indígenas e 

quilombolas no ensino superior. Destaca-se neste sentido a pertinência de políticas 

institucionais, especificamente as políticas linguísticas pontuais para garantir a permanência e 

evolução destes grupos, em especial no que diz respeito à textualidade acadêmica. Neste artigo 

a autora faz importantes ponderações, ao indicar a presente inserção destes grupos no ensino 

superior, ao passo que carentes de um currículo ou ações estratégicas que contemplem suas 

perspectivas, eles próprios “desenvolvem propostas de letramento que valorizem suas línguas, 

suas práticas culturais e seus lugares de pertencimento étnico” (PONSO, 2018, p. 1516). 

Em relação às estratégias para acolhida das minorias linguísticas na universidade, o 

artigo de Lousada, Tonelli e Barioni (2017) fazem uma importante discussão sobre a proposta 

de uma sequência didática e um modelo construído para trabalhar o gênero artigo em língua 

francesa. O público-alvo são os estudantes do curso de Letras-Francês, subsidiados pelo 

Laboratório de Letramento acadêmico da universidade, tanto para ajudá-los a criar o artigo, 

bem como fazerem reflexões acerca do processo de desenvolvimento por ocasião da disciplina 

de Literatura. Os autores defendem que “para ensinar a produzir um gênero textual, é preciso 

examinar um conjunto de textos que se considera pertencente ao(s) gênero(s) em questão para 

ser possível analisar suas características centrais” (LOUSADA; TONELLI; BARIONI, 2017, 

p. 702). 

Macedo e Neves-Júnior (2016) em seu artigo retomam a concepção de letramento 

acadêmico, indicando que o desenvolvimento das habilidades dos acadêmicos nas questões de 

leitura e escrita não se dão aleatoriamente, mas se relacionam “a partir de um contexto de 

formação profissional superior e vinculadas aos diversos valores” (MACEDO; NEVES-

JÚNIOR, 2016. p.69) que os sujeitos têm sobre as práticas sociais. Também é problematizado 

como se sentem os acadêmicos no tocante às produções no ensino superior, pois eles 

mencionam a necessidade de uma “atitude ativo-responsiva dos professores” (MACEDO; 
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NEVES-JÚNIOR, 2016, p.70) e indicam   a relevância de um processo dialógico que de fato 

envolve e oferece suporte aos estudantes nas suas produções textuais. 

Tonin (2018) ao reconhecer-se enquanto educadora, resolve tratar deste aprimoramento 

profissional em sua dissertação de mestrado, detalhando os processos de constituição docente 

e formação de sua identidade. É um estudo orientado pela autoetnografia e aborda as questões 

relacionadas sobre as práticas formativas e os letramentos, sobretudo na língua inglesa e como 

foi afetada pela potência dos letramentos em sua trajetória. A autora destaca a importância de 

que a escola seja o “lugar de teoria e não apenas de prática” (TONIN, 2018, p. 8). 

Fogaça e Halu (2017) apresentam uma abordagem em seu artigo, no que diz respeito ao 

programa PDE e os impactos na formação de professores no estado do Paraná, com destaque à 

formação de identidade destes profissionais. Este trabalho aborda os processos dialógicos, os 

quais preconizam práticas situadas e contextualizadas, pois que os professores apresentam 

melhor desempenho e interação nestes contextos. São evocadas concepções de interação social 

em comunidades culturais, “comunidades de prática” (FOGAÇA; HALU, 2017, p. 428). Este 

trabalho desenvolve a ideia de que aquilo que se projeta para o futuro, torna-se parte da 

identidade que está sendo constituída, pois nestes processos, o que o sujeito imagina dá impulso 

ao futuro, inclusive outras participações e experiências na vida acadêmica.   

Referente ao termo engajamento, Quest (2020) desenvolve a pesquisa acerca da 

gamificação, advogando que o engajamento prevê a construção, um movimento sinérgico para 

elaborar o “objeto da aprendizagem e sua apropriação” (QUEST, 2020, p. 791). A lógica dos 

jogos, neste caso articula uma dinâmica orientada por princípios que relacionam as práticas de 

leitura e escrita, potencializando o desenvolvimento e proatividade do sujeito.  

Batista (2018) em seu trabalho de conclusão de curso, propôs os gêneros Diários de 

bordo, no contexto de produção num subprojeto do Pibid. A autora defende que a interação 

mediante essa proposição contribuiu para a formação docente, ao passo que o modelo de 

letramento acadêmico enfatiza não apenas o trabalho com os gêneros discursivos, para fins de 

socialização, mas sobretudo defende o trânsito consciente e crítico dos sujeitos neste caso. O 

Pibid é uma importante etapa formativa, que possibilita essa integração potente para o 

desenvolvimento dos letramentos concomitantemente A possibilidade de construir a escrita 

reflexiva potencializa ampliar o conhecimento e projetar conhecimentos da identidade e da 

atuação profissional (BATISTA, 2018, p. 66). 
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Ono (2017) em sua tese de doutorado, desenvolve o estudo acerca da formação de 

professores, traça por meio da autoetnografia um percurso de pesquisa acerca do papel do 

formador de professores, como quem também faz inquirições sobre os contextos a fim de unir 

esse conhecimento e as teorias com vistas a criar sentidos para sua inserção e atuação em sala 

de aula. O autor tenciona o binômio sujeito/objeto de pesquisa, e faz suas abordagens pelo viés 

dos novos estudos do letramento.  

Ainda sobre a formação de professores, Ribeiro (2015) em sua tese problematiza e 

propõe dialogar com os “saberes/fazeres” como forças que cooperam para as aprendizagens, 

com enfoque no ensino superior conduzido pelo constante exercício da reflexão. Sua proposta 

desperta para o letramento digital como potencialidade para a composição de currículos que 

contemplem novos letramentos, os digitais em especial a partir destes ambientes digitais. 

Da Silva (2017) a partir da tese de doutorado, orienta-se pelos letramentos acadêmicos, 

para investigar os contextos de produção de textos lidos e produzidos na universidade, 

relacionando isso com os letramentos em questão. O estudo deu-se no âmbito de dois cursos de 

graduação: Pedagogia e Psicologia, objetivando descobrir como os professores e os alunos neste 

caso, consideravam as práticas letradas. O trabalho voltou-se para reconhecer as práticas 

recorrentes na esfera acadêmica, como por exemplo: “ler, solicitar, produzir e avaliar textos 

escritos” (DA SILVA, 2017, p. 29), à luz das concepções teóricas de Gee (1996) e Street (1984, 

1993) referente aos Novos estudos do letramento-NEL; e dos Letramentos acadêmicos (LEA; 

STREET, 1998).  

A leitura destes trabalhos, possibilitou idealizar algumas estratégias, algumas 

problematizações acerca de seu desenvolvimento e mesmo estabelecer possibilidades para a 

elaboração do instrumento utilizado no estudo e a análise dos dados.  

 

2.2.  PROJEÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE NA FORMAÇÃO INICIAL 

 

Em consonância com o indicado na Resolução CNE/CP nº 1/2006, no Art. 2º § 1, as 

Diretrizes Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia têm aplicação específica na 

formação inicial, e exprimem a concepção de docência: 

 

como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional [...] 

desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores 

éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de 
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construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. 

(BRASIL, 2006, p.1 § 1º). 

 

Portanto, é de se esperar que os conhecimentos curriculares e disciplinares estejam 

correlacionados às práticas constitutivas e potencializadoras da formação inicial de pedagogos, 

pois que estas são demandas indissociáveis.  Ademais, de acordo o documento supracitado, aos 

profissionais que se habilitam no curso de Pedagogia, é possível a atuação em várias frentes, 

posto que incluem atividades relacionadas ao ‘planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de tarefas no setor da educação, de projetos e experiências 

educativas e profusão e difusão do conhecimento científico-tecnológico (BRASIL, 2006, p. 2).  

 Os processos no curso de formação inicial para aquisição e edificação dos saberes e 

posicionamentos docentes, podem ser complexos ao passo que, diferentes sentidos e práticas 

educativas permeiam essa construção. Além disso, é possível perceber na contemporaneidade 

uma frágil dimensão formadora destes saberes, caso sua transmissão e produção constituam-se 

como ofícios dissociados. (TARDIF, 2014)  

Os saberes científicos por exemplo, são resultado da pesquisa, ensino e produção 

sistematizados que passam a integrar práticas sociais e educativas à serviço das formações nas 

redes institucionais. Neste sentido, tanto docentes formadores como os formados, modificam e 

ressignificam estes saberes pelos processos de aprendizagem ao relacionar saberes da 

“formação profissional, os disciplinares, os curriculares e os experienciais” (TARDIF, 2014, 

p.36).   

A sistematização institucional dos saberes tem seu fundamento na apropriação e 

produção destes pela comunidade científica, mas os docentes em formação inicial e contínua 

têm uma função social estratégica, pois correlacionam as ciências da educação à prática 

docente, ao que “esta pode transformar-se em prática científica” (TARDIF, 2014, p.37). 

O autor ainda defende que na prática docente, professores assumem processos de 

aprendizagem individuais e coletivos para mobilizar entre outros, saberes experienciais e os 

saberes pedagógicos. Os saberes práticos da vida cotidiana do professor, possibilitam verificar 

a pertinência dos conhecimentos disciplinares e curriculares da formação inicial, pois emergem 

 

num contexto de múltiplas interações que representam condicionantes diversos para 

atuação do professor. [...] No exercício cotidiano de sua função, os condicionantes 

aparecem relacionados a situações concretas que não são passíveis de definições 

acabadas e que exigem improvisação e habilidade pessoal, bem como a capacidade de 

enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis. Ora, lidar com 

condicionantes e situações é formador: somente isso permite ao docente desenvolver 

os hábitus, isto é, certas disposições adquiridas na e pela prática real), que lhe 

permitirão justamente enfrentar os condicionantes e imponderáveis da profissão. 

(TARDIF, 2014, p.49). 
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No que diz respeito a projeção inicial do professor, interessa para esta pesquisa a própria 

concepção de pedagogia, enquanto técnica e teorias pedagógicas, ao sobrepujar o caráter 

utilitário, situando-a sobretudo num processo efetivo de trabalho, no qual: 

 

A pedagogia é o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus 

objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos. Noutras palavras, do 

ponto de vista da análise do trabalho, a pedagogia é a “tecnologia” utilizada pelos 

professores em relação ao seu objeto de trabalho (os alunos), no processo de trabalho 

cotidiano, para obter um resultado (a socialização e a instrução) (TARDIF, 2014, 

p.117). 

 

Desse modo, ao investigar a projeção do docente em formação inicial, o estudo pretende 

perceber como atividades pontuais ou tecnologias propostas pelos professores formadores, 

caracterizam-se instrumentos presentes no trabalho docente, à proporção que focalizam a 

transformação dos acadêmicos, com vistas a atingir resultados quaisquer. Entende-se que estes 

movimentos possibilitam que: 

Durante a formação inicial, aos poucos, o futuro professor vai construindo sua 

identidade profissional, que sofre influências diversas, permitindo uma constante 

ressignificação do que é ser professor para cada professor. É um processo coletivo, 

vivenciado socialmente que resulta em mudanças individuais.  (BLOCK; RAUSCH, 

2014, p. 250) 

 Com base nas afirmações de Block e Rausch (2014) as vivências pela formação inicial 

são modos pelos quais o professor em formação inicial constitui-se e reconhece-se, sendo 

também provocado por outros sujeitos, como o próprio professor formador. Além disso, os 

processos acadêmicos durante o período formativo, como por exemplo a própria produção 

escrita, têm muito a agregar na edificação das bases do futuro docente, ao passo que se 

desenvolvida na forma de uma escrita reflexiva, pode ampliar e projetar conhecimentos da 

atuação docente, pois: 

constamos que a nível de instrumento de reflexão, de formação, a escrita dos Diários 

tem um impacto positivo na construção da identidade profissional, uma vez que o 

ato de refletir acerca da própria prática pedagógica proporcionou aos futuros 

professores de Inglês uma ampliação do autoconhecimento profissional e um 

aprofundamento de saberes tangentes ao campo de atuação docente. (BATISTA, 

2018, p. 66, grifo nosso) 

 

Neste sentido, Fogaça e Halu (2017, p. 429) defenderam que o movimento realizado 

para aprimorar um repertório acadêmico, no que toca às práticas sociais nas vivências do ensino 

superior, reflete-se na identidade que se organiza em função dos objetivos perseguidos durante 

a formação inicial. Além disso, as relações de poder e as institucionais são suscitadas pelos 
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modos singulares de reagir às interações ou pelos letramentos desenvolvidos e manifestados 

nas práticas acadêmicas.  

A seguir, este estudo desenvolve a percepção e uma consideração aqui defendida, a de 

que a constituição da identidade docente, em certa perspectiva tem relação com duas questões 

que visualizamos paralelas: a do professor em formação inicial que se torna um insider 

mediante as contribuições do trabalho estruturado, proposto pelo engajamento do professor 

formador.   

 

2.3.  A CONSTITUIÇÃO DO INSIDER E O PROFESSOR FORMADOR:  

ENGAJAMENTOS QUE CONVERGEM 

 

De todo modo, ainda podemos conjecturar outros fatores que influenciam na formação 

inicial dos acadêmicos e que nos interessam, motivos pelos quais nos engajamos em explorar 

sua potência. Inicialmente o estudo propunha discutir em seções separadas, os itens ‘insider’- 

referente ao professor em formação inicial, e ‘engajamento’, para tratar do professor formador. 

Face as ponderações que permeiam a construção do trabalho, pareceu-nos lógico e sensato, 

desenvolver estes conceitos sincronamente, visto que nos inquirimos em seu entrelaçamento no 

teor deste estudo.  

O letramento sob a perspectiva da teoria social de Barton e Hamilton (2000), representa 

o ‘conjunto de práticas sociais capazes de serem realizadas pelas pessoas’. Estas práticas têm 

que ver com as vivências e particularidades de cada sujeito, não são expressões regulares, pois: 

as práticas de letramento não são unidades observáveis de comportamento, já que 

envolvem valores, atitudes, sentimentos e relações sociais. Incluem, ainda, o 

julgamento das pessoas sobre letramento, construções e discursos do letramento, como 

falam sobre e como constroem sentidos com e para o letramento. (FISCHER, 2008, p. 

178) 

 

Os eventos são “atividades em que o letramento tem uma função, são ocasiões em que 

o texto escrito faz parte da natureza das interações” (FISCHER, 2008, p. 178). Os eventos 

contemplam práticas de letramento situadas, que não podem ser observadas.  Fischer (2008) ao 

retomar o proposto por Gee (1999) elucida que nos eventos podemos perceber a existência de 

uma linguagem situada, pois é uma expressão de sentido regulada pelo contexto no qual os 

indivíduos revelam identidades situadas. 

Portanto, a identidade do indivíduo é expressa na sua fala, no modo como ouve e 

interage nas mais diversas situações, nas quais ele recorre a um repertório constituído por 

experiências, conhecimentos e compreensão destes eventos situados e de si mesmo em relação 



 
44 

 

aos eventos de letramento em questão. É neste sentido que Fischer (2008) descreve os kits de 

identidade, conceito desenvolvido por Gee (1999). 

 Desprovido desta percepção e consciência, possivelmente o indivíduo se torne, o que 

Gee (2001) chamou de outsider, quer dizer, aquele que não consegue se inserir e ser ativo em 

contextos específicos, o que muitas vezes se deve a não contextualização ou exposição a tais 

eventos. Contudo, o sujeito pode vir a tornar-se um insider (GEE, 2001), porquanto consiga 

processualmente avançar aos contextos e atuar em diversificadas práticas sociais, não sendo 

isso condicionado a receber uma instrução prescritiva, para conseguir atuar nesta socialização. 

Importa que este indivíduo seja exposto ao maior número possível de eventos de letramento. 

Quanto maior a exposição, melhores condições ele terá para se desempenhar nas práticas 

sociais. 

É razoável considerar também que, em não existindo uma ‘prescrição’ para atuar 

socialmente e desempenhar-se em vários eventos de letramento, essa participação constitui-se 

pelo entrelaçamento de fatores como o lugar em que esse sujeito mora, a instituição na qual se 

insere ou pertence, as propostas de interação ou práticas sociais que lhe são apresentadas, os 

modelos de culturas que ele conhece, as relações econômicas e inclusive, as de poder que o 

cercam. 

A exposição e inserção do indivíduo aos diversos eventos e práticas de letramento, o 

aproximam de práticas diversificadas em contextos situados. No entanto, a transformação e o 

progresso significativo dos seus letramentos, estão intimamente relacionadas à participação 

crítica e consciente nestas circunstâncias.  Logo, a mera socialização e entrosamento com várias 

práticas sociais não assegura que este sujeito se torne um insider, ele precisa ser ou sentir-se 

instigado e provocado, ser capaz de perceber os discursos por trás dessas práticas e agir 

responsivamente.  

A abordagem proposta por Gee (1999) também é defendida por Fischer (2008), ao 

arrazoar que é possível ter uma consciência de si e do outro durante o curso dos eventos, das 

formas de pensar e interagir de muitas pessoas, uma vez que por exemplo, um sujeito faz um 

exercício de metalinguagem ou metaconhecimento, pois: 

 
Falar sobre descrever e explicar são atividades que auxiliam as pessoas a analisar os 

eventos de letramento, para, então, terem possibilidades de fazer escolhas nesses 

eventos. a consequência pode ser a mudança em certos aspectos desses eventos e das 

próprias ações, das formas de pensar ser e agir, quando da interação consciente e 

constante com diferentes participantes, com conhecimentos e textos que integram os 

eventos. (FISCHER, 2008, p. 179) 
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 Assim, referente à escrita, o confronto da realidade em que o indivíduo se insere- 

precisamente o conhecimento dos eventos e das práticas em jogo- e a lucidez e discernimento 

de onde se pretende chegar, podem ser decisivos para que, de fato, ocorram as mudanças 

desejadas. Essa teorização evidencia quão relevante é o movimento do estudante no ensino 

superior- neste caso o professor em formação inicial- nas interações e práticas sociais do espaço 

acadêmico, com vistas a se perceber no lugar de professor a partir das provocações nestas 

ocasiões, nas quais ele deva ser ativo e não apenas um observador passivo.  

Não existem coordenadas para delimitar o êxito dos professores formadores ao instigar 

e impulsionar o desenvolvimento dos acadêmicos na universidade. Contudo admite-se que se 

por um lado, parte destes acadêmicos- professores em formação inicial- talvez se sintam 

despreparados ou inseguros para a escrita, porém existe em contrapartida outro grupo que, 

sente-se provocado e subsidiado para o desenvolvimento e a participação em atividades e 

proposições acadêmicas.  

Não queremos afirmar com isso, que todo e qualquer progresso do acadêmico é 

responsabilidade do professor formador, o que configuraria um dos modelos aos quais Lea e 

Street (1998; 2006) descreveram como uma fragmentação e relativização da ampliação dos 

letramentos. Resgate-se aqui a prerrogativa do modelo de habilidades, como se bastasse o 

esforço cognitivo individual; ou o modelo da socialização, supondo-se que conhecer e 

aproximar-se de gêneros diversificados dentro da esfera a acadêmica, ou mesmo ser instruído 

quanto aos critérios de produção e adequação, de fato habilitasse estes sujeitos a desenvolver 

seus letramentos e dar conta de quaisquer produções científicas demandadas satisfatoriamente.   

Por conseguinte, sem abdicar dos outros possibilidades, entendemos que em sua 

exclusividade são insuficientes. De modo que, pautados pelo modelo de letramentos 

acadêmicos (LEA; STREET, 1998), arguimos por dinâmicas que articulem e direcionem 

criticamente o acadêmico referente às práticas situadas, sobretudo, que os professores em 

formação inicial se insiram ou sejam expostos às práticas sociais nas melhores condições de 

êxito.  

 Neste sentido, a exposição e o envolvimento crítico em práticas sociais na esfera 

acadêmica favorecem assumir posturas críticas, o que contribui para sua formação profissional 

e inserção no contexto docente.  Silva (2015) também desenvolve este pensamento, ao dizer 

que: 

Uma tarefa extremamente importante dada ao professor formador precisa ser a de 

buscar pressupostos para que o futuro professor possa efetivamente aproximar 

letramento acadêmico com a prática docente para que possíveis mudanças aconteçam 

durante o processo de formação, nas práticas e ações reflexivas do futuro professor. 

(SILVA, 2015, p.130) 
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 Isto posto, o professor formador também é desafiado a encontrar e criar mecanismos 

que potencializem e impulsionem os acadêmicos em formação inicial a enfrentar seus próprios 

desafios e traçar estratégias para se tornarem insiders (GEE, 1999). É neste sentido, que 

defendemos a pertinência de engajamento deste professor formador, ao passo que articula e 

conduz com perspicácia suas proposições e metodologias, visando otimizar as condições para 

este professor em formação inicial tornar-se um insider.  Tal dinâmica, se insere numa linha 

tênue, que pode ser considerada uma relação profícua entre esse engajamento do formador e o 

amadurecimento do insider.  

É considerável conjecturar a importante contribuição do professor formador ao dar 

subsídios para que o aluno aprimore as habilidades na produção científica por exemplo, 

especialmente destacando-se o gênero artigo científico, o qual frequentemente causa receio aos 

acadêmicos.  O enfoque não se centraliza apenas na questão técnica da produção do gênero, 

mas no modo em como este acadêmico encara os processos de produção de um artigo. Existe 

uma compreensão do professor formador, que suscita outras questões.  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). 

Ajudar o professor em formação inicial a compreender esses processos, ainda que 

desafiador, provoca o acadêmico à compreensão de suas práticas, instigando-o para além das 

atividades de produção textual. Ancoradas em Andrade (2014), as autoras sugerem uma 

“convergência”, que apoia os entrelaçamentos defendidos neste estudo, os quais relacionam os 

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

2019, p. 107).  

Nesta perspectiva, os professores em formação inicial, futuros docentes, podem ser 

instigados e mobilizados durante a trajetória acadêmica a compreender seu papel e as posturas 

assumidas em contextos situados, inclusive na produção textual, as quais evidenciam 

identidades, como se posicionam em relação às dinâmicas de poder e autoridade e sentidos. 

Tais posicionamentos revelam e suscitam reflexões e proporcionam experiências sobre uma 

identidade em construção, bem como o desejo e compromisso de assumir papéis profissionais 

no futuro.  

Obviamente não há garantias de que todos os insiders, são frutos de um trabalho 

concentrado estritamente em promover este perfil nos alunos, mas é preciso considerar que a 

mediação estratégica e positiva, norteada por uma boa e organizada extensão dos letramentos 
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acadêmicos vinculados ao curso de formação inicial, pode influenciar comportamentos e as 

decisões de um aluno insider. 

A ideia de engajamento tem uma relação muito próxima com o insider. Ora, o insider 

também é alguém mobilizado pelo engajamento, tanto o seu como o de quem o instiga! Neste 

sentido, evocamos o termo de origem “engagement” (BARKLEY, 2010), cujo “vocábulo em 

inglês- engage-, agrega múltiplos significados, incluindo o de comprometimento de alguém” 

(VITÓRIA et. al; 2018, p. 263).  

O ‘engajamento’ tem sido tema recorrente em discussões educacionais, e não é possível, 

nem intenção neste estudo trazer uma abordagem ampla sobre seu uso. Há problematizações 

em função dos vários sentidos atribuídos ao vocábulo utilizado em diferentes áreas do 

conhecimento (ibidem). No entanto, nos parece que engajamento e insider, são termos que 

dialogam nos entrelaçamentos aqui discorridos, e por isso voltamos nossa atenção para seus 

significados no âmbito acadêmico.  

Partindo das concepções de Barkley (2010, p. 23, apud VITÓRIA et. al. 2018, p. 263), 

discorre uma perspectiva acadêmica, logo; engajamento acadêmico, e é sobre tal percepção que 

construímos nossa abordagem. Para o autor existem duas possibilidades no que diz respeito ao 

engajamento acadêmico: Na primeira delas, a autora elabora que o próprio estudante empenha 

certa quantidade de “tempo e esforço” em suas experiências acadêmicas com vistas ao êxito. 

Por outro lado, o engajamento também está relacionado ao esforço da instituição para “alocar 

recursos e organizar oportunidades de aprendizagem e serviços” para motivar os estudantes a 

serem ativos e nas propostas da academia (ibidem). 

É neste sentido que o engajamento do aluno insider- este que se insere- também se 

relaciona com o engajamento do professor, porquanto esse represente junto com a instituição, 

um elemento-chave para que o processo de engajamento acadêmico também se efetive no 

estudante. Os autores, defendem assim que:  

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) 

 

Primar por proposições que sejam instigantes não interfere apenas nos esforços 

individuais e cognitivos dos acadêmicos, mas impacta em como se posicionam e se identificam 

em relação à instituição. De modo que ao pensar em mecanismos potencializadores para que o 

professor em formação inicial se sinta parte da instituição, também implica prestar atenção aos 
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processos que favoreçam sua permanência de qualidade no ensino superior e não apenas o 

acesso.  

Nesta lógica, entendemos a potência das reflexões que representa o engajamento do 

professor formador em suas proposições, afastando sua responsabilidade exclusiva, mas que 

prima pelo entrelaçamento que convoca estratégias institucionais para o incremento da 

qualidade e sucesso na constituição dos professores em formação inicial.  Dentre essas 

estratégias, acionamos aqui algumas perspectivas curriculares para os letramentos acadêmicos, 

como possibilidades de articular o modelo de letramentos acadêmicos, não apenas para que os 

estudantes tenham sucesso nas produções textuais, mas para que aprendam e cultivem uma 

identidade e uma postura crítica por ocasião da formação inicial.  

 

 

2.4.  VISLUMBRES DO MODELO DE LETRAMENTOS ACADÊMICOS NO 

CURRÍCULO 

A compreensão de letramentos acadêmicos discutida neste estudo, é interpelada pelos 

primeiros conceitos de letramento no Brasil, o qual também interfere no entendimento de 

letramento acadêmico do ensino superior. Assim, propõe-se um breve resgate sobre a inserção 

destes conceitos no Brasil, no intuito de compreender as dicotomias referentes aos letramentos.  

Ao passo que internacionalmente o termo literacy já era utilizado, no Brasil os registros 

indicam que a primeira referência ao letramento ocorre na obra de Mary Kato (1986), “No 

mundo da escrita - uma perspectiva psicolinguística”. Posteriormente, as pesquisas de Leda 

Tfouni (1988), ampliaram a abordagem de letramento para o campo de trabalho com os adultos 

não alfabetizados. Além disso, a autora Magda Soares (1988) defendia o letramento, a partir da 

alfabetização como importante contribuição para o desenvolvimento cognitivo e prováveis 

efeitos sociais sobre os sujeitos.  

Face as tentativas de superação do analfabetismo, as discussões sobre letramento no 

Brasil com frequência se entrelaçam com os aspectos cognitivos, ou seja, a aquisição e 

manutenção das habilidades de leitura e escrita. Por outro lado, Kleiman (1995) demonstrara 

um olhar social para a concepção de letramento, embora o termo ainda estivesse condicionado 

a compreensões sobre ser letrado e noções de alfabetização.   

De modo que, é no início do século XXI, que surgem no Brasil pesquisas e estudos que 

problematizam o foco exclusivo nas capacidades dos sujeitos, sugerindo a presença de 

letramentos, no plural, visto que a noção de alfabetismo não mais contemplava as 

potencialidades representadas pela interação verbal e social. As influências internacionais 
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advêm de pesquisas iniciadas por volta dos anos 70, na área dos Novos Estudos de Letramento, 

sendo como uma importante referência o pesquisador Street (1984), membro do Grupo de Nova 

Londres.  

Ao passo que Street em suas pesquisas, busca compreender a presença e a dinâmica dos 

letramentos de grupos minoritários específicos (STREET,1984) ao redor do mundo, o 

letramento, visto exclusivamente sob a perspectiva de habilidades, é refutado.  Os contextos 

sociais, nos quais as práticas de letramentos são múltiplas e diversificadas, passam a fazer parte 

dos debates. Nesse ínterim, as primeiras investigações acerca dos letramentos de minorias no 

Irã, nos anos 1970, por exemplo, revelaram letramentos diversificados valorizados dentro dos 

seus contextos, porém ignorados ou desprestigiados sob outra ótica.  

 Assim, com o avanço dos estudos no campo do letramento, conceituar e discutir 

letramento sugere compreensões de leitura e escrita como práticas no centro dos processos de 

interação dialógica propostos por Bakhtin, pois “todo enunciado é dialógico”, ou seja, é sempre 

uma resposta a outro enunciado anterior e se concretiza a partir das relações nestes discursos 

(FIORIN, 2020, p. 27). De modo que, as interações estão carregadas de sentidos próprios que 

muitas vezes não são externados, mas que em outros momentos são partilhados.  E isso acontece 

e é perceptível mediante os gêneros discursivos, pois para Lima (2021) estes sentidos “não são 

dados em uma dimensão geral pela estrutura social”, mas sobretudo em função de como os 

sujeitos se inserem e desenvolvem repertórios de atuação em contextos sociais. (LIMA, 2021, 

p. 8) 

 Para Fischer, o termo para letramento, Literacia indica um “fenômeno complexo, por 

indicar a orientação e a constituição de pessoas marcadas por aspectos socioculturais” 

(FISCHER, 2007, p.161). Isso corrobora com a ideia de que não existe um letramento único, 

mas que os letramentos estão “inseridos em práticas sociais e linguísticas reais que lhes 

conferem significado” (STREET, 2014, p. 19).  

 Nessas tessituras, frequentemente faz-se necessário (des)construir concepções de 

letramento que contemplem seu real sentido, pois não raro, na educação básica o tema dos 

letramentos permanece restrito ao domínio das habilidades de leitura e escrita.  Tal fragilidade 

sobre a compreensão dos letramentos e seus efeitos sociais, por vezes tem reflexos no ensino 

superior.  Por exemplo, naquilo que se espera dos graduandos em relação às produções orais ou 

escritas neste contexto, talvez pouco se fale sobre o que representa científica e socialmente a 

ideia mais ampla de letramento. 

Assim, a escrita ainda continua sendo o elemento central na avaliação de competência 

dos acadêmicos, sobretudo na própria exigência valorativa de envolvimento com conteúdo 
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científico e produção textual, a exemplo de resenhas, artigos, participação em eventos e escritos 

para periódicos. Por ser uma atividade intensa e muito prestigiada, infelizmente acaba sendo 

fato de exclusão e invisibilidade daqueles que não se sentem num primeiro momento 

confortáveis para exercê-la. Consequentemente, talvez estes não se insiram de modo engajado 

e protagonista nas atividades que envolvem a produção textual ou participem em práticas 

acadêmicas que demandam a compreensão e certa apropriação dos temas abordados nas 

disciplinas.  

O cenário educacional, especificamente no ensino superior, tem sofrido alterações 

significativas que exigem estudo e acompanhamento sobre a importância dos letramentos, 

precisamente da pertinência em retomar os princípios do modelo de letramentos acadêmicos 

para edificar uma formação consistente.  

Ainda que não seja o ponto de destaque em nosso estudo, uma importante questão 

problematiza os processos que orientam progressivamente à pauta do ensino superior. Por 

exemplo, podemos citar os vestibulares, o processo do Enem (Exame Nacional do Ensino 

Médio), Lei das cotas étnico-raciais, além de políticas públicas como Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies); o Programa Universidade para Todos (Prouni); e o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Sobre tais processos, 

Silva et al., (2017) elabora: 

os programas citados anteriormente representam soluções paulatinas, sendo necessário 

combater os problemas de uma educação superior elitizada, como consequência da falta 

de qualidade no ensino na educação básica, especialmente nas instituições públicas de 

ensino. Um dos problemas relacionados à má formação dos discentes na educação 

básica pode estar relacionado ao baixo capital cultural desses estudantes. As diferenças 

nas condições de aprendizagem entre aprendizes das classes mais pobres que 

frequentam as escolas públicas e os educandos das classes mais abastadas que 

frequentam as escolas particulares são gigantescas. Tais situações comprometem a sua 

formação básica, podendo inviabilizar o prosseguimento de seus estudos. (SILVA et 

al., 2017, p. 305) 

 

 Toda essa conjuntura articula a consciência de não apropriação e insuficiência, apesar 

de outros saberes que o professor em formação inicial esteja constituindo. Isso pode ser 

observado mesmo nos cursos de licenciaturas, os quais se projetam como importantes espaços 

para a qualificação docente e a constituição da identidade do professor. Experiências e vivências 

próprias nestas disciplinas, como o estágio, monitoria, ou pela inserção na extensão são 

oportunidades de experienciar diversos papeis profissionais.  

Não obstante, as vivências na formação inicial não afastam as identidades, os saberes e 

as bagagens culturais, ou seja, os letramentos dos acadêmicos, fazendo a diversidade muito 

presente. Contudo, do ponto de vista acadêmico científico, por estarem (STREET, 2006; 
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FISCHER, 2007) tais diversidades fora das molduras normativas prestigiadas e determinadas, 

são tratadas na perspectiva do déficit (FISCHER, 2008; GEE, 2001). 

Justamente os fenômenos e/ou necessidades mais recorrentes ou persistentes, 

mobilizam estudiosos a pesquisar as vivências do contexto diversos, mesmo o acadêmico, 

legitimando importantes investigações na área das ciências da educação. 

Street (2014) problematizou concepções fortemente enraizadas em culturas e modelos 

balizadores utilizados por estudiosos cientistas, instituições e profissionais da área da educação, 

configurados pelo autor numa “concepção dominante de letramento”, a qual restringe os 

letramentos à perspectiva de capacidades cognitivas, justificadas por um modelo de letramento 

autônomo (STREET, 2014, p.9).  

Logo, emergem do exame e avaliação das capacidades individuais dos sujeitos, 

entendimentos tais como ‘níveis, grau, baixo letramento’, tornando-os responsáveis pelo seu 

desenvolvimento cognitivo, e sustentando o discurso do déficit. Sob a ótica do modelo 

autônomo, centrado nas habilidades individuais dos sujeitos, as pessoas apropriadas da leitura 

e escrita conseguiriam transpor isso para diferentes contextos. Porém, nem sempre é isso o que 

se observa, pois muitos dos que têm habilidades para interagir com textos escritos, por exemplo, 

talvez careçam de competências críticas para desempenhar-se em situações reais não escolares.  

Estas questões instigaram Street, a dedicar-se em pesquisas com orientação etnográfica 

(ANDRÉ, 1995), visando compreender as dimensões dos processos de letramentos dos sujeitos 

no ensino superior (STREET, 2014, p.19), e não apenas sob o olhar generalizado de práticas 

letradas chanceladas pelo discurso educacional convencionado como o ideal. 

Portanto, na perspectiva deste modelo, nomeado pelo autor como ideológico (STREET, 

1984; KLEIMAN, 1999), as práticas de letramento evocam aspectos sociais e culturais, e são 

interpeladas por relações de identidade e poder (LEA; STREET, 1998).  

No intuito de compreender o déficit na esfera universitária, os pesquisadores percebem 

que nesta conjuntura, existem vários letramentos acadêmicos e que os textos científicos e as 

práticas sociais no espaço acadêmico, são marcados por Street como “dimensões escondidas 

que permanecem implícitas” (STREET, 2010, p. 542) com formas de dizer específicas para 

cada disciplina ou área. Apenas as explícitas são ensinadas nas universidades, embora as 

avaliações sejam orientadas pelas dimensões implícitas. 

Problematiza-se que os professores nas suas disciplinas, talvez não se sintam 

responsáveis a intervir nestas questões, muitas vezes por entender que essa tarefa cabe à 

disciplina de Língua Portuguesa e outras relacionadas à produção textual, por exemplo. 
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Ademais, admite-se que uma abordagem interdisciplinar, exigiria importantes transformações 

pedagógicas para os professores. 

As pesquisas sobre a escrita no ensino superior em diferentes cenários têm suscitado e 

viabilizado ampliar a compreensão sobre os letramentos acadêmicos, e chegar a uma 

sistematização de abordagens dentro deste contexto. A expansão do ensino superior no Reino 

Unido, especialmente com o acesso de grupos linguísticos minoritários instigou muitos estudos 

sobre as condições e potencialidades por trás das escritas acadêmicas. Em suas observações, 

Lea e Street (1998, 2006) puderam constatar e indicar a representação de três modelos: 

O primeiro destes é o modelo de habilidades de estudo, o qual centraliza o foco no 

aluno, sua capacidade cognitiva individual para administrar a aquisição dos letramentos. Já, a 

perspectiva do modelo de socialização acadêmica, privilegia o trabalho recorrente com gêneros 

discursivos, no qual os alunos são aproximados dos gêneros próprios do contexto acadêmico, 

movimento este proporcionado pelo professor que ensina a técnica e o aluno a poder utilizá-la 

a partir da inserção nas práticas.  

O terceiro modelo observado é o de letramentos acadêmicos, o qual propõe uma 

interseção dos anteriores e considera os modos pelos quais os sentidos são constituídos; como 

as relações de poder e identidade estão presentes e influenciam a produção e a avaliação dos 

textos acadêmicos.  

 

 

 

Ilustração 1- Modelo de letramentos acadêmicos 

 

                           Fonte: A autora (2020) 
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Os três modelos não se excluem, antes, porém, se complementam e contemplam a 

compreensão de leitura e escrita que vislumbra os contextos e sentidos resultantes de uma 

linguística crítica e social. O modelo ideológico de letramentos acadêmicos considera outras 

práticas que atravessam os contextos disciplinares da escrita, como por exemplo, a ênfase em 

teorias de aprendizagem que priorizam em “primeiro plano, poder, identidade e agenciamento 

como papel da linguagem no processo de aprendizagem.” (LEA, STREET, 2014, p.481) 

 Tal abordagem não pode ser apreendida numa única disciplina curricular, de modo que 

todo o currículo dos cursos de formação deveria atentar ao trabalho nestas dimensões. Então, é 

perceptível não apenas a insuficiência dos alunos, na educação básica ou ensino superior, mas 

a ausência de um currículo acadêmico formador que propunha aos professores em formação 

inicial e continuada, um trabalho orientado pelo modelo de letramentos acadêmicos.  

Nesta perspectiva, os letramentos como proposta de projeto pedagógico (LILLIS, 2003; 

LEA, 2004) proporcionam aos alunos uma participação mais ampla, numa exposição às práticas 

culturais e o trabalho com gêneros e um desempenho menos ingênuo e mais crítico. Posto que 

não existam na maior parte dos casos e dos cursos de formação, tal organização dentro dos 

currículos acadêmicos, e essa construção não acontecerá automaticamente, é pertinente criar 

estratégias dentro dos cursos e dos programas para contemplar os letramentos acadêmicos e a 

combinação de dois ou mais gêneros.  

Lillis (2003) sugere que relacione como os significados são constituídos a partir dos 

conhecimentos que já se tem, e isso pode ser aplicado na pedagogia. A opção por uma 

abordagem transformativa e não normativa, tem efeitos no modo como os gêneros operam sobre 

as pessoas quando interagem com os textos. Assim, as elaborações da autora Fiad (2015), 

indicam: 

 

Já o modelo do letramento acadêmico, que espelha a visão defendida pelos autores do 

artigo, adota uma perspectiva de entender os significados que os sujeitos que estão na 

academia atribuem ao que nela acontece em termos de leituras e escritas. A 

interpretação dessas práticas é orientada por questões epistemológicas envolvendo as 

relações que os sujeitos estabelecem com o conhecimento, as relações de poder 

envolvidas na produção e divulgação do conhecimento e as questões de identidade. 

(FIAD, 2015, p.26) 

 

Sob a perspectiva do modelo de letramento acadêmico, o modo como os sujeitos se 

desempenham ou interagem com leitura e escrita, envolve relações negociadas ou estabelecidas, 

identidade, poder e conhecimento. Não é apenas uma questão de letrar-se ou ser letrado, 
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(ensino); mas é compreender a existência de processos sociais, e ainda perceber como permeiam 

as relações dialógicas e socioculturais.  

 Não parece razoável atribuir aos estudantes a responsabilidade pelo insucesso, na 

questão da transição da escrita no ensino médio para a educação superior. Antes, é possível 

criar mecanismos, pensar e planejar essa transição, viabilizando condições e ferramentas para 

que os alunos em formação interajam criticamente em questões sociais. Isso apenas será uma 

realidade na medida em que o sistema educacional subsidie e favoreça aos acadêmicos ampliar 

as capacidades críticas de leitura e escrita. Fischer e Pelandré (2010) propõem a abordagem 

pautada por um modelo dialógico, porquanto este seja: 

 

 norteador da constituição letrada dos alunos ingressos em Letras em 2005. A 

justificativa para essa proposição é a ocorrência de práticas de letramento em que o 

gênero discursivo, no caso, a crônica, funciona como mediador das complexas relações 

interacionais de sala de aula. Por consequência, são desencadeadas relações dialógicas 

entre os sujeitos participantes das aulas. (FISCHER, PELANDRÉ, 2010, p. 591) 

 

E neste sentido são algumas indagações suscitadas nesta pesquisa: Trazendo para o 

contexto do professor em formação inicial, é possível que os professores em suas práticas 

desenvolvam estratégias que fortaleçam e subsidiem os acadêmicos a se saírem bem nas suas 

escritas, avançando para uma visão crítica sobre as práticas e escrita acadêmica, posto que na 

maioria dos casos, a prioridade recai sobre os aspectos normativos e estruturais das atividades 

e dos textos acadêmicos,  priorizado são as convenções normativas científicas? Quais as 

concepções de letramentos assumidas por estes professores e pelos próprios estudantes, e como 

estas influenciam a condução das produções textuais? 

De tais prerrogativas, ações podem ser pensadas e desenvolvidas de modo a fortalecer 

currículos que não centralizem conhecimentos sobre a produção textual por exemplo, 

estritamente no uso superficial e estrutural da leitura e escrita, visando apenas adequar as 

expectativas sociais e educacionais impostas pelas convenções acadêmicas.  Os estudantes 

precisam ser socializados com o ambiente e as práticas prestigiadas na universidade, embora 

muitas vezes precisem de mais tempo para se familiarizar com as leituras científicas, com as 

práticas sociais do ensino superior, pois muitos deles talvez não tenham nem estrutura e nem 

apoio para continuarem avançando. Por vezes, simplesmente desistem.  

Um resgate histórico sobre o ensino superior no Brasil revela os momentos históricos 

que situam os avanços e desafios enfrentados ao longo dos anos. A Reforma Universitária de 

1968 e as políticas públicas sobre a educação superior, conforme elucidadas por Paula (2017), 

ajudam a compreender os avanços do ensino privado no Brasil, bem como aferir que os números 
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de estudantes nas universidades públicas, é relativamente muito maior que o número de 

acadêmicos matriculados na rede privada, pois: 

Esses dados revelam que 88% das nossas IES são privados, enquanto apenas 12% são 

públicas, demonstrando o alto índice de privatização da educação superior brasileira, 

mesmo levando-se em conta as recentes políticas de ampliação e interiorização da 

rede pública implementadas no Governo Lula. (PAULA, 2017, p. 301) 

 

 

Em 2017, o estudo mencionado revelou que as políticas e ações estabelecidas para a 

democratização do ensino superior, possibilitaram avanços, mas não foram suficientes para 

viabilizar a efetiva inclusão, ao passo que os estudantes das camadas populares fazem parte do 

grupo com índices de evasão significativos (PAULA, 2017, p. 305).  Para a autora, tais políticas 

foram positivas, na medida em que o perfil de estudantes que acessa alguns cursos se alterou, 

freando o acesso de estudantes ricos e oportunizando aos das classes populares ingressar em 

tais cursos.  

Concordemente, o estudo de Paula (2017) aponta algumas políticas criadas para a 

“democratização do ensino superior (Governos Lula e Dilma)”, como o PROUNI- Programa 

universidade para todos- Lei n. 11.096, de 13/01/2005; o REUNI- Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais- Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 

2007 (expansão e interiorização das universidades federais); e as políticas de ações afirmativas- 

Lei nº 12.711, de 29/08/2012, o qual estabelece o sistema de cotas reservadas para grupos 

oriundos de escola pública, com enfoque no público de baixa renda  e critério étnico-racial 

(PAULA, 2017, p. 309).  

É nesse ponto que chegamos à conclusão de que outras medidas devem ser ampliadas 

em apoio das vigentes, para fomentar e garantir a permanência desses estudantes de grupos 

excluídos historicamente no ensino superior. Políticas de letramento podem cooperar para a 

permanência e o melhor desempenho destes estudantes nas carreiras acadêmicas, especialmente 

em cursos de “alto prestígio social” (ibidem). 

Assim, as políticas públicas conferem acesso aos diferentes grupos não elitizados, mas 

são necessários planejamentos e projetos pedagógicos institucionais que viabilizem as 

condições, para que estes alunos consigam permanecer no ensino superior bem como trilhar o 

percurso formativo com qualidade e engajamento. É neste sentido que o modelo de letramentos 

acadêmicos se apresenta como importante contribuição ao êxito educacional no ensino superior.  
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2.5.  A POTÊNCIA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 

O trabalho em torno dos gêneros discursivos favorece a aprendizagem da língua e a 

constituição dos sentidos. Discursos são diferentes de textos e podem estar postos 

linguisticamente, pois que muitas vezes estes estão carregados de marcas linguísticas 

discursivas.  Língua sob o olhar de uma abordagem bakhtiniana é um resultado das relações 

dialógicas, quer dizer a linguagem é vista como importante recurso utilizado pelos falantes 

nestas interações. 

Para Bakhtin os discursos são constituídos na proporção das situações em que a 

linguagem é demandada, a linguagem varia de acordo com as situações e necessidades. Existem 

os gêneros orais e escritos, proporcionando a experiências diversas em relação as construções 

de sentido. Ao começar a escrever ou ler um texto, é possível identificarmos as marcas 

linguísticas que os distinguem, e as circunstâncias de produção. (BAKHTIN, 2016, p.39) 

Num contexto social, Bakhtin em seus estudos propõe que os gêneros devem ser 

classificados ou sistematizados de acordo com a sua utilidade nas interações dos indivíduos:  

Falamos apenas através de certos gêneros do discurso, isto é, todos os nossos 

enunciados têm formas relativamente estáveis e típicas de construção do conjunto. 

dispomos de um rico repertório de gêneros de discurso orais e escritos. em termos 

práticos, nossos entregamos de forma segura e habilidosa, mas em termos teóricos 

podemos desconhecer inteiramente a sua existência. (BAKHTIN, 2016, p38) 

 

Logo, interessa a este estudo a concepção dos gêneros discursivos, em especial pela 

ótica em que o próprio Bakhtin os percebia, pois o autor não “teorizava sobre o gênero, levando 

em conta o produto” (FIORIN, 2020, p. 68), mas centralizava sua atenção nos processos de 

produção, princípio que também é bastante valorizado na perspectiva do modelo de letramentos 

acadêmicos. Se os gêneros são as manifestações concretas do discurso (BAKHTIN, 1992), que 

os sujeitos constroem e comunicam, eis que podem ser textualizados tanto oralmente quanto 

por escrito. Os gêneros primários, são os que fazem parte do nosso uso cotidiano, sem 

importantes elaborações, são mais recorrentes e menos complexos. Já os gêneros secundários, 

aqueles mais elaborados, que demandam mais atenção em seu desenvolvimento. Fischer (2007) 

amplia as elucidações, ao dizer que   

Os primários são os que o sujeito traz de família ou a comunidade. Os discursos 

secundários envolvem uma aprendizagem com socialização mais elaborada em grupos 

de interação mais complexas. Os discursos secundários envolvem as instituições 

secundárias responsáveis por atos públicos formais...eles expandem todos os recursos 

utilizados pelos sujeitos nos discursos primários. (FISCHER, 2007, p.163) 

 

 

Bakhtin confere ao conceito de gêneros do discurso um caráter dialógico de linguagem, 

como atravessada pelas relações sociais. Se os indivíduos pretendem ou são solicitados a uma 
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produção ou mesmo leitura de um determinado texto, eles já têm noção do que esperar deste 

gênero, pois ele tem uma estrutura que o caracteriza. E para suas escolhas, são determinantes 

experiências e necessidades que o falante tem. 

Contudo, os gêneros não são estáveis, não são caixinhas emolduradas. Eles surgem e se 

transformam a partir de outros gêneros que os antecederam, combinado as suas características, 

e por isso servem aos objetivos específicos. A interação com gêneros discursivos é vivenciada 

na nossa prática cotidiana, pois nossas interações são balizadas por discursos e nem sempre 

estes são regulares.  

De modo que, os enunciados produzidos pelos sujeitos, servem a determinados 

“propósitos e especificidades típicas” de cada contexto, e isso é materializado pelo tema e pela 

linguagem verbal ou não verbal adotada naquela situação (ROJO, 2012, p.201). Com relação 

às práticas sociais, os gêneros se mostram oportunos pois, conforme Fischer (2007),  

gênero funciona como um mediador no percurso sociocultural e histórico dos sujeitos 

da pesquisa uma vez que se concebe a constituição letrada dos alunos na relação com 

os outros e com conteúdo temático com seus perfis de letramento com seus propósitos 

sociais. (FISCHER, 2007, p.177) 

 

Portanto as linguagens constituintes das práticas sociais estão presentes o tempo todo 

nos discursos e são relevantes em função destes discursos. O conteúdo temático escolhido para 

desenvolver uma produção escrita ou mesmo uma apresentação oral, é o que vai orientar o 

produtor de um texto a construir os sentidos, ou seja, a dar conta daquela demanda.  

 Ao evocar a literacia acadêmica de Klemp (2004), Fischer sugere o movimento 

contínuo do acadêmico em interagir no contexto acadêmico, ampliando sua compreensão sobre 

como usar a variedade de “formas e modalidades de textos que caracterizam os discursos 

secundários próprios do contexto universitário” (FISCHER, 2007, p. 162). 

Portando, o envolvimento e exercício efetivo com os gêneros discursivos faz parte 

destes empenhos referentes à construção e apropriação dos letramentos acadêmicos para que os 

sujeitos sejam atuantes nas práticas sociais do ensino superior. Parece relevante neste sentido, 

praticar frequentemente o ato da escrita entre outras práticas, pois não há domínio se não houver 

a familiaridade e tentativas. Gonçalves (2018), a partir do resgate em Street (2010) e Fischer 

(2012), problematiza que os “sentidos construídos” pela aproximação com os gêneros 

quaisquer, geram uma espécie de “tensão” (GONÇALVES, 2018, p. 128), que também se 

projeta a partir das relações de poder e autoridade (STREET, 2014), influenciando na 

compreensão que os estudantes têm do uso efetivo e sua inserção com as práticas acadêmicas e 

o que se espera deles.  
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De acordo com as elaborações de Fischer (2007), esta compreensão está para além das 

relações com leitura e escrita dentro de um determinado contexto social, assumindo sentidos 

sobre a consciência que o sujeito tenha de si mesmo e uma postura responsiva diante as práticas 

sociais acadêmicas, podendo ser um insider ou outsider. Se os gêneros são relativamente 

estáveis, conforme proposto por Bakhtin (1992), é possível desconfiar que quanto mais 

exposições aos diversificados gêneros discursivos, maiores as possibilidades dos sujeitos se 

apropriarem e até dominarem gêneros outros, bem como desempenhar papeis em contextos de 

poder diversos.  

E é neste sentido que os gêneros discursivos possibilitam a manifestação e interação de 

modos amplos, do que seja letramentos como práticas sociais, que compreendem não apenas a 

atividade escrita, mas posturas adotadas, modos de agir, “formas de ser, falar, ouvir, escrever, 

ler, interagir, acreditar, valorizar, sentir, usar recursos, ferramentas, tecnologias capazes de 

ativar identidades” quais opções para circunstâncias e contextos específicos (FISCHER, 

PELANDRÉ, 2010, p.572). De modo que o trabalho e a aproximação com os gêneros 

discursivos oportunizam transitar por um terreno fértil para o desenvolvimento dos letramentos.  

Isso dialoga com as elaborações de Lea e Street (1998) no que diz respeito ao modelo 

de letramentos acadêmicos. Se por um lado, o modelo das habilidades está centrado na 

transposição dos letramentos para diferentes contextos e o modelo de socialização tem esteio 

nos letramentos referentes às áreas específicas, então, o modelo de letramentos acadêmicos 

suscitado pelos autores, abarca os modelos anteriores e mais ainda, pois focaliza a atenção em 

como os sentidos são constituídos, ou seja, “nos contextos; nas práticas sociais situadas” 

(FISCHER, 2008, p. 179). 

Nesta lógica que defendemos e argumentamos que as políticas institucionais cumprem 

aspectos formativos, e quão relevante é “repensar o que a universidade precisa fazer para a 

integração dos sujeitos às novas situações de escrita” (VIEIRA, 2015, p. 32). Não basta inferir 

a insuficiência e despreparo dos estudantes ou seu insucesso, tampouco determinar técnicas 

prescritivas sem reflexão, pois está posta uma “multiplicidade de letramentos” (ibidem), os 

quais desconhecemos ou nem sempre a aprendizagem que temos é o bastante.  

Eis uma questão que não se esgota, pois não desconhecemos que o currículo tem se 

configurado um “território em disputa” (ARROYO, 2013). Todavia, o discernimento e a 

sensibilidade nestes apontamentos potencializam trazer os letramentos para a agenda 

educacional, na perspectiva do modelo de letramentos acadêmicos (LEA; STREET, 1998, 

2006). Além disso, não podemos afastar a potência dos letramentos, pela perspectiva dos novos 

Estudos do Letramento (STREET, 1984), em contribuir para reorganizar uma série de outras 
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questões que perpassam a estrutura curricular e que tem sido objeto de pesquisa, criação e 

reestruturação de políticas públicas e institucionais como por exemplo, “experiência sociais” 

indicadas por Arroyo (2013, p. 118). O trabalho articulado com usos situados das práticas 

sociais representa uma estratégia pujante na direção do reconhecimento e fortalecimento das 

identidades e conscientização das relações de poder no centro das interações.  

 

3. ROTA METODOLÓGICA 

 A rota metodológica diz respeito às escolhas da pesquisadora, a partir do interesse em 

compreender os fenômenos e realidades culturais no contexto dos processos de formação inicial 

de professores, o que exigiu ‘inserção’ nos seus espaços de vivências, ainda que não presencial. 

Quanto aos objetivos propostos, eis que a pesquisa se orienta como uma pesquisa descritiva.  

 Para Gil (2002), à medida em que a pesquisa visa contribuir com a pesquisa pura ou 

mesmo no intuito de promover seu aprimoramento pelos novos achados e conhecimentos, se 

configura como uma pesquisa aplicada, pois pretendeu-se pelo seu desenvolvimento gerar 

conhecimentos e contribuições para uma realidade social e institucional. Quanto aos objetivos, 

a pesquisa é descritiva exploratória, pois focaliza os detalhes do estudo em campo e mobiliza-

se a compreender os sentidos estabelecidos nas relações.  

 

3.1.  PESQUISA QUALITATIVA COM TRAÇOS ETNOGRÁFICOS 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, caracterizado por elementos e princípios 

etnográficos. Tendo seu fundamento no campo antropológico, com os missionários ao se 

reportarem a grupos de diferentes origens e culturas, os aspectos e traços etnográficos têm sido 

recorrentes e contribuído significativamente para estudos no campo das ciências humanas.  

Porquanto configure-se uma “descrição cultural” (GARCEZ, SHULZ, 2015), a 

etnografia implica descrever em pormenores um “sistema de significados culturais” (LÜDKE, 

ANDRÉ, 1986), acerca de um grupo específico. A pesquisa do tipo etnográfica vale-se de 

técnicas específicas para descobrir informações sobre valores, crenças, práticas de um grupo, e 

traduzir os resultados dessas técnicas sob a materialidade de um relato.  No campo da educação, 

tal perspectiva requer adentrar espaços culturais e sociais diversos, a fim de conhecê-los e 

identificar os elementos a serem investigados. Assim, foi primordial considerar os princípios 

etnográficos, em que pese ampliar o olhar para além do espaço educacional, suscitando 
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reflexões sobre todo o ‘processo de ensino -aprendizagem, situando-o dentro de um contexto 

sociocultural’ (OLIVEIRA, 2008).  

Ciente dos critérios de uma pesquisa que contempla elementos etnográficos, o problema 

foi redescoberto dentro do campo, e pelo próprio pesquisador que, ali se inseriu por um período 

regular. As possibilidades de combinar os métodos de coleta são numerosas, cabendo as 

entrevistas, as histórias de vida, registros fotográficos e fílmicos (entre outros), o que também 

implicou um relatório com significativa quantidade de dados primários (OLIVEIRA, 2008).  

Para a coleta de dados, a pesquisa considerou os registros de sua proponente, os 

depoimentos dos acadêmicos participantes, as gravações, os registros das participações nos 

fóruns no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) -Moodle, e outros canais de comunicação 

dos estudantes, como chats e mensagens por redes sociais frequentadas pelo grupo investigado. 

As ações foram conduzidas de acordo com o curso das experiências, sendo essa a premissa da 

abordagem etnográfica em educação, dentro de uma dinâmica de inserção, observação apurada 

dos fatos, dos eventos e dos comportamentos, bem como das intervenções dos processos 

educativos e os depoimentos da comunidade investigada. 

Ao passo que tal abordagem “une à pesquisa à ação” (ENGEL, 2000) e com ela 

pretendia-se desenvolver conhecimento como parte da prática junto aos alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, foram mobilizadas dinâmicas de engajamento da pesquisadora.  

Assim, desde o primeiro contato com o grupo de graduandos, foi preciso sensibilidade para 

perceber o máximo de informações e comportamentos, dizeres, impactos e efeitos, para 

justamente conseguir-se relatar e reproduzir a maior quantidade de expressões e manifestações 

dos estudantes.  

Para André (1995) a empatia do pesquisador é elemento determinante ao tentar 

compreender o fenômeno e o que o outro diz, sente e pensa. Compreendemos assim que, por 

ter este estudo se desenvolvido remotamente, em observação aos protocolos de saúde e 

distanciamento social decorrentes da pandemia mundial por Covid-19, foi determinante a 

‘aproximação’ mais sensível ao lugar do outro. Dado as circunstâncias não possam ser 

generalizadas, a empatia contribui para os acordos constituídos, evitando-se prejulgamentos 

sobre as pessoas e seus atos. Outro fator importante para conhecer a cultura do grupo, foi 

compreendê-los enquanto conjunto de pessoas, primar pelo acolhimento e a boa escuta. 

Portanto, três passos essenciais notadamente estão retratados abaixo: 
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Ilustração 2: Passos da boa escuta 

 

                                   Fonte: Autora (2020) 

 Aderir a princípios básicos e técnicas etnográficas para conduzir uma pesquisa do tipo 

etnográfica na educação possibilita destrinchar caminhos e enlaces. É possível descrever ações, 

reconstruir significados com e para os sujeitos, viabilizar a compreensão de como funcionam 

os ‘mecanismos de resistência, de dominação e de opressão’ e ao mesmo tempo perceber como 

os sujeitos veem o mundo e sentem a realidade (ANDRÉ, 1995). 

Em sua metodologia, o estudo preconiza alguns entrelaçamentos reflexivos acerca da 

realidade do grupo de participantes e os modos de observá-la e compreendê-la. Neste sentido, 

o distanciamento social interpôs-se como importante desafio, mas não um obstáculo 

intransponível. Observou-se que em contexto pandêmico para muitos pesquisadores, as técnicas 

relacionadas a etnografia exigiram um olhar atento, o exercício constante para as observações 

às minúcias e ações estratégicas, o que possibilitou à pesquisadora sentir-se parte do grupo.  

Ao encontro dessa abordagem, o presente estudo apoiou sua metodologia em princípios 

de etnografia linguística, a qual se aproxima e ancora na noção de “linguagem e mundo social” 

(VIEIRA, 2015, p. 35), como uma dinâmica constante. Este princípio norteia análise minuciosa 

da linguagem e dos elementos que permitem criar e recriar significados e sentidos nos 

cotidianos das relações. Tal perspectiva considera os contextos adjacentes (sociais e culturais), 

nos quais as práticas transcorrem. De modo que, ainda que pelos encontros remotos, o olhar 

para os eventos e comportamentos nesse contexto, mais do que nunca, presta-se a gerar não 

apenas registros, mas a orientar as proposições sem desconsiderar este contexto, pois: 

leva a uma relação de texto e contexto de forma não dicotômica e, com isso, é capaz 

de ampliar a visão sobre o material a ser analisado mantendo, ao mesmo tempo, os 

olhos sobre o linguístico e sobre outros elementos que envolvem as práticas 

socioculturais em torno dos textos. Com base nas informações obtidas pelos diálogos 

em torno do texto, é possível explorar o que está envolvido na escrita acadêmica a 

partir de situações reais de escrita e do ponto de vista dos sujeitos […] (VIEIRA, 2015, 

p. 33) 

 Assim sendo, para interpretar as vozes e fazer uma leitura do campo de pesquisa, 

interessa escutar, escutar estes sujeitos muitas vezes, acompanhá-los em seu percurso, e prestar 

atenção a tudo que se realiza: as atividades, as circunstâncias; pois estes fatores são os temas 
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para o investigador acerca do objeto pesquisado. Importa perceber a linguística, as ações das 

pessoas.  

 Minayo (2014) destaca a reflexividade, como importante fator nas pesquisas 

qualitativas, diferente do sentido de reflexão, pois que: 

reflexividade nas pesquisas antropológicas e abordagens qualitativas e privilegia o tipo 

de investigação que inclui a presença do reflexividade nas pesquisas antropológicas e 

abordagens qualitativas e privilegia o tipo de investigação que inclui a presença do 

pesquisador na cena e sua relação de intersubjetividade com os grupos sociais, do ponto 

de vista ético. A atenção constante sobre como e o que ocorre no contexto empírico 

afeta o pesquisador e sua obra o que, por sua vez, afeta o campo e a vida social e recebe 

o nome de "reflexividade". Nesses casos não é possível isolar o conhecimento 

produzido da pessoa que o produziu, a prática da reflexividade é permanente. No texto 

se distinguem também as exigências de um Comitê de Ética (CEP) e a Ética da pesquisa 

propriamente dita. (MINAYO, 2014, p. 1104) o grifo é nosso 
  

A reflexividade é enfatizada neste tipo de abordagem, pois nas pesquisas qualitativas, 

com elementos de etnografia, importa sobretudo, observar o que aconteceu sem grandes 

reflexões, no intuito de perceber aquilo que as pessoas fazem por impulso, pois isso descreve o 

quadro social do qual fazem parte. Há também que se considerar as relações estabelecidas, 

como as pessoas se comportam e o domínio de linguagem institucional, pois o sentimento de 

pertença a um determinado grupo também exige que se domine esta linguagem. 

 E a experiência com a pesquisa em educação, com elementos etnográficos, pode conferir 

ao pesquisador sentir-se parte do grupo, ao passo que entende a visão do grupo numa visão 

única. Sobre isso, Marconi e Lakatos (2006) argumentam que o pesquisador nesta perspectiva 

de estudo, mantém-se continuamente aproximado do grupo, a fim de compreender as questões 

acerca da investigação.  

 Em harmonia com as considerações de Street (2014) sob o olhar dos letramentos numa 

perspectiva social, as observações do grupo investigado, devem ter foco no processo e não 

apenas no resultado. De modo que a técnica é de considerável complexidade, pois envolve a 

diversidade de registros, possibilidades de ajustar o problema o que exigirá flexibilidade e boa 

fundamentação teórica para que o pesquisador não seja traído pelo senso comum ou 

estereótipos. De modo que o pesquisador ao fazer suas análises deve desconfiar do que está 

posto, ser crítico àquilo que lhe parece familiar. 

Em certa perspectiva, a pesquisa é suavemente conduzida a uma abordagem que 

extrapola a mera observação a um contexto determinado, ao articular as noções da etnografia 

no campo de estudos antropológicos ajustando ao espaço educacional, com vistas a um registro 
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ou relato etnográfico de letramento (STREET, 2014). Os pesquisadores em educação fazem 

uma “observação atenta e detalhada das interações em sala de aula” (STREET, 2014, p. 65). 

 De modo que o autor aqui, propõe não apenas o conhecimento da cultura presente no 

campo da pesquisa, mas uma compreensão teórica que possibilite ao pesquisador superar 

possíveis tendências ao ‘empirismo do letramento’ na investigação (STREET, 2014). Tal 

entendimento coopera para que a pesquisa não assuma preconceitos pessoais.  

Todavia, a pesquisa em seu desenvolvimento metodológico, buscou não fragmentar o 

letramento das questões científicas, embora se admita que foi desafiador reestruturar caminhos 

que viabilizassem aprendizados aos cursistas (professores em formação inicial) e à professora 

pesquisadora ao gerenciar o curso de produção textual com a turma da Pedagogia. Nesse 

ínterim, o contexto das experiências não se desprende de uma realidade permeada por incertezas 

e adaptações, que exigiram criatividade e resiliência dos envolvidos.  

Assim, ficam evidentes, tanto a necessidade ajustar as metodologias, quanto 

desenvolvê-las a fim de seguir a pesquisa, talvez desnudando algumas práticas e perspectivas, 

como as que Street (2010) aponta na forma de ‘dimensões escondidas’. De qualquer modo, 

possibilidades emergem do insistente olhar focado nos letramentos acadêmicos, desafiando-se, 

por exemplo, nas questões de avaliação do desenvolvimento das práticas discursivas pelos 

acadêmicos.  

Observar atentamente os detalhes, as marcas deixadas neste percurso, é um caminho 

para a pesquisa desenvolvida em ambiente virtual, no qual ocorrem as interações e se estabelece 

certo grau de cumplicidade e negociação entre as pessoas, tanto no ambiente online como 

offline.  Surpreendidos pelo distanciamento social decorrente da pandemia, com o passar do 

tempo notou-se uma estabilização, o que provavelmente teria acontecido também na 

presencialidade.  

Os princípios da etnografia foram de extrema importância ao passo que nossa 

sensibilidade não negligenciou os diferentes contextos dos sujeitos que compartilharam dos 

encontros síncronos pelo Google Meet. Deste olhar e do envolvimento com esse grupo, é que 

afloram as adaptações, as quais passaram por incessante atualização. Adaptar-se foi uma 

prerrogativa sempre presente para a pesquisadora, ao passo que estimou muito mais do que 

apenas estar inserida naquele contexto virtual.  

Fischer (2020) faz um importante raciocínio sobre a necessidade de um olhar 

diferenciado para a variedade das práticas com elementos etnográficos, e agravados pelo 

distanciamento social que nos direciona a transitar pacientemente pelo virtual a fim de partilhar 

e descobrir o que por vezes tem ficado escondido nas produções acadêmicas: 
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A partir desses exemplares de práticas durante a pandemia, destaca-se como o olhar 

etnográfico (Lillis, 2008; Fritzen, 2012), que valoriza a comunidade local, os sujeitos 

envolvidos nas práticas, que abre diálogos com o global, se mostra produtivo para fazer 

emergir outras decisões, compreensões e, por que não dizer, outros conflitos e tensões, 

nem sempre explicitados pelos(as) estudantes. (FISCHER, 2020, p. 98) 

Obviamente, a metodologia foi inédita para a pesquisadora, tendo em vista seu contexto 

muito específico em meio a uma pandemia mundial, na qual todos fomos obrigados a buscar 

adaptação, tentando manter alguma serenidade até para continuar nossas vidas. Mais do que 

isso, a pesquisa tornou-se uma oportunidade de explorar e ressignificar o próprio 

distanciamento a partir do que antes era conhecido como inserção no campo de pesquisa. Neste 

contexto, é mister observar o comportamento do grupo, mas com motivação positiva, no intuito 

de efetivamente não ser mera observadora, mas unir-me ao grupo organicamente pelas redes 

nas quais eles estivessem inseridos para o desenrolar de suas vivências. Não se trata apenas das 

vivências acadêmicas, mas olhar para as atividades em redes sociais por exemplo, e encontrar 

ou criar elos nestes caminhos que talvez nos aproximassem.  

 É pertinente ponderar que este olhar sensível orientou a organização dos 

procedimentos, e isso fez parte dos processos de integração etnográfica. Neste estudo, os pontos 

de encontro, foram as aulas síncronas e assíncronas. Contudo, os acadêmicos trazem para estes 

ambientes as cargas de uma realidade social e cultural que não se desprende destes sujeitos 

quando do acesso ao ambiente virtual. Sob esta ótica, nos sentimos em pesquisa amparados pela 

etnometodologia de Garfinkel (1984), retomada em Nascimento (2021), pois para a autora: 

O pesquisador só compreende as ações dos indivíduos do grupo ou pessoa investigada 

quando se coloca em situação familiar a esse sujeito, na relação face a face, 

valorizando as interações cotidianas desses atores, a linguagem natural do grupo 

social, assim como as características que são ocultas nas linguagens.” 

(NASCIMENTO, 2021, p. 5)  

Este foi o movimento realizado no desenvolvimento das análises, justamente orientado 

pelos princípios elaborados a partir do viés etnográfico, que por sua vez, não focaliza 

objetivamente o desfecho dos acontecimentos e das ações dos participantes membros do grupo, 

mas adentra no contexto e na cultura dos membros. Para interpretar os dados coletados, a 

pesquisadora precisou estar imersa no contexto situado, mesmo ao revisar as gravações e 

retomar os registros escritos gerados a partir dessas aulas.  

Na preparação e no decurso das análises dos dados, percebeu-se uma forte tendência a 

que a pesquisadora descreva concomitantemente as ações e fazeres da professora formadora, o 

que sugere o tempo todo, outros princípios da etnometodologia, recorrentes em pesquisas 

sociais e em virtude disso, as citamos aqui como parte dos procedimentos para esta pesquisa:  
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 - A prática, ou realização, na perspectiva desse estudo, busca compreender as práticas 

sociais, as ações, sem desconsiderar o que foi realizado por eles;   

- A indicialidade, implica compreender as palavras. As manifestações, os modos como 

se expressam os membros do grupo de convívio,  

- A reflexividade, mencionada anteriormente, refere-se às reflexões feitas a partir da 

observação dos efeitos que se refletem no grupo em decorrência das ações anteriormente 

realizadas sem reflexão. Olhar para estes resultados com vistas a ponderar e compreender os 

acontecimentos. Sobre este item, a autora enfatiza na perspectiva do proposto, que é possível 

“interpretar os ditos, sobretudo os não ditos, entendemos as expressões e gestos” e isso agrega 

o sentimento de pertença ao grupo ou espaço” (NASCIMENTO, 2021, p. 10). 

- O accountability, ou seja, a relatabilidade, diz respeito à “maneira como os atores 

descrevem e compreendem as atividades do cotidiano”, o que sugere que estes espaços são 

analisáveis, sendo este o caso do ambiente de uma aula virtual no Google Meet. As práticas 

observadas tanto no momento da aula síncrona, como aquelas que podem ser observadas apenas 

depois, com a visualização da gravação, como por exemplo os detalhes do chat e o próprio 

resgate dos acontecimentos, pode ser descrita com mais precisão (ibidem). 

- E por fim, temos a noção de membro, que está para além do pertencimento genérico, 

mas aos detalhes que expressam este pertencimento, que agregam ao grupo como um todo, por 

exemplo a partir de sua interação.  

Obviamente, entendemos ser esta uma possibilidade, que de certo modo orientou o olhar 

da pesquisa em suas particularidades. Assim, consideramos que na abordagem etnográfica, 

alguns destes elementos, ainda que não em sua totalidade, contribuem para a coleta e o 

tratamento dos dados. 

Portanto, a própria metodologia foi uma construção que demandou constante atenção e 

verificações, adornada com outras experiências e outros modos de ver as circunstâncias. O olhar 

e a perspectiva exigiram perspicácia e constância, sensibilidade e comprometimento, mesmo 

para aguçar nossas percepções, as quais estimamos elucidar nas análises do melhor modo.  

3.1.1 Procedimentos e Técnicas 

Sobre os procedimentos, registre-se ainda a extrema importância com o tratamento dos 

dados, os métodos de coleta de dados, trato das informações partilhadas, que não devem ser 

contaminados com preconceitos. O presente estudo consistiu na integração da pesquisadora à 

turma da Licenciatura em Pedagogia, de forma virtual, a fim de reconhecer a teoria e a prática 

acerca dos comportamentos e apropriações do professor em formação inicial naquele contexto. 



 
66 

 

Pretendeu-se agregar à pesquisa um registro da situação real, por meio das intervenções e 

interações junto ao grupo de 27 (vinte e sete estudantes), e por fim registrar os resultados destas 

práticas. 

As etapas para a execução da pesquisa incluíram desde a preparação, precisamente a 

pesquisa bibliográfica sobre a temática a ser investigada, a organização estrutural das ações 

planejadas e como articular a inserção da pesquisadora no campo de estudo.  Inicialmente foi 

previsto a conexão remota com o grupo e a professora responsável pela disciplina de Língua 

Portuguesa e Produção Textual, visando justamente a aproximação à pesquisa e aos sujeitos, 

bem como solicitações de consentimento dos graduandos para a participação e realização do 

estudo.  

Ainda que diferente do usual, porquanto o distanciamento social e questões de segurança 

em saúde pública, decorrentes da pandemia por COVID-19, a interação com o grupo 

investigado realizou-se remotamente/virtualmente. Desta aproximação, foram organizados e 

planejados os momentos de observação, atividades e diálogos acerca da proposição do curso de 

formação para a produção textual,  

A partir destas interações e desenvolvimento do curso formador para os acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Pedagogia, cursando o 1º semestre, precisamente a disciplina de 

Língua Portuguesa-Leitura e Produção Textual, os dados foram armazenados e organizados 

sistematicamente, viabilizando sua posterior análise à luz de concepções teóricas condizentes 

com as circunstâncias. Especialmente orientador neste sentido foram as abordagens 

etnográficas em educação, na forma de relato etnográfico de letramento, proposto por Street 

(2014).  

Para observar as recorrências, as nuances, as ausências ou presenças dos participantes, 

a pesquisa se valeu de procedimentos para a sistematização dos dados, sendo alguns deles, as 

planilhas, gráficos, arquivos editáveis, aplicativos de leitura e decodificação dos dados, como 

por exemplo a ferramenta dashmyclass, para analisar as informações provenientes do chat no 

aplicativo Google Meet. O recurso permite saber quantos indivíduos interagiram, em quais 

momentos, inclusive possibilitando ao professor formador entender a dinâmica do grupo.  

Dos resultados encontrados e sistematizados foram elaborados registros específicos e 

devidamente esclarecidos, mediante a não divulgação de dados sensíveis dos participantes, o 

que não afasta a premissa de publicação científica de possíveis estudos e análises sobre o 

observado, com vistas a cooperar para as pesquisas e formação de pesquisadores em educação, 

desde que preservada as identidades dos sujeitos.  



 
67 

 

Além disso, assim como os tempos foram incertos e exigiram sucessivos ajustes, 

preconizamos ainda que, apesar de suas previsões, o curso não estivesse absolutamente fechado 

em si mesmo, justamente para contemplar as necessidades apontadas pelos estudantes e assim 

caracterizá-lo de modo personalizado em seu percurso.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foram previstos 16 encontros com os acadêmicos 

matriculados na disciplina Língua Portuguesa- Leitura e Produção Textual, do curso de 

Licenciatura em Pedagogia- 1º semestre. Antes de iniciar o desenvolvimento efetivo das 

proposições, a pesquisadora participou das aulas com a docente regente em dois momentos, 

para a devida apresentação e explanação do estudo proposto, bem como conhecer as angústias 

e expectativas dos futuros professores em relação à disciplina. Essa etapa foi relevante para a 

contextualização das pessoas no processo de pesquisa.  

Ademais, por questões limitadoras para tratar de todos os dados no presente estudo, 

foram estabelecidos critérios para o recorte do estudo. Os sujeitos para análise foram 

selecionados a partir de critérios de assiduidade, participação nas aulas e desenvolvimento das 

atividades propostas para os encontros síncronos e assíncronos da disciplina. Deu-se atenção 

aos fatos e interações, bem como o intercâmbio de experiências e impressões indicadas por eles 

no momento inicial. Em relação às práticas escolhidas para análise, não se referem à 

integralidade das propostas durante o desenvolvimento do curso, mas àquelas que se relacionam 

mais precisamente com os objetivos do estudo e as hipóteses relacionadas com a evolução dos 

processos das práticas sociais neste caso.   

Os dados foram verificados a partir de registros em arquivos, alocados em pastas do 

google drive, tanto editores de texto, planilhas, apresentações, para posterior sistematização e 

análise, registros em fóruns e propostas no Moodle (ambiente virtual de aprendizagem-AVA) 

da universidade, gravações de discussões coletivas mediante consentimento dos participantes 

diante a informação e feedback dos graduandos para as propostas, inclusive as avaliativas e auto 

avaliativas.  

Assim, enquanto pesquisadora e interventora, me vi provocada ao engajamento, no 

sentido de que o desenvolvimento do curso, dinâmico e orgânico, implicou propor ou ampliar 

algumas práticas, sempre observando as respostas, os comportamentos dos participantes e suas 

necessidades, tal qual seria uma postura desejável em contato presencial. Registre-se ainda 

neste sentido, alguns procedimentos adotados, a saber, explicações das propostas e negociações 

com o grupo, no interesse em cooperar para o seu bem-estar. A variedade das proposições fica 

evidente na projeção do gráfico 2, o qual delineia as atividades propostas durante o curso: 
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Gráfico 2: Recursos interativos 

 

Fonte: Autora (2021). 

 

As práticas exemplificadas no gráfico 1, figuram como potencialidades observadas 

durante a implementação do curso, diante o comportamento dos acadêmicos e as adaptações 

que foram se organizando a partir dos acordos e agendamentos, tanto para os encontros 

síncronos e assíncronos. A ética implicou na escuta respeitosa e responsiva, buscando também 

o resgate de regularidades ou recorrências nas gravações ou no decurso dos encontros, comuns 

em determinadas práticas sociais que permeiam o ambiente virtual.  Silva e Borges (2021) 

arrazoam que: 

Nesse sentido, buscando compreender uma cultura específica e como os 

comportamentos, significados e processos sociais são construídos em cada grupo 

humano, os etnógrafos embrenham-se no cotidiano dos grupos pesquisados expondo-

se longamente aos seus costumes e modos de vida. (SILVA; BORGES, 2021, p. 111) 

 

De modo que, mediante a observação atenta destes comportamentos, foi possível elencar 

as proposições correspondentes e/ou dinâmicas que suscitassem o engajamento e envolvimento 

dos participantes no curso. Além disso, foram oportunizados momentos interativos para o 

grupo, como escrita colaborativa em documentos compartilhados e interações e exposições nos 

dias dos encontros, sempre valorizados os espaços de fala dos professores em formação inicial. 

Este fato orienta constantemente a (des)construção das estratégias e proposições, as 

quais são frutos de esforço e insistência em alinhar e articular de modo personalizado e sensível 

o trabalho com os gêneros discursivos e a produção textual. Creio que neste sentido, a ideia de 

imersão na cultura, desta cultura virtual, acerca das vivências e de rotinas criadas pela turma do 

curso de Pedagogia, foi essencial. 
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Ao final do desenvolvimento do curso formativo junto à disciplina de Língua 

Portuguesa- Leitura e Produção Textual chegamos ao produto em sua versão final (nesse 

contexto e tempo), nos moldes exemplificados e estruturados posteriormente, edificado em 

módulos num período flexivelmente ajustável, de 16 encontros (14 síncronos e 02 assíncronos).  

Quadro nº 4: Agendamentos do curso 

Mod. I- Desvendando sentidos e dimensões discursivas! 

14/09/20 21/09/20 28/09/20 

Boas-vindas- Plano de ensino- Vídeos- Ambientação com o Moodle- 

Narrativa pessoal sobre a relação com a leitura e escrita. 

Mod. II- Gêneros do discurso: unidade e diversidade 

05/10/22 19/10/20 

Artigo- Fórum- Poema- Relações discursivas 

Mod. III- O que é escrever? 

26/10/20 09/11/20 

Fórum, Infográfico, chat, artigo para leitura, oralidade 

Mod. IV- Resumo- Resenha- Fichamento 

16/11/20 23/11/20 30/11/20 07/12/20 

Resumo, Palestra, Vídeos, Infográficos, Slides, Leitura dirigida, 

Fichamento, Leitura dirigida, Resenha crítica, Pesquisa científica, 

metodologias 

Mod. V- O temido Artigo 

14/12/20 04/01/21 11/01/21 18/01/21 25/01/21 

Template, artigos para leitura, citação, Periódicos, ABNT, sites de 

pesquisa 

                   Fonte: Autora (2021) 

 

3.1.2 Descrição do contexto de pesquisa 

 O presente estudo faz parte da pesquisa de mestrado e integra-se ao curso de 

Licenciatura em Pedagogia, de uma universidade pública no Rio Grande do Sul, no âmbito da 

disciplina de Língua Portuguesa- Leitura e Produção textual (carga/horária 90h). A disciplina 

faz parte do currículo do curso de graduação, e visa subsidiar o desenvolvimento acadêmico, 

especialmente em relação às produções escritas científicas.  
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 O contexto contemplou o segundo semestre do ano 2020, no qual as aulas aconteceram 

remotamente em virtude do recomendado distanciamento social, visando o controle de casos 

de contágio por covid-19. As aulas aconteceram semanalmente, no horário noturno, com 

duração média de 3h. Sendo um curso noturno, muitos dos ingressantes eram estudantes que 

trabalhavam durante o dia. Ressaltamos que o curso de formação em produção textual, foi 

desenvolvido por ocasião da disciplina de Língua Portuguesa- Leitura e Produção Textual. 

 O curso foi desenvolvido juntamente com a presença discreta da docente responsável 

pela disciplina, a qual contribuiu para viabilizar sua execução junto com os graduandos da 

unidade, em 16 (dezesseis encontros: 14 síncronos e 2 assíncronos), entre os meses de outubro 

de 2020 a janeiro de 2021, nos encontros pré-agendados para segundas-feiras às 19h. As 

interações com o grupo nestes momentos síncronos e assíncronos, possibilitaram conhecer os 

participantes, bem como acompanhar seu envolvimento nas proposições do curso formador 

junto à disciplina. 

3.1.3 Perfil dos acadêmicos participantes  

Conforme a pesquisa tenha considerado em momento anterior, os sujeitos participantes 

deste estudo são alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul. O curso de Licenciatura em Pedagogia desta instituição é ofertado em seis 

unidades do estado, sendo seu objetivo principal, formar profissionais pedagogos, para atuarem 

no magistério, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, ou ainda cursos 

de no ensino médio e outras áreas profissionais que requerem a atuação de um pedagogo. 

(BRASIL, 2006)    

O estudo foi desenvolvido com estudantes na Unidade Bagé, no interior do estado. O 

início da implementação da primeira parte da pesquisa, envolvendo os encontros de 

apresentação e observação do contexto, a turma era composta por 27 (vinte e sete) acadêmicos 

matriculados no curso de Língua Portuguesa- Leitura e Produção textual. Destes, apenas dois 

deles eram do sexo masculino.  Além disso, 03 (três) desses estudantes nunca fizeram o acesso 

ao ambiente institucional de estudo Moodle, nem assistiram a disciplina pelo Google Meet.  

Conforme observado no quadro 5, o número de acadêmicos que participaram 

efetivamente das aulas realizadas e das propostas desenvolvidas foi, portanto, 24 (vinte e 

quatro). Para a análise foram selecionados os dados que incluíram respostas e atuações no 

contexto das atividades e dos encontros, e especificamente sobre as produções de três 

participantes do curso de Pedagogia, cursantes do componente curricular Língua Portuguesa- 
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Leitura e Produção Textual, identificados neste estudo como A1, A2 e A3. Os critérios de 

inclusão para tal seleção foram a assiduidade e participação nos encontros síncronos e 

assíncronos, bem como a realização das atividades propostas. 

 

Quadro nº 5: Identificação e descrições básicas 

 

 

Acadêmicos do curso de Pedagogia- 1º semestre (Total 24) 

 

Selecionados: 03 Critérios de seleção  

Participantes no 

Estudo 

Acadêmico(A1) Assiduidade 

Participação nas aulas 

Realização das atividades Acadêmico(A2) 

Acadêmico(A3) 

      Quadro: Autor 2021 

 

Destaca-se que o curso foi elaborado a partir das prerrogativas da disciplina de Língua 

Portuguesa- Leitura e Produção textual, com vistas à configuração de propostas e atividades 

condizentemente espelhado no modelo de letramentos acadêmicos, considerando-se, portanto, 

seus princípios. A pesquisadora se inseriu no contexto da turma dos acadêmicos ingressantes 

no primeiro semestre do curso, de modo a compreender nos processos de apropriação e 

entrosamento nas práticas sociais dentro deste universo, como e o quanto estes sujeitos 

conseguiram, se projetar como insiders diante o desafio da escrita acadêmica.  

 Considerou-se, portanto, quem eram estes sujeitos, suas expectativas em relação ao 

curso de produção textual, à própria formação do curso de pedagogia e as suas motivações 

pessoais sobre a escrita.  Por se tratar de um estudo com elementos de etnografia, é presente em 

seu desenvolvimento, a imersão no campo a ser pesquisado, de modo a otimizar e potencializar 

a compreensão dos comportamentos e expectativas, bem como a cultura deste público.  

Neste sentido, a pesquisadora buscou conhecer o desenvolvimento, expectativas e 

anseios deste grupo, face o ingresso no primeiro semestre da graduação precisamente no meio 

de uma pandemia mundial. Partindo de acompanhamento sistemático, observações e registros 

destas condições, bem como subsídio das concepções teóricas cabíveis, foi proposto um curso 

formador na área da produção de texto, ‘Entrelaçamento dos Gêneros Discursivos na 

Academia: Escritas e Oralidades’, a ser integrado na disciplina.  
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A inserção e as intervenções desenvolvidas com este grupo, objeto de estudo, se deu 

estritamente por encontros virtuais, tendo em vista o protocolo de distanciamento social2 para 

mitigar os riscos à saúde das pessoas envolvidas. O estudo é orientado pelas concepções dos 

novos estudos de letramentos (STREET, 1998, 2014), com foco no modelo de letramentos 

acadêmicos. Pretendeu-se articular e instigar os alunos ao efetivo envolvimento e desempenho 

das habilidades e letramentos acadêmicos mediante o reconhecimento e engajamento nas 

práticas sociais, escritas ou orais. 

A condução da pesquisa em relação aos participantes leva em consideração concepções 

de prática social com abordagens críticas sobre a temática dos letramentos acadêmicos para 

compreender e perceber se e de que modos, os professores em formação inicial se tornaram 

insiders (GEE, 2001) a partir do engajamento do professor formador em instigá-los ao 

desempenho profissional.  

 

3.1.4 Organização e análise dos dados 

Os dados foram coletados a partir dos registros dos encontros, coleta das interações no 

chat da Plataforma de encontro online, Google Meet, bem como das atividades orais e escritas 

dos acadêmicos em diferentes momentos. Num primeiro momento, os dados coletados 

contemplaram todos os vinte e quatro acadêmicos, visto que o desenvolvimento do curso 

contemplou todos os graduandos matriculados. Posteriormente, foram selecionados e 

analisados os dados referentes aos comportamentos e produção textuais, bem como a interação 

de três acadêmicos, a fim de que razoavelmente as análises pudessem ser mais bem realizadas 

e explanadas neste estudo. Os dados foram sistematizados de acordo com os objetivos. 

A abordagem pela qual pautaremos algumas das análises é a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011), a qual preconiza buscar regularidades e nuances de sentidos para os sujeitos 

em suas falas, essencialmente no intuito de compreender os significados por trás das 

mensagens. A pesquisa neste sentido estabelece algumas ações específicas para o tratamento 

devido dos dados, partindo inicialmente de uma pré-análise daqueles que correspondem aos 

fatos e incidências pontuais sobre o envolvimento e desempenho dos acadêmicos nas propostas 

do curso. Tal movimento possibilitou organizar e dispor estes dados em determinada 

 
2 A autora se reporta aqui a situação pandêmica mundial que se instaura no ano de 2020, decorrente de coronavírus 

2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), que causa a doença coronavírus 2019 (COVID-19), como 

anunciado no dia 12 de fevereiro de 2020, pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus e pela Organização 

Mundial da Saúde (WU et al., 2020). (REGIS,2020, p. 11712). 

 



 
73 

 

perspectiva a fim de contemplar os objetivos especificados pelo estudo e assim perseguir o 

objetivo principal.  

Num segundo momento foi realizada uma exploração mais atenta e minuciosa, 

procedendo-se ao final, a interpretação dos resultados sistematizados, por meio de suas 

inferências e leituras teóricas. (BARDIN, 2011)  

 A investigação e a percepção dos dados neste estudo pautaram-se pela problemática 

inicial, a saber, identificar ‘se’ existem e ‘como’ se projetam os entrelaçamentos entre o 

movimento do professor em formação inicial para tornar-se um insider, em diálogo com o 

engajamento do professor formador. Estimamos descobrir a existência de alguma relação nesta 

consecução.  

Para atingir esse objetivo, o presente estudo empreendeu investigar quais estratégias 

são potentes para instigar o engajamento de futuros professores para que se tornem insiders; ou 

identificar se existe relação entre os processos que levam o professor em formação inicial a 

tornar-se um insider e o engajamento do professor formador em suas proposições. Além disso, 

estruturamos propostas e ações em conjunto. Além disso, a pesquisa incitou reconhecer ‘se’ e 

‘como’ o trabalho articulado com os gêneros discursivos presentes na disciplina de produção 

textual, contribuiu para promover o engajamento nas práticas vivenciadas pelos futuros 

profissionais; resgatar nas falas dos pedagogos em formação inicial quais as práticas sociais 

eles consideram pertinentes para sua apropriação e engajamento acadêmico e profissional. 

Registramos aqui o quarto objetivo específico, no qual a pesquisa pretendeu estruturar 

e desenvolver um produto pedagógico para dar subsídios aos graduandos e potencializar seus 

letramentos, acreditando-se que este coopere para se tornarem insiders no que diz respeito às 

práticas sociais comuns à esfera acadêmica, incluindo a produção de textos. A primeira etapa 

de coleta dos dados envolveu o questionamento aos estudantes nas primeiras reuniões virtuais 

pela plataforma Google Meet, para conhecer suas angústias e expectativas em relação ao curso 

e às vivências no ensino superior.  

A partir disso foi elaborada uma sequência de ações articuladas a fim de compor a 

disciplina de Língua Portuguesa-Leitura e Produção Textual, ao que os estudantes foram 

contextualizados sobre o estudo e desenvolvimento da proposição. O curso de formação de 

produção textual, desenvolvido durante o seguimento da disciplina Língua Portuguesa- Leitura 

e Produção Textual, a partir das concepções de letramentos e letramentos acadêmicos, orientou-

se por módulos, quais sejam:   

• Módulo I: Desvelando sentidos e dimensões discursivas 
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• Módulo II: Gêneros do discurso: unidade e diversidade  

• Módulo III: O que é escrever? 

• Módulo IV: Resumo, resenha e fichamento 

• Módulo V: O temido artigo 

 Para coletar os dados, foram revisitados os registros dos encontros síncronos e 

assíncronos a fim de elencar as participações neles, as manifestações orais e escritas dos 

acadêmicos participantes, e ainda resgatar nos fóruns e nos links de atividades da plataforma 

institucional Moodle, as produções escritas para as atividades propostas durante cada etapa do 

curso.    

Ilustração 3: Instrumentos de coleta de dados 

 

                                            Fonte: Dados de pesquisa (2021) 

Os dados foram organizados de acordo com os critérios estabelecidos como bases para 

nossa inquirição. Assim, para a categorização e análise crítica do constatado, os dados 

encontrados foram sistematizados e balizados a partir de concepções teóricas e objetivos do 

estudo. As categorias às quais o estudo preconizou surgem a partir da seleção do aporte teórico 

em consonância com o modelo de letramentos acadêmicos e as pesquisas neste campo: 

 

 

 

 

Ilustração 4: Categorias elencadas 



 
75 

 

 

                                                  Fonte: Dados de pesquisa (2021) 

Assim, conforme evidente na ilustração 4, as categorias que permeiam a pesquisa estão 

em consonância com os indícios perceptíveis no corpus do estudo e que dialogam com os 

objetivos aqui propostos. Tais indícios serviram de base para a criação das atividades e tarefas. 

É possível perceber que a categorização também tem influência sobre a perspectiva das análises, 

visto estar relacionada com alguns dos aspectos conceituais, quais balizadores para a 

investigação desenvolvida. De modo que ao analisar os dados consideramos:  

• Os efeitos das práticas nos estudantes, quanto a promover e instigar o insider; 

• ‘Se’ e ‘como’ o engajamento do professor formador no que diz respeito às 

proposições, impactou sobre os acadêmicos, 

• Quais práticas ou situações foram contempladas de modo a se ampliar as 

perspectivas no que se refere aos letramentos acadêmicos.  

Ressalte-se ainda que na elaboração e desenvolvimento do curso essas categorias 

serviram em conjunto com outros princípios que respaldam e legitimam um trabalho estratégico 

organizado à luz do modelo de letramentos acadêmicos. Assim, tais princípios foram essenciais 

ao decidir quais propostas seriam ofertadas e articuladas, bem como serviram de lentes para 

analisar as atuações dos participantes selecionados.  

Ainda que não prevaleça como dinâmica na extensão do trabalho, o estudo apresenta 

algumas considerações em perspectiva do grupo geral, centralizando as minúcias mais 

precisamente para os três participantes selecionados. 

3.1.5 Aspectos éticos da pesquisa 

A pesquisa aqui proposta, de acordo com o cronograma estipulado, foi submetida ao 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, de forma 

que foram observados os critérios e protocolos éticos, e mesmo as indicações deste comitê 
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responsável e dos aspectos legais norteadores da ética em pesquisa, com vistas a preservar e 

zelar pela integridade dos participantes e legitimidade dos estudos a serem desenvolvidos.  

Referente à coleta de dados, seja por entrevistas, encontros virtuais e noutros formatos, 

a pesquisadora por meio do estudo, houve o comprometimento em seguir os princípios éticos. 

Aos participantes foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como o 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, para que o estudo transcorresse de acordo com o 

conhecimento de todos.  Cientes dos riscos e benefícios, bem como justificativa do projeto, 

também foi oportunizado aos participantes a escolha de participar ou não do presente estudo. 

Àqueles que optaram pela não participação no estudo, apenas cursaram os módulos do curso 

formativo, como parte da disciplina de Língua Portuguesa- Leitura e Produção Textual, para o 

ano letivo de 2020/2º semestre, na unidade de adesão ao curso.  Os registros escolhidos para 

análise, foram devidamente decodificados de modo a resguardar a identidade dos participantes.  

Sobre a instituição, a qual pertence o grupo de investigados, foi providenciado a Carta 

de Anuência, devidamente assinada pelo responsável neste caso, a partir da qual, é requerido a 

autorização para o andamento inicial da pesquisa.  

Entende-se que em relação aos riscos acerca da execução desta pesquisa, ainda que da 

realização de entrevistas e/ou observação e interpretação dos depoimentos e das falas dos 

participantes, bem como a leitura e observação das produções de texto e interações pelo AVA- 

Moodle, os riscos éticos são mínimos. Assim entendemos, pois, os questionamentos e 

considerações provocados perante o grupo têm relação com a compreensão e aprofundamento 

de conceitos/concepções, ou ainda estão vinculadas às experiências e impressões do cotidiano 

acadêmico e da prática docente.  

Os dados e as posteriores análises registrados e discutidos neste estudo, partem dos 

encontros virtuais realizados com a turma do curso de Pedagogia, por ocasião do transcurso da 

disciplina de Língua Portuguesa e Produção Textual. Essa disciplina faz parte da grade 

curricular do curso, e tem como prerrogativa potencializar e dar suporte aos acadêmicos para 

as produções de texto, configurando-se como uma primeira iniciação com textos científicos já 

no início da graduação.  

 

 

4. ANÁLISES E INTERSEÇÕES REFLEXIVAS 

 

 O desenvolvimento das atividades distribuiu-se no período de quatro meses, com cerca 

de dezesseis encontros, dos quais catorze foram síncronos, quer dizer, todos os participantes 

foram previamente notificados sobre o dia e o horário do encontro. Uma das rotinas adotadas 
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pela professora formadora (a pesquisadora), foi justamente organizar o ambiente virtual de 

aprendizagem, o Moodle utilizado nesta instituição, ao qual os acadêmicos acessavam mediante 

senha pessoal e e-mail institucional. Assim, eles tiveram de antemão disponível os materiais e 

textos, orientações sobre o tema e o link do encontro de modo a poderem organizar-se.  

 Além disso, este é o ambiente no qual acontecem muitas das interações e comunicações 

entre professor e aluno, e onde são postadas as atividades, orientações, recados e comentários 

interativos nos fóruns. O plano de ensino e as propostas do componente curricular de Língua 

Portuguesa- Língua e Produção Textual também constam neste ambiente, juntamente com 

vídeos, infográficos, links de sites de pesquisa e outras informações sobre o estudante, como 

registro de acessos, notas das atividades, feedbacks do professor formador etc.: 

 

Ilustração 5: Ambiente Virtual de Aprendizagem- Moodle 

 

                                     Fonte: Autora (2021) 

 

 Eis a primeira comunicação! Foi por meio deste canal que se estabeleceu o diálogo num 

primeiro momento. No Moodle, o professor que conduz a disciplina posta os materiais e o que 

se espera que os estudantes realizem como preparação, antes da aula propriamente dita. O 

Moodle é uma espécie de hall, onde estão organizados os primeiros movimentos, tanto do 

professor formador quanto dos acadêmicos. Ali ficam assentados os registros das solicitações 

e determinações, sejam arbitrárias ou resolvidas na coletividade. Os recados e combinados são 

assentados digitalmente, e é a partir dele que as relações se estabelecem, são negociadas e 

potencializadas.  

 Uma das primeiras ações indispensáveis em período de aulas remotas foi justamente 

situar os estudantes quanto ao funcionamento deste ambiente. Deixar de fazê-lo seria o mesmo 

que perder a oportunidade de estabelecer relações possíveis com os estudantes ou deixá-las ao 

acaso, ao improviso e mesmo à deriva. Os professores têm interesse manter o ambiente 
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organizado e ajudar os estudantes a com ele se familiarizarem. No contexto de pandemia, a 

atenção e o olhar para esta plataforma possibilitaram rotinas organizadas e um melhor 

direcionamento das proposições, bem como alguma formalidade no que diz respeito ao 

tratamento entre as pessoas envolvidas nos processos.  

 No caso dos cursistas da disciplina de Língua Portuguesa- Leitura e Produção Textual, 

ingressantes do 1º semestre, apesar do novo desafio em aprender a utilizar e gerenciar a vida 

acadêmica, considera-se que o Moodle tem sido um caminho possível e relevante para que eles 

conseguissem se situar nas atividades da disciplina. Por vezes, na solidão do distanciamento 

social e imersos em reuniões virtuais, o Moodle foi um porto seguro, posto que, especialmente 

durante a pandemia, serviu como um mapa que minimamente nos disse para onde deveríamos 

ir e quando! 

 Obviamente, admitimos também que ao professor formador, conferiu-se a ‘benção’ e o 

‘desafio’ de manter as atividades em perspectiva. Se, por um lado o professor sente-se à vontade 

para solicitar leituras previas, respostas e participações em fóruns, é neste ambiente que também 

o professor em formação inicial pode fazer seus questionamentos e solicitações.   

  

4.1. ESTRATÉGIAS COM REFLEXOS POSITIVOS SOBRE OS PROFESSORES EM 

FORMAÇÃO INICIAL  

 

 Como esperado para um estudo que se orienta por elementos da abordagem etnográfica, 

ao acompanhar os professores em formação inicial por quatro meses, estive envolvida numa 

dinâmica de intensas e constantes observações de seus movimentos, seus gestos, e quaisquer 

indícios naquelas interações virtuais das noites de segunda-feira, que revelassem mais sobre 

eles. Presencialmente, todo o tempo em contato com o grupo integraria novos detalhes e 

informações muito específicas sobre sua cultura, seus valores.  

 No virtual não foi diferente, pois em cada experiência observada, toda vez que voltei o 

olhar para os professores em formação inicial, - mesmo ao revisitar as gravações de nossos 

encontros-, foi possível conhecer melhor o grupo e seus interesses. As observações, que foram 

se fazendo cada vez mais apuradas, aproximaram e criaram uma espécie de elo, sobremaneira 

personalizando aquela convivência virtual.  

 As circunstâncias desafiadoras referente ao distanciamento social e suas consequências, 

geraram muitas incertezas e exigiram um olhar especial para o campo de pesquisa, pois estes 

sujeitos evidenciaram de muitos modos suas aflições, seus anseios, sua força de vontade e em 

muitos casos, seus próprios limites como seres estudantes; seus limites como chefes de família. 
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Enxergar estas pessoas a cada encontro, não requeria exclusivamente sua apresentação diante 

das câmeras abertas, mas exigiu desta pesquisadora treinar o olhar, desenvolver ‘lentes’ de 

contato, para além do óbvio, ao que fui ricamente surpreendida!  

 Como a nossa formação nos impele para os preceitos tradicionais de desenvolvimento 

da prática pedagógica, enquanto pesquisadora, por vezes ‘flagrei a professora formadora’- eu 

própria- inclinada às expectativas corriqueiras da academia sobre os professores em formação 

inicial. Entre essas expectativas, lembro dos meus apelos para que os graduandos abrissem suas 

câmeras e se envolvessem nas atividades e nos diálogos! Revendo as gravações, isso ficou 

muito perceptível. A pesquisadora que entendia que os letramentos poderiam ser manifestados 

de muitos modos, por vezes foi tomada por anseios padronizados e formais das demandas do 

ensino superior.  

 Chama a atenção neste sentido, o comportamento dos estudantes que 

independentemente de tais apelos, assumem com constância e corajosamente o controle de seus 

‘territórios’ (suas casas naquele momento de aula remota e síncrona), evidenciando 

posicionamentos empoderados e condizentemente razoáveis para o contexto. De acordo com as 

prerrogativas do modelo de letramentos acadêmicos, este é um modo de lidar com sentidos 

sociais e as relações institucionais mencionadas por Lea e Street (2014), ao passo que estes 

acadêmicos tomam decisões sobre as posturas adequadas aos contextos específicos.  

 Estivemos e nos sentimos em muitos momentos soterrados sob a caótica situação, com 

preocupações, anseios, dúvidas sobre a vida que corria e aquela que se perdia em seu curso. 

Não foi possível ignorar e/ou naturalizar aquele ‘tudo’, que nem sempre sabíamos como superar 

e gerenciar. Então, a decisão mais sensata, foi a de não ignorar os fatos, os vestígios, ainda que 

parecessem pequenos ou não fizessem tanto sentido num primeiro momento.  

 Perceber que me inseria naquele contexto de tensões e incertezas; de aflições e 

superações; possibilitou um treinamento pessoal particular singular em minha experiência,  a 

que me atrevo nomear como ‘traços de empatia’, pois que todas as decisões, mesmo aquelas de 

ajustar o que anteriormente esteve decidido ou planejado, de adaptar para estar mais perto, não 

esquecendo nossas fragilidades e humanidades,  pessoas naquele período, foi essencial dar 

ajuda prática, inclusive no que tange ao uso das tecnologias e dos recursos digitais. 

 É deste lugar que situo e organizo as minhas ponderações acerca da própria dificuldade 

em fazer o recorte do estudo com a análise dos dados de dois participantes (nomeados doravante 

A1, A2 e A3), visto que e seu total, eram vinte e sete. De todo modo, destacarei algumas 

observações pontuais do grupo como um todo, no que diz respeito à nossa inserção e interação 

durante esses quatro meses. Algumas delas já no início das intervenções nos encontros, foram 
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norteadoras para compreender o grupo e projetar as atividades e as proposições que seguiram.  

Um destes casos, é bastante curioso e reflete a disposição dos estudantes do curso de 

Licenciatura em Pedagogia. Observe a ilustração: 

 

Ilustração 6: Interações a partir das instigações do professor formador 

 

                       Fonte: Dados de Pesquisa 

  

 Este é um mapeamento das interações na sala de aula virtual que retrata o desempenho 

dos estudantes a partir de um procedimento adotado pelo professor formador. Aqui não nos 

detemos no aspecto de uma produção textual especificamente, mas da ampliada compreensão 

de práticas sociais (STREET, 1984) envolvendo leitura e escrita, pudemos constatar outras 

atividades nas quais os sujeitos se empenham e interagem em contextos situados e de modos 

diversificados. Vamos ao caso! 

 Adentremos numa das aulas virtuais gravadas a fim de destrinchar os momentos em que 

os letramentos são evocados e muitas vezes manifestados. Trazemos ao foco de atenção, o 

recorte de 11 minutos neste encontro, na plataforma Google Meet, sobre o qual apresentamos o 

mapeamento dos processos mobilizados no início da aula. Assim que acessa a plataforma, a 

professora formadora cumprimenta e atualiza os acadêmicos quanto aos procedimentos para 

aquele dia. Especificamente ela pontua e explica três situações que vão orientar a sequência dos 

eventos.  

 Como abordagem inicial, a professora formadora faz uma retomada da aula anterior e 

lança uma conexão com a leitura de um poema para acolher os estudantes e estabelecer as 

relações de leitura. Presume-se que tal abordagem envolvesse olhares, conversas, sorrisos e 

intervenções e impressões dos estudantes. Eles custaram a dar as respostas, mas ela não deixou 

de tentar atraí-los para a problematização. Em algum momento, uma aluna (A1) abre o áudio 

do aplicativo e conta sua experiência para todos, dialogando assim com a professora e os 
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colegas.  É possível identificar pelo esquema do mapa, que após sua abordagem a professora 

formadora fez outras indagações aos estudantes, e em vários momentos ficou sem resposta. Ela 

seguiu recorrendo a estratégias de comunicação chamando para o diálogo, por assim dizer. 

Algum tempo depois dos questionamentos, é que alguns começam a responder no chat, o que 

pode ser visualizado na ilustração (A2, A3, A4, A5 e A6).  

 Novamente a professora articula-se para projetar o tema da aula, o conteúdo novo, a 

respeito de um artigo que fora deixado para leitura prévia. Após abrir o tema, ela instiga 

reflexões sobre isso, e ainda sem respostas, passa a retomar os pontos do artigo. Faz novas 

instigações e ainda do silêncio, exemplifica outras pautas do artigo, de modo a facilitar a 

compreensão dos estudantes e envolvê-los no tema e nas atividades acerca do texto.  

 Embora seja uma análise a partir da interação de vários estudantes, ela revela o quanto, 

em alguns casos, tem relevância e sentido o engajamento do professor, a fim de incentivar o 

estudante a fazer parte dos processos comunicativos dentro da sala de aula. Ficou evidente 

naquele caso, que talvez os estudantes tivessem vivências ou relações para interagir; o que 

exigiu a persistência não apenas em fazer as abordagens e os questionamentos, mas também em 

trazer contribuições para estabelecer o diálogo, como temas comuns, pedir as impressões dos 

estudantes e instigá-los à participação.  

 Uma possibilidade de dinamizar os processos na sala de aula do ensino superior é criar 

caminhos interativos com recursos e plataformas digitais. Os estudantes se envolvem e 

interagem em práticas, promovendo sua autonomia e projetarem-se como insiders. Em muitos 

casos, talvez não estejam ou se sintam apropriados dos usos das tecnologias e recursos por 

exemplo, mas ao serem desafiados, conseguem desempenhar-se e assumir papeis diferenciados. 

 Neste ponto de vista, note-se também que em aulas remotas, com o uso da ferramenta 

Google Meet, os estudantes adotaram outros modos de se expressar e posicionar, especialmente 

por meio da escrita de seus comentários no chat.  Tal situação exemplifica quão relevantes são 

as instigações e provocações pelo professor formador.  

 Quanto a abrir a câmera para ser visualizado ou ativar o áudio para conversar e 

comentar, este foi um desafio constante, - não foi exclusividade de nosso estudo-, mas nem por 

isso, os encontros ficaram fadados ao silêncio ou fracasso. Mendes e Fischer (2018) alegaram 

que as “profundas transformações” em diversas perspectivas, impunham não apenas aos 

estudantes, mas também aos educadores, a engenhosidade das “transformações pedagógicas 

nos cursos e na formação” (MENDES; FISCHER, 2018, p. 508). Isso inclui considerar as 
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possibilidades interativas pelos recursos digitais, não apenas no sentido de oportunizar este 

acesso, mas também valorizar as atuações dos acadêmicos e promovê-las por assim dizer.  

 Uma visão de habilidades e socialização talvez restringisse o olhar do professor 

formador para o que os graduandos muitas vezes ‘não fizeram’, como por exemplo, interagir 

com câmeras abertas. Contudo, privilegiando o modelo de letramentos acadêmicos, supõe a 

percepção e a valorização do que os graduandos ‘fizeram’, ou seja, manifestaram-se por abrirem 

os microfones e interferir e contribuir às discussões coletivas, em muitos casos até mesmo 

interrompendo a professora formadora para fazer seu relato e partilhar suas impressões. Houve 

casos em que os estudantes conseguiram traçar comparações paralelas entre suas experiências 

e as abordagens teóricas propostas e discutidas.  

Entretanto, as tensões e desafios foram presentes, pois não raro, o estudante de fato 

esteve impossibilitado de abrir a câmera ou foi uma decisão dele naquele momento. Mesmo 

neste ato de resistência, são confrontadas as questões de autoridade e poder (STREET, 2014) 

que este aluno detém por estar em sua casa e seu ambiente, e arrazoar sobre o que é conveniente 

para ele; determinar como ele iria manifestar-se às colocações da aula e da temática.  

 Neste sentido, ter feito uma decisão que lhe era cabível, também foi uma postura crítica 

assumida na perspectiva das relações impostas. E para os casos de impossibilidades 

circunstanciais, foram indicadas pelo chat ou falas dos acadêmicos: o avançado da hora, 

necessidade em atender suas famílias, ou da instabilidade da conexão, ou ainda, por terem 

recém-chegado do trabalho e inúmeras outras situações. Tais contextos ficaram evidentes, de 

modo que eventuais silêncios e breves justificativas também representam dizeres e 

características deste grupo.  

À luz do modelo de letramentos acadêmicos esse comportamento do estudante revela 

suas posturas e outros letramentos que detém, tanto sobre as diversificadas formas de comunicar 

e produzir textos orais e escritos, -como aqueles momentos em que se manifesta no chat ou que 

abriu o microfone por exemplo-, mas também, nas relações de negociação estabelecidas entre 

a turma e a professora. De modo que, como formulado por Roepke; Fistarol; Fischer (2019, p. 

108) é possível perceber que nas práticas sociais vivenciadas pelas plataformas virtuais, 

provocam e instigam um “dialogismo [...] presente, dinâmico e abrangente”.   

Assim, de acordo com os estudos de Fistarol, Fischer e Bailer (2019) percebe-se que ao 

longo do tempo, as interações propiciadas nos ambientes virtuais favorecem e de certo modo 

até facilitam em alguma perspectiva o acesso aos textos produzidos e partilhados coletivamente. 

O entrosamento por meio dos letramentos vernaculares encorajou os estudantes aos poucos a 
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decidir participar nas interações e discussões dos encontros, de forma que essa prática se 

tornasse mais recorrente. Com isso, entende-se que as estratégias mediante interações virtuais 

e por meio de tecnologias potencializa o aprimoramento dos letramentos, tanto pelas atividades 

escritas em documentos, como nos chats e as manifestações orais nos encontros virtuais.  

 Há um certo controle e equilíbrio ao passo que são adotados princípios de 

comportamentos como o fato de esperar a professora ou outro colega terminar sua fala, para só 

então manifestar-se sem afrontar ou constranger alguém. Todos esses modos de agir se 

organizaram a partir das atividades envolvendo textos, seja aquele deixado para leitura prévia, 

aquele que fora discutido na aula anterior, ou ainda os textos gerados pelas relações interativas 

entre os participantes. O que não se pode ignorar ou minimizar é que estes sujeitos são letrados, 

ao que Street (2014, p. 9) frisou a importância de prestigiar letramentos e os modos “como as 

pessoas os usam e o que fazem com eles em diferentes contextos históricos e culturais”.  

 Curioso como pareça, o engajamento neste caso, emerge numa via de mão dupla, na 

instância em que o professor formador não silencia e segue instigando o professor em formação 

inicial, este também se vê confrontado e quem sabe desafiado a se manifestar e assumir-se no 

diálogo. Ainda que a atividade não seja avaliativa em si mesma, ao professor formador é 

facultado observar e prestigiar os letramentos que os alunos expressam e ponderar sobre como 

suas intervenções podem impulsionar o acadêmico se inserir responsivamente.  

 Outro movimento do professor que impactou nos estudantes foi a utilização de recursos 

e execução de métodos de estudo com ações durante a própria aula, os quais favorecem o 

despertar de outros letramentos. A ilustração a seguir elucida essa questão:  

 Ilustração 7: Marcações no texto  

 

                                             Fonte: Autora (2021) 

 Temos aqui um recurso utilizado durante o desenvolvimento do curso, que pode auxiliar 

os acadêmicos a perceber a pertinência de leituras prévias, elaboração de mapas conceituais, 

anotações dos pontos-chave, e outras técnicas que cooperam para a apreensão dos conteúdos e 

o desenvolvimento da autoria na escrita dos textos. Com frequência durante o curso, a 
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professora formadora incentivou os estudantes a ler os textos antecipadamente e fazer 

marcações. 

  Não podemos supor que, exclusivamente existe uma decisão consciente dos 

acadêmicos referente a não realizar a leitura prévia ou se foram relapsos. Notou-se pelos 

comentários dos estudantes, que no início se sentem um tanto tímidos em relação aos textos e 

artigos científicos, e isso é justificável por “não dominarem as linguagens sociais recorrentes 

nesse meio” (LEA; STREET, 1998, p.179). Em muitos casos, os estudantes não estão 

acostumados com a leitura antecipada dos textos, ou mesmo não conseguiram tempo para fazê-

lo, pois essa é uma estratégia que diverge da concepção outrora reproduzida sobre o professor 

que transmite os conhecimentos por meio de uma aula expositiva. 

  No que diz respeito aos letramentos, existem dimensões, às quais muitas vezes, 

permanecem invisíveis aos estudantes, definidas por Street (2010) “dimensões escondidas” e 

retomadas em Viera (2017), ao exemplificar os procedimentos em periódicos, cujos critérios de 

avaliação não são atendidos por não serem conhecidos e explicitados. De modo que tanto no 

ensino da escrita como nas orientações quanto à leitura, aos professores com mais experiência 

seria importante atentarem ao fato de que os estudantes não dominam aspectos que talvez 

pareçam óbvios. Então, promover o engajamento do estudante implicaria orientá-lo sobre os 

benefícios de determinados fazeres e rotinas próprias da vida acadêmica. 

 Assim, as instruções e orientações acerca da organização e produção de diferentes 

gêneros, talvez requeiram do professor formador a explicitação dos critérios e recomendações, 

bem como exemplificações que auxiliem à compreensão das práticas e processos de produção 

de textos. Na ocasião em que a professora formadora sugeriu a marcação dos textos, talvez isso 

não fizesse sentido para eles. No entanto, ao visualizarem o texto com as marcações de pontos-

chave, os estudantes perceberam quão relevante isso pode ser para os estudos.  

 O procedimento da docente visava exemplificar o modo de ler artigos científicos, sendo 

a marcação uma das práticas desejáveis em alguns casos, numa segunda leitura do texto. Ao 

observar na tela compartilhada as marcações que a professora fazia no texto ao mesmo tempo 

em que explicava o motivo de determinada marcação, a aluna A2 se manifestou oralmente: 

“Prof. que legal esse jeito de estudar. Como a senhora faz isso no seu texto? Está utilizando 

algum aplicativo?” Assim que a professora explicou os recursos utilizados e comentou os 

benefícios da prática, a aluna responde: “Vou tentar fazer isso também nos meus textos, pois eu 

copio no caderno, mas nem sempre consigo tempo, [...]pois, eu gosto de ter algo anotado e 

saber que eu li. Consigo memorizar e relacionar melhor”.  
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  Não é uma questão de simples marcações e lembretes para adotar determinado 

procedimento, pois a professora formadora retomou e raciocinou com os acadêmicos os 

benefícios de fazer esse tipo de estudo, o qual potencializa a capacidade de sintetizar e aguça a 

percepção: 

Quadro 6: Resposta da Professora formadora ao questionamento de A2 

 

 “Gente, quando vocês conseguem ler e detectar os pontos principais, 

vocês conseguirão ler os textos com maior eficiência e proveito. Os 

olhos de vocês já vão procurar os títulos e subtítulos, sabendo que são 

os pontos-chave no texto. Vocês vão ficando com olhar clínico e mais 

preciso.” 
                      Fonte: Coleta de Dados 

 

 A utilização de ferramentas e recursos que prestigiem a multimodalidade é importante 

recurso que agrega na constituição de sentidos para o leitor e produtor de texto, possibilitando 

desenvolver outras competências e ampliar sua interação nas práticas.  É possível notar outro 

exemplo e inferir que as sinalizações despertam sentidos para o acadêmico: 

 

Ilustração 8: Destaques no Moodle- LP- Leitura e Produção textual 

 

                          Fonte: A autora (2021) 

 

 Neste caso, nota-se a presença de textos tachados, os ícones e os links disponibilizados, 

o tamanho das fontes, todas as utilizações como estratégias para o aluno lembrar, para relacionar 

e interagir tanto visualmente como cognitivamente. Existem práticas consideravelmente 

importantes implícitas nos estilos sugeridos. O estudante poderá conhecer os benefícios por trás 

e ampliar outros letramentos, ao passo que interagir e for exposto a tais usos que de fato são 

situados, estão nos contextos reais de suas rotinas e experiências.  Para Franco e Castanheira, 

(2015), “as orientações são formas de interagir e associar a outros textos”.  
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 É neste sentido que as estratégias do professor formador talvez façam sentido e sirvam 

como um impulso para o professor em formação. Se colocar a fonte de um texto em evidência, 

criar organizações textuais interessantes, mesmo para apresentar um artigo numa aula 

expositivo-dialogada, é uma ação em potencial para provocar a atenção, a associação e 

relacionamento com outros textos, ou instiga ̀ a participação do acadêmico, podemos aproveitar 

ao máximo as oportunidades de promover outros letramentos por essas ações simples, mas que 

representam possibilidades de um trabalho criativo mediante o uso de gêneros discursivos.  

 O mesmo pode ser observado na participação dos estudantes no fórum do Moodle, no 

qual uma problematização pode ser suscitada e discutida entre os pares. Da questão que 

mobilizou os acadêmicos referente às suas impressões acerca dos artigos científicos, foi 

possível observar que eles tinham compreensões e percepções sobre o assunto e fizeram esse 

registro no fórum. Vivenciar esta prática social proporcionou adotarem e assumirem posturas 

em relação ao importante desafio de leitura, interpretação e produção representado pelo gênero 

artigo científico. 

 A partir da sistematização dos dados coletados, foi possível constatar pelo menos 3 

(três)indícios nas respostas registradas. Considerou-se importante, tendo em vista que foi um 

fórum proposto nos encontros iniciais, e que implicou a conversação entre os respondentes nas 

respostas dos colegas, considerar todas as respostas para fazer essa primeira leitura das 

impressões dos acadêmicos sobre os textos científicos e as práticas discursivas na disciplina de 

Produção Textual.  Portanto, para a análise destes dados, considerou-se essencial considerar os 

“processos interativos e discursivos estabelecidos entre os participantes” no intuito de mapear 

de que modos essa proposta foi instigante e provocativa aos acadêmicos, o que possibilitou 

justamente conhecer melhor a turma de ingressantes no curso de Pedagogia (FRANCO; 

SILVA; CASTANHEIRA, 2015, p. 119). 

 Assim, ao revisitar os registros neste fórum, foram encontrados dados bastante curiosos, 

que apontaram que apesar de quaisquer inseguranças sobre os textos científicos, os acadêmicos 

já tinham percepções condizentes sobre o gênero artigo científico. As discussões contemplaram 

dizeres e posturas que refletem muito além do que poderia ter sido previsto para aquela questão. 

Conforme elucidado a seguir, os estudantes não foram ingênuos no que diz respeito aos textos 

científicos, elaborando em suas escritas concepções bastante articuladas.  

 A leitura minuciosa das respostas no fórum do Moodle, sugeriu algumas categorias 

marcadas naqueles dizeres, quais sejam: Identificação dos textos científicos; Justificativas 

sobre a não apropriação e por último a estratégia para apropriação do gênero. 

Desenvolveremos aqui alguns raciocínios sobre o que estas categorias representam e indicam 



 
87 

 

na perspectiva do modelo de letramentos acadêmicos. Além disso, foi possível perceber, dentre 

as respostas a escolha e a utilização de termos que expressassem a visão que os estudantes têm 

sobre o gênero artigo científico, o qual eles também estão cientes de que terão bastante contato 

nesta etapa formativa.  

  Observemos num primeiro plano, a categoria Identificação dos artigos científicos, na 

forma de uma imagem que sintetiza os termos constantes nas respostas dos estudantes quanto 

às percepções referentes aos textos científicos: 

 

Ilustração 9: Respostas do Fórum 1-Artigo científico 

 

       Fonte: A autora (2021) 

 

 Dentre as diversas respostas para o questionamento lançado no fórum, a escolha dos 

termos partilhados indica alguma consciência destes sujeitos sobre as características dos artigos 

científicos. De certo modo, esse conhecimento, não revela apenas um saber formal e técnico, 

mas também posicionamentos e entendimentos sobre o gênero em questão. Termos como 

alguns exemplos, os termos “normas, análises, complexos, complexidade, ABNT, formal, 

extenso” a especificar os artigos científicos, os quais evidenciam como estes estudantes pensam 

e veem estes textos.  É possível perceber na ilustração 9 que as definições e ideias por eles 
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retomadas em suas respostas, fazem sentido, sobretudo na observação de que a “linguagem”, 

como o termo mais recorrente, é um importante diferencial deste gênero discursivo.  

 A categoria Justificativas sobre a não apropriação constitui-se a partir de respostas dos 

estudantes nas quais eles, após identificarem algumas características dos artigos, imediatamente 

fazem uma comparação com os gêneros aos quais estão acostumados e interagem com maior 

frequência. Neste sentido, notou-se uma construção paralela, de itens com os quais os 

estudantes compararam outros gêneros com o gênero em questão, por exemplo, nos quais eles 

indicam que este é um gênero “diferente dos textos que costumam ler no dia a dia”. É feito 

também uma relação com o padrão estabelecido de linguagem para o artigo científico, ao que 

pontuaram “normas da ABNT”; referindo-se também a ser um texto “com propósito diferente, 

complicado de entender”, alegando “não ter contato diário” com estes textos. 

 Todavia, algumas das respostas evidenciaram a presença de estratégias de apropriação 

do gênero, nas quais os acadêmicos após reconhecerem algumas regularidades, justificarem 

ainda não se sentirem apropriados, fazem referência a importantes métodos para lidar com os 

desafios ao interagir com esses textos. Um exemplo disso é o que um dos participantes indicou, 

ao dizer que “exige muita pesquisa para escrever um artigo científico”. Respondendo à sua 

fala, outros acadêmicos mencionaram que “exige muita concentração e um esforço a mais” para 

a leitura e compreensão dos artigos, envolvendo “talvez ler o texto diversas vezes”, “procurar 

significado de algumas palavras”, “ler com bastante atenção”.  

 Os pontos indicados revelaram consciência da complexidade representada pelos artigos, 

mas já são apresentados pelos acadêmicos várias possibilidades de gerenciar essas 

circunstâncias. Ao mesmo tempo, ainda que não conheçam ou não tenham sido orientados sobre 

alguns procedimentos para a leitura dos artigos científicos, os professores em formação inicial 

já assumem posturas sobre as dificuldades vivenciadas mediante práticas e leituras próprias do 

ensino superior, indicando assim que já estão sendo desenvolvidos letramentos a partir dos 

sentidos que estas experiências representam no contexto acadêmico.      

 

4.1.1 Articulações com os gêneros discursivos- estratégias positivas para instigar o 

insider 

 Antes de iniciar o desenvolvimento do curso de formação em práticas discursivas, 

observou-se que os acadêmicos compunham uma turma numerosa e que em sua maioria 

trabalha durante o dia, restando o período noturno para cuidar de sua formação como 

pedagogos. Neste sentido, algumas inferências foram possíveis e fui instigada a buscar modos 
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de conhecer melhor aquele grupo. Assim, tão logo me inserisse no grupo para interagir, criei 

mecanismos para aproximar-me deles, não apenas pelo contato que teríamos em razão do curso, 

mas também no intuito de entender o contexto cultural que ali se organizava.  

 Num primeiro movimento, foi preciso estabelecer um clima de harmonia, visto estarmos 

todos angustiados com as incertezas referente à crise sanitária que vivíamos.  Ao me inserir 

junto ao grupo, procurei manter a mente atenta ao fato de que os tempos eram difíceis, as 

pessoas estavam inseguras, sem concentração e pouco motivadas. Era difícil mesmo ter algum 

projeto de vida naquele contexto, e era no meio disso tudo que eu estava também tentando 

entender como ajudá-los a criar a aproveitar algumas condições que potencializasse seus 

letramentos, ou mesmo ampliasse o alcance daquilo que tinham como bagagem. 

As práticas propostas nem sempre transcorrem como planejado, e mesmo em ambiente 

virtual, tem-se muitas vezes a sensação de impotência e de que as abordagens não darão conta 

do pretendido, exigindo também do professor formador o engajamento para disparar as 

potencialidades que permeiam as atividades e as experiências. Afinal, elas se desenvolvem de 

acordo com os direcionamentos e a condução da prática social. Avançar neste sentido, implica 

aos professores formadores e àqueles em formação inicial, a fazer o sugerido por Quest (2020, 

p. 789), a saber, não se limitar “apenas a recorrer e pensar apenas sobre o que simples e fácil”.    

Ciente destas circunstâncias, eu sabia que não poderia simplesmente propor atividades 

com dicas prescritivas sobre como produzir gêneros discursivos e sair-se bem em eventos de 

letramento. Eu não tinha todas as receitas, apenas imaginara algumas coisas que não dariam 

certo e não seriam pertinentes à base de pressupostos teóricos. Então, uma das importantes 

questões que ecoavam em minhas ideias, era a questão de como eu poderia oferecer momentos 

leves em que os acadêmicos pudessem sentir-se interessados em participar e de fato se 

envolvessem, opinasse, criticassem, ou até se engajassem! Então, essa palavra fez ronda em 

boa parte do processo de elaboração e execução deste projeto.  

 No primeiro encontro programado para ‘colocarmos as cartas na mesa’ por assim dizer, 

desejosa em convidá-los para ‘abrir o jogo’, nos deixamos levar por uma conversa que foi 

pensada, mas que em seu curso, -assim como a maior parte dos gêneros discursivos-, assumiria 

proporções inesperadas. Isso foi muito motivador para mim, e com o tempo pude perceber que 

para eles também. Então, para quebrar o ‘gelo inicial’, reproduzimos um vídeo de acolhimento 

que para além do teor da mensagem acalentadora, era uma produção visual muito bem-feita, 

com um griot africano, cantando uma história ao som do korá, que ele próprio tocava. Era um 

documentário onde ele proporcionava uma experiência social sensível e instigante.  
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 Tente imaginar a cena:  a tela compartilhada e lá estava aquele artista: um homem negro, 

alto e sorridente, junto com um entrevistador e uma tradutora (pois o idioma era o francês). Eles 

sentados num ambiente descontraído: o artista contador de histórias, contava ali sua história- e 

muito reflexiva por sinal-, o entrevistador e a tradutora sorriam enquanto escutavam a 

delicadeza e engenhosidade do africano contando sua história, que possivelmente, assim como 

havia sido recebida pelos mais antigos, certamente deve ter sido contada a outros tantos. Era 

um momento afetuoso e de serenidade bom ânimo. De modo que os 6’ minutos passaram sem 

sentirmos! E nos pegamos calmos e querendo ouvir mais histórias como aquela, sentir aquela 

paz, viver aquela experiência que por ora, era revigorante e tão necessária. Ainda que 

virtualmente, é como se estivéssemos reunidos ali para escutar uma história! 

Trouxemos no estudo esses dados sobre o andamento da referida atividade, justamente 

para descobrir neles “se” e “como” alguns dos princípios do modelo de letramentos acadêmicos 

propostos por Lea e Street (1998) ficam evidentes nesta proposição discursiva. Atentamos aqui 

para as questões reflexivas dos professores em formação em relação ao gênero apresentado e 

explorado na sequência dos eventos. 

 Mobilizados, conversamos sobre nossas impressões a respeito do vídeo, da situação 

posta, e da potência que representara. O vídeo foi postado no Moodle nos dias que antecediam 

a aula, mas de todo modo, assistimos juntos também. A partir dele iniciamos uma discussão 

profícua, fazendo reflexões sobre o que é a comunicação, o texto, o ato de emitir a mensagem.  

A partir da contextualização, os acadêmicos foram convidados a manifestar suas impressões 

sobre a vivência, ao que surgem diferentes vieses.  

 Houve um momento de sensibilização e questionamento sobre como se sentiram diante 

a experiência de escuta da história pelo Griot, mediante a provocação e convite da professora 

formadora para que os acadêmicos se inscrevessem no chat e abrissem o áudio para comentar. 

O mais difícil, nestes momentos é alguém dar o primeiro passo, e quando isso aconteceu, uma 

graduanda, mesmo com a câmera fechada, conseguiu expressar suas impressões sobre o vídeo. 

A professora formadora atreve-se a indagar novamente: ‘Que gêneros podemos perceber no 

vídeo? Que percepções vocês têm sobre o tema apresentado?’  Enquanto alguns abrem o áudio 

para comentar, outros estão comentando no chat.  Estes são alguns comentários feitos com o 

microfone aberto: 

 

Quadro nº 7: Interação dos acadêmicos depois de assistir ao vídeo 

São histórias compartilhadas de geração pra geração. É assim que eu interpretei. É isso aí,   
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Me senti dentro da história dele.  

Eu posso falar? Tá escutando bem? Eu achei muito interessante a forma como ele cantou e a forma 

como ela traduziu a fala dele. Estamos aqui na pedagogia por algum motivo, por alguma causa. Eu 

não sou muito do ler, eu assisto um vídeo. Eu gosto muito de conversar e trocar experiência. 

 

Eu assim como a colega, gosto de dialogar. No primeiro semestre tinha bastante texto pra ler, não 

tinha muito tempo com o professor, era bem complicado.  

 

Olá, boa noite, a nossa vida é bem como diz o vídeo, como a água, sem água a gente morre, toda a 

vida não existiria sem água, a gente tira por essa pandemia, quantas pessoas estão morrendo, branca 

preta rica pobre, magra, gora, ninguém escapa, o nosso caráter nenhum dinheiro compra. [...] 

 

Eu achei muito importante essa parte que eu gostei, eu sou a riqueza...temos outros valores para 

nossa vida. A gente pode ter dinheiro, mas perde o valor das coisas. Hoje em dia eu ando com tênis 

de marca e desvalorizo o do meu colega que é baratinho. Por mais que podemos comprar muitas 

coisas, e o amor onde fica? 

 

Boa noite. Então, o que eu interpretei do vídeo, é que aquelas pessoas gostariam de comprar a a 

felicidade...não adianta ter tudo e não ter o mais importante. Achei muito bonito a forma como ela 

interpretou, como se ela tivesse junto com ele, escutando a história. Muito maravilhoso. 

 

Ele, o griot usa estratégias para prender a atenção do seu público:  voz, o canto, o instrumento 

musical,  

         Fonte: Autora 

Assim, podemos observar que interagindo com aquele tipo de texto, os professores em 

formação, demonstraram perspectivas diferenciadas, pois representou sentidos diversos no caso 

de cada um. Ainda que muito singelamente, me parece possível reconhecer um trabalho 

articulado com gêneros discursivos a partir dessa proposta! A participação dos professores é 

uma fagulha que pode acender o movimento pela escrita, pois, para eles essa prática teve algum 

sentido! Eu lhes disse que nos sentamos ali para escutar a história do artista Toumany Kouyate, 

então eles concentraram-se nesta experiência situada, trazendo suas percepções.   

De fato, os estudantes tiveram diferentes impressões do texto, e isso veio para agregar 

à discussão. E percebe-se muitos outros comentários no chat. Ao todo foram quase 200, mas 

selecionamos alguns para fazermos algumas considerações.  Observe: 

 

Quadro nº 8:  Interações pelo chat- Google Meet 

A reflexão que se passa é que antes de tudo 

acontecer existe uma causa é uma 

consequência depois de acontecer. Mesmo 

sendo pequeno podemos ter tudo que 

queremos 

hoje tem um hábito da leitura, mas foi 

desenvolvido quando eu estava no ensino médio 

quando tinha 32 anos sou muito grata um 

professor de português que me incentivou muito. 

eu gostaria de comentar também eu gostaria de comentar também 

gênero literário oi pois tem característica de 

narrativa explorar gêneros eu ia mais tarde e 

o imaginário 

tem tudo a ver com a disciplina pois tem muitos 

tipos de texto e interpretação e comunicação 

quero falar depois das meninas o que adianta ter dinheiro e não ter Felicidade 
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entender uma ideia ou modelo e formas 

diversas em transmitir sentimentos bom 

podemos expressar de várias formas 

penso que na leitura será tranquilo o problema 

será na escrita 

por causa do remoto haverá muitos 

obstáculos pois muitos procrastinaram a 

leitura 

ser inserido na disciplina com Oratório e 

musicalidade é uma ótima abordagem 

penso que não sendo hábito de muitos, não 

devemos ver a leitura e escrita como algo 

muito complexo, mas que pode ser 

desenvolvido pela prática  

tentando digitar, mas aí também estava travando 

muito 

é verdade pois quanto mais exercitamos 

aquilo que temos dificuldade mais fácil vai se 

tornar 

hoje está muito mais fluído suas interações 

colega espero que possamos ter outras conversas 

mais leves 

Boa noite, hoje estava muito bom foi muito 

divertido 

essa aula foi maravilhosamente divertida muito 

obrigado 

a vergonha de abrir o microfone era grande então é pra fazer uma narrativa? muito bom 

acredito que o conhecimento é uma busca 

constante 

fazer na tentativa que aprendemos 

aqui em casa agora o som está alto vou ter 

que digitar 

tudo a ver a oralidade a interpretação, saber 

compreender 

    Fonte: Autora (2021) 

 

 Ao passo que percebemos muitas interações dos estudantes que abriram seus 

microfones, repare que muitas outras ocorreram simultaneamente pelo chat, evidenciando que 

estavam atentos e interagindo. As falas dos participantes apontam que atuavam numa situação 

comunicativa real, com diferentes sentidos para eles.  E ao se manifestarem tanto pela oralidade 

como pela escrita no chat, assumiram papéis e posicionamentos. (STREET; 2014).  

 Entende-se que não há como transpor um modelo e aplicá-lo num contexto proposto, 

pois isso iria de encontro ao postulado pelo modelo de letramentos acadêmicos (LEA; STREET, 

1998) o qual prima pela questão crítica, sob um olhar ideológico.  De modo que, é feito um 

movimento sinérgico neste estudo, no intuito de dialogar e ressignificar ao contexto das aulas 

remotas estes pilares dos letramentos acadêmicos. Então, fortemente influenciados pelos 

elementos etnográficos, mais precisamente na esfera virtual, é constante a mobilização para os 

detalhes de carácter mais complexos e críticos (MARTINS, 2017) que emergem nestes eventos. 

Portanto, é lúcida e condizente a sensibilidade em acolher outras expressões dos acadêmicos 

ingressantes e valorizá-las, porquanto sejam aquelas evidenciadas “ao apropriar-se das novas 

modalidades de escrita, o graduando o faça, enquanto constrói uma visão crítica a seu respeito, 

e não deforma idealizada” (MARTINS, 2017, p. 141). 

 Fischer (2008), ancorada na concepção do insider (GEE, 2001), enuncia uma 

característica do insider, deste sujeito se permite ser afetado e se modifica de acordo com a 

experiência e o contexto, ele tem consciência dessa transformação (STREET, 2008, p.179). De 
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modo que observando atentamente os participantes a partir de suas manifestações e com o 

desenrolar dos próximos eventos, é possível dizer que a articulação das proposições e práticas 

acerca dos gêneros contribuiu para instigá-los.  

 Consideramos a relevância de trazer alguns dos comentários, pois são uma evidência da 

inserção virtual, como importante elemento da pesquisa, ao qual entendemos impactar na 

proposição da escrita de narrativa que se sucedeu posteriormente.  O grupo interage e não está 

apartado de suas mazelas e dilemas cotidianos, isso está posto e verbalizado. Algumas posturas 

e posicionamentos assumidos são perceptíveis em questões simples, como por exemplo, ao 

rapidamente responderem ou justificarem no chat,- “eu gostaria de comentar também”, “quero 

falar depois das meninas”, “aqui em casa agora o som está alto vou ter que digitar”- os 

acadêmicos assumem e verbalizam aspirações, circunstâncias pessoais naquele contexto 

situado, que extrapola o ambiente virtual, cujas características orientam decisões, como fechar 

a câmera, o áudio, ou abri-los para  ter vez e voz.  

 Outra manifestação singular está percebida quando atentamos aos registros do chat, que 

dizem respeito não ao momento ou temática do encontro em si, mas as experiências vivenciadas 

pelo grupo em outro momento, ao qual o professor formador talvez não tivesse conhecimento 

ou não fazia parte. Por exemplo quando uma das acadêmicas escreveu no chat: “a vergonha de 

abrir o microfone era grande” referindo-se a participar oralmente nas aulas, outro aluno 

escreveu: “hoje está muito mais fluído suas interações colega espero que possamos ter outras 

conversas mais leves”.  

 Nota-se que os professores em formação, ao serem expostos a situações e práticas 

sociais diversificadas, sem todas as regularidades conhecidas, talvez se sintam impelidos para 

interagir de acordo com seus saberes, seus conhecimentos acerca das experiências que lhes são 

comuns.  É possível relacionar isso com as questões de identidade, papéis assumidos por estes 

sujeitos por ocasião dos “processos de produção de sentidos” para cada um deles (LEA; 

STREET, 2014, p.489). Assim, as manifestações também foram plurais. 

 Depreende-se assim, que o trabalho organizado e articulado dos gêneros discursivos, 

potencializou naquele caso o aprimoramento dos letramentos daqueles sujeitos, na perspectiva 

em que não os vemos apenas pelas lentes das habilidades cognitivas ou pela socialização.  

Contudo nossa análise não se esgota aqui, pois desta ação inicial, foram os participantes a de 

fato realizar uma produção escrita, uma narrativa que resgatasse sua experiência com a leitura 

e escrita.  Esta atividade foi proposta para ser entregue com prazo de uma semana, mas registre-

se que nos dois dias que seguiram a maior parte dos participantes já havia entregado na 

plataforma a sua narrativa. Vamos observar as produções dos dois participantes visando 
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identificar nestes escritos evidências de que os encadeamentos estabelecidos tiveram uma 

lógica e trouxeram retornos curiosos e quem sabe até efetivos em certa perspectiva.  

Observemos agora as escritas de A1: 

Quadro nº 9: Narrativa de A1 

A leitura e a escrita são práticas de grande importância para qualquer pessoa. É interessante saber 

unir essas duas práticas, pois uma depende da outra, como por exemplo, para produzir um texto é 

necessário realizar leituras sobre o determinado assunto de modo que facilite na de produzir. 

Confesso que minha relação com essas duas práticas é bem distante, pois eu nunca tive o costume 

de ler, consequentemente tenho dificuldades na hora de começar a escrever, porque como foi citada 

acima, a junção dessas práticas é fundamental para que se tenha facilidade na hora de elaborar. 

Sobre meu primeiro impacto com as leituras acadêmicas foi bem complicado, porque como falei não 

tenho o costume da leitura, então acabou sendo mais difícil, precisei ler e reler diversas vezes para 

conseguir interpretar os assuntos que foram expostos. Em virtude dos fatos mencionados, tenho em 

mente que vou precisar criar o hábito da leitura para que possa facilitar na hora da escrita. Minhas 

perspectivas são bem altas em relação a isso, pois acredito que quando a gente estuda e trabalha 

com o que gosta tudo fica mais leve e fácil, é só questão de querer, e eu quero muito! 

Fonte: Coleta de dados 

 O relato acima, enviado após o encontro e as interações referentes ao vídeo, tanto orais 

como pelo chat, retrata a consciência do acadêmico, em relação ao contexto em que se insere, 

colocando-se como sujeito que reconhece suas limitações e o modo pelo qual encara as questões 

de leitura e escrita. Ao mesmo tempo em que reconhece que “são práticas de grande 

importância”, consegue perceber em si mesmo, as condições e circunstâncias que dificultaram 

seus processos com as práticas sociais.  De todo modo, nossa intenção não é frisar o déficit, 

porquanto o próprio sujeito também não terminou sua fala nessa perspectiva.  

 Em sua narrativa A1 inicia pela sua problematização e organiza seus argumentos 

condizentemente, justificando inclusive a pertinência de desenvolver-se nas práticas de leitura 

e escrita. Observemos que A1, organiza uma estratégia, e estrutura uma espécie de sequência, 

típica da narrativa, com detalhes suficientes em sua composição. A1, reconhece e usa isso como 

autoridade em seu discurso, ao elencar que é “interessante saber unir as duas práticas”. Em 

seguida, A1 expressa criticidade sobre si mesmo, quando disse: “precisei ler e reler diversas 

vezes”, “tenho em mente que vou precisar criar o hábito”. A1 ao findar suas argumentações, 

já demonstra uma atitude otimista e decidida, em sua fala, ao dizer: “minhas perspectivas são 

bem altas”, “acredito”, “a gente estuda e trabalha”, “eu quero muito”. Tais expressões são 

evidência de um engajamento e uma atitude responsiva diante de situação por ela constatada ao 

ler o artigo científico.  

 O insider, ainda neste caso, parece arriscar-se e exibe forte determinação ao dizer que 

a junção da leitura e da escrita, “facilita na hora de elaborar”, sugerindo assim as relações que 

consegue estabelecer no tocante a se ter subsídios para a escrita, ao passo que 
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correspondentemente se tem bagagem e repertório de leitura, sem o qual a escrita ficaria 

fragilizada e seria um processo dificultoso.  

 A fala de A1 revela o comportamento indicado por Gee (2003) retomado na obra de 

Quest (2020), ao descrever o insider diante dos desafios, adota uma atitude de “encontrar formas 

de transformar coisas difíceis em enriquecedoras [...] continuem avançando e não recorram a 

aprender e pensar apenas sobre o que é simples e fácil” (QUEST, 2020, p. 789). Assim, a 

narrativa de A1, já é uma evidência de que o desafio pode ser encarado como um impulso para 

ampliar os seus letramentos, reforçado quando reitera que “quero muito”!  

  Consideramos de grande ganho para a pesquisa, analisar as impressões dos seus 

participantes, posto que foram propostas escritas para que justamente, se colocassem, ou melhor 

ainda, trouxessem “falas vivas” (FISCHER, 2008, p. 181), acerca de experiências em muitos 

casos parecidas. Essas partilhas possibilitaram ao pesquisador estruturar o curso e as práticas 

de modo que os professores em formação inicial tirassem o maior proveito das experiências.  

 Atentemos agora ao caso de A2 em sua narrativa: 

Quadro nº 10: Narrativa de A2 

A minha relação com a leitura sempre foi instável. Tenho momentos em que passo a maior parte do 

meu tempo lendo livros digitais e outros, que nem lembro que os tenho no meu celular. Mas, acredito 

que essa relação instável começou no Ensino Fundamental. Lembro até hoje que, no 3º ano, eu tinha 

uma professora que nos incentivava muito a ler e criou um projeto voltado a Leitura. Tínhamos um 

livro sobre um determinado personagem, que não me recordo o nome, mas lembro que era um 

elefante. Este livro relatava a história do elefante e como ele gostava de visitar a casa dos amigos, 

então a professora criou um elefante e este passava uma semana sob os cuidados de determinado 

aluno e o escolhido da semana deveria relatar o que aconteceu com o bichinho durante a semana em 

um caderno e após, ler para os colegas ao final de cada semana. Quando chegou a minha vez, eu 

não cabia em mim de tanta felicidade e cuidei daquele elefantinho muito bem. Lia diversas histórias 

para ele e dormia junto a ele. Mas, após essa experiência, nunca mais tive um incentivo tão grande 

para ler. Portanto, acho que minha relação instável se dá a isso: falta de incentivo. 

Porém, minha relação com a escrita é um pouco melhor. Sempre gostei de escrever, expor o que 

estava sentindo, produzir textos, mas como a colega falou na aula do dia 21/09, o que me faz muitas 

vezes desistir de escrever algo, é começar, escrever as primeiras palavras, colocar o que estou 

pensando no papel. Este começo me tortura, pois parece que nada do que eu coloco nas primeiras 

linhas se conecta com o que eu estou pensando no momento, até que eu me forço a aceitar aquilo que 

escrevi e redigir o restante do texto. Muitas vezes eu tenho o meio e o fim dos textos escritos como 

eu imaginei, mas escrevo e apago o início muitas vezes até ficar como eu desejo. 

Espero que nesta disciplina de Língua Portuguesa, consiga passar por cima de todos os desafios que 

estão por vir, consiga absorver todo o conhecimento possível e leve este para o restante da minha 

vida acadêmica. 

Fonte: Coleta de dados 

 Similarmente, A2 compartilha suas vivências sob a forma de uma narrativa bem rica de 

detalhes, no esforço de atualizar a professora formadora quanto às suas condições de produção 

de textos. A autora, inicia como a maioria dos acadêmicos que acessam o ensino superior, com 

o sentimento de que o que sabe é insuficiente.  Geralmente as práticas de escrita não revelam o 
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que o sujeito pensa que domina em relação à leitura e escrita. Talvez revele até mais, pois 

reverbera da consciência crítica que exige o que também é exigido, porquanto não tem 

consciência de sua capacidade letrada.  

 Embora A2, sinta e admita uma relação difícil com leitura e escrita, podemos observar 

a organização do seu texto. Traz em sua escrita, pormenores sobre as vivências com a leitura, e 

ainda expressa que essa relação vem sendo melhorada, mas que sente a “falta de incentivo”. 

Em seguida A2 especifica sua dificuldade, a saber, o início do texto, etapa em que se sente 

desautorizada e isso lhe “tortura” e que a leva a desistência em muitos momentos. A2, reitera 

que nestes casos, “escreve e apaga o início várias vezes”.   

 A ideia nas análises destes excertos, não é fazer mera observação linguística, mas tentar 

perceber nestas falas, comportamentos, engajamentos, frustrações e anseios dos acadêmicos 

ingressantes no ensino superior. A partir de seus relatos, é possível articular um trabalho 

pautado pelo modelo que os leve a reconhecer-se e problematizarem a escrita que desejam, os 

letramentos que consideram importante desenvolver.  

 Em sua frase final, A2 indica a seriedade e o bom ânimo para seguir buscando 

desenvolver-se ao passo que deixa claro que “espera que nesta disciplina de Língua 

Portuguesa, consiga passar por cima de todos os desafios”, novamente ficando evidente ao 

professor formador, que pediu e tendo lido esse relato, conhece um pouco melhor o sujeito com 

quem desenvolverá as futuras atividades. Além disso, A2 deixa claro, um projeto que abraçou, 

e que serve também como um estímulo ao professor formador continue articulando os gêneros 

discursivos, para que de alguns modos possa também motivar e subsidiar estes estudantes a se 

tornarem um insiders.  

 Ter os registros diagnósticos dos acadêmicos ao mesmo tempo em que ajudou o 

professor formador a construir o projeto de escritas com os gêneros e outras práticas de 

letramentos para promover e instigar os letramentos dos graduandos, também serviu mobilizar 

a escrita crítica e as reflexões destes professores em formação inicial sobre o papel da leitura e 

escrita para sua formação profissional. 

 A respeito da narrativa de A3, observemos sua produção: 

Quadro nº 11: Narrativa de A3 

Bom eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler, leio quando é necessário ou quando algo me 

chama muito a atenção, por exemplo, livros que contém figuras acompanhando o texto são os que 

mais me chamam a atenção, principalmente se a história me prende.  

Já na parte da escrita até que eu gosto, mas tenho certa dificuldade para começar o texto, não 

consigo achar uma palavra certa para o início, chego a ficar horas parada olhando para o papel até 

eu achar uma palavra para começar, mas depois que eu consigo iniciar o texto, flui naturalmente, 
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consigo desenvolver bem ao meu ponto de vista, mas tem momentos que eu travo e fico pensando o 

que mais poderia escrever. 

Na escola eu sempre tinha certo receio quando a professora pedia para fazermos uma redação, 

principalmente se tínhamos que terminar durante a aula, pois eu travava e ficava pensando que não 

ia conseguir, ficava nervosa e não conseguia fazer uma boa redação. Hoje em dia eu tenho total 

consciência de que se eu fosse uma pessoa que tem o hábito da leitura, eu não teria tanta dificuldade 

em relação à escrita, pois meu vocabulário seria muito mais rico. 

Não me recordo muito do ensino fundamental, mas no curso normal (ensino médio) eu lembro que 

eu tinha muitos trabalhos de apresentação onde eu tinha que estudar o tema, e como não sou muito 

de ler era óbvio que não iria entender o assunto tão fácil assim, então uma forma que eu achei foi, 

eu lia sobre o assunto, marcava os pontos principais e logo após fazia um resumo com as minhas 

palavras. É assim que eu consigo entender sobre algo que tem muito texto. 

Sou uma pessoa que não tem muito foco na leitura, começo a ler e logo depois me distraio com algo 

e perco todo o raciocínio que eu estava tendo, isso me atrapalha muito, pois agora no curso de 

pedagogia teremos muitos textos e livros para ler e eu terei que manter o foco, ler e reler dez vezes 

se for preciso para entender. 

Mas apesar de tudo eu gosto de estar envolvida em algo, mesmo em trabalhos que envolvam leitura 

e escrita, é um desafio já que eu tenho algumas dificuldades.  

 
Fonte: Coleta de dados 

 No caso de A3, não diferente dos outros acadêmicos, também existem muitas 

percepções e posturas assumidas em sua narrativa. Por exemplo, ao iniciar sua narrativa 

pontuando que ‘não gosta muito de ler’ e que ‘gosta de escrever’, a estudante consegue articular 

as relações entre a leitura e escrita, e justifica sua interdependência ao indicar que se tivesse o 

abito de ler mais, teria um vocabulário mais amplo. Além disso, a narrativa aponta diversas 

estratégias linguísticas e gramaticais acerca da argumentação, a utilização de recurso de coesão 

e coerência, pois no decorrer do texto, percebe-se as conexões e progressão do texto que 

evidenciam as explicações situadas deste sujeito em relação às experiências com leitura e 

escrita, bem como evidenciam um texto bem estruturado e carregado de sentidos 

representativos para ela.  

 Ao passo que A3 compartilha suas vivências, ela consegue transpor em seu texto 

compreensões sobre leitura, escrita, a necessidade de repertório linguístico para a produção 

textual, a consciência da existência de uma organização dos textos , por exemplo ao elucidar 

que apresenta uma dificuldade específica em relação ao desenvolvimento da parte inicial dos 

texto, noções sobre o tema e a compreensão dos pontos principais para construir um resumo 

etc. estes fatores apontados por A3, -apesar de considerar-se com dificuldades para leitura-, 

evidenciam domínio para a construção deste gênero específico, mas que também contempla 

letramentos importantes, senão essenciais para quaisquer práticas discursivas, como um 

resumo, uma resenha ou um fichamento por exemplo, gêneros comuns nas atividades escritas 

acadêmicas.  
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 Assim, não necessariamente a pessoa considerar-se inapta ou ser vista nesta perspectiva, 

é uma indicação segura de que ela não seja capaz de produzir um bom e coerente texto. O relato 

de A3, ao registrar que ‘agora no curso de pedagogia teremos muitos textos e livros para ler e 

eu terei que manter o foco, ler e reler dez vezes se for preciso para entender, revela a 

maturidade e iniciativa em perceber a relevância destas práticas para sua formação profissional. 

Além disso, são exemplos de estratégias às quais ela entende que pode e deverá recorrer a fim 

de ser bem-sucedida na graduação em Pedagogia, evidenciando portanto, o comprometimento 

acadêmico e profissional.  

Por outro lado, alguns sinais de engajamento e disposição intelectual de A3 são 

percebidos ao mencionar que ‘apesar de tudo eu gosto de estar envolvida em algo, mesmo em 

trabalhos que envolvam leitura e escrita, é um desafio já que eu tenho algumas dificuldades’ 

são indicadores deste sujeito que se posiciona criticamente sobre si mesmo, e reconhece que a 

trajetória nem sempre é fácil, mas’ que ela se sente instigada a encontrar caminhos para seguir. 

Estes são apenas alguns exemplos retomados que atestam a relevância de “pensar em 

uma variedade de formas de engajar” (QUEST, 2020, p. 791), articulando as propostas de 

gêneros discursivos variados para o trabalho com leitura e escritas. De modo que, são 

numerosas as possibilidades de potencializar os letramentos dos estudantes, partindo dos 

princípios em não limitar as observações e avaliações destas produções à luz das habilidades e 

técnicas de escrita.  

A proposição de escritas com gêneros comuns às vivências dos acadêmicos num 

primeiro momento pode ser uma estratégia potente para motivá-los a escrever e ao mesmo 

tempo auxiliar o professor formador a perceber as qualidades e como estes sujeitos de 

identificam e posicionam. Nota-se que apesar dos discursos de não apropriação dos estudantes, 

os traços em suas escritas revelam que detém vários letramentos e que estes devem ser 

valorizados e mobilizados.  

4.1.2 Algumas práticas discursivas consideradas importantes para os professores em 

formação inicial 

 Esta é uma questão que exige atenção especial, pois a compreensão que os professores 

em formação inicial têm de quais os letramentos são importantes, influencia no modo como 

recepcionam e se envolvem nos eventos e práticas sociais. Em relação à terceira categoria 

indicada na revisão a qual também orientou a proposição junto aos alunos, diz respeito às 

práticas que os estudantes consideram importantes para sua formação profissional.  
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 Além disso, se a relação e compreensão de escrita é embasada pelo ângulo das 

habilidades individuais, possivelmente quando chegar no Ensino superior o acadêmico 

contiuará se empenhando em produções sem reflexão, com vistas a escritas dirigidas, 

formalizadas, sem contextualização. Ser guiado por esse modo de pensar a produção de textos, 

apresenta-se como um forte obstáculo para o desenvolvimento de competências críticas sobre 

o uso da lingua.  

 Tal incompreensão ou entendimento equivocado e limitado sobre as competências de 

leitura e escrita, infelizmente tem dificultado os processos referentes à apropriação e 

aperfeiçoamento não apenas da escrita, mas também de outros Letramentos. Portanto, importa 

saber como os acadêmicos compreendem e consideram pertinentes a promoção e o 

envolvimento com as práticas sociais. Ao ser questionado sobre o assunto, A1 comentou: 

 

Quadro nº 12: Resposta de A1 sobre o questionamento 1 no fórum 

Quão importante você considera a leitura de textos científicos durante sua formação? 

 Antes de tudo, devemos destacar aqui a importância do hábito da leitura em todas as etapas da vida escolar: 

o ensino fundamental, médio e ensino superior. E neste espaço vale ressaltar que o hábito da leitura não é 

sempre estimulado nas instituições de ensino. É estudado e comprovado todos os dias que, ao ter o hábito da 

leitura seja do gênero que for, as chances de se adaptar aos textos acadêmicos são bem maiores do que aqueles 

estudantes que vão criar o hábito somente na faculdade. As leituras de textos científicos são de extrema 

importância na vida acadêmica de um estudante, pois é através destes textos sobre teorias do curso escolhido 

pelo mesmo, que o aluno vai estar capacitado para poder praticar aquela teoria. O aluno terá uma base sólida 

de conhecimentos não somente para dissertar sobre o assunto escolhido no seu TCC, mas também para ser um 

profissional capacitado para exercer a profissão escolhida. Os textos devem ser bem aproveitados por aqueles 

que o leem e também estarem atentos aos assuntos que são abordados nos textos, pois de um texto só, o aluno 

pode criar vários outros com base naquele em que ele leu e se identificou. Sabemos que o momento de 

adaptação, talvez, seja um dos mais difíceis na vida acadêmica de um indivíduo, mas é preciso atravessá-la 

para poder ter um maior aproveitamento do curso e para este processo de adaptação não ser tão doloroso 

como ele é, o aluno, desde o ensino fundamental dos anos finais e ensino médio, deveria ter mais contato com 

estes tipos de textos, pois, neste processo de adaptação, o aluno se frustra muito por não conseguir acompanhar 

o ritmo da turma e às vezes termina desestimulado a prosseguir no curso desejado. 

Fonte: Coleta de dados 

  

A resposta de A1 revelou a lucidez diante da questão e evidenciou um posicionamento 

crítico para com leitura. Por exemplo, a própria escolha dos termos, e a sequência das ideias 

indica a coesão e a articulação para desenvolver o tema, o que inclui argumentações encadeadas, 

com a intenção de manifestar suas percepções. Isso fica evidente quando diz “Antes de tudo”, 

“vale ressaltar”, expressa a postura crítica. As expressões em destaque indicam a autoria, e 

confiança em assumir tal percepção.  

 Nestes escritos, A1 problematiza os problemas e a possível desmotivação pela escrita, 

decorrente também pela ausência de incentivo por parte das instituições. Neste sentido, A1, 
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utiliza-se do momento interativo suscitado pelo professor formador para expressar um 

posicionamento que talvez não seja bem-visto sob a perspectiva institucional. São mobilizadas 

neste caso, as relações de autoridade (STREET, 2014) e os modos pelos quais este sujeito se 

coloca diante a situação.  

No caso de A1, a resposta publicada no fórum, contempla a consciência que têm sobre 

as questões de leitura proveitosa e algumas ideias equivocada existente. Ela consegue relacionar 

esse conhecimento com sua formação profissional e inclusive, supõe alguns benefícios bem 

específicos, chegando a pontuar que a partir de um texto, poderia o estudante poderia criar 

outros. A questão trazida em suas palavras contempla muito mais do que a apropriação 

meramente linguística, pois A1 exibe a consciência do uso crítico e reflexivo da língua e da 

escrita. A1 não postou sua resposta apenas para dar conta de uma proposição acadêmica a ser 

avaliada. Antes, porém, fez uso crítico ao participar nesta prática social.  

Assim, a oportunidade de interagir no fórum por exemplo, apresenta-se como prática 

social, que mobiliza letramentos críticos, situados, o que se encaixa perfeitamente no modelo 

de letramentos acadêmicos propostos por Lea e Street (1998, 2014), pois não se fecham numa 

perspectiva de habilidade ou tecnicista de escrita como apropriação de normas acadêmicas” 

(RODRIGUES, 2018, p.15). 

 Ao ser questionada sobre como utilizaria estes conhecimentos ou reflexões para 

auxiliar outro colega no que diz respeito a produção de texto, A1 registrou: 

Quadro nº 13: Resposta de A1 sobre o questionamento 2 no Fórum. 

- Como você utilizaria estes conhecimentos ou reflexões para auxiliar outro colega no que diz respeito a 

produção de texto?  

Para auxiliar um colega em uma produção de texto, o indivíduo deve estar ciente de todos os passos para uma 

produção bem-feita, não precisa dominar o processo de criação, pois eles podem aprender juntos, mas deve 

saber como criar para poder auxiliar completamente. De acordo com a minha resposta acima, eu ajudaria um 

colega criando, primeiramente, o hábito da leitura de textos acadêmicos que tenham a ver com o tema que o 

mesmo escolheu. Após, pesquisaria junto com o colega o que fosse necessário para a elaboração de um texto 

com veracidade, o ajudaria a montar o corpo do texto com todas as ideias que tivemos juntos. O estimularia 

bastante a não desistir, pois essa dificuldade é momentânea e vai passar e com certeza, o colega ou eu mesma 

ter dificuldades em produzir um texto acadêmico, não quer dizer que seremos maus profissionais, apenas 

que não dominamos a técnica. 

Fonte: Coleta de dados 

Pois bem, atentemos novamente à organização das respostas de A1, mas especialmente 

às questões problematizadas. Mais uma vez, a acadêmica demonstra um ponto de vista crítico 

e consciente acerca da atividade escrita, inclusive reitera de vários modos como ajudaria um 

colega neste sentido, enfatizando que existem “passos” para a produção escrita.  Apesar de sua 

percepção sobre processos, a participante destacou que não há exigência de um “domínio”. É 
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notável que A1 contrapõe o processo de criação e desenvolvimento da escrita também sob a 

ótica da constância e uma atitude engajada, pois mesmo diante de possíveis dificuldades, ela 

assume o papel de sujeito que instiga o outro e propõe estratégias de ação para aprimorar o 

envolvimento com práticas de leitura e escrita.  

Ademais destaque-se os verbos utilizados no pretérito do futuro (ajudaria, pesquisaria, 

estimularia), os quais também são indícios de um papel autoral assumido, porquanto Rodrigues 

(2018) mencione esse estilo, como um indicativo de “probabilidades, conjecturas sobre fatos 

enunciados” (RODRIGUES, 2018, p. 28). No caso de A1, a escolha por estes tempos verbais 

revela modéstia, ao passo que ela própria argumenta que talvez precisassem ‘aprender juntos’, 

mas que ainda assim, ela tentaria ajudar um colega com dificuldades em função da inserção 

acadêmica recente.  

Vejamos agora o caso de A2 ao responder aos mesmos questionamentos: 

 

 
Quadro nº 14: Resposta de A2 para o questionamento 1 no fórum 

 Quão importante você considera a leitura de textos científicos durante sua formação? 

Em meu ponto de vista, a leitura de artigos científicos, são de grande conhecimento e ajuda para 

os alunos iniciantes na formação de pedagogia, além de proporcionarem uma nova maneira de 

leitura, eles preparam esses alunos para os fazerem pensar como futuros pedagogos, ter seu 

ponto de vista, sua opinião, seu saber individual. Os artigos científicos, são a base inicial para 

qualquer aluno quando ele for preparar seus trabalhos acadêmicos, pois, é nesses artigos que 

ele irá tirar o conhecimento necessário para aplicar, seja em seu trabalho acadêmico ou mesmo 

uma grande pesquisa científica. Além disso, o próprio aluno tem a chance de criar seu artigo 

científico, e este servirá para as futuras gerações de professores que virão depois. Ou seja, o 

artigo científico é riquíssimo em vários aspectos, ele ajuda, mostra, ensina, e o principal. Dá o 

conhecimento, o saber. Em opinião particular, as leituras que irei fazer lendo os artigos 

científicos, me ajudaram na minha formação como pedagoga, certamente eles irão me mostrar 

novas maneiras de analisar certos aspectos da pedagogia, e me ajudar á moldar minha própria 

linha de raciocínio pedagógico.  

Fonte: Coleta de dados 

 

 Ao elaborar sua resposta A2 faz relações sobre a relevância dos textos científicos para 

sua formação inicial, mas também registra o quanto isso vai ajudar a constituir-se 

profissionalmente, ou seja, sua identidade e capacidade enquanto pedagoga. A acadêmica, 

portanto, considera relevante esse contato com os textos científicos para sua formação e enfatiza 

em vários momentos de sua fala, o quantos textos potencializam seus saberes, mas também a 

produção de seus conhecimentos ao passo que esse tipo de leitura ajuda a assumir posturas 

profissionais, pois ela diz “fazer pensar como futuro pedagogo”. Percebe-se neste caso o 

julgamento de si mesma em relação a este conhecimento, o reconhecimento de sua própria 

identidade em construção.  
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  A2 não enfatiza tanta preocupação com os aspectos técnicos da leitura científica, como 

a dificuldade diante um estilo novo de texto, mas reitera conscientemente as possibilidades por 

meio desse movimento. A acadêmica percebe-se sujeito social, afetado pelos textos que são 

disponibilizados durante a formação e consegue expor “sua opinião” de que os artigos 

científicos darão suporte às práticas da carreira docente. Em relação à segunda questão: 

Quadro nº 15: Resposta de A2 para o questionamento 2 
Como você utilizaria estes conhecimentos ou reflexões para auxiliar outro colega no que diz respeito a 

produção de texto? 

Com certeza, as leituras feitas através dos artigos científicos, me ajudariam a auxiliar meus 

colegas, os ajudando no que fosse preciso, seja em uma pesquisa, ou uma linha de pensamento. 

Creio que ao longo dos semestres, irei produzir diversas pesquisas e trabalhos científicos, que 

ajudaram meus colegas, e os próximos alunos que assumiram nosso lugar no 1° semestre. Leituras 

de artigos científicos as vezes não são fáceis, e até difícil de compreender, mas estamos aqui para 

aprender e se ajudar. Quem sabe um artigo que eu e os meus demais colegas produzirmos, não 

ajude os futuros professores ingressantes na Uergs?  

Fonte: Coleta de dados 

 

 Podemos observar neste caso que A2 assume um papel consciente e ao mesmo tempo 

confiante! Reconhece que no decorrer da formação acadêmica serão feitas muitas leituras, as 

quais darão suporte para que ela mesma ajude outros colegas. Exibe uma postura otimista e 

confiante, já criando uma estratégia para o futuro a partir do que consegue fazer atualmente. 

Criativamente ela argumenta que talvez se ela “e os colegas produzirmos” artigo neste semestre, 

este pode servir de apoio aos ingressantes do curso no próximo semestre.  

 Sobre o primeiro questionamento, A3 responde que: 

 

Quadro nº 16: Resposta de A3 para o questionamento 1 

Quão importante você considera a leitura de textos científicos durante sua formação? 

Para me auxiliar nos trabalhos durante o curso, pois lendo terei mais facilidade na produção de 

textos, resumos, resenhas e até mesmo artigos científicos. Da leitura de artigos pode surgir algum 

assunto que me chame a atenção para melhor pesquisar e assim inserir no TCC. 

 

Fonte: Coleta de dados 

 

 O registro do acadêmico A3 nesta questão, revela sua consciência sobre a pertinência 

dos textos científicos para auxiliar na elaboração de ‘resumos, resenhas e artigos científicos’, 

essencialmente para subsidiar as pesquisas que embasem a construção do trabalho de conclusão 

de curso. Neste sentido, A3, como professora em formação inicial reconhece como requisito 

para a construção deste trabalho de conclusão da graduação, que se recorra aos argumentos e 

teorias científicas a partir dos textos científicos.  
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 Ao ser indagada sobre a utilização destes textos e indicação para outros colegas, A3 

responde precisamente sobre um dos textos lidos e discutidos no curso. A indicação de um 

artigo científico é uma evidência de apropriação e de um posicionamento crítico em relação às 

produções textuais, sobretudo pelo próprio reconhecimento de que existem processos a ser 

construídos para a aquisição de letramentos de escrita que possivelmente serão demandados no 

ensino superior.  

Quadro nº 17: Resposta de A3 para o questionamento 2 

Como você utilizaria estes conhecimentos ou reflexões para auxiliar outro colega no que diz respeito a 

produção de texto? 

Incentivaria a ler o artigo científico Gêneros do discurso: unidade e diversidade (Helena Hathsue 

Nagamine Brandão - USP), também a sempre procurar ler bastante, pois a leitura nos ajuda na 

produção de textos. Principalmente quem vem do ensino médio e que não tem hábito na leitura, 

porque lá diante vai ter dificuldade na produção desses textos na faculdade.  

 

Fonte: Coleta de dados 

 

 A dinâmica proposta nesta seção prestou-se a encontrar algumas respostas sobre a 

percepção dos estudantes sobre os letramentos que eles consideram pertinentes durante seu 

processo formativo. O olhar em especial sobre os textos científicos, neste caso tornou evidente 

que os acadêmicos consideram importante tanto a leitura para aquisição de saberes para o 

desempenho profissional, mas também consideram que são fortalecidos por estes textos a 

desenvolver outras habilidades, entre elas, a da escrita de artigos científicos.   

 

4.1.3 Práticas discursivas acadêmicas e gêneros científicos 

 

 Foram muitas as atividades nas quais os estudantes se engajaram, embora seja proposto 

compartilharmos e discutirmos a de dois participantes. Registre-se na maioria dos casos, que os 

acadêmicos tiveram ótima adesão às propostas. Além das percepções nas atividades e interações 

virtuais pelas propostas síncronas e pelos fóruns, os entrelaçamentos previram algumas 

atividades específicas, diretamente relacionadas à produção de textos escritos, como a produção 

de resumo, resenha, fichamento e produção de artigo.  

  Os encontros neste sentido sempre previam uma leitura a ser feita com antecedência 

para que os futuros pedagogos conseguissem ver sentido nas práticas. Além disso, em muitos 

casos, em sua maioria diria, foram realizadas de acordo com necessidades reais de uso. Por 

exemplo, se tínhamos um texto para explorar e resumir, a escolha foi de um texto que fizesse 

sentido para eles, como texto sobre a contação de histórias. A partir do momento em que esse 
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acadêmico ouve uma contação de histórias, e entende seu funcionamento, ele foi capaz de 

reproduzir isso em sua escrita ou sua fala.  

 O componente curricular Língua Portuguesa- Leitura e Produção Textual, prevê em sua 

ementa os seguintes aspectos, os quais pretendeu-se dialogar com uma proposta pautada pelo 

modelo de letramentos acadêmicos. Repare no quadro 18 algumas destas indicações: 

 

Quadro nº 18: Ementa e Objetivos da disciplina  

Língua Portuguesa- Leitura e Produção Textual- 90h 

Ementa Objetivos 

Conceitos de Língua e Fala. Conceitos de leitura. 

Conceitos de Linguística Textual. Fatores de 

textualidade. Mecanismos de coesão e 

coerência. Níveis e funções da linguagem. 

Leitura e análise de diferentes gêneros de textos. 

Modos de organização do texto. O parágrafo-

padrão. Construção e desconstrução das 

estruturas do texto. Prática de produção e 

reescrita de textos informativos e 

argumentativos. Argumentação e lógica. 

Operações mentais: indução, dedução, 

premissas. Identificação e aplicação de 

estratégias de leitura e de produção textual. 

Prática de redução de informação e de 

julgamento crítico: resumo, resenha, artigo e 

relatório. 

 

• Proporcionar o conhecimento sobre texto, 

textualidade, mecanismos de coesão e 

coerência textuais, para que o aluno seja 

capaz de ler e produzir textos, articulando 

ideias na leitura e na produção; 

• Fornecer o conhecimento sobre níveis e 

padrões da linguagem, em diferentes gêneros 

de texto, para que o aluno seja capaz de ler e 

produzir textos em diferentes situações 

comunicativas; 

• Proporcionar o conhecimento sobre os modos 

de organização do texto, em diferentes 

gêneros de texto, para que o aluno seja capaz 

de entender e aplicar os processos de 

construção e de desconstrução dos textos. 

• Instrumentalizar o aluno sobre a estrutura 

do parágrafo-padrão, para que ele seja capaz 

de ler e produzir textos técnicos e científicos 

na área do curso. 

Fonte: Autora (2021) 

 

 Portanto, além de considerar o contexto situado no qual os acadêmicos se inserem, 

pontuando em especial as interações estritamente virtuais e o próprio fato de que os 

participantes são ingressantes do curso em Pedagogia, considerou-se para a organização das 

proposições a própria ementa da disciplina de Língua Portuguesa- produção textual e os 

objetivos pretendidos para a disciplina. Entre estes objetivos figuram a familiarização dos 

alunos referente aos aspectos técnicos da produção e estruturação do texto entre eles, a 

textualidade, mecanismos de coesão e coerência, trabalho mediante gêneros textuais, com vistas 

à apropriação do estudante tanto na leitura como na escrita dos textos.  

 Cientes da ementa e dos objetivos, propunha-se pelo curso de escrita desenvolvido 

mediante a disciplina, um olhar diferenciado e específico para as práticas sociais, com foco na 

ampliação e potencialização dos letramentos dos acadêmicos de modo a fortalecer e situá-los 
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no contexto do ensino superior. Nesta perspectiva, os Novos Estudos dos Letramentos 

(STREET, 1984) propõem uma abordagem que não se centraliza nas dificuldades dos 

estudantes, como incapacidades ou falta de apropriação, mas detém atenção especial para as 

questões de identidade, autoridade e poder em contexto de interação e envolvimento com os 

gêneros discursivos.  

 Assim, as práticas previstas buscaram contemplar não apenas as questões acerca das 

competências na produção textual, mas a promoção de letramentos destes professores em 

formação em inicial, tanto para se empenharem nas práticas de letramento acadêmico, inclusive 

no sentido de potencializar que estes sujeitos interajam nestas práticas considerando as relações 

de sentido que permeiam sua formação acadêmica e profissional.  

 De modo que a opção pelas práticas como a elaboração de resumos, resenhas, 

fichamentos, artigos e outras intervenções orais e posturas evidenciadas nos encontros 

síncronos, foram estruturadas no intuito de entrelaçar as relações de sentido para estes sujeitos. 

Os gêneros discursivos são potentes estratégias para que os sujeitos vivenciem experiências 

situadas que requeiram assumir identidades e posturas críticas. Além disso, buscou-se na análise 

das proposições investigar de que modos esses trabalhos articulados instigaram os estudantes e 

como eles próprios percebem sua relevância para sua formação profissional.  

  

 Desenvolve-se aqui a leitura e análise dos processos acerca da construção dos resumos. 

Para chegar a esta proposição foram construídos percursos acerca de narrativas, conceitos de 

paráfrase e o sentido demandado na produção deste gênero. Houve a intenção de promover e 

potencializar nestes professores em formação inicial uma percepção de letramento acadêmico 

que extrapola uma visão que privilegia a leitura e escrita acadêmica como “habilidade 

autônoma” (STREET, 2014; MACEDO; NEVES-JÚNIOR, 2016), mas que sobretudo destaca 

o caráter crítico das práticas. Para essa construção os estudantes receberam um artigo para 

leitura, o qual foi discutido no encontro síncrono e algumas interações.  

 Por ocasião de uma aula inaugural programada para os estudantes do curso de Pedagogia 

da Unidade Bagé, a professora formadora nutriu a expectativa dos professores em formação 

inicial, justamente por destacar o tema e sua relevância para a formação docente: “Práticas 

discursivas escolares em análise”. Além de cultivar o interesse por destacar o tema, a professora 

também sugeriu que os acadêmicos fizessem apontamentos dos pontos que considerassem 

importantes sobre a aula inaugural.  
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Em determinado momento dos encontros anteriores, foram discutidos alguns pontos 

importantes acerca da escrita de resumos, e foi postado no Moodle um arquivo com sínteses 

sobre o gênero resumos, no sentido de elucidar a função desta prática social. Destacamos aqui, 

um dos pontos, o qual neste momento faz sentido para os acadêmicos tendo em vista estarem 

se preparando para estarem na aula inaugural.  

                                       Ilustração 10: Dicas de resumo 

 

                                                   Fonte: A Autora (2021) 

A dica a qual nos referimos e pontuamos neste caso, era a seguinte: ‘Evento ou 

Palestra→ Sintetizar os pontos principais e importantes de acordo com a temática e o sentido 

para você. Os pontos e exemplos ou ilustrações que lhe são marcantes’. Assim, os acadêmicos 

tinham noções de que em especial, deviam anotar os aspectos que para eles fosse significativo, 

tanto pessoal como profissionalmente. Os apontamentos deveriam ser socializados no Moodle 

e esperava-se que no encontro seguinte, ocorresse uma discussão coletiva sobre o tema e as 

percepções dos estudantes. Observemos alguns registros no fórum: 

Quadro nº 19: Fórum sobre aula inaugural  

A1: Temos que analisar os livros didáticos e outros para selecionar as ações que compõe o intender 

escolar, ter planos de aula com conhecimentos, temos intenções diferentes além da execução, como 

vamos fazer o modo de ser, espaço na escola, o tempo na escola. O que podemos fazer, os conceitos, 

como usar na sala de aula na escola em si, anos atrás tinha grades curriculares como conhecimento 

diferente dos dias de hoje. Temos que ser audaciosos, temos que improvisar fazer diferente, usar 
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nossas próprias propostas, inventar algo novo, sem cópias, elaborar ensinos diferentes tirando esse 

aluno da mesmice da sala de aula fazê-los terem mais interesse em aprender. 

 

A2: […] palestrante enfatizou o aprimoramento das práticas pedagógicas o quanto é necessário o 

nosso campo de visão e entendimento dos livros didáticos, plano de aulas e de todo material 

fornecido para oferecer conhecimento ao professor na elaboração de seus conteúdos […] a 

reestruturação do conhecimento tem que ser cada vez mais aguçada naquele que transmite o 

conhecimento. 

A3: [...] chamou mais atenção foi quando falamos em planos de aula, o qual é constituído por um 

planejamento feito pelo professor, em qualquer ambiente que seja possível o ato da 

aprendizagem.   Além desse assunto, achei interessantes os processos de escolarização, [...]pelos 

diferentes tipos de culturas do ambiente escolar, mas não é só isso que leva o ensino da escola 

particular ser diferente da pública, são muitos outros fatores. Outro ponto importante que foi 

abordado, foram as práticas discursivas, que são classificadas como regras que definem o motivo 

do ato naquele momento, naquele lugar. E ao decorrer da aula a prof citou um texto sobre 'o que é 

pedagogia' e o que eu entendi foi que a pedagogia é o ato de transmitir para um indivíduo qualquer 

conhecimento verdadeiro que ele.  
Fonte: Autora (2021) 

 

Os apontamentos dos acadêmicos exibem mais do que a competência em produzir um 

resumo, mas evidenciam sobretudo, percepções e sentidos próprios, dos quais se percebem 

partícipes, - conforme evidenciado pelos verbos em terceira pessoa do plural: “temos que 

analisar, temos que ser, podemos fazer, temos que fazer diferente, eu entendi”. Neste sentido, 

balizamos a análise destes dizeres na perspectiva de Fiad (2011), ao problematizar que a escrita 

precisa ser observada a partir do seu contexto aliada a “apreciação dos letramentos expressos e 

mobilizados em outros contextos” (FIAD, 2011, p. 360).  

Ademais, as expressões “analisar livros didáticos, planos de aula, intenções diferentes 

além da execução, práticas pedagógicas, elaboração de seus conteúdos, planejamento feito 

pelo professor, processos de escolarização, planejamento, práticas discursivas” entre outras, 

apontam para o fato de que estes professores em formação inicial ao vivenciarem estes 

processos por meio das práticas sociais, são instigados a também assumir papeis sociais, 

definindo posturas e estabelecendo relações pelas quais se engajar como profissionais, e 

colocando-se como insiders mesmo pelos discursos assumidos.  

De modo que as observações das produções escritas não podem ser superficiais a ponto 

de excluir e desvalorizar essas percepções dos acadêmicos ao participarem das proposições. Por 

exemplo, a própria relação criada em função da compreensão dos textos mobiliza neste sujeito, 

o que Fogaça e Halu (2017, p. 438) mencionam como uma “imaginação impulsiona a projetar 

o futuro docente, outras participações na esfera acadêmica”, instigando-os à participação em 
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grupos de pesquisa, organização de eventos da turma, da universidade e até mesmo contribuir 

com sugestões à instituição. As expressões nos excertos indicam um comportamento ativo e 

engajado, até mesmo ao proporem “ 

Assim foi possível observar que a proposição de práticas sociais diversificadas 

oportuniza aos estudantes perceberem quais letramentos sentem que importam, pois é neles que 

empreendem tempo, atenção e envolvimento. Além disso, constatou-se também em diversos 

detalhes das falas, que os estudantes se sentem apropriados para projetar as práticas acadêmicas 

para seu fazer enquanto futuros pedagogos: “o que podemos fazer, conceitos como usar na sala 

de aula, inventar algo novo, reestruturação do conhecimento ser mais aguçada, elaborar 

ensinos diferentes”. De modo que o envolvimento com os gêneros discursivos ativa outros 

letramentos e serve como importante estratégia para provocar os acadêmicos, inclusive 

“formando sua identidade profissional”. Além disso, nota-se nos termos destacados 

posicionamentos críticos que perpassam desde a compreensão das questões temáticas 

apresentadas na aula inaugural, até mesmo suas implicações para a prática docente.  

 Na construção do resumo (anexo 3), A1 deixa demarcado a síntese do artigo “Contando 

a gente acredita” (Celso Sisto, 2005). Este artigo foi bastante potente visto que sua compreensão 

parte da leitura e discussões sobre um tema bastante significativo para os futuros pedagogos. 

Ao elaborar sua síntese do artigo lido e discutido, o graduando deixa algumas marcas de suas 

impressões sobre o texto, porém isso é percebido na estruturação dos argumentos: “O contador 

deve; um contador não pode; ele deve ter expressividade”, por exemplo. Ao ler o texto 

produzido, fica muito evidente os sentidos para este sujeito, sua compreensão e convicção das 

técnicas e mediação a ser desenvolvida pela contação de histórias.   

Ainda que, e sim, é um aspecto importante certa neutralidade na perspectiva da 

produção de um resumo, há que se considerar que mesmo na necessidade de ajustes para a 

configuração de um resumo, é possível perceber na escrita de A1 outros letramentos, como a 

apropriação do tema e a utilização de recursos de coesão para manter a unidade do texto, 

tornando ele um texto coerente.    

 Em seu texto, A2 (anexo 4), o acadêmico já inicia seu texto com a expressão indicativa 

de seu reconhecimento de que se espera para este gênero, a autoridade do autor do texto, pois 

escreve: “o texto de [fulano]”. Outra marca que evidencia entendimento do funcionamento do 

gênero, é a escolha em pontuar e exemplificar a contação de histórias com os processos acerca 
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desta prática social. De modo que na elaboração do texto, é possível perceber pequenas 

explicações sobre as estratégias adotadas no momento de interação pela contação de histórias. 

O acadêmico se envolve, inclusive retomando a experiência desta prática, resgatando vivências 

das crianças, mencionando que “criança sonhadora e criativa que todos nós fomos um dia”.  

 Já a construção do resumo de A3 (anexo 5), o graduando inicia também, legitimando 

seu resumo e apontando que o “artigo relata”, pois, essa afirmação desde o início confere 

credibilidade ao texto. Mais adiante reitera-se esse fato, com a repetição da expressão “o artigo 

diz[...]”. O resumo construído por A3 contemplou os pontos-chave do texto base, os quais foram 

explanados detalhadamente. Neste sentido, foi possível perceber pela estrutura e organização 

do texto, que seu autor está apropriado desta temática, e que no seu empenho na produção do 

gênero discursivo, é possível notar o atravessamento das relações dialógicas de Bakhtin (1992; 

2016), nas quais os sujeitos produzem dizeres mesmo em seus escritos, pois conscientemente, 

esses textos são produzidos para alguém, e é pretendido que esse leitor entenda o que é dito.  

 Sobre estes dizeres, que muitas vezes não se apresentam verbais, ainda podemos 

perceber uma ampla exibição de letramentos que cooperam para o desenvolvimento acadêmico 

e profissional. No intuito de explicitar isso, recorreu-se ao registro de uma das gravações das 

aulas e assim visualizar o arquivo do chat, para mapear as atividades que se concretizam por 

exemplo nas interações. Tentamos explicitar aqui neste mapeamento, atividades categorizadas 

numa aula que durou 1 h e 46 min. Obviamente, no procedimento de organização dos dados, a 

pesquisadora fez o esforço de ressaltar os contextos situados referentes às manifestações dos 

estudantes, destacando em especial 4 (quatro percepções, quais categorias) sobre estes registros. 

(Quadro 20) 

As categorias ajudam a elucidar as atividades críticas e o desenvolvimento da aula de 

modo interativo, ainda que pelo chat. Alguns estudantes abriam o microfone e se manifestaram, 

mas foram muito significativos os registros no chat, os quais revelaram muito sobre os 

professores em formação inicial. As expressões tachadas em amarelo, indicam a participação 

que contempla as suas percepções quanto à aula inaugural, ainda que tivessem registrado 

também no fórum, no momento da aula síncrona houve interesse em posicionarem-se e apontar 

o que lhe consideraram pontos altos.  

A categoria tachada em azul, evidencia algumas percepções em relação às estratégias 

que esses acadêmicos já recorreram ou que pretendem e consideram relevantes a partir das 

discussões coletivas ou das palestras e eventos acadêmicos, incluindo estratégias como 
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caminhos a serem construídos e pensados para o aprimoramento deste estudante durante as 

proposições do ensino superior. Acrescente-se ainda que muitas desses procedimentos ou 

planejamentos têm relação com projeções que repercutem em sua carreira docente, tendo em 

vista que são trazidas como um suporte daquilo que pretendem fazer quando no exercício da 

docência.  

Neste sentido, são presentes ações e modos de agir e atuar de acordo com o que faz 

sentido para eles neste contexto situado, quer dizer, a partir de suas vivências e aspirações como 

futuros pedagogos. Percebe-se assim, o que foi expresso na elaboração de Batista ao mencionar 

uma “ampliação do autoconhecimento profissional e um aprofundamento de saberes tangentes 

ao campo de atuação docente” (BATISTA, 2018, p.66).  

As falas tachadas em verde, apontam para o posicionamento crítico destes sujeitos, que 

conscientemente notam o que consideram inadequações, ou pontos a ser melhorados nas 

práticas pedagógicas, inclusive retratando experiências vivenciadas por um ponto de vista 

crítico, ao que eles também manifestam as demarcadas relações institucionais e de autoridade, 

situando-se em tais relações, e apontam opções diferentes a adotar no seu próprio caso. Ainda 

é possível perceber nesta categoria, alguns comentários que evidenciam as negociações, as 

justificativas e argumentos para validar algumas impossibilidades na execução dos trabalhos ou 

atendimento de prazos.  

Para que o leitor fosse contextualizado, foram marcadas em cinza as falas e abordagens 

da professora, as quais despertam a participação dos acadêmicos e lançam provocações 

relevantes. A professora formadora recorre a estratégias para instigar os graduandos, como 

fechar o próprio microfone e seguir falando por um momento para que percebam a importância 

de uma participação crítica nas aulas, bem como lança questionamentos para saber se os 

estudantes compreenderam as proposições, negociação dos prazos, articulação do que foi 

proposto até então e ajudá-los a encadear os conhecimentos e conceitos trabalhados nos 

encontros.  

Esta análise não se esgota, e apenas exemplifica o quanto é possível potencializar os 

letramentos dos acadêmicos por outros modos que não sejam estritamente a entrega de trabalhos 

avaliativos, comprovando que o envolvimento nos processos pelas práticas sociais que tenham 

sentido para os envolvidos, pode configurar-se importante forma de aprender e edificar uma 

identidade profissional. Como admitido anteriormente, o trabalho com gêneros diversificados 

amplia a dimensão e o alcance no desenvolvimento e aprimoramento dos letramentos destes 
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sujeitos, contribuindo inclusive para que se tornem insiders, por engajar-se em práticas 

acadêmicas.  

Registre-se ademais, o movimento do professor formador que cria estratégias para 

instigar os graduandos, não apenas a participar das proposições pedagógicas avaliativas da 

disciplina e que os capacitam ao desempenho em práticas acadêmicas de escrita e oralidade, 

mas também mobiliza neles as questões de identidade e poder, provocando-os criticamente a 

assumirem posturas desde o momento da formação inicial. Considera-se, portanto, por este 

exemplo, que de modo significativo, o engajamento do professor instiga os estudantes a atuarem 

socialmente e colocarem-se em contextos profissionais.  

Quadro nº 20: Provocações e Posicionamentos no chat- Categorias  

CATEGORIAS percebidas no chat sobre as discussões e provocações da professora 

 

Pontos da aula inaugural    

estratégias profissionais e acadêmicas  

Percepções críticas e reflexivas- negociações 

Abordagem da professora formadora 

 
Professora: Espero que estejam bem, tenham descansado e que tenham tirado proveito da semana 

acadêmica e da aula inaugural 

 

K: achei muito interessante a palestra de quinta 

S: Uma semana bastante corrida. Todo dia tinha algumas lives. 

H: Aula não, mas já tinha muitos trabalhos para entregar na volta pós semana acadêmica para mim 

foi extremamente corrido.  

B: Boa noite, acabei de entrar 

H: Pelo que noto nesta turma, a grande maioria tem mais de 18 anos, o que faz a vida ter muito mais 

afazeres. Ter muitas atividades cansativas e em diversas disciplinas, deixa cansativo e não 

estimulante, como deveria. 

H: Sem áudio prof 

K: gostei muito da semana acadêmica, queria ter tido tempo de assistir as palestras que teve de 

manhã e à tarde 

H: Assiste todas as palestras da semana acadêmica, por serem mais curtas que as aulas e com temas 

menos massivos. Foi deveras interessante os pensamentos e questionamentos propostos nos 

encontros. 

K: filosofia e educação, seminário, psicologia geral e essa 

A: livre naquelas né, sempre tem algo para fazer kkkk 

A: Sim sim kkkkk 

J: não tem 

H: Vamos começar a perguntar, até acontecer uma interação 

D: Professora, eu estagiei dando aula sozinha já tendo que me virar é sempre procurei conversar 

bastante c os alunos para eles se sentirem à vontade, e a supervisora da escola pedia pra eu não dar 

assunto pra eles e só dar a aula 

S: Tornar as aulas mais atrativas, e interessantes. Como vamos trabalhar com crianças pequenas temos 

que tornar as aulas mais atrativas que prendam as crianças e ao mesmo tempo as divirtam. Mais 

chamativas. 

K: durante as primeiras séries do ensino fundamental tive a mesma prof, e era ficar calada a aula 
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toda e só perguntar quando ela autorizava, com certeza vou ter um método bem diferente 

A: eu amo conversar com meus alunos, parece que eles sentem falta de conversar com alguém 

 

Professora: Porque vocês consideram que os alunos vão à escola, os pequenos? Por que querem 

aprender? 

D: Se divertir com os amiguinhos da escola e a "tia" 

S: Dando opinião como ex criança kkkk eu ia por causa do entusiasmo aquela animação de estar indo 

para a escola. De conhecer os colegas, começar a aprender. 

S: Poxa eu "finalmente estou indo para a escola" 

K: tive uma turminha de berçário, eles adoravam provar pra gente que já conseguiam fazer as 

atividades propostas  

K: trabalhei animais silvestres e domésticos com os alunos do Pré pelo google meet e a realização 

deles foi mostrar os seus bichinhos de estimação foi algo tão simples que eles ficaram super 

empolgados 

K: acaba sendo muito entediante, ainda mais pra quem tem outras atividades durante o dia  

H: Depende do tema e do dia, mas em geral gosto de dialogar e interagir nas aulas. 

A: no magistério eu ficava o dia na escola e reclamava, agora que tenho aulas em casa, sinto muita 

falta desses momentos 

K: que saudade de uma aula presencial 

K: É verdade fulana kkk 

A: Verdade fulana 

A: até das brigas fulana  kkkkk 

K: kkkk 

H: Com escola não, mas tenho 3 crianças em casa. rsrsrs 

S: "quando estamos dando conhecimento aos alunos estamos lhe dando significados" 

S: Foi a prof fulana que disse e eu gostei da frase kkj 

K: gostei muito da parte que fala do consumo, e como é importante conscientizar a criança que 

essa relação de ter não é só comprar, tem a questão financeira dos pais, a questão emocional da criança 

que deixa de ganhar algo que quer muito, e também sobre o exagero de coisas que se compra e nem 

precisa  

J: gostei da parte do espaço tempo escola, aquilo que foi aplicado antes, pode ter um outro significado 

agora, estarmos sempre atentos a isso também 

K: estou com mais duas pessoas em aula, ao mesmo tempo, está com muito barulho  

A: sim, bastante 

H: Enfoque nas reações dos alunos e assim desenvolver e moldar os conhecimentos previamente 

estabelecidos, para não deixar a compreensão do aluno desmotivada. 

K: ou até pelo modo que o prof expõe o tema 

S: ter improviso fazer a diferença  

H: Vejo em muitas escolas, o enfoque 100% no currículo e não no desenvolvimento pessoal e de 

habilidades básicas do aluno. 

A: verdade fulana que nem a ciclana falou... praticar a didática do improviso  

S: Quando eu estava tanto no fundamental ou no médio eu não tinha nenhum posicionamento, eu só 

cumpria o que pediam, o aluno "máquina", e quando eu cheguei na faculdade eu fui surpreendida 

com a frase "me surpreenda" a faculdade nos faz criar um posicionamento, uma opinião formada. 

M: Boa noite, desculpe o atraso 

K: exatamente fulana  

A: sim, a gente ta tão acostumado a não expor as nossas ideias no fundamental e médio que quando 

chegamos na faculdade parece que tudo o que falamos é errado ou uma enorme bobagem 

K: o prof precisa estimular o aluno a questionar, a ter uma opinião  

K: ´´Um bom professor, ensina algo que o aluno não encontra com facilidade no Google´´, fala de 

outra palestra que aconteceu na semana acadêmica. Que achei de extrema importância.  

K: Prof a fulana pediu para avisar que não vai poder estar na aula hoje ela está em reunião 

T Concordo um bom professor busca estimular o aluno a aprender de formas que ele mesmo busque 

informações e traga para debate independente se esteja certo ou não 

S: administrar desejos e necessidades que vai fazer a diferença 
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L Um bom professor deixa marcas positivas. 

H: Se meu notebook estivesse em seu pleno estado, falaria em todas as aulas. kkkk 

 Tudo que a Sra falou eu penso a respeito de mim, e TD vez que falo fico muito nervosa kkk 

A: eu também fulana kkkk chego a suar frio nas mãos 

 

Professora: Percebem a importância der abria câmera e se manifestar! (professora com a câmera 

aberta, mas sem áudio!)  

H ´´Se tudo que sabes é o que existe neste mundo, assim não existo para ouvir te´´ 

A: que aflição kkkk 

A Sim kkk 

L: Kkk 

K só pra quem é muito bom de leitura labial kkk 

T: Que sensação estranha kkkkk 

S: poder nenhum 

S: Quando está a câmera fechada e o áudio aberto. Não vemos o rosto apenas escutamos a voz e 

isso nos faz imaginar como seria o rosto da pessoa que está falando. Ou como seria as expressões que 

ela estaria usando para dialogar. 

Professora: E aí, conseguiram me entender? O que acharam do que eu disse? Viram como é quando 

estamos aqui, mas não falamos nada, nos ausentamos de certo modo.  

 

H: Adoro responder perguntas difíceis e que me fazem rever o que já sei.   

H: Convivo com pessoas com diversas crenças e todas transmitem conhecimento para mim de forma 

muito natural.  

 

Professora: Gente, espero que as sugestões e as discussões sobre os resumos tenham ajudado vocês 

a compreender o gênero, a função dele. Na verdade, aquele esquema é um resumo do resumo!  

 

A: eu tive algumas dificuldades pra fazer o resumo, mas acredito que foi por ter sido a primeira vez 

que fiz sobre algo falado e não um texto 

K: ajudou muito, sempre faço os trabalhos e fico me perguntando se realmente era daquele jeito que 

fazia  

K: já tive outras experiências de graduação e na verdade nunca foi passado como fazer um resumo 

por exemplo, só que precisava fazer 

K: tive bastante dificuldade também, mas como fulana disse talvez tenha sido pela primeira vez que 

fiz 

R: Muito bom as dicas, usei elas para escrever o meu 

L: Caiu a internet aqui 

H: Consegui entender sim 

H: Ajudou muito 

Professora: Percebam gente que nada é aleatório. Agora vamos produzir um fichamento, a planilha 

que mostrei pra vocês está no moodle, e junto com as sínteses dos artigos, contar suas impressões, 

assistir vídeos e relatar, as narrativas, tudo foi articulado para ajudar a construir um caminho, que 

talvez só agora isso esteja fazendo sentido pra vocês! Estamos indo em direção ao artigo. Vejam lá 

no moodle as dicas, o manual de normas da UERGS, observem os detalhes ao entregar as atividades, 

como formatação espaçamentos, fonte, margens... 

  

J: sim, eu segui essas dicas para fazer 

H: Fichamentos são divertidos. rsrs  

A: pelo que consegui ver no nivelamento, fichamento parece ser tranquilo, mas vamos ver kkkkk 

S: Me lembrei agora que fiz a capa ensinada pelo manual da Uergs, mas esqueci do espaçamento 

kkkkk 

H: Retórica, argumentar sobre algum tema ou assunto de forma eloquente e oratória. 

H: Gostei da conversa de hoje, muito leve, peço desculpa por não ter como falar nas aulas por áudio.  

S: o resumo é até hoje né prof  

K: muito boa a aula de hoje! 
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A: Tá ótimo gosto muito das suas aulas!!! 

H: Os prazos estão ótimos e os tema são chamativos, deixam com vontade de escrever. 

K: verdade fulano, os prazos estão bons, está dando pra conciliar as atividades 

R: Todas as vezes que disponibilizamos conhecimento, estamos disponibilizando significados. 

R: Presente. 

J: boa noite 

Boa semana prof! Boa noite! 

Boa noite!! 

S: boa noite 

T: Boa noite!!! 

H: Desejo uma ótima noite Prof 

L Meu notebook estragou e estou tendo dificuldade para entregar os trabalhos e o tempo está 

muito curto, mas vou tentar digitar ali onde tem o quadro. 

A: Boa noite 

R:Bom descanso. 

N: Ótima aula, obrigada! Boa noite! 

Fonte: Coleta de dados (2021) 

 Em relação aos artigos, (anexos 9, 10 e 11) foram produzidos a partir de temas 

apresentado aos estudantes, os quais puderam optar por aquele de sua preferência e interesse. 

Os aspectos principais acerca dos gêneros foram apresentados em vários momentos de modo 

que, para esta proposta não foi pensado um roteiro, mas foram retomadas algumas regularidades 

percebidas nos artigos lidos anteriormente. Essa construção envolveu processos por meio de 

variadas práticas sociais, a partir das reflexões sobre o que era previsto para determinados 

gêneros de acordo com sua função social e as posturas destes sujeitos neste empenho. De modo 

que foi possível verificar que o contato e as interações mediante as práticas discursivas, 

mobilizaram processos que não podem ser mensurados em práticas isoladas ou apenas  na 

superfície do texto, mas devem contemplar vivências articuladas, nas quais os estudantes se 

envolvem  e problematizam questões de autoridade e poder,  quais processos  que “são 

complexos, dinâmicos e constituídos por questões sociais, institucionais, de identidade e 

relações de poder (MENDES, FISCHER, 2018, p. 509). 

   Já no caso dos fichamentos, os princípios do fichamento foram discutidos exercitados 

em aula, ao que seguiu a proposta de realizarem fichamentos dos textos de quaisquer disciplinas 

que escolhessem, justamente para iniciar os processos para futuras escritas de artigos ou mesmo 

seu Trabalho de conclusão de curso. Assim, optamos por oferecer as práticas sempre de acordo 

com as necessidades reais.  

 Outra situação:  no que diz respeito a oralidade, capacidade de argumentação, relatar, 

debater, todas estas atividades foram realizadas em sua maioria sem anunciação, mas 

primeiramente com abordagem interativa e construindo seus sentidos, para evitar correr o risco 

de buscar receitas prontas sobre como fazer.   
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 Uma atividade elaborada envolveu fazerem um resumo de uma aula inaugural, uma 

palestra. Os estudantes gostaram muito da aula e, portanto, fazer o resumo e as anotações já na 

própria aula, ajudou-os a perceber o quanto fazem uso da escrita acadêmica mesmo quando não 

são solicitados.  

 Tomou-se o cuidado de sempre dar o retorno para os acadêmicos de modo que pudessem 

revisar seus escritos e reescrevê-los. Esse fato ajudou a entender que a escrita dificilmente é um 

evento isolado, mas que exige reflexão, ponderação, refinamento e muitas vezes ser refeita, 

com vistas ao seu aperfeiçoamento. De modo que os estudantes sempre realizavam as atividades 

propostas com bom ânimo, e sentiam-se surpresos consigo mesmos, pois achavam que não 

estariam capacitados.  

 As atividades foram feitas individualmente. Apenas o artigo foi produzido por grupos 

de 4 (quatro) pessoas, em função do tempo que já não contemplaria uma produção individual.  

De todo modo, os princípios da escrita foram trabalhados, inclusive quando da leitura de outros 

artigos, sempre eram frisados e discutidos os elementos essenciais a constar naquele gênero.  

 Também foi proposto aos acadêmicos transitar pelas práticas acadêmicas óbvias, mas 

que muitas vezes continuam escondidas para eles. Exemplo disso, é a procura em sites ou 

periódicos, os links de eventos científicos na internet, as normas da ABNT, o site institucional 

e links a ser investigados para encontrarem bibliotecas, templates da instituição e manual de 

trabalhos acadêmicos, com enfoque no sentido e relações estabelecidas de poder e autoridade 

nestes casos. 

 Os estudantes foram desafiados pelo professor à construção da resenha e do artigo, os 

quais são exemplificados nos anexos 6, 7 e 8, bem como à escrita de artigos, compartilhados 

neste estudo nos anexos 9, 10 e 11.  Estas produções não foram solicitadas aleatoriamente, mas 

vinculavam-se a outras práticas sociais, entre elas discussões prévias nos encontros. Os 

estudantes puderam pela organização coletiva, negociar e estruturar estratégias de produção, o 

que implica até mesmo gerenciamento do tempo e das ações a fim de contemplar as atividades 

propostas.  

 Especificamente na escrita das resenhas foi possível observar (anexo 6) que A1 buscou 

atentar às regularidades do gênero, como o posicionamento crítico e posturas partilhadas junto 

com as ideias do texto principal. Os verbos em terceira pessoa corroboram para essa afirmação: 

As verdades defendidas como argumentos, foram fortalecidas com explicações e expressões 

que indicam posturas, como por exemplo, registros tais como: “concordo com as questões sobre 

a cultura que foram abordadas”, “penso que a abordagem das autoras”, e no parágrafo de 
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fechamento, assim que pontua os destaques no artigo base, faz também uma abordagem de suas 

percepções quanto ao valor do que foi apresentado.  

 Em sua resenha, A2 (anexo 7) também retoma os aspectos desenvolvidos no artigo, de 

forma suscinta e constrói paralelos e suas inferências sobre o tema. Diferente das outras 

produções, A2 coloca no cabeçalho a referência do artigo que serviu de base para sua resenha. 

Nas outras produções este detalhe aparece inserido no primeiro parágrafo. Atentar a este fato, 

sugere que a acadêmica buscou seguir um padrão estabelecido, possivelmente por ter observado 

isso e reproduzido em seu próprio trabalho.  A iniciativa em escolher o formato revela o 

conhecimento de um padrão científico.  

 O desenvolvimento da resenha de A3 (anexo 8) apresenta recursos de coesão e coerência 

textual.  Ao passo que desenvolve as ideias principais resumidamente, A3 adota 

posicionamentos críticos, deixando marcado suas impressões sobre como a oralidade deveria 

ser privilegiada para ensinar e como prática prazerosa e que “forçar um aluno a ler só fará essa 

pessoa odiar mais a leitura”. Ao final registra que, “em opinião particular a leitura do artigo 

foi de agradável conhecimento” e inclusive que contar histórias é um “dom que todos devemos 

praticar”.  Assim, pelo desenvolvimento da resenha, foi possível perceber que os sujeitos ao se 

mobilizarem para dar conta de atividades acadêmicas e práticas discursivas os estudantes fazem 

importantes reflexões. Os processos para a participação em práticas acadêmicas de leitura e 

escrita, suscitam saberes que se estruturam para ampliação dos letramentos, bem como mobiliza 

outros engajamentos, escolhas, percepções das relações de sentido por trás das práticas sociais 

envolvidas, como leitura, escrita e oralidade.  

 A atividade que geralmente configura um importante desafio aos acadêmicos 

ingressantes no ensino superior é a leitura e escrita do artigo científico, mas admitimos que não 

apenas para estes novos, mas também para outros sujeitos e pesquisadores com maior 

experiência. A proposição feita aos acadêmicos, implicou organizarem-se em grupos menores 

e articular a leitura e estudo do tema antes de começar a escrita propriamente dita. Portanto, 

após ler durante vários meses alguns textos e aprender a estudá-los e discuti-los, a última 

proposta do curso foi justamente a produção do artigo.  

 Neste sentido, é possível constatar relações de poder e autoridade acerca das produções 

textuais, visto que existem regramentos e os estudantes são incentivados a percebê-los, a fim 

de ajustar-se às exigências da academia. Em muitos casos eles ainda não têm conhecimento 

destes padrões, apenas sabem que são “textos complexos e extensos, com linguagem complexa 

e rebuscada”.  
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 Assim o envolvimento crítico a partir da aproximação com diversos gêneros discursivos 

apoiados pelo acompanhamento e pela intervenção do professor que não se pauta apenas por 

uma observação superficial do texto, pode potencializar e instigar os estudantes a aceitar o 

desafio. A leitura destas produções e a revisita aos encontros síncronos, elucidou a relação 

construída e negociada com esta turma ao passo que as atividades foram pensadas de modo a 

envolvê-los como sujeitos críticos. Além disso, os estudantes receberam feedback de todas as 

atividades realizadas.  

 

 

5. A PROPOSTA DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

Como proposição de um produto educacional, gerado e construído na perspectiva do 

Mestrado Profissional, apresento aqui de acordo com o último objetivo estabelecido para este 

estudo, o Curso de Formação: ‘Entrelaçamento dos Gêneros Discursivos na Academia: 

escritas e oralidades’, como proposição a ser desenvolvida com os acadêmicos desde os 

primeiros semestres da graduação. Estima-se que o curso possa compor o conjunto de materiais 

junto à plataforma educacional AVA.  

O objetivo com esta proposição é viabilizar um recurso estruturado que sirva de subsídio 

e instigue tanto o professor em formação inicial, como o professor formador ao uso reflexivo 

da leitura e escrita, bem como o aperfeiçoamento de outros letramentos. Não se pretende dizer 

com isso que tais letramentos serão adquiridos mediante exercícios prescritivos, mas que o 

recurso propõe uma dinâmica integradora e potencialmente instigante para acadêmicos que 

ingressam no ensino superior e ainda não se sentem familiarizados com os textos científicos e 

práticas acadêmicas.  

Cada módulo aborda um viés específico no que diz respeito aos processos de aquisição 

e aprimoramento dos letramentos discursivos. Segue a descrição do produto referente aos seus 

pressupostos objetivos e finalidade.  

 

 

5.1. ENTRELAÇAMENTOS DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NA ACADEMIA: 

ESCRITAS E ORALIDADES- EIS O CURSO! 

 

O curso de formação ‘Entrelaçamento dos Gêneros Discursivos na Academia: escritas 

e oralidades’ é uma proposta de material orientador sobre gêneros discursivos, especialmente 

aqueles que mais circulam na academia. Entendemos linguagem pela ótica discursiva, como a 

‘atividade de comunicar’ tem seu caráter social e produtora se sentidos. Seu funcionamento é 
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evidente, não apenas pelo que está posto, mas os sentidos são construídos pelos enunciados 

presentes nas interações sociais.  

 Assim tanto os textos escritos como orais são potentes para instigar as competências 

linguísticas e não linguísticas, pois nesta perspectiva, as condições de produção e sentido são 

totalmente relevantes e influentes, bem como, influenciadas pelos sujeitos e suas circunstâncias.  

Na proposta de produção de uma resenha ou artigo ao final do curso formador, ó 

processo da construção é constituído pelo exercício em outras práticas sociais que permitem 

desenvolver e se assumir um posicionamento crítico. Acreditamos que os processos implícitos 

mobilizados para a elaboração de um artigo, instigam letramentos acadêmicos e podem auxiliar 

os acadêmicos a sentirem-se seguros para a sua realização.  

 

5.1.1 Justificativas 

 Os ingressantes dos cursos de graduação, enfrentam o desafio de inserir-se 

confiantemente na universidade, sendo a adequação na escrita acadêmica um importante fator 

de inclusão. Ao passo que os alunos não se sentem seguros ou preparados para a escrita de 

gêneros discursivos presentes neste contexto, tal fator pode afetar seu desempenho e 

responsividade perante as demandas acadêmicas. Em alguns casos, os próprios estudantes 

relatam sentir-se impotentes e receosos face às solicitações de leitura e escrita científica no 

curso superior.  

 Além disso, a presente proposta agrega positivamente em outros aspectos curriculares, 

ao passo que se configura como uma política afirmativa dos cursos na instituição para fortalecer 

os estudantes e instigá-los a reconhecerem e constituírem sua identidade acadêmica e 

profissional. E se tratando de professores em formação, entendemos que esse desempenho 

também é potente em impulsionar a atuação e compreensão nas questões relacionadas ao fazer 

docente.  

 Consideramos a pertinência e a potência da implementação do curso de formação, com 

a finalidade de instituir apoio aos componentes de ensino, aqueles eletivos ou de extensão, no 

que concerne à aquisição e a manutenção dos letramentos mediante práticas sociais que fazem 

sentido no ensino superior e em outras etapas da educação básica. De modo que figura como 

importante aliado para promover o engajamento dos estudantes em quaisquer fases de 

agenciamento e mobilização de práticas discursivas, o que pode influenciar na formação 

profissional e no desempenho destes sujeitos durante a trajetória acadêmica.  
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5.1.2 Objetivos Geral e Específicos 

Como objetivo geral, o Curso de Formação ‘Entrelaçamento dos Gêneros Discursivos 

na Academia: escritas e oralidades’, pautado pelas práticas de letramentos, sob a compreensão 

teórica do modelo de letramentos acadêmicos (LEA; STREET,1998), pretende promover as 

experiências discursivas e sociais que favorecem o engajamento dos professores em 

formação inicial, com vistas a se tornarem insiders nas práticas sociais acadêmicas. 

Entende-se que o curso de formação em produção textual para os alunos ingressantes 

aos espaços acadêmicos contribui para familiarizá-los com a realidade acadêmica e aproximar 

o futuro professor à pesquisa cientifica, durante o percurso formativo, cooperando 

significativamente para o engajamento deste sujeito ao se inserir nas vivências e práticas 

comuns no ensino superior, bem como lograr êxito nas produções escritas, incluindo o artigo 

como requisito para a conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia.  Ademais, o curso é 

potencialmente um recurso educacional e institucional, que visa instigar o acadêmico recém 

inserido no contexto universitário a assumir papéis e posicionamentos reativos diante as práticas 

sociais acadêmicas.  

5.1.3 Público-alvo 

A formação foi pensada no público composto pelos alunos dos primeiros semestres de 

quaisquer cursos universitários, embora se acredite que também possa ser socializado com 

alunos do ensino médio, em preparação para o ingresso no contexto acadêmico. Não iniciamos 

esta proposta com ideias prontas, ou ditas receitas de como tornar os acadêmicos experts em 

escrita científica.  

De modo que a partir das ansiedades de leitura dos professores em formação inicial é 

que iniciamos a estrutura de um produto que servisse de subsídio, mas que principalmente 

despertasse os acadêmicos ou ampliasse o uso que faziam até então da leitura e escrita, trazendo 

com propriedade essas atividades para seu fazer docente e que isso lhes servisse como um 

ânimo à mais e não uma frustração para suas vidas.  

O curso de formação foi elaborado considerando as potencialidades por trás do trabalho 

articulado entre as práticas sociais e os gêneros discursivos no Ensino superior. Neste sentido, 

acredita-se que sua proposição gera benefícios não apenas aos acadêmicos ingressantes, mas 

também àqueles que estão em outros estágios do curso, sendo subsidiados para atuarem em 

projetos de pesquisa ou mesmo no exercício de monitoria com os pares. Nessa lógica, o próprio 
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curso orienta-se na perspectiva de assunção de outros papeis sociais por estes estudantes, 

ampliando sua atuação durante o curso de formação no Ensino superior.  

O curso de formação amplia as condições e as experiências na construção de processos 

de apropriação e aperfeiçoamento das práticas discursivas na universidade para além das 

demandas do público ingressante. Presta-se assim ao incentivo por uma maior atuação crítica e 

atenção aos posicionamentos acadêmicos e institucionais em qualquer fase da etapa de 

formação dos alunos da graduação e do Ensino médio, podendo assim ser recurso de articulação 

das diferentes etapas de formação entre a educação básica e o Ensino superior. 

 

 

Ilustração 11: Produto da Pesquisa- Capa 

Fonte: Autora (2021) 

Ilustração 12: Produto da Pesquisa- Módulos 

Fonte: Autora (2021) 

 

Os módulos do curso de formação propõem o entrelaçamento das práticas e dos gêneros 

discursivos de modo estruturado, considerando as atividades presentes no contexto de interação 

do Ensino superior. Longe de buscar orientações prescritivas na totalidade das práticas sociais 

comuns ao Ensino superior, o curso propõe experiências diversificadas que poderão ser 
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exploradas e aperfeiçoadas de acordo com as realidades que perpassam os cursos em suas 

características plurais. 

Quadro 21: Estrutura do Produto Educacional proposto 

 

 

 Entrelaçamento dos Gêneros Discursivos na Academia: escritas e oralidades 
 

Este é um Curso de Formação/Extensão- Produção Textual e Uso reflexivo dos gêneros 

discursivos, com 

 

Objetivo: promover as experiências discursivas e sociais que favorecem o 

engajamento dos professores em formação inicial, com vistas a se tornarem insiders nas 

práticas sociais acadêmicas. 

Público: Acadêmicos ingressantes. Docentes em formação inicial. Alunos do Ensino 

Médio.  

  

• Você quer mais entusiasmo para a escrita?  

• Sabe quais as suas potencialidades? 

• Escrever para refletir e reflexionar para escrever? 

• Tem consciência do seu lugar no mundo? 

• Gosta mais de falar do que escrever? 

• Vamos debater? 

• Está atento aos contextos? 

• Consegue me escutar?  

• Torne-se um insider: Estratégias para o engajamento! 

 

MÓDULO I:        REFLETINDO E PRATICANDO 

➢ Desenvolvimento da criticidade; 

➢ Raciocínio Reflexivo; 

➢ Aperfeiçoamento de competências; 

➢ Tomadas de decisões; 

➢ Comunicação; 

➢ Proatividade e Engajamento; 

➢ Resolução de problemas 

 

  

MÓDULO II: 

  

      GÊNEROS DO DISCURSO: UNIDADE E DIVERSIDADE -  

➢ Vamos prosear? “Caminhos para a leitura” 

➢ Identificando o propósito do texto  

➢ Desenvolvendo diálogos e conexões 

➢ Gêneros acadêmicos 

  

MÓDULO III:         O QUE É ESCREVER? 

➢ Escrever para quem?  Normas e gramática. 

➢ Construção de sentidos; Assunção de posturas; Intenção 

comunicativa 

➢ Contexto da prática social 

ABNT; sites de pesquisa; pesquisa científica e metodologias 
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MÓDULO IV:         RESUMO, RESENHA E FICHAMENTO 

➢ Como resumir e fazer fichamentos? 

➢ O que é consciência? 

Artigo: A prática retórica de Escrita de Fichamentos como ferramenta de 

Incentivo à pesquisa e ao Planejamento textual de outros gêneros acadêmicos. 

  

MÓDULO V: ➢ O TEMIDO ARTIGO 

➢ Vamos ao artigo! 

➢ Construção de sentidos; Assunção de posturas; Intenção 

comunicativa. 

Incentivar a pesquisa científica e socialização. 

         

 

 

 

 

 

Dicas para o 

instrutor! 

1- Ação: Entrar no discurso: coragem de interagir, (insider) kits de 

identidade, participar no gênero! Linguagem, atuar com a linguagem, com 

pequenos e grandes situações 

 

2- Capacidade discursiva: saber planificar o gênero, saber a estrutura, 

organizar o desenvolvimento, estruturar o discurso 

 

3- Capacidade linguístico-discursiva: a mobilização para construir aquele 

texto. Saber explorar a língua para dar conta do sentido do gênero. (leitura e 

escuta, observar as unidades do código) 

Rojo: nem sempre é a língua, mas pode ser o gesto, a mímica, a postura, os 

gêneros multiplicam a capacidade dos recursos semióticos: multimodalidade 

e multiletramentos. A partir desta observação conseguiremos entender o que 

o aluno precisa desenvolver. 

 

 

 

5.2.  ESTRATÉGIAS QUE SE ENTRELAÇAM PARA PROMOVER LETRAMENTOS 

ACADÊMICOS 

 

 Ciente de que não existem fórmulas secretas para o desenvolvimento das competências 

de leitura, escrita e oralidade (entre outros), deixo em aberto alguns vislumbres do que a meu 

ver representa potência para o aperfeiçoamento dos letramentos acadêmicos. Entendemos que 

entre os tantos direitos que cabem aos sujeitos, se inserem também aqueles que possam lhe 

estender oportunidades. Não há que se falar meramente sobre as capacidades de escrita 

acadêmica, para fins de verificação de habilidades diversas. 

  Contudo, enfatiza-se aqui a relevância de percorrer caminhos com vistas ao 

fortalecimento e empoderamento dos sujeitos em seu percurso acadêmico, consciente de 

sentidos e perspectivas institucionais que por vezes, também excluem ao invés de integrar.  São 

questões e tensões de poder e autoridade que instigam continuar formando e instigando o 

https://moodle.uergs.edu.br/mod/resource/view.php?id=44258
https://moodle.uergs.edu.br/mod/resource/view.php?id=44258
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engajamento de todas as pessoas mediante seus letramentos, sejam professores em formação, 

ou professores formadores.  

Ilustração nº 13: Relações entre o insider e o professor engajado 

 

                                        Fonte: Autora (2021) 

 Assim como acreditamos que o desenvolvimento dos letramentos não se fecha e 

concentra em práticas prescritivas e limitadoras, acreditamos também que os argumentos 

defendidos nesta pesquisa não arrematam definitivamente as discussões sobre os letramentos 

acadêmicos e seus benefícios para a educação neste sistema. A pretensão do estudo em 

problematizar as questões acerca das relações possíveis entre o engajamento do professor 

formador e suas contribuições para que o professor em formação inicial se torne um insider, 

buscou justamente desacomodar os modos de se pensar a construção dos letramentos na esfera 

acadêmica do ensino superior.   

 Ao contrário do que talvez seja a concepção presente, as estratégias nem sempre estão 

desenhadas ou entrelaçadas, mas é preciso que docentes formadores e aqueles em formação 

inicial construam mecanismos para que elas se concretizem. De todo modo, proposições surgem 

a partir de ideias e concepções assumidas, posturas assumidas. 

  E neste sentido, estima-se que o modelo de letramentos acadêmicos sirva como 

orientador para as propostas disciplinares e curriculares, com vistas à condução produtiva dos 

letramentos em quaisquer etapas da educação básica e do ensino superior, com o entendimento 

e a suspeita de que os pontos de vista e atuação de quem ensina e de quem é ensinado, e 

conduzido a aprimorar os letramentos, são tessituras entrelaçadas pelo modelo de letramentos 

acadêmicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo nasce do interesse em compreender ‘se’ e ‘como’ o professor em formação 

inicial pode tornar-se um insider no que se refere às vivências e experiências acadêmicas. Mais 

precisamente partimos de uma suposta influência e interferência a considerar o engajamento do 

professor formador em relação às suas proposições. Os acadêmicos que ingressam nas 

universidades, não raro encontram dificuldades para ajustar-se aos novos letramentos e mesmo 

familiarizar-se com as demandas e práticas sociais comuns à esfera acadêmica.  

 Portanto, viu -se nessa questão a oportunidade e relevância de compreender como se 

dão os processos e de que modos esses professores em formação inicial podem ter seus 

letramentos potencializados e ainda cultivar a sua identidade docente, e ter uma inserção 

significativa no contexto acadêmico com melhor aproveitamento pelo tempo em que permanece 

no ensino superior.  

 Neste sentido, foi desenvolvido um curso de formação em produção textual, por ocasião 

da disciplina de Língua Portuguesa- Leitura e Produção textual, justamente para acompanhar 

esse grupo de vinte e sete pedagogos em formação inicial, a fim de observar se as estratégias 

promovidas no curso causaram algum impacto nos estudantes, colaborando para a aquisição e 

ampliação dos seus letramentos, sendo essa a problemática acerca da pesquisa.  

 O estudo orientou-se por uma abordagem com elementos de etnografia e 

etnometodologia, tendo selecionado métodos e procedimentos para a coleta e análise de dados 

considerando o contexto virtual de interação, mas não apenas nos momentos síncronos e os 

detalhes nestas circunstâncias, mas todo e qualquer comportamento adotado pelos participantes 

durante os processos. O recorte das análises, em sua maioria, foi referente às atividades de dois 

estudantes 

 Para ter esse olhar investigativo, o estudo pautou-se por algumas concepções específicas 

acerca dos letramentos como conjunto de práticas sociais acerca da leitura e escrita, mas que 

não focalizou estrita ou prescritivamente o uso superficial e tradicional da língua. Antes, porém, 

sob a abordagem do modelo de letramentos acadêmicos, proposto por Lea e Street (1998, 2006), 

ressaltou-se o valor das práticas sob a perspectiva crítica, na qual são legitimados os letramentos 

que as pessoas utilizam e desempenham em contextos situados, os modos como lidam com as 

relações de poder, identidade, autoridade e construção de sentidos.  

 Assim, a turma do curso de licenciatura em Pedagogia da Unidade de Bagé, participou 

de dezesseis encontros remotos (síncronos e assíncronos) para aproximar-se e desenvolver 

atividades e práticas discursivas escritas e orais, em encontros programados pela plataforma 



 
125 

 

Google Meet, com a utilização de recursos e aplicativos, inclusive o Moodle, site institucional, 

no qual os acadêmicos conectavam-se nas noites de segunda-feira, a partir das 19h.  

 O curso foi desenvolvido a partir das colocações e desempenho dos professores em 

formação inicial, sendo programado previamente, mas ajustado de modo personalizado de 

acordo com as demandas dos estudantes que eram recém ingressantes na universidade. 

Composto por cinco módulos, previa o curso atividades estruturadas por meio de gêneros 

discursivos diversificados, não sendo um curso engessado, mas que estimou que as experiências 

pelos gêneros orais e escritos considerassem as questões ideológicas e institucionais, 

provocando os acadêmicos a interações virtuais e pelo Moodle, chat do Google Meet, e fórum.   

 Os módulos do curso, seguiram uma estrutura que potencializasse os letramentos que os 

estudantes já possuíam e ao mesmo tempo, experienciassem o maior número de gêneros 

possível, sempre fazendo seus comentários e inferências, dando suas contribuições. Sendo os 

módulos personalizados, não duravam o mesmo tempo ou período e organizavam-se em relação 

a diferentes gêneros discursivos, dando-se enfoque especial aos gêneros acadêmicos resumo, 

resenha, fichamento e artigo, explorados em sua potência e criticamente de modo a serem 

construídos sentidos para estes estudantes.  

 O estudo buscou elucidar acerca das questões a que se propôs inicialmente, a saber a 

primeira delas: conhecer quais estratégias podem instigar acadêmicos do curso de Pedagogia a 

se tornarem insiders na sua trajetória acadêmica. O desenvolvimento das propostas e a 

participação dos professores em formação inicial revelou que estratégias podem ser potentes 

quando articuladas com perspicácia, não sendo apenas atividades sem reflexão com dicas 

prescritivas para a produção de textos. Quanto mais relacionados com aspectos e situações reais 

de comunicação, mais efetivos se tornam tais proposições, e em sua maioria assumiram papeis 

sociais e aceitaram o desafio das práticas, se inseriram no contexto acadêmico apesar do 

distanciamento social. Houve boa adesão dos estudantes quando as práticas faziam sentido para 

eles. Além disso, nem sempre as práticas eram verificáveis por uma única forma de avaliar, 

pois havia interação online, comentários no chat e posicionamento crítico de forma bem 

evidente durante os encontros e algumas marcas em seus textos.  

Em relação à segunda questão, na qual por meio do estudo buscamos reconhecer como 

realizar um trabalho articulado com os gêneros discursivos na disciplina de produção textual, 

pode instigar os professores em formação inicial a se envolverem nas práticas sociais 

acadêmicas. Neste sentido, notamos que o trabalho com gêneros discursivos, é uma forma de 

ampliar e favorecer novos letramentos, pois os estudantes lidam com diferentes situações e para 

isso buscam criar repertório. Além disso, notou-se que o engajamento do professor formador 
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neste caso, possibilitou ampliar as atividades para os estudantes e ajudou-os a desafiar-se e 

arriscarem-se nas práticas sociais.  

Referente ao que entendiam ser pertinentes para constituir sua identidade docente, 

resgatamos nas falas dos professores em formação inicial, a consciência da importância de 

participar nas atividades, as quais mesmo que ainda não tivessem domínio, eles comentaram 

que ao passo que iam se inserindo e se acostumando com as práticas, isso os ajudava a ampliar 

aquelas competências e mesmo preparar para a atividade docente. Alguns relataram sentir 

bastantes dificuldades em função de não terem desenvolvido o hábito de leitura no ensino médio 

ou no ensino fundamental, também reconheciam que para seu amadurecimento profissional 

seriam importantes as leituras e reforçar os hábitos de escrita. Os alunos trouxeram em seus 

depoimentos a ideia de que o feedback os ajudou a entender o que poderia ser melhorado na 

sua produção escrita.  

E por último, foi proposta a elaboração de um produto educacional que desse subsídios 

para os acadêmicos ingressantes na universidade, servisse de apoio para ajudá-los a participar 

mais amplamente nas práticas sociais acadêmicas e potencializar e aprimorar seus letramentos, 

cooperando assim para se tronarem insiders. Este produto foi criado, aprimorado e futuramente 

será disponibilizado à instituição para o seu melhor gerenciamento desta demanda, bem como 

servir de apoio também para professores formadores e gestores institucionais.   

Conclui-se, portanto, o presente estudo, enfatizando-se a pertinência do modelo de 

letramentos acadêmicos para o desenvolvimento de currículos no ensino superior e para o 

aprimoramento das disciplinas e cursos de extensão, visando favorecer o letramento crítico e 

ideológico, no qual importam e devem ser desveladas para os estudantes as questões por trás 

das relações comunicativas, para além das questões linguísticas. Não se diz com isso que as 

habilidades no uso da escrita científica ou a socialização acadêmica não sejam importantes.  

Antes, porém destaca-se a relevância de os estudantes desenvolverem seus letramentos, a 

considerar as relações institucionais, as relações de poder e autoridade, e de identidade que 

permeiam as práticas discursivas no ambiente acadêmico e quaisquer contextos sociais.  
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ANEXOS 1 (instrumentos, termo de autorização) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

  

Você, seu(ua) filho(a) ou adolescente sob sua responsabilidade está sendo convidado(a) 

a participar, como voluntário(a), da pesquisa de mestrado intitulada “O PROFESSOR 

ENGAJADO NA FORMAÇÃO DO ALUNO INSIDER- LINHAS QUE SE ENTRELAÇAM 

NOS LETRAMENTOS ACADÊMICOS”. O(a) pesquisador(a) responsável por essa pesquisa é 

Cátia Cilene Diogo Goulart, que pode ser contatado no telefone (53)991122227, no endereço 

Rua Francisco Luiz Lira, número 280, Bairro São Cristóvão, Videira-SC e no e-mail catia-

goulart@uergs.edu.br. 

Serão realizadas intervenções junto à disciplina Língua Portuguesa- Leitura e Produção 

textual, atividades síncronas e assíncronas, orientadas por oficinas de produção de textos 

acadêmicos no Ambiente virtual de aprendizagem- AVA, práticas de oralidade e  para análise 

através da plataforma Moodle, formulários digitais pelo Google Forms e encontros síncronos 

no Google Meet,  tendo como objetivo geral investigar em que medida o engajamento do 

professor formador, à luz dos letramentos acadêmicos em suas práticas, concorre para que o 

pedagogo em formação inicial no curso de Pedagogia numa universidade do Rio Grande do 

Sul, se torne um insider, e tem como objetivos específicos: a) Verificar em que medida, as 

discussões teóricas e as práticas no Curso de Licenciatura em Pedagogia (unidade-Bagé) são 

condizentes e suficientes para impulsionar o envolvimento do futuro pedagogo; b) Apurar se e 

em que medida os letramentos priorizados nas práticas vivenciadas no curso de Pedagogia 

instigam reflexões críticas; c) Investigar em que medida os gêneros discursivos presentes na 

disciplina de produção textual, articulam o engajamento nas práticas vivenciadas pelos futuros 

profissionais; d) Verificar/Constatar práticas os professores em formação inicial consideram 

pertinentes para sua apropriação e engajamento professional, e) Propor (criar/aplicar) um Curso 

de formação sobre produção textual, pautado por eventos de letramentos, visando promover o 

engajamento dos professores em formação inicial (curso de licenciatura visando articular teoria 

e prática).  

A justificativa para o estudo relaciona-se com o interesse em compreender como as 

abordagens pedagógicas dos professores formadores influenciam ou instigam o professor em 

formação inicial a assumir uma postura confiante frente aos desafios e demandas da profissão 

docente, exercendo seu papel como insider. 

Os riscos destes procedimentos serão mínimos, tendo em vista que os participantes não 

serão identificados. Ainda, com o objetivo de evitar constrangimentos e/ou outros danos, os 

procedimentos de coleta de dados visam preservar a integridade dos entrevistados, respeitando 

e tratando de questões que enfatizam suas concepções e vivências culturais e sociais.  Sabe-se, 

no entanto, que, de alguma forma, o acompanhamento das atividades pela professora, bem 

como as perguntas e/ou discussões a serem realizadas, podem, em algum(ns) momento(s), gerar 

algum tipo de apreensão ou constrangimento. Dessa forma, destaca-se que os participantes 

serão previamente comunicados que podem desistir da participação a qualquer momento. 

Assim, ratifica-se o compromisso de proporcionar aos participantes da pesquisa um ambiente 

no qual possam se sentir à vontade por participar ou não dos questionários, cabendo a ele optar 

pela participação e/ou por responder ou não as questões apresentadas de forma que essa 

participação não venha a lhe causar qualquer dano ou constrangimento, momentâneo ou futuro, 

da mesma forma, os participantes podem retirar a autorização para o uso dos documentos 

disponíveis na plataforma Moodle- UERGS, e aplicativos do Google, como drives, arquivos 

editáveis e apresentações.  
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Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão, de modo geral, contribuir 

para o desenvolvimento da educação e dos professores em formação inicial. Além disso, os 

participantes serão beneficiados no sentido de poderem experienciar práticas de letramentos em 

uma perspectiva sociocultural, ou seja, por meio de atividades contextualizadas e de práticas 

situadas, com propostas e metodologias elaboradas e articuladas de forma a potencializar os 

processos de ensino-aprendizagem para a constituição da identidade docente. A proposta 

educacional será desenvolvida de maneira a articular as teorias disciplinares e curriculares e as 

práticas vivenciadas  

Em se tratando da comunidade específica no qual o estudo será realizado, ratifica-se 

também o benefício do estudo também pela familiarização e interação mediada pelos gêneros 

discursivos fichamento, resumo, resenha e artigos científicos e desenvolvimento de técnicas 

relativas a escrita científica no intuito de promover o engajamento no trabalho e ampliar a 

participação no ensino, pesquisa e extensão. Enquanto contribuição social, entende-se que o 

estudo contribuirá para a formação de professores e cidadãos críticos e comprometidos com a 

comunidade. 

As pessoas que acompanharão os procedimentos serão: a pesquisadora, estudante de 

mestrado Cátia Cilene Diogo Goulart, bem como a professora responsável, orientadora da 

acadêmica, a Professora Drª Veronice Camargo da Silva. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso haja, serão 

ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados e toda a assistência necessária 

fornecida. Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo 

despesa e constrangimento. Ainda assim, em caso do interesse dos participantes em decorrência 

da pesquisa, será oportunizado atendimento psicológico na cidade de residência. 

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos técnicos 

e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida através da não-

identificação do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro de 

violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido possui duas páginas e é feito em 02 

(duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante da 

pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de especialistas, tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e dignidade, 

contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de 

Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, 

Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br 

  

Nome do participante:___________________________________________ 

  

  

_______________________________________________ 

Assinatura participante da pesquisa/responsável legal 

  

____________________________________ 

Assinatura pesquisador(a) 
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ANEXO 2-Produção escrita referente ao vídeo Glee- Imagine 

 

 

Produção escrita no Google apresentações referentes ao vídeo Glee- Imagine 
A1 A2 A3 

O vídeo que foi passado mostrou 

diversas pessoas entre elas pessoas 

de diversas raças, cores, pessoas 

com problemas auditivos e etc, a 

música que havia ali foi passada 

pelos alunos, mostrou que mesmo 

não sendo uma mensagem escrita, 

ou com legendas ou até mesmo 

uma dublagem conseguimos ver a 

interação que os alunos estavam 

tendo com os demais ali presentes 

em sala, o vídeo passou uma 

mensagem de inclusão sem ao 

menos dizer uma palavra em nosso 

idioma nativo. 

A música me passou a inclusão, o 

carinho e a união de todos. 

 

A letra da música fala sobre as pessoas 

vivendo em união e compartilhando o 

mundo em paz, a cena mostra 

exatamente isso, pessoas brancas e 

negras, mudas, cadeirante, todos 

compartilhando e complementando o 

momento. Através de várias formas de 

texto, a letra da música, a linguagem de 

sinais, a música cantada e tocada no 

piano. Mesmo sem compreender 

completamente a letra, a cena fala por si 

através desses elementos. Sendo 

possível emocionar através do texto 

visual. A primeira coisa que me veio a 

cabeça ao pensar em uma conexão com 

outras músicas ou textos, foi We are the 

world, onde artistas “diferentes” e de 

vários gêneros musicais se reuniram em 

prol de uma mesma causa, falando 

também de união. 

A letra da música relata um mundo 

sem diferenças, seja elas em 

questão de religião ou cor de pele, 

fala sobre um mundo com união, 

que é exatamente o que o vídeo 

nos passou mesmo sem entender 

fluentemente o inglês e não saber 

a linguagem de sinais deles 

conseguimos compreender não foi 

preciso uma legenda para 

entendermos o que queriam 

passar, pois ali onde tinham 

diversas pessoas “diferentes” eles 

não deixavam isso prevalecer e 

permaneciam cada vez mais 

unidos estavam todos inclusos e 

interagindo uns com os outros. 

Dessa forma o vídeo faz 

refletirmos sobre a inclusão, sobre 

a união de todos. Viver em um 

mundo com repeito e sem 

preconceito 

A4 A5 A6 

O texto áudio visual que foi 

disponibilizado na aula mobiliza 

uma visão referente a diversidade 

educacional com deficientes de 

diferentes gêneros. Podemos ver 

deficientes físicos, auditivos entre 

outros. Mas a principal retomada 

foi aos surdos com a música toda 

traduzida em libras que 

emocionou também o professor, 

fazendo com que outros 

estudantes participem. O texto 

mostra as diferentes formas e tipos 

textuais com música, imagem e 

uma apresentação cantada. 

O clipe desta música me passou a visão 

de um querer único, um mundo onde a 

união deve prevalecer, onde a aceitação 

seja a maior aliada para que possamos 

refletir sobre as diferenças! E nos fazer 

ver que elas existem, mas não 

atrapalham e sim nos completam!!! Não 

tenho noção de inglês e nem de sinais e 

mesmo assim o clipe me deixou claro de 

que não tem como ter um mundo sem 

diferenças por sermos diferentes, mas 

cada diferença nossa nos faz necessário 

para completar a sociedade. E também 

que precisamos de um mundo que 

compreenda e aceite cada ser da sua 

maneira pois todos temos nossa 

contribuição para a vida. 

A música nos sensibiliza e faz 

pensar no próximo, conduz um 

sentido de empatia, compaixão, 

amor, que mesmo sendo 

diferentes, o importante é o 

respeito e amor que devemos ter 

uns com os outros. Todos somos 

merecedores de uma vida digna. 

A7 A8 A9 

O texto (música) me mobilizou no 

aspecto da inclusão, na 

solidariedade com o próximo 

também mostra que juntos somos 

mais fortes. Os Gêneros 

discursivos presentes: Questões 

linguísticas  

  

 

Entendo que é querer a paz, todas 

as pessoas com um só 

pensamento, um só ideal de amor 

e felicidade, sem preconceito, sem 

diferenças, sem raça todos iguais. 

É isso vivermos sem preconceito 

sem diferenças. 

A10 A11 A12 

O texto me mobilizou de forma 

muito positiva, pois é possível ver 

que houve um processo de 

inclusão muito bonito e necessário 

hoje em dia, em que alunos se 

mobilizaram para incluir o 

O vídeo passado foi muito interessante, 

nos faz refletir sobre as diferenças do 

mundo em que vivemos, diferentes 

pessoas compartilhando de um único 

momento, e é isso que todos nós 

procuramos, deixar as diferenças de lado 

O vídeo mostrado em aula me 

mobilizou em relação as 

acessibilidades, forma de realizar 

e viver de pessoas com 

deficiências, como também, o 

jeito que as pessoas que estão ali 
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professor que é surdo. O texto 

também é muito interessante pelo 

fato que mesmo sem dominar a 

língua inglesa e nem a de sinais, 

conseguimos compreender o 

principal objetivo, que de fato, era 

a inclusão e a imaginação de um 

mundo sem discriminação, onde 

as pessoas podem ser felizes pelo 

simples fato de serem quem são 

realmente. 

e vivermos juntos em união, sem 

discriminação. Mesmo não sabendo a 

linguagem de sinais ou inglês nós 

entendemos a mensagem que eles 

queriam nos passar, pois não 

necessariamente um texto precisa ter 

palavras escritas para podermos 

entender o que está se passando. 

Tivemos uma grande lição ao assistir o 

vídeo! 

assistindo a apresentação agem. A 

acessibilidade, pois é um grupo de 

pessoas surdas que mesmo com 

sua deficiência, encontram uma 

maneira de se comunicar e 

transmitir sua mensagem. E 

também a mobilização dos outros 

colegas em se comoverem e 

auxiliarem para tornar a 

apresentação ainda mais legal 

A13 A14 A15 

A apresentação que nos foi 

passada mostra que é possível nos 

sensibilizarmos com o outro ainda, 

nos mostra que “ainda existem 

seres humanos, humanos”. Nos 

remete às diferenças de cada ser e 

ao mesmo tempo nos traz as mais 

diversas formas de inclusão e 

interação entre os seres. Esse 

vídeo nos faz repensarmos na 

nossa própria vida, fazendo então 

(mesmo sem saber inglês, no meu 

caso) compreender o que a música 

quer dizer, sem precisar de 

palavras. 

A música mobilizou a minha imaginação 

e que nao é difícil tentar pensar que 

estamos vivendo aquilo que estamos 

esperando ou imaginando ou vendo. Isso 

me ajudou a conduzir a expressão que 

eles tentaram passar para poderem se 

explicar a letra da música. 

A música me mobilizou pela 

forma que ela foi passada, e pela 

sua tradução no qual dá uma nova 

visão sobre o mundo. As relações 

dela eu vejo como um novo 

ensinamento sobre mais uma das 

tantas formas de texto que 

podemos encontrar, esta era por 

exemplo um texto aplicado em 

forma de música e de audiovisual 

A16 A17 A18 

O vídeo primeiramente mostra a 

inclusão e a união entre eles, 

transmitindo uma sensação 

positiva uma sensação de 

igualdade, de sermos iguais 

mesmo o texto do video ser 

apresentado em linguagem de 

sinais compreendi a mensagem 

que o video traz a felicidade a 

união e amor ao próximo. 

O texto musical mobiliza a minha 

imaginação de um mundo melhor, 

conduzindo a união entre as pessoas, as 

formas de expressões, ou seja, formas de 

linguagem, o texto conduz a inclusão, a 

união entre outros. 

Este formato de texto(música) me 

mobiliza para os aspectos de 

inclusão social, por ser diferentes 

tipos de pessoas em situações 

opostas unidas. Lindo, 

maravilhoso 

A19 A20 A21 

 

A música me mobiliza por ser uma 

forma de texto diferente do 

padrão, mostrando a inclusão 

social de uma forma expressiva. 

Apesar de não conter nenhuma 

tradução nos passa uma 

mensagem significativa. 

O vídeo me mobilizou na relação de 

apresentar pessoas distintas, mas’ que 

mostram que todos somos iguais 

independente de cor, raça todas estão ali 

juntas. A relação que me conduz é que 

mesmo havendo tanta diferença que o 

vídeo as demonstra nem importam por 

que todos se unirem e essas diferenças 

acabam que não existem. 

A música apresentada no vídeo, é 

uma das formas de texto que 

existe, onde podemos ver vários 

pontos importantes que nos 

mobilizam, como por exemplo: a 

inclusão social, linguagem de 

sinais que é uma comunicação 

superimportante, união, entre as 

pessoas. 

A22 A23 A24 

A letra dessa música nós mostra 

um novo mundo, onde não há 

diferenças em relação a cor da 

pessoa, seja ela religião. É para 

refletir e pensar muito. 

A música me mobiliza por ver que 

apesar da deficiência e dos diferentes 

tipos de pessoas acontece uma interação 

entre todos ali presentes. Mostrando que 

a união é muito importante. 

O vídeo primeiramente mostrou a 

inclusão e a união entre eles me 

passou um conforto de que pode 

existir um mundo melhor 
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ANEXO 3 - Resumo A1 
SISTO, Celso. Contando a gente acredita. 

 In: TEXTOS e pretextos sobre a arte de contar histórias. [S. l.: s. n.], 2005. p. 19-24. 

O autor começa falando sobre como poderíamos facilmente concluir que no século XXI não há lugar 

e nem tempo para contações de histórias devido a mudanças de hábito e a falta de tempo das pessoas. 

Portanto é feito um convite: convidar indivíduos para ouvir histórias, juntos em um semicírculo e 

deixá-los emocionar pelas palavras, gestos, pausas, olhares etc. Este convite é a primeira parte para 

acordar a imaginação dentro das pessoas. 

 

Para isso acontecer podemos falar sobre qualquer história, desde seja contada de forma real e intensa, 

como se o contador realmente tivesse presenciado tais fatos e traga para o ouvinte a emoção de quem 

estava lá. E, tudo isso porque depende de quem vai escutar a história: adultos ou crianças, mas o que 

mais importa é poder criar na imaginação dessas pessoas características e situações que foram apenas 

citadas pelo narrador e que mesmo que o tempo passe, as histórias e partes que marcaram o indivíduo 

irão voltar a mente do mesmo. 

 

Para enriquecer a narração é importante pensar no lugar que vai ocorrer a contação e isso depende de 

quem vai contar a história. Ela pode ocorrer em qualquer lugar desde que faça o ouvinte imaginar o 

cenário ideal. E se tudo isso se tornar um local que foi sonhado há muito tempo, mergulhe na história. 

O importante é que os ouvintes saiam da contação satisfeitos com tudo aquilo que imaginaram.  

 

O autor também fala sobre as características que um bom contador de histórias deve ter: Ele deve ser 

um grande leitor. Ele deve ler de tudo, um pouco. Um bom contador também deve ser paciente, não 

deve ser apressado, contar palavra por palavra e sentir prazer em pronunciá-las. O contador deve ser 

um bom apreciador do silêncio e só quando o mesmo não aguentar a quietude ele estará pronto para 

iniciar a contação. O “processo de maturação” de uma história acontece através do silêncio que vai 

aumentando até que seja insuportável de aguentar e seja necessário falar. Uma história só é bem 

contada quando o narrador se identifica com ela e a praticou muito, até que saia sem esforços da boca 

do contador. 

 

O contador deve oferecer momentos que o ouvinte possa participar da história. Esses momentos 

podem acontecer de forma análoga. Um contador não pode simplesmente produzir um texto sem 

entonação, emoção e movimentos. Ele deve ter expressividade, colocar emoção em cada palavra 

pronunciada. Para uma história ser bem contada é preciso evitar o tradicional; o de sempre. 

 

Quando uma história é contada em um espaço escolar, geralmente, ela determina o tema a ser 

estudado. Mas quando o seu objetivo é criar um momento lúdico, ela deve gerar o encantamento. 

Para finalizar, quando um contador de histórias opta por esse caminho, existem inúmeras 

recuperações: Seja da nossa infância, momentos especiais e etc. E o ato de contar histórias só será 

concluído quando o ouvinte procurar um livro, pois só assim o contador será sempre lembrado. E, no 

final, o autor faz um pedido: que novos contadores de histórias surjam!  

 

Palavras-chave: contação de história, narrador, histórias, ouvinte. 
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ANEXO 4 - Resumo A2 
      RESUMO DO TEXTO: CONTANDO A GENTE ACREDITA  

O texto de Celso Sisto, mostra que a contação de histórias em meio á rodas de conversa entre pessoas 

no calor de uma fogueira, ou até mesmo outro espaço que seja aconchegante ficou esquecido no 

tempo, algo tão difícil de se ver nos dias atuais, onde as tecnologias de leitura se tornaram as mais 

usadas pelos leitores, fazendo hábitos tão clássicos e rememoráveis ficarem desaparecidos. Para 

reunir os leitores de novo, e reviver as emoções de escutar uma história narrada olho no olho, o autor 

dá a ideia de convidar pessoas, Juntá-las em semicírculo, narrar uma história envolvendo todos 

aqueles seres jamais vistos pelo homem, criaturas mágicas, seres mitológicos, reis e rainhas, bruxas 

e fadas, tudo de magnífico, tornar quem escuta a história, o co-autor dela, o permitindo imaginar a 

aparência dos personagens, seus visuais e cenários, porém a narrativa não se basta apenas nisso, mas 

também narrar de forma que o leitor ou melhor, ouvinte, se interesse a ponto de ficar atentamente a 

cada palavra, desejar por saber mais daquele conto, saber o rumo que a história irá seguir, para isso 

técnicas usando vozes diferentes para cada personagem, fazer gestos com as mãos, expressar 

emoções, e pausar para dar mais suspense e gostinho de “quero mais” são valiosas para uma boa 

contação. Além disso, deixar fluir a imaginação é um bom método para transformar qualquer lugar 

do mais simples e normal que possa ser, em algo incrível e fora da realidade.  

       Vale ressaltar que um bom contador de histórias é aquele que lê bastante, imagina bastante, sabe 

falar as palavras certas para atrair o ouvinte, lhe fazendo se envolver dentro da história e o deixar 

decidir qual rumo ela irá tomar, um contador de histórias só está pronto para narrar, quando tiver 

escrito e reescrito diversas vezes sua história imaginada, tiver lido várias vezes até saber que ela 

estava pronta para ser narrada, fora que, uma história para se tornar mais envolvente, deve evitar a 

repetição, de modo á criar surpresas não previstas pelo ouvinte, assim como reviravoltas e conflitos.  

O contador deve ser moderado quando seu público for misturado, começar contando histórias sem 

fronteiras, e que chame a atenção de todos, a medida que for contando vá percebendo a reação do 

público, assim saberá como dar continuidade a narrativa, o importante é deixar a imaginação correr 

solta, transformar uma árvore em uma torre onde uma princesa está presa, o chão em lava ardente e 

etc. E também deixar a narrativa á rumo de outra pessoa, um ponto de vista diferente é o segredo para 

o sucesso de uma boa história. Optar na hora da narrativa trazer de volta aquelas memórias infantis, 

de uma criança sonhadora e criativa que todos nós fomos um dia, narrar não é apenas contar, mas 

abrir caminhos para histórias onde somente os de olhos abertos e imaginação fluída entram, trazer de 

volta aqueles tempos, onde pessoas voltam a ser quem elas quiserem ser, imaginar o que quiserem 

imaginar, se permitirem criar e sonhar.  
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ANEXO 5- Resumo A3 
Aluna: xxxxxxxxx 

SISTO, Celso. Contando a gente acredita. 

O artigo nos relata a relevância de ser um bom narrador, de saber escolher um texto ou história para 

ser contada, e do quanto o receptor é relevante em uma contação. Quando se escolhe uma história a 

ser contada deve-se ter cautela, precisa-se levar em conta o público, diferença de idade, contexto da 

história, o que ela quer passar para o ouvinte, se é algo real, se é fantasia, entre outros. Toda história 

deve ser coerente. O artigo diz em um trecho “Quem conta um conto, aumenta um ponto, uma vírgula, 

uma exclamação”, isto é fato, pois, quando uma pessoa entrega-se para contar uma história, algo é 

mudado, um parágrafo, uma frase, algo é acrescentado, algo pode ser retirado do texto, fazendo com 

que ele fique mais a “cara” de seus ouvintes, e até mesmo do seu contator. As crianças ficam 

maravilhadas com o provável e improvável em uma contação de história, quando o contador conta a 

história com entusiasmo e entrega-se para essa contação, o aluno fica encantado, os pequenos detalhes 

fazem a diferença, o pátio com árvores pode ser transformado em um milhão de lugares, como uma 

floresta, um campo, uma vassoura poderá se tornar um microfone, uma cadeira poderá ser um palco, 

tudo pode ser aproveitado para abrilhantar a narração, e deixar o aluno ainda mais deslumbrado. O 

público adulto tem um papel importante dentro da contação de uma história, pois ele deve ouvi-la 

com prazer, deve aflorar sua imaginação, construir expectativas, fazer com que aquilo que está sendo 

ouvido torne-se real, nem que seja por alguns instantes. A história deve estimular o ouvinte a pensar, 

imaginar. A história, o narrador e o ouvinte, tornam-se um só neste momento, pois, um completa o 

outro, tudo pode se transformar a partir daquele instante. Para ser um bom narrador de contos, deve 

ler e ter amor pelo que se faz. 
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ANEXO 6- Resenha A1 
Contação de histórias: resgate da memória e estímulo à imaginação 

 

No artigo “TORRES, Shirlei Milene; TETTAMANZY, Ana Lúcia Liberato. Contação de histórias: 

resgate da memória e estímulo à imaginação. Porto Alegre. 2008” o tema principal abordado é como 

a forma oral de se contar uma história é importante, pois antes mesmo de sabermos escrever, 

utilizamos as palavras de forma oral para contar algo, ou ouvimos alguém nos contar, e essa narração 

faz com que possamos imaginar e gravar novos ensinamentos e também a história contada. 

   A história narrada não é somente destinada para aqueles que já sabem ler, ou então, apenas para os 

que possuem condições financeiras consideradas abrangentes, a narração é livre e não possui um 

público específico, todos podemos contar e usar a criatividade para recriar uma história.  

  A narração de uma história dentro de sala de aula incentiva os alunos a terem mais interesse na aula, 

permite a auto-identidade como pontua as autoras do artigo, e também a terem mais interesse em 

relação a leitura, pois depois de ouvirem algo, irão buscar novos conhecimentos que possam serem 

expressados oralmente, as histórias escolares nem sempre precisam ser de um lugar distante, podem 

ser contos populares da região ou qualquer outra coisa que possa ter ligação com a cultura, pois assim 

quem ouvir tais narrações poderá se identificar e também ter mais conhecimento de sua própria cultura 

e levar isso para suas casas.  

  A interação de um narrador e seus ouvintes é muito importante para a história ser fixada a mente, 

pois cada ouvinte imagina e tira ensinamentos diferentes de determinada história e o narrador tem um 

papel importante em relação a isso, pois o seu modo de imaginar também é exposto ao contar tal 

história. 

  Penso que a abordagem das autoras no artigo expressam inteiramente a importância da narração de 

algo em nossas vidas, quem nunca ouviu algo de um familiar ou amigo e não passou adiante de alguma 

forma ou então ouviu alguma história em sala de aula e resolveu compartilhar com os pais e irmãos, 

realmente concordo que tiramos ensinamentos e que buscamos novos meios de interação com 

histórias, seja por livros, pessoas ou outros meios, vejo que nascemos com o intuito de narrar algo e 

como isso ajuda a nos conhecermos, e também a conhecermos o mundo ao nosso redor e fazer com 

que outras pessoas também possam ter novos ensinamentos e pontos de vista. 

  Concordo com as questões sobre a cultura que foram abordadas no artigo, sempre que ouvimos algo 

sobre o local onde vivemos, fica mais fácil de alguma forma de usarmos a imaginação, pois já estamos 

habituados com o local onde a história se passa. E concordo também que a narração de histórias não 

está ligada a um público específico, pois como já foi abordado todos nós já contamos ou ouvimos 

algo de alguém e nem sempre foi de pessoas alfabetizadas ou que se encontravam em uma classe 

social alta. 

  As ideias do artigo são de grande importância social, pois trazem ensinamentos gerais, e mostra 

como as escolas devem dar mais visibilidade a narração de histórias, e que elas devem serem 

abordadas com mais frequência na sala de aula, para que os alunos possam ter e passarem novos 

aprendizados e que a narração trás o interesse a tona na vida de uma pessoa, seja ela por mais histórias 

ou por conhecimentos gerais sobre o mundo, acaba trazendo o gosto por ouvir, contar e aprender algo 

novo ou que se assemelhe ao local onde se vive. 
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ANEXO 7- Resenha A2 
TORRES, Shirlei Milene; TETTAMANZY, Ana Lúcia Liberato. Contação de histórias: resgate da 

memória e estímulo à imaginação. Revista Eletrônica de crítica e teoria de literaturas, sessão aberta, 

PPG-LET-UFRGS - Porto Alegre, v. 04, ed. 01, jan./jun. 2008. 

 

 O ato de transmitir conteúdos oralmente vem de muito tempo, quando ainda não havia escrita e o 

conhecimento era propagado por meio de palavras faladas. As civilizações antigas contavam com o 

apoio da memória e suas experiências vividas para levar sua cultura adiante. Em uma sociedade 

desenvolvida como a nossa, temos ajuda de mecanismos mais eficientes e tecnológicos, e o hábito de 

contar e ouvir histórias que perpassam as culturas acabou perdendo relevância.  

É indispensável que se analise o que está sendo perdido com a desvalorização desta prática, já que a 

contação de histórias auxilia na formação de identidades, quando um ouvinte e um narrador 

estabelecem uma relação de troca, muito se ganha em bagagem cultural.  

Alguns educadores ainda não têm dimensão do quanto às histórias podem ser úteis no dia a dia de 

sala de aula. Através de uma história, utilizando a imaginação é possível educar, ajudar no 

desenvolvimento do raciocínio e entendimentos dos alunos.  

Além de ter mais facilidade para aprender novas palavras e escrevê-las, também terá sua criatividade 

estimulada. Acredita-se que quando um professor que tem paixão por sua profissão utiliza contos para 

introduzir um conteúdo, torna o aprendizado algo mais prazeroso e significativo para o aluno, e o 

aluno por sua vez será mais feliz dentro e fora da sala de aula.  

A partir do interesse por histórias contadas, pode-se incentivar o aluno a buscar por histórias escritas, 

e assim desenvolver o hábito da leitura, sem ser uma obrigação, apenas apresentando o caminho, para 

aguçar o gosto pela leitura de forma natural.  Podendo ser um elo entre um aluno e uma família, que 

por algum motivo não tem o hábito de ler. Se forem trabalhadas histórias populares pode ser possível 

criar uma conexão com sua cultura ou tradições familiares. 

Os autores quando fazem uso de aspectos da vida cotidiana, transformam suas palavras em histórias 

significativas para o ouvinte, valorizando culturas, tradições, credos, trazendo para quem ouve a 

sensação de diversidade cultural, sendo ela vantajosa para reduzir os prejulgamentos. 

De fato, todos que presenciam uma contação de histórias saem contemplados, o ouvinte que é 

estimulado a imaginar e o narrador que pode exercer sua arte, se essa prática for reproduzida nas 

escolas, o professor terá uma sala de aula muito mais motivada a aprender, e a sociedade receberá 

cidadãos mais tolerantes e empáticos com as pessoas a sua volta.  
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ANEXO 8- Resenha A3 
No artigo contação de histórias: Resgate da memória e estímulo à Imaginação, a graduanda e a 

doutora, contam sobre uma realidade esquecida no tempo, no qual todo o conhecimento era 

transmitido. Através da oralidade, onde a valorização do conhecimento, transmitido pela oralidade 

recompõe o valor das experiências coletivas. O artigo ainda ressalta, que o principal objetivo de contar 

uma história é estimular a imaginação, mas sendo bem contada, agrada a todos sem fazer distinção 

de idade, classe social ou circunstâncias da vida.  

Nota-se através do presente artigo, que houve um tempo em sociedades tradicionais onde a maneira 

de ensinar algo para as futuras gerações era através da oralidade, os mais velhos usavam as suas 

memórias e experiências conquistadas ao longo de suas vidas, para ensinar os mais jovens, mas a 

contação de histórias não era usada apenas para ensinar, mas também contar mitos e lendas de sua 

cultura. Porém hoje em dias atuais esta contação de histórias ficou esquecida, já que hoje se possui 

outras maneiras de ensinar. O ato de contar e ouvir histórias, faz o ouvinte fluir a sua imaginação 

interna, compartilhar experiências de sua vida com outras pessoas, criar raciocínio e um pensamento 

próprio, conhece a si e os demais. Enquanto o contador assimila memórias do cotidiano com histórias 

tradicionais, usa gestos, vozes e objetos ao seu redor, para dar mais convicção e despertar mais a 

atenção do ouvinte. A contação de histórias também deve ser usada em escolas, o professor deve usá-

la não apenas para acalmá-los, mas para despertar sua imaginação, lhes divertir, e ao ser bem contada 

atinge outros objetivos tais como: educar, desenvolver raciocínio, ser ponto de partida para trabalhar 

algum conteúdo programático, assim o aluno acaba se interessando mais pelas aula, favorecendo 

compreensões de situações desagradáveis e ajudando a resolver conflitos.  

Em opinião particular a leitura do artigo, foi de agradável conhecimento, trouxe pontos interessantes 

que focam como a oralidade pode ser de grande conhecimento para as pessoas, ela nos faz ir além do 

real, faz explorarmos nossa imaginação, através da oralidade do narrador usamos suas palavras para 

imaginarmos o cenário, os personagens, os animais, tudo que parece tão incrível, mas que está apenas 

em nossa mente. Outro ponto interessante que gostaria de ressaltar, é quando se fala que as pessoas 

por si próprias devem procurar ler, devem adquirir o costume da leitura espontaneamente, e isso é 

verdade, forçar um aluno ou uma pessoa a ler só fará esta pessoa a odiar mais a leitura, já que está 

tem por objetivo acalmar e entreter o leitor, e este acabará mais estressado e cansado. Posso dizer que 

a leitura do artigo trouxe pontos importantes que devem ser debatidos com mais frequência, com 

certeza o ato de contar histórias é um dom que todos devemos praticar e ouvir.  
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ANEXO 9- Artigo A1 
A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFATIL 

Resumo: Este artigo tem como objetivo abordar sobre a Contação de histórias na Educação Infantil 

considerada como uma atividade que auxilia no processo de aprendizagem da criança, tornando 

essencial como prática de ensino seja dentro da escola ou fora dela também.  Por meio de de pesquisas 

bibliográficas com utilização de artigos científicos, foi possível perceber que prática de contação de 

histórias não é frequente dentro de casa com as crianças, por isso a escola tem o papel de contar e 

estimular as crianças desde o início de suas vidas acadêmicas a prática da leitura e escrita. São 

diversos os benefícios que a Contação de história propicia as crianças, como o estímulo a imaginação, 

aprendizado de novas palavras e momentos de socializar com os colegas por exemplo.  As reflexões 

resultantes deste estudo, nos fazem perceber que a contação de histórias é uma prática que precisa ser 

muito estimulada ainda, principalmente pelas crianças que estão começando a descobrir seu papel 

como aluno na escola e como indivíduos em casa dentro do âmbito familiar, para que isso aconteça 

em um primeiro momento é preciso fornecer informações para as pessoas a fim de que conheçam a 

importância desta prática pedagógica que pode interferir a longo prazo na vida das crianças. Por fim, 

essa pesquisa traz a importância da contação de histórias como ferramenta pedagógica e seus vários 

fatores envolvidos dentro do mundo das histórias na Educação Infantil.                   

Palavras-Chave: Contação de histórias; Educação Infantil; Contadores; tecnologias; aprendizado 

 

Abstract: This article aims to address the Storytelling in Early Childhood Education considered as an 

activity that helps in the child's learning process, making it essential as a teaching practice whether 

inside or outside school. Through bibliographic searches using scientific articles, it was possible to 

realize that storytelling practice is not frequent at home with children, so the school has the role of 

telling and encouraging children from the beginning of their academic lives to reading and writing 

practice. There are several benefits that Storytelling provides children, such as stimulating the 

imagination, learning new words and moments of socializing with colleagues for example. The 

reflections resulting from this study make us realize that storytelling is a practice that still needs to be 

encouraged, mainly by children who are beginning to discover their role as a student at school and as 

individuals at home within the family, so that this happens at first, it is necessary to provide 

information to people so that they know the importance of this pedagogical practice that can interfere 

in the long term in the lives of children. Finally, this research brings the importance of storytelling as 

a pedagogical tool and its various factors involved within the world of stories in Early Childhood 

Education. 

 

Key words: Storytelling; Child education; Accountants; technologies; learning 

 

1. Introdução 

Contar histórias não é uma atividade da atualidade, isso porque, desde os primórdios antes do 

surgimento da escrita, as informações como acontecimentos, crenças e aprendizados eram 

disseminadas através da oralidade, era comum juntar todos em volta de fogueira para contar histórias. 

Contudo, depois do surgimento da escrita com a circulação dos jornais, esta prática começou a decair 

na cultura das pessoas. Atualmente, não é rotineiro ouvir falar que as pessoas têm um momento em 

família para contar histórias uns aos outros. Tornando a escola o lugar mais frequente de contações 

de histórias. 

É na infância que tudo começa como o processo de aprendizagem, a convivência com novos espaços 

e pessoas, a descoberta do mundo fora de casa, por isso a importância de estudar, pesquisar e estimular 

a contação de histórias nessa fase. Além disso, as histórias estimulam a imaginação não só das 

crianças, mas também dos adultos, tornando uma atividade interativa entre o contador e o ouvinte, 

tornando as aulas mais agradáveis e até mesmo despertando no aluno o interesse pelo assunto, como 

também, pela leitura e escrita.    

Por ser uma atividade que precisa prender a atenção das crianças é necessário que o contador seja 

divertido, possua criativa e desfrute das tecnologias presentes na escola, a fim de agradar a todos. 

Portanto este artigo busca analisar a prática da Contação de Histórias na Educação Infantil e responder 

os questionamentos como, por exemplo:as histórias podem ser uma aliada como ferramenta 

pedagógica? Qual sua importância dentro da educação infantil? Qual o papel dos contadores de 
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história? E ainda, como se podem usar as tecnologias para envolver essa prática? A partir disso, é 

notável que foram utilizados diversos autores para embasar o estudo que foi elaborado através de 

pesquisas bibliográficas em plataformas de ensino. 

Num primeiro momento, o artigo busca trazer a Contação de Histórias como ferramenta pedagógica 

na Educação Infantil, apresentando como um método educativo para o processo de aprendizado da 

criança. Após, é imprescindível não abordar sobre a importância das histórias e o quanto elas ajudam 

na interação do professor com o aluno. Também é importante entender qual o papel dos contadores 

de história o que precisa encantar as crianças e assim obter sucesso nessa prática de ensino. E por fim, 

associar a realidade do momento que é o uso de tecnologias para contação de histórias dentro da sala 

de aula, sendo uma aliada dos contadores com o objetivo de ser uma atividade lúdica e estimulante 

para os alunos.  

 

2.Desenvolvimento 

 

2.1. A contação de histórias como ferramenta de aprendizagem interdisciplinary 

 

É essencial que o professor da educação infantil apresente as crianças histórias narradas, estimulando-

as ao gosto pelo universo mágico dos contos, assim esses poderão adquirir o gosto da leitura e 

linguagem mais facilmente. Para o professor no papel de contador é fundamental ter gosto pela 

atividade, e paixão pelas histórias, transmitindo por meio da voz e do corpo como instrumento de 

expressão corporal, a emoção que sente aos alunos.  

Para Cardoso e Faria (2016), a contação de histórias utilizada como método de ensino estimula a 

criatividade, a socialização entre professor e aluno, e entre colegas de classe. Contribui no 

desenvolvimento da atenção, concentração e paciência através da escuta, auxilia a expressão e 

reconhecimento dos sentimentos, além da construção de valores morais desde a fase pré-escolar. 

Através das histórias mais populares como as de princesas e caçadores, é possível perceber princípios 

como amizade, lealdade, afeto, mas também injustiças, tristeza, e atos de maldade que resultam em 

consequências. Também traz benefícios no processo de aprendizagem da linguagem, através das 

histórias aprendem-se novas palavras e expressões, a reconhecer fonemas e letras, ampliando o 

vocabulário, além da compreensão e interpretação de textos.  

O ato de contação deve ser encarado como processo interdisciplinar, através das histórias infantis 

pode ser ensinada a importância de cuidar do meio ambiente e economizar água, sons de pássaros e 

outros animais, a importância de comer frutas e alimentos saudáveis, apresentação do folclore 

nacional que por si só já conta com elementos fantasiosos. Basta que se escolha a história com o tema 

adequado ao que se pretende ensinar. 

Para que a contação seja uma ferramenta eficaz no ensino-aprendizagem, é fundamental que a sala de 

aula seja um local com estruturas físicas para que as crianças desfrutem desse momento, Cardoso e 

Faria (2016) salientam ser possível a inserção de adicionar outros elementos às histórias no objetivo 

de torná-las mais lúdicas e interessantes, objetos de cena como personagens desenhados em EVA, 

papel e outros materiais, confeccionar juntamente das crianças os cenários imaginados para tal 

história. Trabalhando juntamente a interpretação de textos, o desenvolvimento da coordenação 

motora e interação.  

Quando o educador compreende as vantagens de contar histórias para o desenvolvimento da 

aprendizagem de seus alunos, e a executa com entusiasmo e utilizando práticas criativas, poderá ser 

o grande incentivador para que cresçam tendo a leitura de histórias e escrita como atividades 

prazerosas, tendo o mundo das histórias como lugar onde podem criar, se libertar, e viver sonhos.  

 

2.2. A importância da Contação de Histórias na Educação Infantil 

 

O ato de ler histórias traz muitos benefícios para a criança e pra quem lê, despertam a imaginação. 

Estudos afirmam que contar histórias desde que o bebê é recém-nascido estimula a encarar sua vida 

escolar no futuro. 

A contação de histórias permite que possam ser contadas histórias que se foram passadas de geração 

em geração, trabalhando sempre a imaginação da criança. A leitura já é uma maneira da criança 

descobrir um dicionário (VILLA GLOBAL EDUCATION, 2019). 
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Com vários benefícios que tem a leitura, ela é muito importante que seja feita tanto em casa quanto 

na escola, na escola se torna mais importante no momento de troca da educação infantil, para as séries 

iniciais, que é o momento em que as crianças estão em construção da imaginação, e quando começa 

a ser definitivamente alfabetizada. A contação ajuda a moderar e diminuir o receio de cada criança 

(SAGRADO CORAÇÃO, 2020).  

A leitura desenvolve uma capacidade de interação social, sendo assim um contato maior com seu 

mundo imaginário, é nessa fase que as crianças formam os hábitos, por isso a importância da leitura 

desde bem pequeno (CASTRO, 2020).  

Cada criança possui um desenvolvimento próprio, e é indispensável que aguçamos a curiosidade de 

cada criança para que ela mesma deseje ler livros, olhar figuras desde cedo. 

Alguns pesquisadores afirmam que a leitura colabora para o progresso cognitivo, afeto e social de 

cada criança estimulando a criatividade, imaginação e curiosidade de uma forma mais agradável 

(CASTRO, 2020) 

Na realidade que estamos vivendo atualmente a contação de histórias tem mostrado resultados, na 

diminuição da indecisão dos alunos, pois ajuda muito a compreender e refletir sobre o mundo a sua 

volta. 

 

2.3. O papel do Contador de Histórias 

 

Os contadores de história são elementos fundamentais de uma boa história, principalmente na 

educação infantil onde é o início do convívio social das crianças, como também, hora de aguçar elas 

a prática da leitura e do mundo das histórias.  

A arte de contar histórias não é uma atividade nova, tão menos, os contadores de história. Desde a 

sociedade primitiva a história por meio da oralidade era a única maneira de transmissão de 

informações como os ensinamentos, as histórias e a cultura eram transmitidos de geração para geração 

através da fala. Ou seja, a prática da contação de histórias era comum entre as pessoas e só foi 

minimizada com o surgimento da escrita onde as informações eram então disseminadas por livros ou 

jornais, por exemplo. Atualmente, não se tem mais esse costume em especial no âmbito familiar de 

se reunir para contar história uns aos outros e isso culminou em uma diminuição do interesse pela 

leitura, em especial dos jovens (MAINARDES, 2018). 

Portanto, o papel do contador de história da educação infantil é incluir como uma atividade do plano 

de ensino, tempos para a leitura e momentos de interação através da contação de história, assim 

estimulando a criança a desenvolver o gosto pela leitura e escrita. Porém, a função do contador de 

história não é só de estimular, mas também de ter o cuidado de selecionar histórias que seja do 

entendimento da criança, os contos são as melhores opções (SOUZA, et al, 2011).  

O contador de histórias também deve possuir atribuições para que não só prenda a atenção das 

crianças, mas como também as encante para que possam gostar e querer mais. É indicado montar um 

lugar confortável e aconchegante para as crianças, tornando um momento divertido, de socialização 

e instrução, utilizando a criatividade, entonação da voz, expressões da voz, tudo para que se alcance 

o imaginário da criança, afinal contar histórias induz o acesso ao lúdico do aluno, com o intuito de 

destacar todas as vantagens desta atividade (CARDOSO, et al, 2016).     

Um contador de história não precisa ser necessariamente um professor, mas sim, uma pessoa que 

tenha a consciência que o ato de contar histórias para uma criança pode ser uma atividade no qual 

pode ser uma ação que vai fazer diferença positivamente ao longo da sua vida, como também, uma 

lembrança ruim que vai marcar essa pessoa por toda vida também, podendo até mesmo interferir no 

processo de aprendizagem do aluno. Portanto, contar histórias não é uma tarefa fácil, tão pouco 

somente pronunciar palavras, é um ato de afeto e encanto tanto para as crianças, quanto para os 

adultos. 

 

2.4. As tecnologias nas Contações de Histórias    

A tecnologia se faz presente em todos os ambientes e cada vez mais no ambiente escolar. O objetivo 

dessas tecnologias na escola é contribuir na alfabetização e no letramento das crianças. É um desafio 

para os professores, pois precisam tornar o seu ensino mais estimulante e eficaz. Alguns prazeres 

precisam ser transportados para a sala de aula através de uma utilização consciente e planejada dos 

recursos tecnológicos na contação. 
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É importante pensar que a tecnologia apresenta uma nova visão de mundo e de experiências “online’, 

o que não se resume a apenas contar histórias com outra ferramenta. Algumas das maneiras 

tecnológicas como vídeo, TV e computador, podem servir como um instrumento de apoio à exposição 

do professor. Porém, a inserção de recursos tecnológicos tende a provocar dois sentimentos entre os 

educadores: aceitação e rejeição. A proposta de equipar as unidades escolares como forma de 

melhorar a qualidade da educação, gera novos conhecimentos do que simplesmente a utilização 

desses apenas como uma modernização, como por exemplo, o velho quadro negro e do giz 

(MARTINS, et al, 2015).  

A tecnologia não muda radicalmente o ensino (SANDHOLTZ, RINGSTAFF & DWYER, In Valle, 

2007, apud, MODESTO, et al, 2010). Ela pode servir como um elemento que permite uma experiência 

aos professores e aos alunos, como usar o bom comportamento em sala de aula dos alunos, fazendo 

uma troca para utilizar algum horário do dia para assistirem algum vídeo. Com o uso da tecnologia, 

o professor poderá amplificar os estímulos em sala de aula, através de documentários, discussões 

sobre a criação de desenhos animados, filmes futuristas entre outras questões que irão provocar o 

aluno a criar, pois “os estímulos são o alimento da inteligência”. 

A relação entre a contação de histórias e a tecnologia é apenas um exemplo desse tipo de conflito 

entre o novo e o tradicional. Às vezes, é com a falta de formação específica (dos educadores) para 

aplicação das diversas ferramentas tecnológicas em sala de aula acaba por gerar um pré‐conceito em 

relação às novas tecnologias, por pensarem que apenas o contar a história seria mais aproveitado, 

porém mostrar maneiras diferentes de contar história, como levando vídeos, não deixa de ser uma 

forma aproveitável. 

Foi possível observar que, a contação de histórias tem sido praticada apenas como instrumento ou 

caminho para conduzir a uma leitura, o que já é muito bom. No entanto, ela deve ir além e ajudar as 

crianças a superar possíveis dificuldades, inclusive na formação de sua personalidade. A família e a 

escola necessitam entender que enquanto o conto diverte a criança também esclarece sobre si mesma, 

possibilitando atribuir significados a sua existência. 

No item do desenvolvimento, em algum momento deverá aparecer a metodologia, ou seja. Você 

deverá contar como se organizou a pesquisa. É qualitativa? É uma revisão de literatura? Quantos 

artigos escolheram, e por quê? Quais os critérios de sua busca, quais as plataformas? Qual o período 

das publicações na busca, o ano? Como foram construídas as análises? Quais os critérios de inclusão 

e exclusão de certos artigos? Quais descritores foram utilizados para a busca? 

3. Considerações Finais 

Concluímos, enfim, que a prática da Contação de histórias é uma aliada ao processo de ensino 

aprendizagem, por possibilitar que a criança conheça outras palavras, estimule a imaginação e 

experimente coisas do mundo exterior. Portanto, a contação de histórias não é uma simples atividade 

para passar o tempo na sala de aula, mas sim uma importante prática pedagógica que tem objetivo de 

encantar, instruir e até mesmo estimular o aluno ao mundo da leitura e escrita, quem lê consegue 

observar o mundo de outra forma, tem uma melhor interpretação sobre as situações e facilita na escrita 

também. É necessário que desde o início da sua vida acadêmica o aluno já tenha contato com práticas 

como essas e que o contador faça um bom trabalho para despertar a curiosidade e o interesse nas 

crianças. 

Outro ponto relevante é sobre a contação de histórias em casa também, os pais devem ser um auxiliar 

do professor e nada melhor que ter uma hora na rotina da criança para sentar e ter esse momento em 

família. O processo de aprendizagem não se constrói somente na escola, mas sim um trabalho em 

conjunto com a família, o aluno e os professores. 

As crianças possuem sensibilidade e uma história bem contada acentua a interação entre contador e 

ouvinte, formando um canal entre eles, facilitando então a transmissão de informações entre eles. 

Cada história faz com que as crianças se identifiquem com ela e criem laços com os personagens, é 

comum de ver crianças imitando personagens de contos por admirarem ou até mesmo se acharem 

semelhantes. 

Por fim, não restam dúvidas, que a prática de contação de história é uma ferramenta pedagógica que 

auxilia a tornar a aula criativa e divertida para as crianças, além de ser um facilitador do processo de 

aprendizagem, sendo uma aliada aos professores. A imaginação da criança precisa ser estimulada 

desde cedo para que ela amadureça como uma pessoa capaz de entender que existem diversas 
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realidades no mundo e não só a dela. Saem ganhando tantos os professores quanto os alunos e assim 

desenvolvendo pessoas criativas, críticas e capazes de aceitar a diversidade que a sociedade possui.  
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ANEXO 10- Artigo A2 
A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NA ALFABETIZAÇÃO E A INTERFERÊNCIA 

DA PANDEMIA DE FORMA REMOTA 

Resumo: Este artigo tem por objetivo investigar a importância do letramento e como a Pandemia 

interferiu nesta questão. As práticas e eventos do letramento são distintos, contudo se interligam um 

ao outro, permitindo a interpretação das “práticas e eventos do letramento escolar” e os “eventos e 

práticas do letramento social”. Na escola o letramento tem como objetivo a participação dos alunos 

no que diz respeito a leitura e escrita. Nesse período de pandemia surgiu novas formas de aplicar o 

letramento, as instituições de ensino propuseram os alunos e educadores o desafio das aulas remotas, 

disponibilizando aos alunos conteúdos em plataformas digitais. Mesmo tendo plataformas disponíveis 

aos alunos nem todos tem acesso à internet, dificultando o contato com a escola gerando assim 

aumento do abandono escolar no período de pandemia. A metodologia utilizada para as informações 

é uma revisão literária histórica. 

 

Palavras-chave: Letramento, Práticas e eventos, Pandemia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

    O termo letramento surgiu da palavra inglesa “literacy”. Da nova realidade que não basta 

somente ler e escrever, mas que é preciso corresponder as práticas sociais. (SILVA E SIVEIRA, 

2013). O letramento é atual foi usado pela primeira vez no país em 1986 por Mary Kato, e em 1995 

o termo apareceu no livro "Significado do letramento". Essa palavra surgiu para explicar e dar sentido 

a esse fenômeno de analfabetismo no Brasil. 

     Esse fenômeno propõe um novo processo para criança aprender ler e escrever, FERREIRO e 

TEBROSK (1979) contribuiu muito para a problemática sobre analfabetismo, foi então encontrado o 

termo para expressar a condição de quem está alfabetizado e domina a leitura e a escrita. É preciso 

que os educadores expandam a suas visões sobre o tema incluindo as práticas de dança, música e 

pintura, para que chegue às crianças, variadas formas de letramento e conhecimento e acesso a outras 

culturas tendo assim acesso ao conhecimento de cidadania. 

    O letramento também serve para medir o nível nacional e internacional do analfabetismo 

em diferentes lugares do país, assim possibilita evidenciar a desigualdade sobre a questão do 

letramento.   É importante essa medição para formulação de política e planejamento, para 

implementação de programas educacionais e de bem-estar social. Contudo, aparece um paradoxo de 

um lado a importância de se avaliar o letramento e de outro a falta de uma definição exata que defina 

o letramento. 

    Alguns teóricos relatam os níveis de letramento de acordo com o nível de instrução escolar, 

outros relatam que não existe um nível zero de letramento, pois somos todos letrados a partir da 

vivência em sociedade, e cada indivíduo tem sua forma de expressar o seu letramento. Ao não termos 

um método certo se conclui, que o letramento e um conjunto de fatores, práticas sociais e 

competências funcionais, não se tratando do que uma pessoa possa ter ou ser. O trabalho em questão 

se propõe mostrar através de pesquisas periódicas como os educadores têm pensado em letramento 

em tempo de Pandemia e aulas remotas. 

 

2. METODOLOGIA  

 

   O presente artigo utiliza abordagem qualitativa que segundo Richardson (2008, p. 79), é uma 

pesquisa caracterizada por não numerar ou medir unidades, ou categorias homogêneas. Portanto foi 

utilizado uma revisão de literatura através de artigos que expressavam o ideal de nosso trabalho, a 

pesquisa foi inteiramente on-line por conta da pandemia COVID-19. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

3.1.  Práticas e eventos de letramento e suas importâncias  
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    O conceito teórico do letramento exerce uma distinção entre práticas e eventos que estão 

interligados um ao outro quando, as práticas do letramento permitem a interpretação dos eventos. 

SOARES (2004) explica qual a diferença entre “eventos e práticas de letramentos escolares e eventos 

e práticas de letramentos sociais”. Desse modo, ela fala que, a escola manipula as práticas de leitura 

em relação aos meios sociais criando eventos e práticas de letramentos escolares próprios.  

    O conceito de eventos e práticas de letramentos sociais, se trata do contexto da realidade 

vivida no dia a dia como na rotina, no trabalho, na escola entre muitos outros contextos que estão 

relacionados a esse meio social, e são nesses eventos que, mostram as diferentes formas de “leitura e 

escrita”, ou seja, as diferentes práticas do letramento sendo vividas naturalmente de modo 

inconsciente.   O objetivo do letramento nas escolas é que os alunos tenham mais participação nos 

momentos que possibilitam a prática de ler e escrever para que aprendam e formem ideais na vida de 

modo ético, crítico e democrático. (ROJO 2009) 

     Para SOARES (2010), é importante que primeiramente observamos as condições sociais, 

culturais e econômicas da população, para que depois possamos criar “condições para o letramento”, 

priorizando a escolarização com o olhar mais efetivo em relação aos materiais de leitura e práticas 

pedagógicas, visando que para poder dar início as práticas de ensino tanto para jovens, crianças e 

adultos e preciso acesso a materiais para que possam ler e escrever.  

       Logo, o letramento escolar não é algo impossível de alcançar, pois quando se tem 

necessidade de se tornar letrado e tem um educador capacitado para aplicar as exigências e mudanças 

da sociedade no ramo educacional, tomando como base o método de dar oportunidade ao aluno de 

praticar seus saberes e conhecimento trazendo o resultado de superar não só seus objetivos, mas 

também o do professor. 

       Percebe-se que, e importante a valorização do letramento para a alfabetizar todo tipo de aluno 

em qualquer idade, pois eles podem aprender como o objetivo principal que possibilita a participação 

de práticas sociais por meio da leitura e escrita para aprender relações éticas, críticas e democrática e 

aplicar durante a vida, reforçando o pensamento de Magda Soares que fala “o letramento abre 

caminhos para o indivíduo estabelecer conhecimentos do mundo em que vive”.  Segundo STREET 

(2012) nesse mesmo contexto ressalta,  

[...] que o conceito de práticas de letramento é realmente uma tentativa de lidar com os eventos e com 

os padrões de atividades de letramento, mas para ligá-los a alguma coisa mais ampla de natureza 

cultural e social. E parte dessa ampliação envolve atentar para o fato de que trazemos para um evento 

de letramento conceitos, modelos sociais relativos à natureza da prática e que o fazem funcionar, 

dando-lhe significado. Não podemos apreender os modelos simplesmente sentando no muro com a 

filmadora e observando o que está acontecendo. Podemos fotografar eventos de letramento, mas não 

podemos fotografar práticas de letramento. Aqui há uma questão etnográfica. Temos que começar a 

conversar com as pessoas, a ouvi-las e a ligar sua experiência imediata de leitura e escrita a outras 

coisas que elas também façam.  

(STREET, 2012) 

   A partir das considerações do autor podemos observar uma importante causa do letramento na 

prática pedagógica principalmente na educação infantil, pois com as experiências das crianças com a 

leitura podemos associar com brincadeiras para ser atrativa nas práticas de letramento e alfabetização 

e criar uma forma de trazer contextos sociais na qual as crianças possam se expressar da melhor forma 

de maneira dinâmica. Esse método se aplica em uma das falas de STREET (2012) quando ressalta 

que, “[...] a essa concepção cultural mais ampla de modos particulares de pensar sobre a leitura e a 

escrita e de realizá-las em contexto culturais”. 

    De acordo com o conceito anterior é valido falar sobre gêneros discursivos, pois está alinhado as 

práticas discursivas e entre ler e escrever. Para as crianças, essa prática tem sido colocada como um 

alvo de interação para promover sentidos e significados atribuídos pelas crianças de modo que elas 

sejam a protagonista de sua própria história em diferentes contextos sociais.  Contudo, verificamos 

que as práticas do letramento estão/são muito presentes na maior parte da vida pedagógica de todos, 

exercendo a função de agregar conhecimento e habilidades para a leitura partindo de experiências 

compartilhadas da sociedade.    

 

3.2. As dificuldades encontradas no ensino durante a pandemia 
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    As dificuldades socioeconômicas assim como as dificuldades para enfrentar a situação 

escolar atual, foram registradas no âmbito regional. Essa última colocação foi confirmada através da 

diferença com que as aulas remotas foram assistidas, 91% dos alunos da região Sul participaram das 

aulas, enquanto na região Norte, 40% dos estudantes do ensino fundamental ficaram sem tarefas.  

    Ao todo, no mínimo 8,7 milhões de estudantes brasileiros, ficaram sem acesso às aulas 

virtuais até o mês de julho (AMORIM, 2020). Como abordado por Santos (2020), a quarentena 

sempre é um processo que envolve discriminação, pois cada grupo social lida com as dificuldades 

que surgem de formas diferentes. 

    São muitos os obstáculos enfrentados desde que a pandemia teve início, muitos especialistas 

na área da educação receiam um maior aumento do abandono escolar, regresso da aprendizagem e 

ausência de conexão com a escola, principalmente em ambientes escolares com menos estrutura, 

encontrados normalmente em regiões carentes (FERREIRA,2020). 

    Maior parte do quadro de educadores, não se acha capacitado para utilizar os meios 

tecnológicos impostos ao processo educacional durante a pandemia. Nos municípios 70% dos 

professores não praticavam nenhuma atividade online com seus alunos (DALLAGNELLO in 

KOCHHANN, 2020). 

    Muitos pais passaram a educar seus filhos em casa por conta da Pandemia, acreditando que 

o fato de ser alfabetizado já seria um fator aceitável para conduzir a alfabetização, porém como diz 

Cardoso (2007) é preciso levar a sério as divulgações feitas por especialistas, onde é pontuado que o 

ensino e a alfabetização são tarefas inteiramente para profissionais. A aprendizagem depende do 

convívio com o outro, pois ele é constituído pela linguagem e contexto social, e qualquer isolamento 

acaba sendo prejudicial para a aprendizagem (COSTA, 2020). 

 

3.3.  A educação digital  

 

    Apesar do letramento digital ser algo inovador com amplo espaço para práticas e atividades 

pedagógicas mais facilitadoras visto que no século atual o aluno já desde cedo mantém contato com 

as tecnologias digitais, tanto a escola quanto professor e aluno não possuem muitas vezes a 

experiência e os meios necessários para a realização das práticas e atividades propostas em 

plataformas virtuais como Google classroom e Moodle. 

    As dificuldades em lidar com ensino digital são apontadas não apenas por professores e alunos de 

escolas públicas, mas também universidades, que apontam dificuldades ao dar aulas para seus 

docentes em plataformas virtuais como AVA, e Moodle. Outro relato dado foi em uma pesquisa 

desenvolvida pelos professores do Estado da Paraíba e Pernambuco, no qual diz,que  “a escola pública 

não tem estrutura adequada para promover essas atividades, que são promovidas por meios digitais, 

bem como a maioria dos alunos não têm acesso a tecnologia.”  (SILVA; OLIVEIRA, 2020).  

    O acesso à tecnologia é um ponto crucial neste ensino, pois ele é a base de tudo, sem isso 

alunos ficam à deriva, sem aprendizado, perdendo o ano letivo. Os professores das escolas públicas 

também relatam sobre a falta de preparo no espaço de letramento digital, no qual não possuíram em 

sua formação pedagógica. Tanto professores quanto alunos, não se sentem preparados para nova 

forma de ensino, e em muitas vezes pouco se tem acesso á tecnologia dentro das escolas. Se professor 

e aluno, no espaço de ensino pouco usam, ou ao menos nem possuem salas de informática, com a 

chegada do ensino á distância, por meios de comunicações digitais, se torna mais difícil o acesso á 

esses meios.  

      As dificuldades são apontadas não apenas nas escolas públicas, mas também houve relatos 

de professores das universidades, dizendo sobre o abandono de vários docentes por conta da nova 

forma de ensino, cita-se a pesquisa realizada na Instituição Federal Sertão Pernambucano, no qual 

relata o seguinte: “evidenciou-se que os 06 estudantes que perderam a disciplina não possuíam 

habilidades e competência no uso de tecnologias Informacionais e digitais como a internet, o 

computador, o que impossibilitava o acesso Ao Ambiente Virtual de Aprendizagem para fazer as 

atividades.” (SOARES; SILVA; CAVALCANTE; 2017).  

    Como visto, docentes, alunos maiores de idade, com experiência apresentam dificuldades na 

hora da usar as plataformas digitais, não conseguindo muitas vezes dar sua presença em fóruns online, 

ou atividades feitas em tempo real. Apesar da nova forma de ensino, o letramento digital ser algo 

novo, com maiores possibilidades no campo de aprendizagem de crianças, jovens e adultos, ainda 
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precisa haver mais conhecimento e meios de ter como usá-la, que ela ainda permaneça ativa mesmo 

depois do período de aulas á distância.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

    Com base nas pesquisas realizadas e o aprofundando em artigos acadêmicos científicos nos 

temas envolvendo a importância do letramento na alfabetização e como aconteceu nos tempos de 

Pandemia, constatou-se que um indivíduo mesmo não sendo mais aluno ou docente, é um letrado, 

pois o letramento nada mais é que, as aprendizagens vividas no cotidiano, as experiências que cada 

indivíduo carrega, isso é uma forma de letramento. 

  Também foi possível perceber a importância do letramento nas escolas, criado há pouco tempo, 

usado em muitos países para medir o nível de analfabetismo em cada escola, é de grande importância 

para a implementação de programas sociais que ajudam a melhorarem os graus de ensino proposto 

para os alunos. Mesmo sem muitas vezes perceber, o letramento acompanha o indivíduo no seu dia a 

dia, seja no trabalho, em casa ou outro lugar, cada letramento é diferente, mas não deixa de ser 

importante.  

    Constatou-se/ verificou-se que o letramento digital, uma forma de ensino que foi 100% usada 

durante o período de pandemia, desde escolas de ensino fundamental até universidades uma maneira 

rica em possibilidades de aprendizagem, foi usada de surpresa, o que gerou dificuldades em 

professores e alunos que não possuíam o conhecimento necessário para a realização dos materiais 

disponibilizados em plataformas.  

    Há um longo caminho a ser percorrido nos meios de letramento, principalmente digital, 

porém para isso acontecer, precisa-se obter formas igualitárias de acesso a meios digitais como 

celulares, tablets, computadores entre outros, assim como preparo para usar plataformas virtuais de 

ensino. Quando tudo isso for alcançado a sociedade terá mais pessoas lidando com os meios virtuais 

e digitais, algo tão presente no século XXI, que se sucederá por um longo tempo.  
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ANEXO 11- Artigo A3 
EDUCAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM TEMPOS DE COVID-19 

Janeiro/2021 

Resumo: Este artigo objetiva analisar as práticas emergenciais de ensino remoto superior afetadas 

pela pandemia da covid-19. Diante das medidas de distanciamento social entre pessoas, e a necessária 

adaptação de ensino presencial ao formato remoto. Diante o cenário e aos dilemas que o mundo está 

enfrentando provocado pela covid-19, as ações do ensino superior são contestadas/ questionadas, 

procurando incentivo em benefícios as unidades acadêmicas na situação brasileira, para que possam 

dar seguimento em variadas ações buscando a causa da doença e seus resultados e no sistema público 

de saúde, mesmo em meio à crise sanitária relacionada a covid-19. 

1. INTRODUÇÃO 

Em todo o mundo, os sistemas educacionais foram afetados pela pandemia. No Brasil com a chegada 

da pandemia, as aulas presenciais no ensino superior acabaram por serem trocadas pelo ensino de 

modo remoto, que é trabalhado através dos meios tecnologias. O principal problema de fechar as 

portas, é que ainda não temos nenhuma ideia de quando tudo voltará ao normal, e não se sabe/ 

ninguém sabe como será a volta às aulas. Não está sendo nada fácil transformar as aulas que eram 

realizadas presencialmente, por aulas feitas através da internet, visto que, são de extrema diferença, 

pois, para muitos alunos com facilidade no aprendizado, será mais fácil, porém há alunos que tem 

dificuldade de aprendizagem, também de acesso à internet, e muitos alunos lidam com a timidez.                                             

  

A educação a distância não é mais novidade e vem sendo adotada há bastante tempo por instituições 

públicas e privadas, nos cursos de graduação e pós-graduação. É provável que estudantes mais jovens 

tenham mais facilidade de lidar com as novas tecnologias, até mais que seus próprios professores. 

Muitos, porém, talvez não tenham equipamentos adequados, embora tendo o acesso à internet e um 

lugar em casa para participar das aulas já ajude muito. Mas ainda existe a preocupação de que com a 

adoção do ensino à distância, a desigualdade no ensino superior se acentue. Muitos professores que 

não estavam hábitos a mexer em notebook e ter acesso as plataformas, enfrentaram vários obstáculos 

até conseguirem ter o controle do manuseio das aulas. 

  As disciplinas com potencial para essa substituição, devem ser definidas pela Universidade. 

Com a necessidade das aulas unicamente medidas por tecnologias, inclusive inicia-se uma corrida 

para garantir a continuidade do ensino. As aulas e atividades por meio da tecnologia trazem discussões 

conceituais entre ensino remoto e ensino a distância.  O ensino remoto é comparado com o EAD, mas 

é bem diferente como o próprio nome já diz “remoto” é temporário e, ao contrário do ensino a 

distância que já possui todo o seu planejamento tem professores treinados para a situação e disciplinas 

adequadas para o formato. Os docentes precisam se adaptar a essa nova forma de ensino, com as 

atividades online, os conteúdos e as dinâmicas que eram realizadas presencialmente agora precisam 

ser adaptadas para esse novo cenário da educação.  

 Aqui poderia ter um parágrafo que organize a pesquisa, explicando o objetivo de acordo com 

a introdução. Aqui é um momento em que prepara o leitor para o que ele vai encontrar na sequência 

do texto.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 Com o avanço da covid-19 a tecnologia de videoconferência é um meio de comunicação que 

permite que usuários conectados compartilhem recursos visuais e de áudio em tempo real. Também 

permite que usuários registrados transmitam arquivos, slides, imagens estáticas e textos através da 

plataforma utilizada como (dekstop e web). 

 De acordo com Campbell (2006), a interação entre alunos e instrutores em ambientes de 

videoconferência abriu novas oportunidades para avançar na entrega das pedagogias tradicionais. 

Muitos instrutores usam serviços de videoconferência para promover o desenvolvimento e a 

competência da solução de problemas entre os alunos e eles mesmos.  

        No entanto sistemas de videoconferências talvez não forneçam/ promovam/garantem o conjunto 

necessários de resultados de aprendizagem e uma pedagogia aprimorada para os usuários, o que 

coloca novos desafios para o ensino superior.  
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    Para os fins do estudo em questão, argumentamos que a exposição dos alunos a diferentes tipos de 

sistemas de videoconferência pode oferecer diferentes experiências e aprendizado.  Os resultados 

sugerem que as políticas atuais e as estratégias do ensino não estavam prontas para fornecer uma 

experiência de aprendizado acessível e abrangente em VCM e VCI antes do surto de covid-19.  

 VCM é “um tipo de videoconferência que oferece a um grupo de pessoas vários canais de 

comunicação para discutir e aprender sobre questões relevantes e resolver determinados problemas 

de aprendizagem”. (KHATIB E CHIZZOTTI, 2020, p. 29) Ele também fornece uma vantagem única 

para os membros da universidade, pois permite que os indivíduos acessem e participem de discussões 

ativas por meio de computadores especialmente configurados (fornecidos pela universidade) e 

sistemas que podem ser instalados e usados. 

        VCI é “um tipo de videoconferência que requer configurações ambientais fixas e configuração 

avançada para manter a interação entre instrutor e alunos” (KHATIB E CHIZZOTTI, 2020, p. 30). 

Esse tipo de serviço oferece suporte e interação um-para-muitos, onde os instrutores ministram seus 

cursos para os alunos em tempo real. É adequado para realização de aulas e treinamentos em locais 

distantes. As reuniões apoiadas pelo VCI geralmente são auxiliadas por elementos multimídia para 

facilitar o aprendizado e o ensino da matéria.  

  Em nosso país, as alterações e tentativas de adequação ao ensino remoto despertaram/ 

implicaram diversas problemáticas, entre elas a falta de suporte psicológico aos professores, a baixa 

qualidade do ensino por falta de planejamento das atividades digitais, a sobrecarga sobre os 

professores, por aumento de trabalho, descontentamento dos estudantes e o acesso limitado ou 

inexistente as tecnologias necessárias. Em mais de 150 países a pandemia produziu fechamento 

generalizado de instituições de ensino, como escolas, faculdades e universidades. Isso se deu por 

conta de estudos científicos de que a pandemia se prorrogaria para 90 dias, o que até então se pensava 

que seria uma interrupção de dias se estendeu bem mais que as orientações imediatas.  

 Em 2009 quando o Brasil enfrentou a epidemia de H1N1, o conselho nacional de educação 

(CNE) adotou medidas de enfrentamento quanto emergência a saúde pública. Este parecer foi o ponto 

de partida para orientações no contexto da pandemia de covid-19. 

 Para Sathler (2020) o modelo do ensino proposto durante a pandemia da covid-19 é o ensino 

a distância emergencial de má qualidade, cujos preceitos importantes foram suprimidos". A carga 

horária que é proposta no modelo remoto ela não consegue suprir a carga que seria realizada 

presencialmente e é inferior também a do cenário da educação a distância.  

    Em algumas Universidades privadas a substituição das aulas ocorreu de forma muito rápida, com 

todas as disciplinas teóricas sendo substituídas pelo novo formato pautado na tecnologia. Algumas 

aulas eram disponibilizadas através de vídeos nas plataformas digitais. O caminho tomado pelas 

instituições foi a substituição das aulas presenciais por atividades on-line de uma hora para a outra. 

em alguns casos sem a devida preparação dos professores a lidar com os recursos tecnológicos, ou 

com as aulas on-line.  

 Esse modelo não interativo foi muito criticado pelos estudantes por não haver interações com 

o professor, sendo logo substituído por um formato em tempo real no qual os alunos com acesso 

podem interagir mais. 

 No que se refere a formação para o uso adequado de ferramentas tecnológicas para as aulas, 

os docentes foram orientados por tutoriais online e no melhor cenário Universidades criaram um 

grupo de apoio aos docentes e discentes.  

        Se a IES tivesse planejado adaptar a oferta das atividades presenciais algo mais próximo do que 

é realizado na modalidade EAD, ainda com todas as possíveis limitações que isso implicaria, seria 

possível sustentar a ideia de manutenção, em algum grau, da qualidade do ensino. 

 As experiências em locais com menor acessibilidade digital e maior desigualdade social, nos 

quais as políticas públicas não fornecem amparo a população, configuram desafios que devem ser 

levados em consideração para que sejam feitas adaptações no sistema de ensino neste momento. O 

ensino remoto exige observações importantes como: o acesso aos estudantes as aulas e a capacitação 

de professores para lidarem as plataformas online. Mesmo com esforços para a continuidade de ensino 

no formato remoto, não garante a qualidade. 

Todos estão passando por um desafio e tanto. Apesar de todas as dificuldades encontradas muitas 

instituições estão cedendo empréstimos de notebook, chips com internet e até mesmo, bolsas de 
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auxílio e alimentação, para aqueles que realmente necessitam, tudo para auxiliar os seus alunos a não 

desistirem nesse momento tão difícil, que todos estamos enfrentando. 

 O Brasil tem sido Globalmente atingido pela crise econômica, pela intervenção do governo 

federal na estruturação de providencia e demanda a pandemia. Diante ao manifesto, secretarias 

estaduais e municipais de educação em conjunto com representantes da sociedade civil (Movimento 

todos pela educação) propõem um? destino de aulas remotas on-line. 

 Quais reflexões a pensar, quais os procedimento e repercussões em relação a educação aos 

docentes, e a busca eficácia no ensino superior, na graduação como na pós-graduação, no entanto o 

que caberia sendo produtivo nas universidades em tempos de covid-19, visto que as aulas estão 

suspensas. 

 No mesmo período os docentes passam a ser pressionados a condicionarem procedimentos 

de teletrabalho em benefício de uma normalidade que encontra-se equivocada, por acharmos que por 

estarmos em casa, obteremos mais tempo para tornarem-se mais uteis, para escrever, elaborar artigos 

científicos e também mergulharmos a produção cientifica, pelo contrário, cabe salientar que esses 

trabalhos em exagero podem afetar nossa saúde mental e dos responsáveis dentre a educação. 

 Perante as incertezas com relações aos direcionamentos políticos institucionais e a 

disponibilidade do ensino remoto e o acesso para essa modalidade de ensino, a qual está sendo 

demonstrada em caráter emergencial, os docentes apresentam alta carga de trabalho e produção, nos 

quais o tempo de cuidar da saúde de si mesmo e da sociedade deixa a desejar, pelas necessidades e 

elaboração dos resultados. 

 É imediato que neste instante carecemos de vacina, remédios e de relações a pandemia que 

vem infestando o planeta, consigamos perceber que o trabalho científico estabelece tempo, atenção e 

dedicação. 

 Ferreira (2020) destaca que as iniciativas adotadas pelas universidades públicas acabam por 

reforçar” o compromisso das universidades no enfrentamento da covid-19, oferecendo o que de 

melhor se produz no espaço acadêmico, mesmo diante a crise financeira que vem assolando as 

universidades”. Se por um todo as universidades buscam encontrar soluções para a doença, por outro 

presencia-se uma intensificação do trabalho docente, uma vez que estes profissionais são compelidos 

a manterem suas atividades elaborais pré pandemia ou até são pressionadas a oferecerem atividades 

de ensino e extensão a distância, em uma clara tentativa de aprofundar o trabalho docente, quando a 

preocupação é a vida e a manutenção da saúde física e mental. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Universidades, e departamentos acadêmicos e cursos universitários precisaram se adequar 

para reduzir danos pedagógicos e riscos à saúde pública, garantindo a manutenção de uma educação 

superior de qualidade e segura. Compete as instituições decisões que orientem os professores onde 

possam decidir forma de conduzir suas disciplinas, ajustes necessários, adequações, orientações aos 

professores e alunos para que dentro das limitações tenham condições viáveis e seguras de trabalho e 

pedagógicas para ambos. 
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ANEXO 12 - Autoavaliação dos acadêmicos- fechamento do curso 
Questão Você considera que as propostas de leitura e escrita na disciplina, contribuíram e 

agregaram à sua atual concepção sobre escrita acadêmica? Como se sente hoje em 

relação à escrita e práticas acadêmicas? 

 

1.  

 

Sim. As propostas de leitura e escrita na disciplina agregaram e contribuíram muito para o 

meu aprendizado. Me ajudou a fazer os trabalhos com mais qualidade não só desta 

disciplina como das outras também. Sei que tenho que melhorar muito em relação a escrita, 

mas estou satisfeita consegui fazer todos os trabalhos e os resultados foram bons.  

 

2.  Contribuíram e muito, tive a oportunidade de aprender e tirar as dúvidas sobre os diferentes 

tipos de escritas e formatações, entendi como funciona o fichamento, resenha crítica e 

resumo, dúvidas que já me acompanhavam há algum tempo. O desafio de escrita de um 

artigo científico foi grande, ainda mais em grupo, mas com as dicas e feedbacks foi um 

trabalho muito interessante de realizar, hoje é com orgulho que posso dizer que já tive essa 

experiência logo no primeiro semestre.  

Me sinto mais preparada para escrever os trabalhos das demais disciplinas com qualidade 

e com a formatação correta, além de ter criado técnicas para realizar as leituras de uma 

forma mais dinâmica seguindo as dicas e orientações apresentadas durante o decorrer da 

disciplina.  

Aulas muito bem elaboradas pelas professoras, o auxílio da monitora nos primeiros 

trabalhos avaliativos escritos foi de grande ajuda. Só tenho a agradecer a oportunidade de 

ter cursado essa disciplina. 

 

3.  considero sim, a leitura e a escrita fazem com que entendemos mais o que estamos 

estudando, entender histórias que estamos lendo e isso pelo menos comigo vou criando 

experiencia. 

 

4.  Sim, todo o material e auxílio que tive durante todo a semestre me ajudaram muito no 

avanço. É melhor rendimento na escrita. Fico muito grata por ter tido está oportunidades, 

sei que poderia ter me empenhado mais para um melhor rendimento, mas, mesmo assim 

me sinto muito mais preparada. 

 

5.  Considero que foram construídas as experiências nesta disciplina, e me ajudaram bastante 

na escrita acadêmica desenvolvi bastante na escrita e tenho certeza de que vou aprender 

muito mais no decorrer da disciplina. 

 

6.  Sim. Com mais informações acerca desse assunto. 

 

7.  Com toda certeza toda proposta que foi dada a nossa turma a meu ver agregou em 100% 

todo meu conceito tanto para leitura quanto para escrita, sendo que sempre gostei de ambos 

mas tenho minhas limitações e partindo dos trabalhos propostos consegui sanar grande 

parte. Acredito que encerro o semestre de maneira mais preparada para todas as escritas 

que virão dentro do curso. 

 

8.  Sim com certeza contribuíram e muito, hoje me sinto um pouquinho melhor porque está 

sendo desafiador por ser tudo totalmente novo para mim, mas estou melhorando e vou 
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melhorar cada vez mais, quanto a professora só tenho a agradecer por ser tão paciente, 

generosa nas explicações, amei. 

Sei que tenho que melhorar muito, mas sei também que vou me esforçar e vou conseguir, 

que mais tarde vou pensar não era tão difícil como imaginei.  

9.  Com certeza sim. Cheguei na graduação sem nunca tu ter lido um artigo científico. Através 

das propostas de leitura tem sido mais fácil de entender os artigos científicos. 

 

10.  Foi maravilhoso todos os aprendizados da disciplina com certeza já estou mais preparada 

para as próximas escritas. 

 

11.  Sim, pois com elas pude aprimorar a minha metodologia de escrita vinda do ensino médio 

e os ensinamentos da faculdade tiveram grande importância para este crescimento, e tenho 

muito a aprender ainda, com isso me sinto um pouco mais segura na escrita e na leitura do 

que no início do semestre. 

 

12.  Sim para mim foi de extrema importância todas as contribuições durante as aulas realizadas 

e hoje posso dizer que meu aproveitamento dessa disciplina foi de 90% com aprendizados 

e ensinamentos, sei que minha escrita hoje está bem melhor que quando iniciei com as 

resenhas, gostaria muito de agradecer as professoras por estar sempre conosco nos 

auxiliando sempre que foi preciso. 

 

13.  Considero sim. Pois foram propostas onde pude praticar e me sentir mais segura na hora 

de realizá-las em outras disciplinas. 

Hoje me sinto, como disse acima, mais segura e percebo que tenho domínio das práticas e 

escritas acadêmicas 

 

14.  Contribuíram muito, aprendemos a elaborar melhor as tarefas e futuramente também, a 

escrever algo mais corretamente. Acho que aprendi bastante e estou disposta a evoluir mais 

sempre. 

 

15.  Sim, contribuíram muito para a minha formação, hoje me sinto mais preparada para 

escrever os trabalhos propostos 

 

16.  Com certeza me sinto capaz de desenvolver as escritas com confiança sabendo que o 

aprendizado é constante até mesmo porque o caminho é novo e o novo me assusta, porém 

me atrai. 

 

17.  Agregaram sim e hoje minha concepção sobre a escrita que é de grande importância para 

minha construção profissional. Ainda acho que tenho muitas coisas a melhorar, mas já me 

sinto mais confiante para escrever de forma acadêmica 

 

18.  Com certeza, todas as leituras oferecidas na disciplina me ajudaram a ter um conhecimento 

de textos acadêmicos que desconhecia quando entrei no curso de pedagogia, hoje me sinto 

mais pronta na hora de ler um artigo acadêmico ou outro texto envolta da educação, porque 

já tenho um certo conhecimento, ainda pouco, mas já me sinto mais confiante na hora de 

leitura.  

 

19.     Agregara muito através dos textos lidos muito aprendizado e depois pôr em tudo que foi 

aprendido. 
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 Hoje a minha percepção sobrea escrita acadêmica é bem diferente do que no começo da 

disciplina porque eu achava que seria algo muito, mas muito difícil de ser aprendida, mas 

no decorrer acabei percebendo que com uma boa explicação e praticar é possível. 

 

20.  Contribuíram muito e foi de grande aprendizado, mas sei que preciso melhorar muito a 

escrita e praticar mais a leitura para que eu possa ter um melhor desenvolvimento. 

21.  Foram efetivas em suas propostas, sendo de grande auxílio para os participantes, que se 

propuseram a interagir e buscar mais além das aulas. Agradeço aos professores envolvidos, 

por terem permitido uma abrangência nos temas abordados. 

 

22.  Sim, contribuíram e muito as propostas de leitura e escrita para meu conhecimento, hoje já 

me sinto mais segura para exercitar a escrita, embora tenha muito a aprender. 

 

23.  Em relação às propostas de leitura, ajudaram e foi de maior importância para minha atuação 

acadêmica, pois me ajudaram e contribuíram para meu conhecimento e meu repertório 

sociocultural. A leitura me ajudou muito não só na vida acadêmica, mas sim na vida e com 

a argumentação e escrita, pois antes não tinha muito esse hábito. 

 

24.  Sim, considero, pois os textos que não eram de fácil entendimento a mediadora discutiam, 

dava dicas de como fazer as leituras, e quanto as escritas, sempre éramos incentivados a 

fazer melhor, sempre darmos o nosso melhor. Me sinto mais segura para a escrita 

acadêmica, parece que está mais fácil agora.  

 

25.  Sim, me sinto mais confiante porque as propostas foram de base e aprendizagem muito 

grandes fazendo com que eu tire dúvidas e coloque em prática meu aprendizado 

 

26.  Achei as propostas de grande importância, pois fizeram com que procurássemos assuntos 

bem diferentes. 

 

27.  Melhor após o começo do curso fui aprendendo ainda estou aprendendo não está 100%, 

mas está bem melhor  

 

 

 


