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RESUMO 

O presente estudo objetivou descrever e analisar as práticas de escrita 
desenvolvidas na formação inicial, do curso de Pedagogia da Universidade Federal 
de Pernambuco, buscando compreender como este espaço de formação vem 
favorecendo o desenvolvimento da escrita ao longo da graduação. A amostra foi 
composta por 14 discentes que estavam cursando a disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso II - TCCII (manhã, tarde e noite), no segundo semestre do ano 
de 2007. Os dados foram coletados através de um questionário, aplicado 
coletivamente, e de uma entrevista semi-estruturada, realizada individualmente. 
Cada entrevista foi gravada e, posteriormente, transcrita para a análise dos dados. 
Esses dados foram analisados tendo como referência a análise de conteúdo das 
respostas. As verbalizações dos participantes sugerem que os mesmos reconhecem 
o progresso alcançado em suas produções textuais no decorrer da formação inicial, 
assim como o importante papel que a escrita representa para o exercício da 
docência. Diante das dificuldades ainda existentes quanto ao uso da escrita, os 
discentes citam, como as principais responsáveis pela não superação de suas 
deficiências, a pouca diversidade dos gêneros textuais trabalhados e a conduta dos 
professores, muitas vezes caracterizada pela pouca valorização à reflexão do aluno, 
ausência de devolutiva e correções em suas produções textuais.  A realização do 
artigo científico foi considerada uma vivência enriquecedora, pelo fato da assistência 
exclusiva de um professor (orientador), destinado a orientar o aluno durante o 
percurso de construção do trabalho de concluso de curso (TCC), auxiliando-o tanto 
na busca do material teórico quanto na superação de suas dificuldades em relação à 
escrita. Os resultados sinalizaram que, embora a formação inicial contribua para o 
desenvolvimento da escrita de seus alunos, ainda necessita favorecer a inserção 
dos alunos no universo das práticas letradas de leitura e produção de textos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: práticas de escrita, formação inicial de professores, produção 
de texto, artigo científico, escrita acadêmica. 

 



 

 

ABSTRACT 
The present research has objectified describing and analyzing the practices of writing 
developed in the initial formation of the pedagogy course at UFPE, trying to 
understand how this formation space has been promoting the development of writing 
during the graduation. The research is composed to 14 students that were taking the 
subject of TCCII (morning, afternoon and evening), on the second semester of 2007. 
The data were collected by a questionnaire, applied collectively, and by an interview 
semi-structured, applied individually. Each one of the interviews were recorded and 
later transcribed to analyze the data. These data were analyzed using the questions 
as reference. The participant’s verbalizations suggest that they know the progress 
reached in their textual productions during the initial formation, besides the 
importance that writing represents to the teaching exercise. Since there is still a 
difficulty of writing, the students cite the teacher’s conduct and the little diversity in 
the use of the different types of writing as the causes of the non-improvement on 
their skills. The realization of the scientific article was considered an important 
experience, because of the exclusive assistance of a teacher to orientate the student 
during the process of TCC construction, helping since the material research until the 
improvement of the writing skills. The results show that, although the initial formation 
contributes to the development of your student’s writing, it’s necessary improve the 
student’s evolvement in the textual production and the reading universes.  
 
KEY-WORDS: writing practices, initial formation of the teachers, textual production, 
scientific articles, academic writing. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
  

Como é que se escreve? Que é que se diz? 
 É como dizer? E como é que se começa?  
E que é que se faz com o papel em branco  

nos defrontando tranqüilo? Sei que a resposta,  
por mais que intrigues, é única: escrevendo. 

Clarice Lispector 
 

 

As duas últimas décadas do século passado foram marcadas por 

transformações ocorridas na sociedade moderna que se tornava cada vez mais 

grafocêntrica ou letrada. Sendo assim, observou-se uma transformação na maneira 

de se compreender a leitura e a escrita, e a formação do professor começou a 

ganhar espaço nos debates e nas pesquisas educacionais, tendo em vista a 

melhoria na qualidade da escolarização brasileira. 

É neste cenário, caracterizado por reformas educacionais que buscam 

conquistar uma educação de mais qualidade, principalmente no que diz respeito à 

inserção do indivíduo no universo das práticas letradas, que buscamos descrever e 

analisar as práticas e os eventos de letramento desenvolvidos na formação inicial da 

UFPE. Ao procurarmos compreender como este espaço de formação vem 

favorecendo o desenvolvimento da escrita, pretendemos também identificar as 

demandas de produção textual solicitadas aos alunos que visam favorecer a 

aquisição das competências relacionadas ao ato de escrever, bem como, conhecer 

as condições de produção escrita do artigo científico, que se caracteriza como uma 

exigência do componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso – TCC” para 

finalização da formação inicial dos futuros professores. 

O interesse pela escrita na formação inicial, como objeto de estudo, surgiu 

primeiramente na graduação como estudante e, mais tarde, como professora das 

séries iniciais do ensino fundamental e do ensino superior. Nesses diferentes 

espaços formativos pude perceber as queixas dos alunos quanto à habilidade de 

dialogar com os textos lidos, de interpretar e expor idéias, de construir um texto 

coeso através da produção escrita e, principalmente, na dificuldade para escrever 

nos momentos de discorrer sobre um assunto. No entanto, quando a escrita era 

solicitada em situações cotidianas, fora do âmbito escolar, os depoimentos 
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destacavam uma certa desenvoltura ao escrever, momentos esses em que podiam 

expressar-se livremente sem estarem submetidos à avaliação. 

No decorrer dessa trajetória profissional, pude formular algumas questões: 

como o curso de Pedagogia vem favorecendo o uso da escrita aos alunos nas 

diferentes disciplinas curriculares? Sendo os alunos futuros professores, que 

desempenharão o importante papel de mediador do processo de aquisição da língua 

escrita de seus alunos, como a formação inicial vem preparando-os para o ensino da 

leitura e da escrita? Como as práticas de escrita desenvolvidas ao longo do curso 

vêm promovendo o uso mais efetivo desta habilidade aos discentes? 

A partir destas questões desenvolvi, durante a especialização2, um estudo 

preliminar no curso de Pedagogia da Universidade Católica de Pernambuco, com o 

objetivo de conhecer como a formação inicial vem potencializando a escrita dos 

alunos. A análise dos dados, baseada nos relatos orais dos discentes, aponta de 

modo geral que a formação inicial não estava propiciando o desenvolvimento da 

escrita de maneira efetiva. As demandas de produções textuais praticadas no curso 

cumpriam uma finalidade meramente acadêmica, ou seja, os alunos escreviam 

resenhas, resumos e textos, trabalhos de seminários com objetivo de apresentá-las 

ao professor que aferia uma nota/conceito. Parece-nos que esse resultado revela 

um fato bastante preocupante por estarmos nos referindo à formação de futuros 

professores e pela importância do papel que este profissional desempenha no 

desenvolvimento da escrita de seus alunos. Na sala de aula, o professor deveria ser 

o profissional responsável por possibilitar a vivência em eventos de letramento mais 

significativos e prazerosos para os alunos, favorecendo o uso da escrita. Porém, 

partindo do pressuposto de que a sua atuação profissional está diretamente 

relacionada ao conjunto das experiências de escrita vivenciadas durante a trajetória 

escolar, no cotidiano e na formação acadêmica (LINS E SILVA, 2004), como podem 

os professores promover situações efetivas de produção escrita aos alunos se eles 

próprios foram expostos a práticas precárias de escrita na escola e na graduação? 

Tamboril (2005) afirma que as pesquisas dedicadas às memórias dos 

docentes, como objeto de reflexão sobre o ensino da escrita na escola, apontam que 

muitas das dificuldades registradas pelos professores são decorrentes das práticas 

                                                
2 Curso de Especialização em Educação Infantil promovido pela Universidade Católica de 

Pernambuco, com monografia intitulada “A importância da formação inicial no desenvolvimento da 
escrita de futuros professores” sob a orientação da Profa. Maria Emília Lins e Silva. 
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vivenciadas em sua trajetória escolar e acadêmica, na posição de aluno, 

enfatizando, assim, a importância da formação inicial para o desenvolvimento das 

competências necessárias para uma prática profissional eficiente. 

A formação inicial tem sido tema presente nos debates educacionais devido à 

sua importância, não apenas no sentido de ser responsável pela formação 

profissional do professor, mas também por ser considerada um dos principais meios 

de se alcançar uma educação escolar de qualidade. Porém, no contexto atual da 

graduação, não são raras as insatisfações referentes ao despreparo dos alunos que 

ingressam no ensino superior em relação às suas práticas de escrita. E, por 

acreditarmos que o docente serve como referência para os seus alunos, inclusive 

como leitores e escritores, consideramos esta realidade ainda mais grave quando 

estes alunos ingressam nos cursos de formação de professores. 

Quanto à importância que a formação inicial representa para a formação do 

professor, Gonçalves (2001) afirma que o indivíduo ao ingressar na graduação traz 

as experiências adquiridas em sua trajetória escolar, na posição de aluno, que 

constituem conhecimentos que merecem ser questionados e reelaborados. De 

acordo com Feinman-Nemser e Buchmann, 1987 (apud Geraldi e orgs., 2001, pg. 

108), 

 
o processo de aprender a ensinar começa muito antes dos alunos 
freqüentarem os cursos de formação de professores: por isso, 
temos de ter em conta as idéias anteriores e as regras que os 
alunos aliam à experiência e devemos ajudá-los a exteriorizá-las e 
a elaborá-las segundo concepções mais apropriadas. 

 

Seguindo esta mesma linha de pensamento, Tardif (2002, p. 260) afirma que 

 
[...] boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre 
os papéis do professor e sobre como ensinar, provém de sua 
própria história de vida, e sobretudo de sua história de vida 
escolar. [...] os alunos passam pelos cursos de formação de 
professores sem modificar suas crenças anteriores sobre o ensino. 
E, quando começam a trabalhar como professores, são 
principalmente essas crenças que eles reativam para solucionar 
seus problemas profissionais. 

 

Para o autor, esses saberes adquiridos na fase escolar transformam-se em 

crenças e permanecem ao longo da trajetória profissional do professor. Neste 

sentido, a formação inicial exerce um importante papel para que estas crenças 



 

 

15 

possam ser ressignificadas e a competência escritora estimulada, na medida em que 

propõe maiores oportunidades dos alunos vivenciarem situações diversificadas de 

leitura e escrita, reconstruírem hábitos de leitura e escrita e aprender a aprender.  

Soares (2003), em sua pesquisa sobre a prática docente iniciante, retrata a 

insatisfação de professores recém-formados com os cursos de graduação. Em seus 

depoimentos, eles expõem as dificuldades que enfrentam ao se depararem com o 

cotidiano escolar e a lacuna que surge entre os conteúdos adquiridos na formação e 

aqueles que são essenciais para a atuação profissional, tornando-se mais evidente, 

ainda, a dificuldade da graduação em preparar esse profissional para enfrentar a 

complexidade do processo educativo. Esta realidade se opõe ao que é defendido 

por esta autora, ao conceituar a formação inicial como um espaço responsável pela 

construção de competências no desempenho do professor e ponto de partida para a 

sua trajetória profissional, devendo, portanto, ter como ponto de referência a 

conexão com a escola e contribuir para uma maior aproximação formação-ação 

docente. 

Imagina-se que esta dificuldade da graduação em favorecer essa maior 

aproximação entre os espaços da formação e o da prática docente justifica-se pela 

forma como alguns cursos de Pedagogia ainda estão estruturados. De acordo com a 

organização curricular destes cursos, o ensino das disciplinas de conteúdos 

específicos é ministrado primeiramente e a parte prática do curso é realizada apenas 

no final deste, quando a maioria dos conteúdos teóricos já foi estudada. Esta 

formulação da graduação está baseada na concepção de que, a partir do 

conhecimento da parte teórica, o aluno consegue melhor apreender as 

estratégias/procedimentos do cotidiano escolar e desempenhar a sua função 

profissional com mais competência. 

No entanto, esta concepção formativa, que reserva para o final do curso a 

convivência do aluno com o ambiente profissional, evidenciando a dicotomia entre 

teoria e prática, parece equivocada por duas razões principais. Primeiramente, pelo 

fato de que existem situações singulares na prática escolar, que requerem reflexões 

e soluções específicas e adequadas para cada uma, que não podem ser 

contempladas pelas disciplinas teóricas e deixam lacunas na formação do futuro 

profissional. Em segundo lugar, porque a vivência do aluno no contexto escolar 

durante o curso pode antecipar possíveis dificuldades do professor em formação, 
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além de integrar os conhecimentos adquiridos na graduação com os adquiridos na 

prática. 

Soares (2003) afirma que a nova competência pedagógica se origina na 

própria prática, no movimento dialético ação-reflexão-ação. Nesse sentido, segundo 

Santos (2001), é essencial que a formação inicial garanta, ao futuro professor, a 

fundamentação teórica dos conteúdos necessários à sua formação profissional; 

porém, é de igual importância que nela exista um espaço para a reflexão sobre a 

prática do professor e as diferentes estratégias de intervenção que existem no 

ensino, que considere os saberes construídos por ele, suas dúvidas e dificuldades. 

Para a autora, o futuro professor não recebe “um modelo ou receita para trabalhar” 

(2001, p. 32), mas aprende a refletir sobre a própria prática e torna-se um 

profissional mais autônomo. 

De acordo com o que foi exposto, parece interessante que os alunos da 

graduação, além de vivenciar uma formação mais reflexiva, sejam expostos ao 

cotidiano escolar no início da formação. A possibilidade de vivenciar as situações de 

sala de aula na escola desde o princípio do curso oportuniza as discussões, os 

questionamentos e avaliações no decorrer deste, acerca das experiências vividas; 

permite o confronto entre a teoria e a prática desenvolvendo a prática reflexiva; e 

torna a aprendizagem mais significativa.  

Embora se reconheça não ser possível que a formação inicial contemple 

todas as necessidades que a profissão de professor exige, devido à singularidade 

das situações próprias do cotidiano escolar, é necessário que a sua estrutura seja 

revista, assim como a sua concepção de profissional que pretende formar. 

Diante dos fatos mencionados, nas últimas décadas surgiram inúmeras 

discussões em torno da formação de professores com o propósito de promover uma 

reordenação curricular estrutural na graduação, a fim de construir uma política de 

ensino mais favorável à formação profissional. Entre os pontos mais relevantes 

desta reforma, estão: propiciar uma maior aproximação entre teoria e prática; 

contemplar conteúdos que preparem o aluno para a realidade educacional das 

escolas; e despertar, no futuro professor, a necessidade de uma postura mais 

reflexiva sobre o que se faz, através da realização de pesquisas e de uma prática 

profissional mais consciente (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2000, 2006). 

Favorecer a formação deste novo perfil de profissional – professor-

pesquisador – representa um importante papel, no momento atual, em que o ensino 
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superior vem enfrentando problemas curriculares e pedagógicos. Pois, apenas 

através de profissionais reflexivos e que se dediquem à investigação é que as 

práticas educacionais vigentes podem ser repensadas e ressignificadas. 

Entre os cursos de Pedagogia que se propuseram a adotar este novo perfil de 

curso, que busca a construção de uma formação que supere os problemas 

detectados e que favoreça a formação reflexiva e atuante do professor, está o curso 

de Pedagogia da UFPE. 

O curso de Pedagogia da UFPE passou por uma reforma curricular parcial, 

aprovada em 2000 e implementada em 2001.1. Sua reordenação curricular foi 

inspirada no documento "A prática de ensino como eixo estruturador da formação 

docente", apresentada por Santiago e Batista Neto (2000), e norteada pelos 

seguintes princípios: 

 

[1] a centralidade na formação profissional e na formação 
profissional do docente, situa a Prática do Ensino como um 
componente curricular com a função de introduzir o professor/a em 
formação na temática educação e trabalho como campo profissional, 
categoria teórica e exercício de uma profissão; [2] a aproximação 
entre os espaços de formação e de exercício profissional, tem como 
referência teórica os saberes profissionais tanto numa perspectiva 
de análise institucional e das práticas pedagógicas como pelo uso 
desses conteúdos na formação inicial e continuada dos professores; 
[3] a Prática de Ensino como processo de investigação pedagógica, 
procura afirmar a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa 
fomentando uma formação profissional pautada nos processos de 
construção do conhecimento pela apropriação dos problemas da 
profissão (2000, s/n). 

 

De acordo com o princípio de favorecer “a aproximação entre os espaços de 

formação e de exercício profissional”, o Estágio Supervisionado foi instituído a partir 

do terceiro período, sob a forma de Prática de Ensino, e deve permear todo o 

processo de formação inicial. 

A Prática de Ensino foi inserida no currículo do curso através das disciplinas 

Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

como um componente curricular centralizado na formação profissional do docente, 

com o intuito de possibilitar, aos futuros professores, a reflexão da prática 

profissional durante as discussões realizadas na graduação e nos momentos de 

estágio em que o aluno está inserido no ambiente escolar. 
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As PPPs estão estruturadas em formato de ciclos com a finalidade de inserir o 

aluno no ambiente da prática profissional para que ele conheça a instituição em sua 

globalidade (ciclo I), as intervenções pedagógicas na escola e as relações no interior 

da sala de aula (ciclo II), além de possibilitar que o futuro professor planeje e 

vivencie situações de intervenção pedagógica, preparadas previamente sob 

orientação dos professores responsáveis pela disciplina (ciclo III). 

O quarto e último ciclo é o momento síntese da Prática de Ensino, 

materializado como trabalho de final de curso. As TCCs foram instituídas no 

currículo da graduação como um ciclo de orientação e produção do conhecimento 

científico, com o objetivo de sistematizar os conteúdos vivenciados tanto no espaço 

da formação quanto no contexto escolar. A pesquisa realizada no decorrer do ciclo 

IV é desenvolvida “nos diferentes campos do saber escolar e sobre os diferentes 

objetos de ensino e modalidades” (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2000), ficando a 

critério dos alunos a escolha da temática. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é apresentado na forma de artigo 

científico como resultado da formação de professor.  

O meu interesse pela pesquisa das práticas de escrita realizadas neste novo 

perfil da formação inicial do curso de Pedagogia da UFPE surgiu quando, tomando 

como parâmetro os resultados da pesquisa desenvolvida em minha especialização e 

o modelo dominante em que a formação de professores estava estruturada, percebi 

que as demandas de escrita, realizadas dentro de um contexto significativo 

(mencionado anteriormente), poderiam oferecer um olhar ampliado sobre a 

compreensão das práticas de escrita na formação inicial. 

O nosso desejo de conhecer o caminho percorrido pelas produções textuais 

cotidianas até a construção do artigo científico, num cenário de formação de 

professores que apresenta uma perspectiva de novas práticas de escrita, nos leva 

às seguintes questões: 

• Quais as demandas de escrita desenvolvidas no decorrer da formação 

inicial? 

• As propostas de escrita, dentro da nova configuração curricular do Curso 

de Pedagogia da UFPE, vêm favorecendo o desenvolvimento autônomo 

dessa habilidade?  

• Quais as produções escritas solicitadas na graduação servem como 

instrumento de reflexão da prática profissional? 
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• Quais as condições de produção que auxiliam e/ou dificultam no processo 

da construção escrita do artigo científico? 

• Como os alunos percebem a contribuição da iniciação científica para o 

desenvolvimento da escrita? 

• Qual a importância de se formar professores “escritores” para a prática 

docente, na opinião dos alunos? 

Realizar um estudo sobre as práticas de escrita no contexto atual da 

formação docente da UFPE parece relevante do ponto de vista acadêmico por, além 

de abordar a modalidade escrita desenvolvida na graduação, analisa estas práticas 

em um novo perfil de curso, implantado recentemente e, por isso, ainda pouco 

analisado. 

O primeiro capítulo apresenta, inicialmente, uma discussão sobre letramento, 

conceituação de linguagem e gêneros textuais e depois dedica-se à discussão sobre 

o lugar que a escrita ocupa na formação inicial, por constituírem elementos 

necessários para o embasamento teórico da pesquisa. 

No segundo capítulo está descrito o percurso metodológico construído para o 

estudo do objeto da pesquisa: a justificativa para a escolha da temática, o grupo de 

alunos e os critérios de sua seleção, a realização da coleta de dados, a 

categorização e a análise dos dados. 

A discussão sobre os dados coletados nos relatos dos futuros professores 

acerca das práticas de escrita realizadas na formação inicial, está organizada no 

terceiro capítulo, subdividida em dois blocos. O primeiro bloco apresenta as 

produções textuais cotidianas realizadas no decorrer do curso e, o segundo, destina-

se à escrita do trabalho de conclusão de curso, apresentado na forma de artigo 

científico. 

Finalmente, na quarta parte, tecemos algumas considerações a respeito do 

que a pesquisa mostrou em relação às práticas e aos eventos do letramento 

desenvolvidos num contexto da formação inicial no curso de Pedagogia da UFPE. 

Através desta pesquisa, buscamos trazer contribuições referentes ao 

estabelecimento de novas propostas de escrita na formação inicial a fim de que os 

futuros professores se tornem mais proficientes no uso desta habilidade e 

promovam, em sua prática pedagógica, atos de escrita mais significativos e mais 

próximos da prática social de escrita. 
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II. Abordagem Teórica 
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Capítulo 1 
 
 

Letramento: as práticas de escrita 

 

Escrever é uma salvação. Salva a alma presa,  
salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia  
que se vive e que nunca se entende a menos  

que se escreva. Escrever é procurar entender, 
 é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir  

até o último fim o sentimento que permaneceria 
 apenas vago e sufocador. Escrever é também  

abençoar uma vida que não foi abençoada. 
Clarice Lispector 

 

 

Nas duas últimas décadas do século passado, o termo letramento começou a 

veicular no cenário educacional brasileiro. Considera-se que os estudos sobre 

letramento surgiram quando a escrita passou a ser introduzida/exigida nas 

sociedades industrializadas de forma mais significativa, transformando as relações 

entre os indivíduos e o meio em que viviam (KLEIMAN, 1995). Diante das 

transformações ocorridas na sociedade, que se tornava cada vez mais grafocêntrica 

ou letrada, já não bastava que os indivíduos soubessem ler e escrever, mas que 

fizessem uso efetivo dessas habilidades além dos muros da escola, como condição 

para se inteirarem das mudanças sociais e desenvolverem suas potencialidades. 

Ao mesmo tempo em que se passou a valorizar o uso efetivo da leitura e da 

escrita como forma de interação na sociedade, observou-se que, para designar o 

estado/condição daquele que sabe ler e escrever e que responde, de maneira ampla 

e satisfatória, às demandas sociais, fazendo uso de alguma maneira da leitura e 

escrita, ainda não havia uma denominação. Segundo Soares (2006), saber ler e 

escrever - ser alfabetizado - é diferente de viver na condição ou estado de quem 

sabe ler e escrever e faz uso da leitura e da escrita socialmente – ser letrado. Então, 

o termo letramento surgiu da necessidade de se explicar algo que é mais amplo que 

alfabetização, ou seja, que vai além do domínio da tecnologia da leitura e da escrita.  

Mas, afinal, qual a origem do termo letramento? 
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Kleiman (1995) e Soares (2006), ao discutirem sobre a questão da origem do 

letramento, afirmam que o termo começou a ser utilizado, no Brasil, por especialistas 

das áreas de educação e das ciências lingüísticas a partir da publicação de algumas 

obras: a obra “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística” de Kato 

(1986) em que a autora defende que a língua falada culta é conseqüência do 

letramento; o livro “Adultos não Alfabetizados: o avesso do avesso” de Tfouni (1988), 

onde a autora apresenta a distinção entre alfabetização e letramento; “Os 

significados do Letramento” de Kleiman (1995) e “Letramento: um tema em três 

gêneros” de Magda Soares (2006), lançados na década seguinte, apresentando 

discussões e reflexões teóricas e metodológicas acerca do letramento. 

Segundo Soares (2006), a palavra letramento é uma versão, em português, 

da palavra inglesa “literacy”, que significa estado ou condição que assume aquele 

que aprendeu a ler e a escrever. 

 

Etimologicamente, a palavra literacy vem do latim littera (letra), 
com o sufixo-cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de 
ser. [...] Ou seja: Literacy é o estado ou condição que assume 
aquele que aprendeu a ler e escrever. Implícita nesse conceito 
esta a idéia de que a escrita traz conseqüências sociais, culturais, 
políticas, econômicas, cognitivas, lingüísticas, quer para o grupo 
social em que seja introduzida, quer para o individuo que aprenda 
a usá-la (SOARES, 2006, p. 17). 

 

Com base neste conceito de “literacy”, percebemos que existe uma “conexão” 

entre alfabetização (aquisição do código da leitura e da escrita pelo sujeito) e 

letramento (apropriação e uso social da leitura e da escrita pelo sujeito). No entanto, 

a utilização do conceito de letramento surge no discurso dos especialistas da área 

da Educação e das Ciências Lingüísticas no Brasil, com o objetivo de separar os 

estudos sobre alfabetização dos estudos que examinam os impactos sociais dos 

usos da escrita (SANTOS, 2004; KLEIMAN, 1995). Para Kleiman (1995), a leitura e 

a escrita fazem parte de atividades sociais cotidianas e, por esta razão, não podem 

ser encaradas apenas como atividades com um fim em si mesmas, como são 

comumente propostas no processo de alfabetização. Nesta perspectiva, de 

diferenciação dos estudos sobre alfabetização, o termo letramento tem sido 

entendido como estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 

como conseqüência de ter se apropriado da leitura e da escrita (SOARES, 2006). De 

acordo com Soares (2006), a pessoa letrada é aquela que aprendeu a ler e a 
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escrever e que passa a envolver-se em práticas sociais de leitura e de escrita, 

fazendo uso destas habilidades com freqüência e de forma competente. 

Apesar do termo encontrar-se bastante disseminado no ambiente acadêmico 

brasileiro, não existe um consenso quanto a sua definição. Mortatti (2004) observa 

que “são ainda fluidos e relativamente imprecisos os usos e significados dessa 

palavra e as definições e conceitos correspondentes, assim como se encontra ainda 

em construção o conhecimento a respeito” (2004, p.12). 

A não existência de uma concepção única em relação ao letramento gera 

polêmicas e constitui uma das dificuldades que se enfrenta nos estudos sobre o 

tema. Talvez o único consenso dos teóricos em relação ao assunto diz respeito ao 

envolvimento do termo com a leitura e a escrita, seja do ponto de vista da dimensão 

individual ou da dimensão social. 

Em grande parte das definições atuais de letramento, observa-se que uma ou 

outra dessas duas dimensões é priorizada. No entanto, concordamos com Soares 

(2006) quando defende que, ao se procurar conceituar este termo, deve-se 

considerar estas duas dimensões do letramento: a dimensão individual e a dimensão 

social. Essa defesa ancora-se na explicitação da autora de que “[...] letramento não 

é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de 

práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em 

seu contexto social” (2006, p. 72). Nessa perspectiva, a dimensão social envolve 

necessariamente a dimensão individual. A dimensão individual é, em sua essência, 

social, na medida em que todo processo de letramento, escolar ou não, se dá numa 

relação entre sujeitos. Por outro lado, a dimensão social do letramento envolve a 

dimensão individual quando se define como “[...] o que as pessoas fazem com as 

habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, e como essas 

habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais” 

(SOARES, 2006). 

A dimensão individual do letramento, exposta por Soares (2006), contempla a 

diversidade das habilidades individuais que podem ser consideradas como 

constituintes do letramento, entre elas a questão do ler e escrever. Embora estes 

processos sejam freqüentemente vistos como uma mesma habilidade, apesar de 

complementares, são profundamente diferentes e heterogêneos. Cada um envolve 

habilidades fundamentalmente diferentes. A escrita, na dimensão individual de 

letramento, abrange um conjunto de habilidades lingüísticas e psicológicas que se 



 

 

24 

estendem desde a habilidade de registrar unidades de som até a capacidade de 

transmitir idéias ao leitor pretendido. A leitura, por sua vez, constitui um conjunto de 

habilidades lingüísticas e psicológicas que se estendem desde a habilidade de 

decodificar palavras escritas até a capacidade de compreender textos escritos. 

Como define Soares (2006, p. 69), 

 

A leitura estende-se da habilidade de traduzir em sons sílabas sem 
sentido a habilidades cognitivas e metacognitivas, inclui, dentre 
outras: a habilidade de decodificar símbolos escritos; a habilidade de 
captar significados; a capacidade de interpretar seqüências de 
idéias ou eventos, analogias, comparações, linguagem figurada, 
relações complexas, anáforas; habilidade de fazer previsões iniciais 
sobre o sentido do texto, de construir significado combinando 
conhecimentos prévios e informação textual, de monitorar a 
compreensão e modificar previsões iniciais quando necessário, de 
refletir sobre o significado do que foi lido, tirando conclusões e 
fazendo julgamento sobre o conteúdo. 

 

A dimensão social do letramento, também de acordo com Soares (2006), 

consiste na forma como as pessoas utilizam suas habilidades de leitura e escrita no 

ambiente em que estão inseridas, e como essas habilidades se relacionam com as 

necessidades, valores e práticas sociais. Enquadrando-se nesta dimensão social do 

letramento, observam-se duas perspectivas: uma progressista, “liberal”, e uma 

“revolucionária”.  

Na perspectiva liberal do letramento, o termo letramento funcional refere-se, 

de acordo com Gray (1956 apud SOARES, 2006), aos conhecimentos e habilidades 

de leitura e de escrita que tornam uma pessoa capaz de engajar-se adequadamente 

em todas as práticas sociais que exigem o letramento na sociedade. Neste caso, 

para uma pessoa ser considerada “funcionalmente letrada”, segundo Ribeiro (2004), 

ela precisa ser capaz de utilizar a leitura e a escrita para fazer frente às demandas 

de seu contexto social e de usar essas habilidades para continuar aprendendo e se 

desenvolvendo ao longo da vida. 

A perspectiva “revolucionária”, também presente na dimensão social do 

letramento, considera o termo letramento um conjunto de práticas socialmente 

construídas que envolvem a leitura e a escrita, geradas por processos sociais mais 

amplos, e responsáveis por reforçar ou questionar valores, tradições e formas de 

distribuição do poder presentes nos contextos sociais (STREET, 1984; PAULO 

FREIRE, 1987, 1997). Paulo Freire foi pioneiro na idéia revolucionária de letramento 
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ao afirmar que o modo de aquisição da escrita pode constituir um meio para o sujeito 

tomar consciência da sua realidade e transformar as práticas sociais injustas. Nesta 

perspectiva, Street (1984) caracteriza esta dimensão do letramento como um 

“modelo ideológico” de letramento, em oposição ao “modelo autônomo”. Este 

posicionamento do autor justifica-se pelo fato de que o “modelo autônomo” de 

letramento baseia-se na dimensão individual e considera o letramento uma 

ferramenta neutra, “compreendido separadamente de seu contexto social, pois parte 

do pressuposto de que a escrita é um produto autônomo, completo em si mesmo e 

independente de seus contextos de produção e de uso” (SANTOS, 2004, p. 96). 

Enquanto que, no “modelo ideológico”, o letramento é visto como um fenômeno 

sociocultural, como um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita. 

Compartilhando deste mesmo ponto de vista, Mortatti (2004) afirma:  

 

Nas diferentes versões desse modelo ideológico, leitura e escrita 
são consideradas atividades eminentemente sociais, que variam no 
espaço e dependem do tipo de sociedade, bem como dos projetos 
políticos, sociais e culturais em disputa (2004, p. 104). 

 

Desta maneira, podemos concluir que o letramento envolve um conjunto de 

fatores que variam de habilidades e conhecimentos individuais a práticas sociais e 

competências funcionais e, ainda, a valores ideológicos e metas políticas. Como 

afirma Street (1984), 

 

[...] seria, provavelmente, mais apropriado referirmo-nos a 
“letramentos” do que a um único letramento, e devemos falar de 
letramentos, e não de letramento, tanto no sentido de diversas 
linguagens e escritas, quanto no sentido de múltiplos níveis de 
habilidades, conhecimentos e crenças, no campo de cada língua 
e/ou escrita (p. 47). 

 

Nas sociedades contemporâneas, entre as diferentes agências responsáveis 

em promover o letramento, a escola consiste na instituição à qual a sociedade 

delega a responsabilidade de prover as novas gerações das habilidades, 

conhecimentos, crenças, valores e atitudes considerados essenciais à formação de 

todo cidadão. Para alcançar tal objetivo, o sistema escolar seleciona algumas 

habilidades e práticas de leitura e escrita que devem ser aprendidas, além de 

determinar em que seqüência deve se dar esse aprendizado. Desse modo, as 

escolas fragmentam e reduzem o múltiplo significado de letramento, que passa a ser 
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determinado pelas habilidades e práticas adquiridas através de uma escolarização 

burocraticamente organizada (letramento escolar), caracterizado como um sistema 

de conhecimento descontextualizado e muitas vezes distante das habilidades e 

práticas de letramento que ocorrem fora do contexto escolar (SOARES, 2006).  

Talvez seja esta a razão para o fato de o letramento ainda ser o grande 

problema enfrentado tanto pelos países desenvolvidos quanto pelos países em 

desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, onde a educação fundamental 

obrigatória atinge praticamente a todos, observa-se um alto índice da população 

que, apesar de apresentar comportamentos escolares de letramento, é pouco capaz 

de lidar com os usos cotidianos da leitura e da escrita em contextos não escolares. 

Enquanto que, na maioria dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

além de existirem altos índices de analfabetismo e baixos níveis de letramento, 

observa-se nos alunos que freqüentam a mesma série, o domínio de habilidades de 

leitura e escrita diferenciadas e diferentes níveis de letramento escolar. Este fato 

ocorre porque, apesar dos sistemas escolares serem regulamentados, a adesão às 

normas e regulamentos não é rigorosamente controlada, como acontece nos países 

desenvolvidos, onde os sistemas prescrevem padrões universais para a aquisição 

progressiva de níveis de letramento (SOARES, 2004). 

O contraproducente disto é que muitas vezes as habilidades e práticas de 

leitura e escrita trabalhadas na escola (letramento escolar) estão distantes das 

práticas de leitura e escrita que ocorrem fora do ambiente escolar (letramento 

social).  

Ao considerar as atividades de leitura e escrita como neutras e universais, 

independentes dos determinantes políticos e culturais, no contexto social, a escola 

enquadra-se no modelo autônomo de letramento. Neste ambiente observa-se que as 

atividades escolares que utilizam a leitura e a escrita estão mais voltadas para o 

processo de aquisição de códigos (sejam numéricos ou alfabéticos), e para o 

desenvolvimento das capacidades individuais relacionadas ao codificar e decodificar 

da língua, não priorizando os modos pelos quais essas práticas podem fazer sentido 

na vida de seus alunos. Dessa forma, ao desconsiderar as práticas de leitura e 

escrita vividas fora do espaço escolar, esta estreita relação que se estabelece entre 

escolarização e letramento, acaba por reduzir o conceito de letramento a um 

letramento escolar (SOARES, 2006), enquanto que, o letramento considerado do 

ponto de vista social, expande o conceito do termo por considerar que o letramento 
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está presente nas atividades ordinárias da vida e não apenas na escola ou no 

trabalho (SANTOS, 2004). Neste sentido, dois conceitos são fundamentais para o 

estudo do letramento: o conceito de práticas de letramento e o de eventos de 

letramento. 

Citando Barton e Hamilton (2000, p. 7), Soares (2004) define as práticas de 

letramento como “os modos culturais em geral de utilização da linguagem escrita 

pelas quais as pessoas fazem uso em suas vidas”. Sendo assim, são processos 

internos que envolvem valores, atitudes, sentimentos, relações sociais e também 

concepções sociais e culturais. Enquanto que as práticas de letramento são 

consideradas unidades que não podem ser observadas, na sua totalidade, nas 

atividades e tarefas envolvendo a leitura e a escrita; os eventos de letramento 

representam episódios observáveis, os quais se formam e se constituem através 

dessas práticas. Os eventos são situações em que a escrita faz parte da natureza 

das interações dos participantes e de seus processos interpretativos. Esta interação 

pode ser uma interação face a face, em que as pessoas interagem oralmente com a 

mediação da leitura ou da escrita (por exemplo, construir um texto em dupla), ou 

uma interação à distância, do tipo autor-leitor ou leitor-autor (por exemplo, escrever 

uma carta). Street (1984) define práticas de letramento como sendo 

comportamentos exercidos pelos participantes em um evento de letramento, onde as 

concepções sociais que o configuram determinam sua interpretação e dão sentido 

aos usos da leitura e/ou escrita naquela situação particular. Complementando este 

pensamento e concordando que os eventos e práticas de letramento acontecem em 

diferentes contextos sociais, Soares (2004) ressalta a diferença existente entre os 

eventos e práticas de letramento escolares e os eventos e práticas de letramento 

sociais. 

Esta diferenciação estabelecida por Soares (2004) entre os eventos e práticas 

de letramento escolares e não escolares se dá porque a escola tende a igualar todas 

as formas de linguagem e, conseqüentemente, as formas de conhecimento. Sendo 

assim, os eventos e práticas de letramento passam a ser planejados e instituídos, 

selecionados por critérios pedagógicos, visando a aprendizagem e quase sempre 

conduzindo a atividades de avaliação. Nestes casos, a leitura e a escrita passam a 

integrar eventos e práticas sociais específicas da escola, bastante diferentes dos 

eventos e práticas vivenciados nos demais contextos sociais. Soma-se a isto o fato 

do discurso pedagógico ser, em geral, um discurso comprometido com a 
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preservação e propagação da norma culta como único modelo padrão a ser seguido. 

Como afirma Matencio (2000, p. 43), “o processo de ensino e aprendizagem da 

palavra escrita [...] prende-se à reprodução de práticas discursivas valorizadas 

socialmente”. Este processo é definido por Street (1984) de pedagogização do 

letramento. 

Quanto ao processo de pedagogização do letramento, Mortatti (2004) 

considera que a escola, ao criar estes eventos de letramento escolarizados, tenta 

reproduzir o que ocorre na vida cotidiana “mas com natureza, objetivos e 

concepções que são específicas do contexto escolar” (p. 113). Para a autora, talvez 

seja esta a razão de ser freqüente o caso de alunos que, apesar de responderem de 

forma competente às expectativas escolarizadas de letramento, fora do ambiente 

escolar sintam-se perdidos e sem condições de responderem às demandas 

cotidianas de leitura e escrita. 

Embora tenhamos consciência de que o letramento não está restrito ao 

sistema escolar, acreditamos que cabe à escola, fundamentalmente, levar os seus 

alunos a um processo mais profundo nas práticas sociais que envolvem a leitura e a 

escrita. Saber ler e escrever um montante de palavras não é o bastante para 

capacitar o indivíduo para a diversidade de atividades de leitura e escrita, neste 

ponto entendemos que surge a necessidade de se letrar os sujeitos envolvidos no 

processo de aprendizagem. Segundo Goulart (2005, p. 5), é a escola que vai 

proporcionar a participação crítica dos alunos nas práticas sociais que envolvem a 

escrita. Na concepção da autora, baseada numa perspectiva cultural e ideológica de 

letramento, esta instituição deve envolver o estudante numa multiplicidade de 

habilidades de leitura e escrita, que devem ser aplicadas a uma variedade de 

materiais de leitura e escrita; de acordo com a “natureza, estrutura e aspirações de 

determinada sociedade” (SOARES, 2006, p. 112).  

Neste sentido, acreditamos serem válidas as propostas de trabalho que 

tomam os textos concretizados nos diversos gêneros textuais disponíveis na 

sociedade, como uma unidade de estudo essencial (GERALDI, 2002; MARCUSCHI, 

2002; DOLZ e SCHNEUWLY, 2004; BRONCKART, 2003; ROJO, 2003, 2004). Esta 

afirmação justifica-se pelo fato de que, partindo da concepção de Marcuschi (2002), 

que define os gêneros textuais como eventos sócio-comunicativos, profundamente 

vinculados à vida cultural e social, consideramos o trabalho com esta diversidade, 

nos ambientes voltados para o aprendizado da língua, uma condição necessária 
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para a formação do sujeito letrado. Além disso, este trabalho representa uma 

oportunidade para os alunos lidarem com a língua em seus mais diversos usos no 

dia-a-dia (MARCUSCHI, 2002) e de se apropriarem das formas de dizer que 

circulam socialmente (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004).  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997, 

p.30), “cabe a escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que 

circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los [...]”. Concordando com 

esta declaração, Cristóvão e Nascimento (2006, p.46) afirmam que “é papel da 

escola assumir-se enquanto espaço oficial de intervenção para proporcionar ao 

aprendiz condições para que dominem o funcionamento textual com vistas a sua 

inserção”. Scriber (1984 apud SOARES, 2006), apresentando este mesmo 

pensamento, defende que é preciso que a escola desenvolva nas crianças as 

habilidades de letramento necessárias para responderem às demandas sociais 

cotidianas, assim como os programas de educação básica devem ter obrigação de 

desenvolver nos adultos as habilidades que precisam para exercerem suas 

atividades profissionais com competência. Como considera Soares (2006, p. 120), “o 

letramento é, sem dúvida alguma, pelo menos nas modernas sociedades 

industrializadas, um direito humano absoluto, independentemente das condições 

econômicas e sociais em que um dado grupo humano esteja inserido [...]”. 

Diante da importância que o letramento representa para a sociedade como 

um todo e para o desenvolvimento do indivíduo, em relação ao seu desenvolvimento 

cognitivo e econômico, mobilidade social, progresso profissional e cidadania, nos 

últimos anos, vem se observando uma mudança significativa na concepção do 

letramento escolar. O trabalho com a escrita de textos em sala de aula tem sido alvo 

de um grande número de pesquisas que buscam instituir na escola um conceito de 

letramento que atenda a algo mais do que o ensinar e aprender a ler e escrever, e 

que promova a inserção do indivíduo em práticas sociais de leitura e escrita. Sobre 

isso, Soares comenta: 

 

“Todos os que atuamos na área de língua portuguesa, na escola, 
reconhecemos que uma mudança significativa nas concepções de 
aprendizagem e ensino da língua escrita vem ocorrendo a partir dos 
anos de 1980”. (2001, p. 50-51) 

 
Ao reconhecer esta “mudança significativa nas concepções de aprendizagem 

e ensino da língua escrita [...]”, Soares refere-se às novas propostas para o ensino 
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de leitura e produção textual baseadas na concepção de linguagem como forma de 

interação e, nesta perspectiva, observamos a influência das idéias bakhtinianas 

sobre o estudo da língua. De acordo com a concepção de língua defendida por 

Bakhtin (2003), como atividade social, histórica e ideológica, não se pode conceber 

que os alunos interajam com a linguagem como se esta fosse um sistema abstrato 

de normas, pois, 

 

na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, 
mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 
triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. 
(BAKHTIN, 2003, p.95). 

 

Embora reconheçamos as contribuições que os estudos trazem para o 

entendimento das questões referentes a essa temática e o empenho, haja vista os 

documentos oficiais de ensino que já contemplam a adoção da diversidade textual 

em sala de aula e concebem o processo de desenvolvimento do aluno vinculado ao 

uso da linguagem nas práticas sociais e dos gêneros com funções sociais 

diferenciadas. Também somos conscientes de que a implementação desta proposta 

apresenta dificuldades, principalmente em relação à formação inicial do professor, 

sobretudo do ensino Fundamental, que, nem sempre, lhe favorece(ceu) o acesso às 

abordagens teóricas e metodológicas nas quais se inserem essas discussões 

(NASCIMENTO; CRISTÓVÃO, 2006). 

Conceber a linguagem como forma de interação implica, conseqüentemente, 

uma mudança de postura por parte do docente em relação ao trabalho com a 

produção e leitura de texto, pois acreditamos que não é a presença da diversidade 

de gêneros textuais que vai produzir alguma diferença no processo de ensino-

aprendizagem da língua escrita, mas a forma como os mesmos serão trabalhados 

pelo professor no ambiente escolar.  

É nesta perspectiva que incluímos nosso trabalho: ao investigarmos as 

práticas de escrita desenvolvidas na formação inicial da UFPE, também procuramos 

analisar como este espaço de formação vem favorecendo o desenvolvimento da 

escrita e permitindo que os futuros profissionais da educação estejam vivenciando 

práticas e eventos de letramentos mais próximos do contexto social. Dada a 

importância da sua formação para que se consiga reverter o quadro de um número 

alarmante de indivíduos que, embora tenham freqüentado a escola, são pouco 
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capazes de lidar com os usos cotidianos da leitura e da escrita em contextos não 

escolares (SOARES, 2006). Concordamos com Barton (1994) quando defende que 

toda pessoa tem uma história de letramento e as escolhas que ela faz são baseadas 

nas possibilidades proporcionadas por suas experiências passadas.  

Sabemos que o processo é lento devido à situação atual do sistema escolar e 

da formação profissional do professor, mas acreditamos nas reais possibilidades que 

se têm mostrado como verdadeiras mudanças educacionais. 

O capítulo a seguir dedica-se à discussão da relação dos profissionais da 

educação com a escrita e a leitura, a partir da década de 80, quando os discursos 

oficiais passaram a impor um alto nível de letramento do professor, com o objetivo 

de se alcançar uma educação de mais qualidade. 

. 



 

 

32 

Capítulo 2 
 
 

O lugar da escrita na formação inicial 
 

Uma resposta é sempre um pouco 
pretensiosa, ela fecha um problema,  

enquanto uma questão 
 nos abre o mundo. 

 Albert Jacquard 
 

 

Após os anos 80 ocorreu, no cenário educacional brasileiro, uma ampliação 

significativa nas pesquisas dedicadas à formação de professores e aos diversos 

campos do saber, tendo em vista a melhoria da qualidade dos sistemas públicos de 

ensino brasileiro. 

Estes estudos envolveram diferentes temáticas e questões relacionadas à 

necessidade de mudanças no âmbito educacional, aos papéis atribuídos aos 

profissionais da educação e à complexidade da atuação docente, num contexto de 

escola que integra dimensões culturais, sociais e políticas. 

Inicialmente, o diálogo entre a formação de professores e o campo da 

linguagem focalizava as metodologias de ensino utilizadas pelos professores no 

ensino da leitura e da escrita. Mais tarde, o foco destas pesquisas voltou-se para a 

preocupação com a formação do leitor e, progressivamente, o professor foi sendo 

envolvido nos estudos relacionados às práticas de leitura. No final da década de 80, 

estes trabalhos denunciaram a ausência de leitura por parte do professor e este 

profissional passou a ser visto, pelas pesquisas de campo, como um “leitor 

interditado” (FERREIRA, 2001). Segundo Britto (1998), o professor é considerado 

um leitor interditado no sentido de possuir, em si, todas as habilidades escolares 

necessárias para ser um leitor, mas permanecer limitado a uma leitura restrita às 

atividades escolares. 

Desse modo, novos questionamentos sobre a formação em linguagem do 

professor, envolvendo tanto sua vida pessoal quanto profissional, começaram a 

surgir e outros estudos foram realizados (MOURA, 1994; BATISTA, 1998; KRAMER, 

1996; FREITAS, 1998; BRITTO, 1998; EVANGELISTA, 1998; PINTO, 2001, ROSA, 

2003; entre outros), buscando investigar as leituras de professores “enfocando o que 
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lê, quando lê e como lê esse sujeito sociocultural que foi construído como leitor no 

decorrer de sua vida pessoal e profissional” (FRADE; SILVA, 1998, p. 94). 

A partir desses trabalhos e do desenvolvimento do conceito de letramento no 

campo da linguagem, surgiu uma maior preocupação com a dimensão da escrita e, 

por esta razão, as pesquisas ampliaram seu foco de interesse para as questões do 

ensino de produção de texto, antes, mais voltadas para o ensino-aprendizagem de 

leitura (KLEIMAN, 1995). 

Os discursos oficiais passaram a priorizar a formação de cidadãos capazes 

de compreender e produzir textos que circulam na sociedade e a impor um alto nível 

de exigência para o professor (MORAIS, s/d; BATISTA, 1997). Na opinião de Morais 

(...), muitas vezes o docente não está preparado para desenvolver estas novas 

competências de usuário da linguagem que passaram a ser exigidas, seja pelas 

suas experiências familiares e escolares ou pela própria formação profissional, que 

pouco favoreceram a apropriação do letramento sofisticado, necessário para 

promover, em sala de aula, as práticas variadas de leitura, produção textual e 

análise lingüística. Quanto a esta complexificação da tarefa de ensino do professor, 

Batista (1997) afirma que se passou a exigir do professor um trabalho de produção 

envolvendo a diversidade dos gêneros orais e escritos que circulam no espaço 

extra-escolar, além do ensino da língua baseado na análise e reflexão da mesma, no 

lugar das antigas lições de gramática. 

Nesse contexto, a figura do professor passou a ser alvo de novos trabalhos 

pelo fato de ser atribuído a ele a responsabilidade de colocar em prática, dentro da 

instituição escolar, estes princípios idealizados quanto à inserção dos alunos no 

universo das práticas letradas de leitura e produção de textos. Estes trabalhos, 

dedicados às práticas de escrita desenvolvidas pelos profissionais da educação, 

foram realizados a partir de duas grandes esferas de uso: as escritas do campo 

acadêmico e as escritas cotidianas e do ambiente profissional. 

Os estudos voltados para as relações estabelecidas pelo professor com a 

leitura e a escrita, seja como produtor de textos seja como professor, buscaram 

conhecer como esse profissional constrói as suas representações da escrita e seu 

ensino no decorrer de sua história pessoal e profissional. 

Lins e Silva (2004) desenvolveu um estudo cujo objeto de pesquisa eram as 

práticas de escrita de professoras das séries iniciais da educação fundamental, na 

região metropolitana do Recife, com o objetivo de investigar o que, como e para que 
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escrevem as professoras em seu cotidiano, buscando elementos para a 

compreensão da inserção das mesmas na cultura escrita. 

Primeiramente, foram utilizadas as trocas de cartas, baseadas nos seguintes 

temas: os usos da escrita feitos pelas docentes, suas trajetórias de formação e suas 

relações com esses usos; e, posteriormente, entrevistas com o objetivo de 

desenvolver hipóteses formuladas a partir da análise das correspondências. Na 

análise dos dados, ficou constatado que as professoras apresentam usos múltiplos 

da escrita, construídas socialmente, ao mesmo tempo que as práticas de escrita 

vividas na escola parecem desempenhar um papel negativo quanto à aptidão para 

escrever. Essa correspondência permitiu que as professoras, participantes da 

pesquisa, por meio de inquietações e questionamentos, buscassem os sentidos da 

prática pedagógica e do desempenho profissional, e refletissem sobre os problemas 

com a escrita, decorrentes da ausência de atividades estimulantes para a produção 

escrita. 

Infelizmente, a realidade escolar confirma o relato das professoras desta 

pesquisa, ao retratar o uso da escrita ainda muito restrito e pouco significativo nas 

atividades pedagógicas (BARROS, 2005; ROSA, 2003; LINS E SILVA, 2004; 

SANTOS, 2004; SOARES, 2003; TAMBORIL, 2005). O tipo de leitura e escrita que é 

desenvolvido, neste contexto, não permite o desenvolvimento das formas mais 

elaboradas do pensamento – o que alguns autores chamam de “pensamento 

letrado”, como destaca Canário (2005, p. 13): “a leitura e a escrita estão 

onipresentes na escola, mas de uma forma que está, na maior parte dos casos, 

associada à produção de um saber escolar “inerte” que é vivido pelos alunos como 

um trabalho penoso e desagradável”. 

Outra pesquisa que pretendeu refletir sobre a relação do professor com a 

escrita e apresentou as mesmas queixas de professoras sobre a exposição às 

práticas de escrita precárias na escola foi a de Santos (2004). Neste estudo, a 

autora buscou analisar as representações que o professor tem da escrita e seu 

ensino, e como estes “saberes” foram construídos. Para tanto, a entrevista foi 

utilizada como instrumento metodológico de coleta de dados como forma de 

direcionar os depoimentos de vida e profissional de seis professoras das séries 

iniciais do ensino fundamental da rede pública do Recife. 

A entrevista foi composta de perguntas abertas e as questões elaboradas 

pela entrevistadora serviam apenas de guia para direcionar o relato em direção ao 
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foco da investigação. Estas foram divididas em dois blocos: o primeiro refere-se às 

lembranças do período de escolarização e a escrita no cotidiano das professoras; e 

o segundo aborda perguntas sobre a prática de ensino do professor em sala de aula.  

Santos (2004) defende a importância de dar a voz ao professor porque é 

através do resgate das suas memórias que se consegue compreender que relações 

este profissional estabelece com a escrita e conhecer a partir de que situações ele 

constrói o seu “saber-fazer” em relação ao ensino da escrita. 

Com base na análise feita dos depoimentos das participantes, observou-se, 

em resposta às diferentes questões abordadas, uma semelhança nos relatos das 

professoras em relação às suas experiências de letramento, pois a maioria remete a 

sua introdução ao mundo da escrita a um adulto da família ou irmão mais velho. 

Quanto às experiências escolares como alunas, foram feitas críticas ao ensino, pois 

o mesmo restringia-se a um trabalho sistemático de produção escrita. Quanto às 

representações que as professoras fazem da escrita e seu ensino, a autora 

percebeu que elas emergem de um conflito estabelecido entre as práticas antes 

vivenciadas e as novas práticas adquiridas. 

 

(...) num movimento de tentativa de incorporação de uma nova 
prática, as professoras se apropriam de práticas e conceitos a partir 
de uma dinâmica em que o novo e antigo se entrecruzam na busca 
de compreensão de fenômenos antes desconhecidos (SANTOS, 
2004, p. 163). 

 

Sendo assim, concluiu-se que as representações que as professoras 

elaboram sobre a escrita e seu ensino resultam dos diferentes discursos e práticas 

sobre o tema, vivenciados em suas trajetórias de vida. 

Segundo a autora, parecem simplistas as análises que apresentam os 

professores como meros reprodutores de modelos ou como aqueles que sempre 

cometem equívocos quando utilizam determinados conceitos. Na sua concepção, no 

processo de compreensão de um novo conhecimento, o indivíduo não abre mão 

totalmente de suas crenças anteriores para apropriar-se de uma nova; ao contrário, 

ele utiliza os conhecimentos já adquiridos para interpretar a nova realidade. Os 

resultados desta pesquisa revelam a importância que a formação inicial exerce para 

a construção e desconstrução dos saberes deste profissional. 
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Rosa (2003), ao realizar um estudo sobre a relação do professor com a 

leitura, também enfatizou o papel que a formação inicial desempenha na formação 

desse profissional, no sentido de auxiliá-lo a desenvolver uma prática de leitura mais 

competente na sala de aula, já que, na escola, a prática de leitura encontra-se longe 

do objeto de conhecimento que se pretende ensinar (SANTOS, 2001). 

A autora desenvolveu uma pesquisa qualitativa no Recife com 16 professoras 

da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental em escolas 

públicas, com o objetivo de investigar as práticas de leitura na vida dessas 

professoras, particularmente em suas trajetórias e desenvolvimento profissional. Os 

questionamentos que nortearam a investigação procuraram, através dos relatos das 

entrevistadas, colher informações sobre suas características como leitoras, suas 

concepções sobre leitura e o ensino deste componente curricular. 

No primeiro momento da pesquisa, foram realizadas coletas de narrativas 

autobiográficas, inicialmente na forma escrita e depois na forma oral, através de 

entrevista individual, a fim de se conhecer como as professoras se constituíram 

como leitoras e os modos como praticam a leitura e o ensino desse componente 

curricular. 

O segundo momento foi caracterizado por uma intervenção, que consistiu em 

criar um contexto de aprendizagem compartilhada, em que foram realizadas sessões 

coletivas de leitura e debates de textos literários, observação de práticas de ensino e 

monitoramento da escrita de relatos sobre leitura na sala de aula. 

Ao final da pesquisa, a autora pôde perceber que, quanto ao exercício 

profissional, as professoras destacaram as oportunidades que ele oferece quanto ao 

acesso a novos textos e citam a leitura como uma característica central da 

identidade profissional. Porém, relatam a falta de oportunidades e as restrições na 

sua vida de leitoras e no seu papel como representante da cultura letrada. Segundo 

Rosa (2003), a exposição a diferentes modos de inserção em práticas sociais 

envolvendo a leitura repercutem na forma como as professoras reconhecem seu 

papel de coordenar atividades de leitura na escola e nos modos como apropriam os 

instrumentos disponíveis para o desempenho desta função social. Fica evidente 

assim, a necessidade de se adotar, na formação docente, estratégias que 

considerem as diversas formas de participação das professoras no mundo da leitura. 

Menegassi (2003) em seu estudo sobre as práticas de escrita dos professores 

reconhece, da mesma forma que Rosa (2003), a relevância de se envolver o 
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professor, durante a formação inicial, na reflexão sobre o ato de escrever e de 

ensinar a escrever. Este reconhecimento justifica-se pelo fato do autor ter 

constatado, em sua pesquisa, a dependência do professor aos modelos de ensino 

da escrita presentes nos manuais didáticos. 

Também enfatizando as poucas oportunidades de inserção dos estudantes 

em práticas de leitura mais significativas oferecidas pela formação docente, está o 

estudo de Batista (1998), realizado com professores de 5ª a 8ª série em Minas 

Gerais. De acordo com os resultados encontrados, o autor percebeu que os 

docentes tinham incorporado em seu repertório práticas “escolares” de leitura e que 

sua formação não foi suficiente para promover o domínio da cultura leitora 

socialmente prestigiada.  

Os resultados acima referidos, expostos pelas pesquisas dedicadas tanto às 

práticas de leitura quanto às de escrita dos professores, enfatizam a importância da 

formação inicial para o desenvolvimento destas habilidades, ao mesmo tempo em 

que a apresentam como um espaço de formação que pouco vem propiciando o 

acesso dos discentes aos bens e práticas culturais de escrita. Esta constatação vem 

confirmar a posição defendida por Batista (1998), quando considera que a ausência 

de formação docente satisfatória tem se constituído um dos fatores responsáveis 

pelos descompassos entre as expectativas do PNLD3 e as dos professores do 

ensino fundamental. Segundo Guerra (1999), a preocupação com a formação de 

professores surgiu quando se começou a perceber, mais claramente, a insuficiência 

e ineficácia na instrumentalização para o exercício da docência no quadro da 

escolarização brasileira. 

Procurando analisar de que maneira a formação inicial de professores vem 

permitindo que práticas mais significativas sobre a escrita e seu ensino sejam 

assimiladas por seus alunos, pesquisas foram dedicadas à inserção de estudantes 

nas práticas acadêmicas de letramento em diferentes cursos de formação de 

professores (KLEIMAN, 2005; ASSIS; MATENCIO; SILVA, 2001; TAMBORIL, 2005; 

BARROS, 2005; KRAMER, 1996; LETA, 2005; PRADO; SOLIGO, 2005, entre 

outros). Estes trabalhos concluíram que os alunos que procuram as licenciaturas, 

em sua maioria, vivenciaram uma história de letramento que se afasta da idealizada 

pela instituição escolar, seja porque eles não utilizam a variante desejada – o 

                                                
3
 PNLD - Programa Nacional do Livro Didático 
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aspecto que a escola tem flagrado mais facilmente –, seja porque eles não atribuem 

as mesmas funções que a escola confere às práticas de produção e recepção de 

textos, orais e escritos (MATENCIO, 2002). 

Tamboril (2005) desenvolveu um estudo com memórias sobre a escrita no 

curso de formação inicial de professoras, com o propósito de refletir sobre as 

dificuldades relacionadas à produção de texto e sua relação com as práticas 

escolares. A partir dos recortes das memórias, surgiram duas categorias temáticas: 

uma representando as experiências significativas e positivas e outra abrangendo as 

experiências negativas. 

As memórias significativas retratavam as atividades de escrita que 

desempenhavam uma função socializadora, que extrapolava o contexto da sala de 

aula. Porém, as experiências consideradas negativas e desestimuladoras eram 

aquelas que faziam parte do conjunto de práticas escolares aplicadas no cotidiano 

da escola, por exemplo: cópias, ditados, resumos e questionários. 

Através destes dados, podemos perceber que quando a escola propõe 

atividades de escrita cujo resultado final é algo a ser compartilhado e valorizado pelo 

ambiente escolar, observa-se o envolvimento dos participantes com o ato de 

escrever de forma mais prazerosa, confirmando a hipótese que vem sendo 

levantada nos estudos dedicados a esta temática: quando a escrita assume uma 

função social, ultrapassando os limites da sala de aula, propicia o desenvolvimento 

da competência escritora. De acordo com esta afirmação, cabe à escola, através do 

planejamento de práticas significativas de escrita, fazer seus alunos avançarem em 

suas aprendizagens. 

Kramer (2001) buscou compreender a relação das alunas do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) com as experiências 

de leitura e escrita, vivenciadas ao longo de suas trajetórias de vida e de trabalho, 

usando como recurso metodológico as práticas coletivas de leitura e os relatos 

autobiográficos. As alunas lembraram que as atividades de escrita na universidade, 

às quais estavam habituadas, relacionavam-se a escrever trabalhos técnicos, 

sínteses e resumos, elaboração de fichas de leitura, respostas a questionários. A 

proposta da pesquisa em colocar as alunas para escreverem sobre si mesmas, suas 

histórias de leitura e escrita, revelou ser uma tarefa difícil para elas, pela 

necessidade do pensar criticamente sobre as suas próprias experiências como 

alunas que a atividade exigia. Este exercício de reflexão, focalizando as relações 
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que as alunas haviam construído com a escrita, revelou diversos sentimentos 

relacionados à escrita, que envolviam o amor, o ódio, a indiferença, o bloqueio, as 

dificuldades e o medo de escrever. 

Buscando investigar também as práticas de escrita realizadas na formação 

inicial e como as mesmas vêm potencializando o uso dessa habilidade, Barros 

(2005) desenvolveu um estudo com alunos do curso de Pedagogia da UNICAP, em 

Recife. A pesquisa foi desenvolvida através de entrevista individual, com um grupo 

de seis estudantes de diferentes períodos (2º, 4º e 7º períodos). Por meio do 

depoimento oral dos alunos, foram colhidas as informações necessárias para 

apreensão dos usos e finalidades atribuídos a essa modalidade da língua, bem 

como a análise das competências e os modos de aprendizado que orientam essas 

práticas. A análise dos dados revelou que os estudantes apresentam com freqüência 

em seu cotidiano usos múltiplos e diferenciados da escrita, construídos socialmente, 

ao mesmo tempo em que as práticas de escrita vivenciadas na formação inicial não 

se realizam com a mesma desenvoltura. 

Com base nestes resultados, podemos perceber que a maioria dos currículos 

dos cursos superiores não toma o desenvolvimento da competência leitora e 

escritora como objetivo de formação, seja qual for a natureza do curso. Geralmente, 

esse compromisso é atribuído à escolarização anterior. Conseqüentemente, não são 

raros os casos de alunos da graduação que não conseguem escrever com fluência, 

articulando as idéias com coerência ou que não conseguem ler e entender o que 

leram a ponto de organizar uma opinião acerca do texto lido. Esses pontos parecem 

particularmente importantes, em se tratando de futuros professores, que serão 

responsáveis pela inserção dos alunos na cultura escrita. A sua atuação profissional 

está fortemente marcada pela influência das práticas de escrita que vivenciaram na 

escola, na formação inicial e nos diferentes contextos da vida privada, que exercem 

efeitos, diretos ou indiretos, mais ou menos conscientes sobre sua prática 

pedagógica (LINS E SILVA, 2004). 

Dados como os apresentados nestas pesquisas justificam o fato dos cursos 

de Pedagogia e as Licenciaturas terem tornado-se focos de reflexões e críticas nos 

debates sobre a formação de professores em meados dos anos 80. Através do 

discurso pedagógico podia-se perceber a necessidade de uma mudança no modelo 

de formação dos professores no país, capaz de superar a formação insuficiente que 

vinha sendo observada no desempenho do quadro docente. Estas discussões 
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envolviam uma série de afirmações, entre as quais a de que era necessário construir 

uma política de formação capaz de superar as dicotomias teoria/prática, 

ensino/pesquisa, conhecimento específico/conhecimento pedagógico, entre outras.
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Capítulo 3 
 
 

Procedimentos Metodológicos 
 
Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um 

relato de longa viagem empreendida por um 
sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes 

já visitados. Nada de absolutamente original, 
portanto, mas um modo diferente de olhar e 

pensar determinada realidade a partir de uma 
experiência e de uma apropriação do 

conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais. 
(Duarte, 2002). 

 
 

Para conhecermos o caminho percorrido pelas produções textuais cotidianas 

no curso de Pedagogia da UFPE até a construção do artigo científico, buscando 

compreender como a formação inicial vem favorecendo o desenvolvimento da 

escrita ao longo da graduação, foi preciso oportunizar aos alunos situações de 

diálogo em que pudessem discorrer sobre a sua relação com esta habilidade nos 

diferentes momentos da graduação. 

Por constituir uma realidade que não pode ser quantificada, pelas 

subjetividades e objetividades que envolvem o nosso objeto de estudo, 

consideramos a abordagem qualitativa a mais adequada para este estudo, por não 

se limitar à quantificação da realidade e conceber a existência de um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Segundo Minayo 

(2000) e Lefévre (2003), a metodologia qualitativa trabalha com o universo dos 

significados e faz com que se entenda as pessoas na intenção de compreender e 

explicar dados capazes de identificar valores, crenças, hábitos e atitudes que se 

traduzem em determinadas práticas sociais e modalidades de discurso que as 

expressam (MINAYO (org.), 2000; LEFÉVRE, 2003). 

Dentre os procedimentos metodológicos que favorecem esta linha de 

pesquisa, fizemos a opção pela entrevista semi-estruturada para apreender esta 

realidade e, assim, abarcar o nosso objeto de estudo. 

A escolha pela entrevista semi-estruturada, como meio de favorecer o diálogo 

entre o entrevistador e o entrevistado e a coleta dos dados necessários para a 

pesquisa, justifica-se pelo nosso desejo de conhecer as produções textuais 
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realizadas na graduação e, também, de captar a experiência de escrita vivenciada 

pelo futuro professor no dia a dia da formação, considerando sua opinião, suas 

crenças e seus valores. Minayo (2000) e Lüdke e André (2005) afirmam que a 

entrevista é um procedimento qualitativo, de natureza interativa, que permite a 

exploração de questionamentos com maior profundidade. 

Assim sendo, não cabe neste estudo apenas destacar as práticas de escrita 

desenvolvidas na formação inicial, mas também os aspectos relevantes e singulares 

que as práticas de escrita oferecem para a formação do futuro professor, como 

também para a sua atuação profissional, do ponto de vista do aluno. De acordo com 

Chizzotti (2003), na pesquisa qualitativa, todos os sujeitos participantes são sujeitos 

cognoscentes, produtores de experiências, e todos os seus pontos de vista são 

relevantes. 

Este capítulo apresenta quatro objetivos principais. O primeiro deles é o de 

justificar o interesse pela temática e a escolha do campo investigativo como sendo 

um lócus de desenvolvimento da escrita ainda pouco explorado após a reforma 

curricular. O segundo objetivo envolve a caracterização dos sujeitos que 

participaram das entrevistas, assim como os processos de seleção. A opção pela 

escolha da entrevista semi-estruturada, como sendo um procedimento metodológico 

que favorece a relação dialógica entre o entrevistador e o entrevistado, constitui o 

terceiro objetivo deste capítulo e, por fim, o quarto objetivo destina-se à explicitação 

dos principais procedimentos construídos para a análise dos dados. 

 

3.1 POR QUE REALIZAR A PESQUISA SOBRE AS PRÁTICAS DE ESCRITA NO 

CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPE? 

 

A década de 80 foi caracterizada por reformas educacionais ocorridas em 

diferentes países em decorrência das mudanças políticas e econômicas observadas 

na sociedade. Diante destas mudanças, novas qualificações profissionais passaram 

a ser exigidas e ampliaram-se as necessidades educacionais da população. Neste 

cenário, não era mais suficiente que a formação inicial preparasse o indivíduo para o 

exercício de uma profissão, apenas integrando-o ao mundo do trabalho. Era preciso 

oferecer, ao futuro graduado, a oportunidade de participar do processo de produção 

do conhecimento e propiciar a aquisição do conhecimento científico, para que, deste 
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modo, ele conseguisse superar os desafios das novas exigências de exercício 

profissional e de produção do conhecimento (BETTOI, 1995). 

Diante destes desafios da sociedade atual, surgiu uma nova cultura docente 

e, conseqüentemente, uma nova maneira de se conceber a formação de 

professores. 

Através do discurso pedagógico podia-se perceber a necessidade de uma 

mudança no modelo de formação dos professores no país, capaz de superar a 

formação insuficiente que vinha sendo observada no desempenho do quadro 

docente. Estas discussões envolviam uma série de afirmações, entre as quais a de 

que era necessário construir uma política de formação capaz de superar as 

dicotomias teoria/prática, ensino/pesquisa, conhecimento específico/conhecimento 

pedagógico, entre outras. 

Deste modo, os cursos de Pedagogia e as Licenciaturas tornaram-se focos de 

reflexões e críticas nos debates envolvendo a área educacional. 

Por volta dos anos 90, observou-se um número maior de estudos dedicados a 

esta temática, questionando o modelo tradicional de formação de professores e 

propondo novos princípios norteadores para a área (OLIVEIRA, 2003). Grande parte 

destes estudos reforçou, através de seus resultados, a necessidade de se repensar 

a formação inicial. A principal razão para esta conclusão consistia no distanciamento 

existente entre a formação oferecida pelos cursos e a realidade da prática, fato que 

pode ser confirmado com a afirmação de Pereira (1999), quando atribui suas críticas 

ao modelo tradicional de formação de professores: 

 

(...) a separação entre teoria e prática na preparação profissional, a 
prioridade dada à formação teórica em detrimento da formação 
prática e a concepção da prática como mero espaço de aplicação de 
conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico próprio. 
Um outro equívoco desse modelo consiste em acreditar que para 
ser um bom professor basta o domínio da área do conhecimento 
específico que se vai ensinar (p. 112). 

 

Essa relação de distanciamento entre teoria e prática no decorrer do curso de 

Pedagogia sempre preocupou os educadores e foi constante nas discussões acerca 

dos fatos educativos. Não se pode conceber uma teoria dissociada de uma prática, 

já que esses dois momentos – teoria e prática – estão intrinsecamente interligados. 

A prática pedagógica não pode ser separada dos constructos teóricos que a 
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originaram, ao mesmo tempo em que esta mesma prática possibilita que novos 

conhecimentos sejam sistematizados em teorias, e assim sucessivamente. Não se 

trata de estabelecer a primazia da teoria ou da prática, do pensamento ou da ação, 

mas aceitar que cada uma delas tem suas próprias especificidades (RIBEIRO, 

1995). 

Dentro deste contexto de debates e discussões pedagógicas, o Centro de 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) veio desenvolvendo, ao 

longo dos últimos anos, debates sobre o Curso de Pedagogia, os Cursos das 

Licenciaturas Diversas e o papel do Centro de Educação na formação do 

profissional de educação, apontando para a necessidade de uma reordenação 

curricular estrutural desses cursos. Sendo assim, no final de 2000, foi instituída uma 

reforma parcial do curso de Pedagogia da UFPE, baseada na formação reflexiva do 

educador (ALARCÃO, 2001; PERRENOUD, 2002; SCHÖN, 1992; ZEICHNER, 

1992), e inspirada no documento "A prática de ensino como eixo estruturador da 

formação docente", apresentado por Santiago e Batista Neto (2000). De acordo com 

este documento, ficou estabelecida “a aproximação entre os espaços de formação e 

de exercício profissional, e a prática de ensino enquanto processo de investigação 

pedagógica” (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2000).  

A implantação deste novo perfil de curso, no contexto da formação inicial, 

despertou o nosso interesse pela investigação da escrita. Este nosso interesse 

justifica-se pelo fato de que a inserção do indivíduo no universo da cultura escrita 

constitui uma das metas para a melhoria da qualidade do ensino brasileiro, tanto no 

ensino fundamental e médio quanto no ensino superior, e o professor representa um 

veículo para se alcançar esta educação de mais qualidade. Ao mesmo tempo em 

que reconhecemos esta importância da atuação do professor para a melhoria do 

ensino, somos conscientes de que as mudanças ocorridas em torno da concepção 

da linguagem e do trabalho pedagógico na área da linguagem passaram a exigir 

deste profissional um alto nível de competência que, na maioria das vezes, ele não 

está preparado para exercer, como já foi comentado anteriormente. Passou-se a 

exigir do docente a competência para realizar “práticas variadas de produção e 

compreensão de gêneros orais e escritos”, tal como se dão no espaço extra-escolar 

(BATISTA, 1997). 

A fim de atender às exigências deste novo perfil de profissional, capaz de 

corresponder a estas novas competências de usuário da linguagem que passaram a 
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ser exigidas nos discursos oficiais das reformas educacionais, a formação inicial de 

professores vem passando por um processo de mudanças. 

Nossos questionamentos em torno da escrita, dentro deste contexto de 

reformas, surgiram a partir de um interesse inicial: conhecer de que forma a 

formação inicial, do curso de Pedagogia da UFPE, vem favorecendo a inserção de 

seus alunos no universo da cultura escrita, a fim de prepará-los para atender a estas 

novas exigências de usuário da linguagem escrita. Através deste interesse, fomos 

construindo as seguintes questões em torno do nosso objeto de estudo, que 

pretendemos responder com a pesquisa de campo: quais as demandas de escrita 

desenvolvidas no decorrer da formação inicial? Dentro da nova configuração 

curricular do Curso de Pedagogia da UFPE, quais são as propostas de escrita que 

vêm favorecendo o desenvolvimento autônomo dessa habilidade? Que condições de 

produção auxiliam e/ou dificultam o desenvolvimento da escrita no decorrer da 

graduação? Quais as condições facilitadoras e/ou dificultadoras para a construção 

do artigo científico? Como os alunos percebem a contribuição da iniciação científica 

para o desenvolvimento da escrita? Na concepção dos alunos, qual a importância de 

se formar professores “escritores”? 

Em busca das respostas a estas indagações, a escolha dos sujeitos para 

compor nosso universo de investigação foi baseada em dois critérios. O primeiro 

critério foi que os alunos deveriam estar cursando a fase final da disciplina de TCCII, 

pois acreditamos que eles poderiam nos oferecer uma compreensão mais ampla do 

problema delineado por já terem vivenciado as práticas de escrita propostas em todo 

o curso e estarem concluindo o artigo científico. E, o segundo critério foi 

selecionarmos alunos de TCCII da manhã, da tarde e da noite, a fim de traçarmos 

um perfil de cada turno. 

O corpus da pesquisa foi constituído pelos depoimentos orais de 14 alunos de 

TCCII do curso de Pedagogia da UFPE, colhidos através de entrevista e de 

informações coletadas na aplicação de um questionário. Os dados coletados foram 

analisados com base na análise do conteúdo das respostas. 

Embora nossa pesquisa não tenha como objetivo o aprofundamento do tema 

sobre o processo de reforma educacional ocorrido no curso de Pedagogia da UFPE, 

entendemos que para a realização do presente estudo faz-se necessário situar o 

perfil da formação inicial em que as práticas de escrita foram investigadas. Sendo 

assim, a seguir será melhor detalhado o campo investigativo da pesquisa. 
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3.2 CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

A pesquisa “Práticas de escrita e formação docente: da produção textual 

cotidiana à construção do artigo científico” foi realizada no campo empírico do 

Centro de Educação da UFPE, núcleo do qual faz parte o curso de Pedagogia. 

Nas últimas décadas, o curso de Pedagogia vem sendo alvo de reformas 

gerais/parciais e alterações curriculares, frutos dos debates e discussões 

desencadeados no Centro de Educação, especialmente nos anos 90. Porém, foi na 

gestão de 1999-2000 que houve a intensificação do processo de debates sobre a 

reforma parcial do curso. As reflexões acerca do processo de 

definição/implementação inicial da última reforma parcial do curso tiveram como 

elementos geradores do debate: a proposta acerca da Prática de Ensino como eixo 

estruturador da Formação Docente, elaborada pelos Professores Doutores José 

Batista e Maria Eliete Santiago; a reflexão realizada nacionalmente pelas entidades 

acadêmicas e de classe, como a ANFOPE/ANPED/FORUMDIR/ANPAE4; as 

produções sobre a Formação dos Profissionais da Educação e a Prática Pedagógica 

desenvolvidas por professores do Centro de Educação; e as dissertações 

elaboradas no Mestrado de Educação sobre as Políticas de Formação dos 

Profissionais da Educação e o Curso de Pedagogia. 

A sistematização final do documento da reforma parcial aconteceu em 

dezembro de 2000, com o apoio do Colegiado do Curso de Pedagogia, e buscou 

reordenar a estrutura curricular, a fim de garantir a inclusão da Prática de Ensino e 

do Estágio Supervisionado, de maneira articulada ao restante do curso, em todo o 

percurso da graduação. 

A implementação inicial do novo perfil do curso de Pedagogia, 1321, 

composto a partir da unificação dos perfis 1317, 1318, 1319 e 1320, foi instituída a 

partir do primeiro semestre de 2001 e sistematizou três propostas: a introdução dos 

ciclos de estágio processual, os seminários temáticos e a integralização de créditos 

eletivos. 

 

● Introdução dos ciclos de estágio processual 

                                                
4 ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação; ANPED – 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação; FORUMDIR - Fórum de 
Diretores de Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras; ANPAE - 
Associação Nacional de Política e Administração da Educação. 
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A “Introdução do Estágio Processual” foi implantada no curso de Pedagogia 

com base no documento “A prática de ensino como eixo estruturador da formação 

docente” apresentado por Santiago e Batista Neto (2006, 2000), e conduzida pelos 

seguintes princípios: centralidade na formação profissional e na formação 

profissional do docente; a aproximação entre os espaços de formação e de exercício 

profissional; e a prática de ensino como processo de investigação pedagógica. 

Com base nesses princípios, a Prática de Ensino foi estruturada em formato 

de quatro ciclos de aprendizagens, com a finalidade de mediar os saberes 

disciplinares e os saberes da experiência, tanto no processo de formação 

profissional quanto no exercício da profissão. 

Por constituir uma disciplina organizada para oferecer ao futuro professor a 

oportunidade de conhecer sua prática e refletir sobre ela, a Prática de Ensino está 

presente na matriz curricular do curso de Pedagogia a partir do terceiro período, 

distribuída nas disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) e Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). A disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica está 

subdividida em cinco disciplinas seqüenciadas, que são: PPPI, PPPII, PPPIII, 

PPPIV, PPPV; e o Trabalho de Conclusão de Curso em duas disciplinas também 

seqüenciadas: TCCI e TCCII. 

O lócus que propicia o desenvolvimento desses estudos é a escola. 

Inicialmente, o aluno aproxima-se da instituição a fim de apreender suas formas de 

organização e gestão (PPPI) e, mais tarde, para conhecer as formas de organização 

e funcionamento (PPPII, III) da sala de aula do Ensino Fundamental I, EJA e 

Educação Infantil. As PPPIV e PPPV oferecem a oportunidade para o graduando 

exercitar e analisar sua prática pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento 

(Linguagem, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais). Após essas 

experiências vivenciadas pela escola, o aluno elabora seu projeto de pesquisa e 

constrói seu Trabalho de Conclusão de Curso na forma de artigo científico (TCCI e 

TCCII). 

Estas disciplinas estão inseridas no perfil curricular da graduação a partir do 

terceiro período até a sua conclusão, cumprindo uma carga horária de 60 horas 

semestrais, totalizando 420 horas de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, 

como pode ser observado no quadro abaixo: 
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QUADRO 1 
PERIODIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

 

PERÍODOS DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

3º Pesquisa e Prática Pedagógica I 60 

4º Pesquisa e Prática Pedagógica II 60 

5º Pesquisa e Prática Pedagógica III 60 

6º Pesquisa e Prática Pedagógica IV 60 

7º Pesquisa e Prática Pedagógica V 60 

8º Trabalho e Conclusão de Curso I 60 

9º Trabalho e Conclusão de Curso II 60 

Fonte: Perfis Curriculares. 

 

A organização dessas disciplinas estruturada em ciclos de aprendizagens 

propicia o conhecimento do ambiente escolar como um todo, incluindo a dinâmica de 

sala de aula, e o exercício da prática pedagógica (LEMOS, 2007; LINS E SILVA, 

2007). Cada ciclo apresenta objetivos e temáticas específicas, voltados para a 

mediação dos saberes disciplinares da formação profissional e os saberes da 

experiência, através de observações, seminários temáticos e outros procedimentos 

específicos de cada ciclo. 

A seguir será feita a exposição de cada ciclo da Prática de Ensino, assim 

como das disciplinas contempladas por cada um, expondo seus objetivos e 

temáticas específicas. 

 

Ciclo 1 

O primeiro ciclo de Prática de Ensino tem início no terceiro período do curso 

de Pedagogia e estende-se por dois semestres, pois integra as disciplinas de PPPI e 

PPPII. Tem como objetivo favorecer a aproximação do aluno com a escola como 

campo empírico e espaço de exercício profissional, como expressam Santiago e 

Batista Neto na afirmação a seguir sobre a finalidade do ciclo I: “a finalidade de 

contribuir para que o professor/a em formação conheça a escola como instituição em 

sua globalidade” (2000, p. 3). 

Esta etapa consiste em um primeiro olhar sobre a escola (SANTIAGO; 

BATISTA, 2000). Esse olhar possibilita que o professor em formação construa uma 
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visão de totalidade da escola como instituição social, e perceba os problemas 

profissionais através do contato direto com a realidade escolar e do confronto da 

prática com os conhecimentos teóricos recebidos no espaço acadêmico. Para que 

este confronto seja possível, as observações realizadas na escola são intercaladas 

com aulas da disciplina na Universidade, para que o aluno possa relacionar o 

produto das observações com a base teórica oferecida na sala de aula. Nestas aulas 

são analisados e discutidos textos sobre o cotidiano escolar, informações 

pesquisadas em bancos de dados (como IBGE, INEP5 e outros), além dos dados 

coletados empiricamente nas escolas campo de estágio. 

No período em que o aluno está na escola, as suas observações são 

orientadas por roteiros de observação, que auxiliam o aluno no registro e na seleção 

do que é significativo para a composição do relatório de observação escolar 

(relatórios parciais). 

A base teórica deste ciclo envolve quatro temáticas: A organização escolar, 

Condições de trabalho educativo, Produtividade da escola e História da escola. 

 

Pesquisa e Prática Pedagógica I 

A disciplina de PPPI tem como finalidade favorecer a aproximação do aluno 

com a escola para que ele compreenda a prática educacional escolar e suas formas 

de organização e gestão. Sendo seu conteúdo a educação escolar em sua 

configuração interna e externa, o aluno deverá realizar uma observação etnográfica 

sobre a escola, envolvendo: seu entorno, seu projeto político pedagógico, seu 

currículo, suas normas regimentais, suas experiências de gestão, as formas de 

relacionamento entre os sujeitos coletivos, as relações entre escola e comunidade, 

incluindo as formas de participação das famílias, a organização técnico-

administrativa dos serviços, os discursos de alunos, professores, pais, funcionários. 

O estímulo à busca de informações sobre temáticas educacionais e a interpretação 

de documentos legais referentes à educação básica também fazem parte dos 

objetivos desta disciplina. 

Ao final desta disciplina, acontece um seminário voltado para as discussões 

das análises realizadas pelos alunos. 

 

                                                
5 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; INEP - Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
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Pesquisa e Prática Pedagógica II 

A disciplina de PPPII orientará a observação do aluno sobre a sala de aula, 

levando-o a conhecer as formas de organização e funcionamento do trabalho 

pedagógico no Ensino Fundamental I e EJA em escolas da rede pública, e as 

relações da sala de aula com a escola e com a comunidade. A observação da sala 

de aula envolve os planejamentos e programas de ensino, as situações de 

aprendizagens, as seqüências e transposições didáticas, a organização social do 

espaço, a utilização do tempo pedagógico, as formas interpessoais de 

relacionamento (professor e alunos, alunos e alunos, alunos e grupos de trabalho), 

as tarefas realizadas, técnicas e materiais didáticos utilizados, a sistemática, 

instrumentos de avaliação utilizados, as formas de qualificação e de certificação de 

estudos e de aprendizagens. Como em PPPI, a disciplina de PPPII também tem a 

função de desenvolver nos alunos as atitudes de busca de informações sobre as 

temáticas educacionais e sobre os documentos legais referentes ao Ensino 

Fundamental e EJA. 

Ao término de cada disciplina o aluno deverá apresentar um relatório final de 

suas observações na escola, e um seminário com vistas à divulgação dos achados, 

bem como a avaliação e a ampliação dos debates sobre a disciplina. 

 

Ciclo 2 

O ciclo dois está presente no quinto período da graduação e será integrado 

pela disciplina de PPPIII. Tem como objetivo levar o aluno a conhecer as relações 

no interior da sala de aula nas suas múltiplas dimensões. Envolve as seguintes 

temáticas: As relações interpessoais, A organização e funcionamento da sala de 

aula, e prioriza os estudos relativos “ao pensamento pedagógico, às abordagens e 

aos processos didáticos utilizando-se os componentes curriculares: Fundamentos 

Psicológicos da Educação, bases teóricas e metodológicas para a investigação; 

organização-direção-avaliação da educação” (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2000, p. 

4). 

 

Pesquisa e Prática Pedagógica III 

A disciplina de PPPIII tem o objetivo de aprofundar a reflexão do aluno sobre 

a sala de aula em diferentes espaços escolares (escolas particulares, comunitárias, 

ONGs, etc). Sendo assim, o graduando é levado a estabelecer conexões entre a 
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dinâmica escolar e a prática de sala de aula nos níveis do Ensino Fundamental I e 

Educação Infantil, numa perspectiva abrangente quanto aos seus diversos 

elementos componentes (caracterização da sala de aula, rotinas, formas e objetivos 

de avaliação, relações interpessoais). 

Nesta etapa é introduzida a iniciação à prática de pesquisa e, ao final desse 

ciclo, o aluno deverá apresentar seu relatório de pesquisa, no qual deverá indicar a 

área de intervenção que selecionou e que será o objeto de seu trabalho de 

conclusão de curso – TCC. 

 

Ciclo 3 

O ciclo três tem duração de dois semestres, através das disciplinas de PPPIV 

e PPPV, e destina-se à prática de ensino na educação infantil, nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Neste momento da graduação, vale tecer uma comparação entre o modelo 

atual do curso de Pedagogia e o antigo. De acordo com o modelo anterior, era 

apenas neste momento que os alunos tinham seus primeiros contatos com a 

realidade escolar. E, após a reforma parcial, os alunos têm a oportunidade de 

vivenciar a prática pedagógica desde o princípio do curso, através da observação 

direta e do debate teórico-prático (BOTLER, s/d). 

Ao final de cada semestre, deve apresentar um relatório sobre os resultados 

das aprendizagens construídas pelos alunos da escola. 

 

Pesquisa e Prática Pedagógica IV e V 

As disciplinas de PPPIV e PPPV são realizadas em dois locais: Escola-campo 

e UFPE. O aluno é levado a elaborar um projeto didático, preparar material didático 

e, na escola-campo, ministrar aulas nas diferentes áreas do currículo, estabelecendo 

relações com as observações e discussões realizadas nas disciplinas anteriores. 

Os planejamentos das aulas devem ser guiados pela leitura das referências 

bibliográficas indicadas nas disciplinas Metodologias de Ensino de Matemática, 

Língua Portuguesa, Geografia, História e Ciências, e aprovados pelo professor 

responsável pela PPP. Embora os planejamentos das aulas sejam elaborados em 

dupla, as mesmas devem ser desenvolvidas individualmente na sala em que o 

graduando estiver fazendo a observação, com o mínimo de três aulas em cada área, 
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em um dos níveis escolhidos pela dupla. As aulas de regência são avaliadas pela 

professora da turma e registradas no relatório final. 

A PPPIV está presente no primeiro semestre do ciclo três e destina-se à 

prática de ensino na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, enquanto que a 

PPP V está voltada para a prática docente do Ensino Médio no segundo semestre. 

A escolha das escolas que serviram como campo de investigação durante 

todo o percurso da disciplina de Práticas de Ensino foi realizada a partir de convênio 

com a Secretaria Municipal de Educação de Recife. Para a seleção destas, alguns 

critérios foram exigidos, como a existência dos segmentos de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos na escola, e localização das 

escolas próximas à Universidade. 

 

Ciclo 4 

O quarto ciclo foi instituído com o objetivo de fazer uma síntese das vivências 

realizadas ao longo da disciplina de Prática de Ensino e caracteriza-se como um 

ciclo de orientação e produção do conhecimento científico. Está presente nos dois 

últimos semestres da graduação e destina-se à construção do Trabalho de 

Conclusão de Curso, desenvolvido através das disciplinas de TCCI e TCCII. Nesse 

momento da formação não há obrigatoriedade de trabalho na instituição escolar, 

ficando o tempo reservado para a sistematização dos conhecimentos e elaboração 

do artigo científico. 

 

TCCI e TCCII 

As disciplinas de TCCI e II têm como objetivo a construção uma monografia 

no formato de artigo científico por parte dos alunos. Para que isto seja possível, no 

percurso destas disciplinas o aluno é levado a analisar os aspectos metodológicos e 

teóricos de trabalhos científicos e a realizar leituras de textos sobre os 

procedimentos da pesquisa educacional, a fim de que desenvolva uma maior 

familiaridade com o gênero textual a ser construído. 

A construção de um artigo científico, de autoria do/s aluno/s, envolve 

diferentes etapas, distribuídas ao longo da disciplina de trabalho de Conclusão de 

Curso. A primeira etapa consiste na reelaboração do projeto de pesquisa, cuja 

temática parte do centro de interesse do/s aluno/s, ficando a critério desse/s, 

determinar sua temática investigativa. As etapas seguintes são destinadas à 
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pesquisa propriamente dita, ou seja, ao desenvolvimento da investigação do/s 

objeto/s de estudo e à redação do artigo científico. 

O processo de construção do artigo científico fica sob responsabilidade do 

professor de TCC e do professor/a de conteúdos curriculares específicos do Centro 

de Educação, escolhido para ser o orientador do trabalho em função do objeto de 

estudo escolhido pelo/s aluno/s, e pode ser elaborado individualmente, em dupla ou 

em trio. 

A aprovação do TCC fica condicionada à entrega do artigo científico na forma 

escrita, à apresentação e defesa diante de uma banca examinadora composta de 

dois professores da área de estudo escolhida pelo/s aluno/s e à sua qualificação de 

aprovado. 

 

● Seminários Temáticos 

A segunda proposta no novo perfil do curso de Pedagogia refere-se à 

inclusão dos “Seminários Temáticos”. 

Os Seminários Temáticos constituem uma atividade curricular obrigatória para 

os alunos, com carga horária semestral de trinta horas valendo dois créditos ao final 

do curso, e está organizada a partir de temas de natureza transversal ou disciplinar. 

Estes temas emergem do processo de desenvolvimento do currículo, por indicação 

de alunos e professores ou por exigências do próprio contexto pedagógico ou sócio-

conjuntural e, por esta razão, não são organizados a priori, mas durante o processo 

de desenvolvimento da disciplina. 

Ao final de cada semestre os alunos deverão realizar um trabalho envolvendo 

os conhecimentos sistematizados na atividade curricular. A verificação da 

aprendizagem dos alunos ficará sob a responsabilidade dos professores designados 

pelos Departamentos em função dos critérios de avaliação anteriormente definidos. 

● Integralização de Créditos Eletivos 

A “Integralização de Créditos” consiste na terceira proposta implementada 

com a reforma do curso de Pedagogia. 

De acordo com esta nova proposta, fica permitida a integralização de até 8 

créditos em Cursos de Extensão ou disciplinas de conteúdos específicos (Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes, Educação Física), 

cursadas em outros Centros da Universidade ou outras Instituições de Ensino 
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Superior; e de até 4 créditos para atividades de extensão, participação em 

seminários, congressos, atividades científicas. 

Essa nova configuração do perfil curricular para o Curso de Pedagogia da 

UFPE vem obedecer aos preceitos da LDB, que visa, dentre outros aspectos, à 

flexibilização do currículo. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Com base na abordagem metodológica acima esboçada, o presente estudo 

pretende conhecer o caminho percorrido pelas produções textuais cotidianas no 

curso de Pedagogia da UFPE até a construção do artigo científico, buscando 

compreender como a formação inicial vem favorecendo o desenvolvimento da 

escrita ao longo da graduação. A busca do nosso objeto de estudo foi realizada 

através do depoimento dos futuros professores, que estavam cursando a disciplina 

de TCCII. A escolha pelas turmas de TCCII (manhã, tarde e noite) foi intencional, por 

serem alunos que já vivenciaram as práticas de escrita solicitadas em todo percurso 

da graduação e estarem em fase de construção do trabalho de conclusão de curso. 

Tendo em vista o objeto de estudo delineado para esta pesquisa, optamos por 

trabalhar com a entrevista. Enquanto técnica de abordagem de sujeitos, a entrevista 

é citada por muitos autores como Lüdke e André (2005) e Triviños (1987) como uma 

das estratégias mais ricas e flexíveis. Dentre os diversos tipos de entrevista, 

optamos pela entrevista semi-estruturada, que "ao mesmo tempo que valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação" (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Outra razão da escolha deste instrumento 

de coleta de dados justifica-se pelo seu princípio interativo, que permite o 

estabelecimento de uma relação dialógica entre dois interlocutores, além de criar um 

ambiente propício, no qual os entrevistados podem discorrer livremente a respeito 

de seus pontos de vista. No trecho abaixo, Minayo confirma a importância da fala do 

entrevistador como reveladora do objeto investigativo. 

 

O que torna a entrevista um instrumento privilegiado de coleta de 
informações para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser 
reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas 
e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a 
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magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações de 
grupos determinados, em condições históricas, sócio-econômicas e 
culturais específicas (1998, p. 109-110). 

 

Este instrumento favoreceu a apreensão de depoimentos e expressões 

acerca das práticas de escrita solicitadas aos alunos na formação inicial da UFPE, 

como também contribuiu para a compreensão do significado atribuído pelos alunos 

às diversas situações de escrita por eles vivenciadas. 

A entrevista foi composta por questões elaboradas previamente não com a 

intenção de padronizar as perguntas, mas para garantir que um determinado 

questionamento fosse exposto a todos os sujeitos do estudo, além de guiar o relato 

dos entrevistados para o foco de interesse da pesquisa, baseando-se no modelo 

apresentado por Derval (2002). De acordo com o autor, uma entrevista semi-

estruturada deve conter 

 

Perguntas básicas comuns para todos os sujeitos, que vão sendo 
ampliadas e complementadas de acordo com as respostas dos 
sujeitos para poder interpretar o melhor possível o que vão 
dizendo. As respostas orientam o curso do interrogatório, mas se 
retorna aos temas essenciais estabelecidos inicialmente (2002, p. 
147). 

 

As questões que compõem o roteiro da entrevista (Anexo 2) foram divididas 

em dois blocos e estavam dispostas numa configuração próxima a uma conversa 

informal, com o objetivo de permitir a expressão livre do entrevistado. 

O primeiro bloco subdivide-se em dois eixos de questões: as produções 

textuais cotidianas realizadas no curso e a relação do estudante com a escrita 

enquanto aprendiz e produtor de textos. Em linhas gerais, este bloco busca resgatar, 

sob a ótica de cada estudante, os usos e finalidades das demandas de escrita 

solicitadas na formação inicial do futuro professor, de que forma o curso de 

Pedagogia favoreceu o desenvolvimento desta habilidade, as atitudes do professor 

que favoreceram o ato de escrever dos alunos, assim como, a relação destes com o 

exercício da escrita no período final da graduação: quais as dificuldades e 

facilidades encontradas com relação à escrita e a que elas são atribuídas; o 

desempenho no ato de escrever após o exercício da escrita proporcionado pelo 

curso e a significância da escrita para a prática reflexiva. 
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O segundo bloco destina-se a questões relacionadas à construção do artigo 

científico. 

Com relação ao artigo científico, caracterizado como uma exigência da 

disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso – TCC” para a conclusão do curso de 

Pedagogia, procuramos resgatar todo o seu processo de construção desde a 

escolha da temática, buscando verificar: quais as condições facilitadoras e 

dificultadoras encontradas durante a realização do artigo; quais os gêneros de 

escrita desenvolvidos no decorrer do curso que auxiliaram na elaboração do artigo 

científico; que contribuição(ões) a escrita do artigo trouxe para o desenvolvimento da 

escrita do aluno; e qual(is) fator(es) o futuro professor destaca como significativo(s) 

para sua formação. 

Antecedendo a etapa da entrevista, utilizamos a aplicação de um 

questionário, nos diferentes turnos do curso de Pedagogia, com 15 questões (Anexo 

2) para o aluno assinalar, com o intuito de caracterizar os sujeitos quanto a idade, 

faixa etária, estado civil, grau de escolaridade dos pais, tipo(s) de escola(s) 

freqüentada(s), forma de ingresso na Universidade, motivo da opção pelo curso de 

Pedagogia, turno cursado, área de atuação profissional, no caso do aluno 

trabalhador, experiência em atividades extra-curriculares oferecidas pela graduação, 

e informações referentes à construção do artigo científico, como: temática, 

orientador e forma de elaboração (individual, dupla ou trio). 

Com o objetivo de traçar um perfil dos alunos de TCCII, o contato com estes 

se deu a partir da visita do pesquisador às aulas de TCCII nos três turnos oferecidos 

pela formação inicial, previamente acordado com o professor da disciplina. 

Este primeiro contato é denominado por Minayo (2000), como a entrada no 

campo de pesquisa. Ou seja, consiste no primeiro passo para a aproximação com os 

sujeitos, de modo a estabelecer os vínculos necessários para uma participação 

espontânea deles. Na concepção da autora, a busca das informações necessárias 

para a pesquisa está inserida num jogo cooperativo, baseado no diálogo e que foge 

à obrigatoriedade (MINAYO, 2000). 

Sendo assim, neste primeiro momento, o pesquisador procurou interagir com 

os alunos de TCCII através de uma conversa sobre as suas expectativas, os 

objetivos da pesquisa e a importância da participação deles para a realização do 

estudo, tanto no questionário quanto na entrevista, e colocou-se à disposição para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas. 
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Com a permissão do professor responsável pela disciplina, após esta 

conversa inicial, os questionários foram aplicados durante a aula. Todos os alunos 

presentes concordaram em respondê-los, totalizando 86 questionários devolvidos ao 

pesquisador, sendo 28 do turno da manhã, 15 do turno da tarde e 41 do turno da 

noite. Estes números, porém, não correspondem ao número total de alunos que 

compõem cada turno, mas a aproximadamente 60% do período noturno, a 70% do 

vespertino e a 85% do matutino. O turno da noite é composto por 62 estudantes, 

distribuídos em duas turmas: PC (com 29 alunos) e PN (com 33 alunos); o turno da 

manhã por 33 alunos, também divididos em dois grupos: PA (com 22 alunos) e PM 

(com 11 alunos); e a turma da tarde por 23 discentes. 

Após esse primeiro contato, através da análise dos questionários, foi possível 

traçar um perfil de cada turma. A fim de facilitar a visualização dos dados obtidos, foi 

elaborado um quadro caracterizando cada turno nos aspectos mais gerais do 

questionário, tais como: número de sujeitos entrevistados, faixa etária, sexo, tipo de 

escolas freqüentadas, escolaridade dos pais, presença de alunos trabalhadores, 

experiências extracurriculares realizadas durante a graduação e forma de 

elaboração do artigo científico.  
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CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS DE TCCII 

Turmas 
de TCCII 

Nº de 
sujeitos Sexo 

Faixa 
etária Tipo de escola freqüentada 

Aluno 
Trabalhador 

  M F  Escola Pública Escola Privada Escola Pública  
Privada 

Sim Não 

     EFI EFII EM EFI EFII EM EF EM   

TCCII 
Manhã 

28 2 26 20/30 7 11 13 20 17 15 1 - 20 8 

TCCII 
tarde 

15  15 20/30 10 8 9 5 7 5 - 1 8 7 

TCCII 
noite 

41 4 37 20/30 

+30 (30%) 

14 23 22 24 15 13 3 6 33 8 

 

Turmas de 
TCCII 

Experiências no curso Construção do 
artigo científico 

 Iniciação 
Científica 

Monitoria Atividade de 
extensão 

Grupo de 
estudo 

Atuação em 
sala de aula 

Brasil 
Alfabetizado 

Individual Dupla Trio 

TCCII 
manhã 4 6 3 2 7 2 5 23 - 

TCCII 
tarde 6 - - 2 8 1 2 13 - 

TCCII 
noite 6 6 7 6 15 - 9 20 12 

 
 

Turmas 
de 
TCCII 

Escolaridade dos pais 

 Pai Mãe 
 Fund 

Incomp 
Fund Médio 

Incomp 
Médio Super. 

Incomp 
Super Outros Fund. 

Incomp 
Fund Médio 

Incomp 
Médio Super. 

Incomp 
Super. Outros 

TCCII 
manhã 2 4 4 11 1 3 Pós 2 

Analf 1 4 5 - 10 4 5 Anal 1 

TCCII 
tarde 4 - - 6 1 2 Pós 2 

Analf 1 7 1 1 2 - 1 Pós 3 

TCCII 
noite 11 6 2 10 2 8 - 14 5 1 9 3 5 Pós 1 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, em linhas gerais, percebemos que as 

disciplinas de TCCII não apresentam perfis com diferenças significativas. Porém, é 

importante comentar que, no momento da aplicação dos questionários, as turmas 

não estavam com todos os alunos presentes em sala de aula.  

Nos três turnos observamos a predominância de alunos do sexo feminino no 

curso de Pedagogia, em idades que variam entre 20 e 30 anos e que ingressaram 

na Universidade através do vestibular. Apenas o turno da noite apresenta metade 
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dos alunos com idade superior a 30 anos. Quanto ao tipo de escolas freqüentadas, o 

turno da tarde possui o maior número de alunos provenientes de escolas públicas 

(10 alunos), enquanto que as outras turmas apresentam a mesma quantidade de 

alunos vindos de instituições públicas e privadas. No que se refere à escolaridade 

dos pais, os turnos indicam diferenças percentuais e torna-se mais interessante 

apresentá-las separadamente. No turno da manhã observa-se o nível escolar mais 

elevado dos pais, pois há uma maior quantidade de pais e mães com nível médio 

completo (11 pais e 10 mães). À tarde, também se observa a predominância de pais 

com nível médio completo e, quanto à escolaridade das mães, apesar da maioria 

apresentar um baixo nível de escolaridade (7 mães possuem o fundamental 

incompleto), também indica a maior presença de pós-graduação (2 pais e três 

mães). No período da noite, apesar dos pais apresentarem os níveis mais baixos de 

escolaridade (11 pais e 14 mães têm o fundamental incompleto), observa-se 

ausência de pais e mães analfabetos.  

Os estudantes trabalhadores estão menos presentes no período da tarde (8 

alunos trabalhadores) e constituem a maioria nos turnos da manhã (20 alunos 

trabalhadores) e da noite (33 alunos trabalhadores). Mais da metade destes 

estudantes exerce suas atividades profissionais na área de Educação e afirmam 

terem feito a opção pelo curso de Pedagogia por vocação. 

Quanto às experiências extracurriculares, a atuação de sala de aula foi a mais 

citada nos três turnos. No que se refere à construção do trabalho de conclusão de 

curso, 23 alunos da manhã e 13 alunos da tarde estão produzindo em dupla, 

enquanto que, no turno da noite, apenas 20 estudantes estão produzindo em dupla e 

o restante em trio ou individual. 

Após a aplicação do questionário e a caracterização dos turnos, os alunos 

foram contatados para o momento da entrevista. A escolha desses estudantes não 

obedeceu nenhum critério seletivo, apenas foi baseada na disponibilidade e 

interesse dos alunos em colaborar com a realização da pesquisa. Dos 28 alunos que 

responderam o questionário do turno da manhã, 5 concordaram em participar da 

entrevista; do turno da tarde, 4 alunos foram entrevistados; e, na turma de TCCII da 

noite, 5 estudantes se dispuseram a participar da entrevista. Os motivos alegados 

para a impossibilidade de participar como informantes na pesquisa foram diversos, 

como: tempo restrito, trabalho, inconveniência de horário e excesso de atividades 

acadêmicas, entre outros. 



 

 

61 

A participação dos estudantes nos procedimentos de pesquisa foi voluntária e 

esses ficaram à vontade para escolher o local e a data da entrevista. A biblioteca do 

Centro de Educação da UFPE foi o ambiente escolhido por todos os alunos, antes 

ou após o seu turno de aula, devido à chance maior de encontrar um tempo 

disponível para a realização da entrevista. 

Este segundo procedimento de coleta de dados aconteceu no período de 

outubro a dezembro de 2007, de acordo com a disponibilidade dos estudantes. 

Todos os relatos foram gravados no pen-drive, com a prévia autorização dos 

entrevistados, a fim de assegurar a possibilidade de recuperação das informações 

durante o procedimento da análise. Cada entrevista teve a duração média de duas 

horas (120 minutos). 

A instrução comum dada a todas as entrevistas foi de que a pesquisa era 

sobre as experiências de escrita vividas pelos alunos do curso de Pedagogia da 

UFPE, que estivessem cursando a disciplina de TCCII. Foi também explicado aos 

participantes que a exigência por tal disciplina dava-se por dois motivos: por ela 

integrar o último período da graduação, fato que possibilitava ao aluno uma visão 

geral do uso da escrita na formação inicial; e por exigir a construção de um artigo 

científico para a finalização do curso. Sendo assim, as respostas às questões 

subjetivas foram baseadas na percepção que cada estudante tinha construído do 

curso em relação aos aspectos da escrita. 

As entrevistas seguiram um mesmo roteiro semi-estruturado dividido em dois 

blocos, como já foi descrito anteriormente, tendo em vista os usos e as finalidades 

das atividades de escrita presentes no decorrer da formação inicial e a realização do 

artigo científico. 

As entrevistas transcorreram num clima descontraído de uma conversa em 

que, além dos relatos dos alunos sobre sua relação com a escrita durante a 

trajetória acadêmica, foram recordados e compartilhados fatos e histórias 

envolvendo a escrita em outros períodos da vida escolar e familiar. Foi notório o 

interesse dos participantes em conceder o maior número de informações sobre suas 

experiências com a escrita, tanto na vida cotidiana quanto acadêmica, a fim de 

melhor contribuir para o enriquecimento da pesquisa. 

Ao final de cada entrevista, era iniciado o trabalho de transcrição das 

mesmas. As falas foram transcritas literalmente e não foi seguida nenhuma norma 

de transcrição geralmente utilizada nos trabalhos científicos. Quanto à identificação 
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dos participantes, optamos por manter o anonimato dos alunos, embora nenhum 

deles tenha feito qualquer objeção quanto à utilização dos seus nomes verdadeiros. 

Ao lado de cada fala, foram adotadas apenas as iniciais dos seus nomes fictícios, a 

indicação do turno a que pertencem e o número da questão respondida, 

respectivamente. No que refere às pessoas mencionadas ao longo dos relatos, 

estas tiveram seus nomes omitidos. 

Após a transcrição das entrevistas, iniciamos o mapeamento das falas, tendo 

como referência as transcrições literais das entrevistas. Primeiramente, foi feita uma 

releitura detalhada de cada entrevista para que nenhum detalhe informativo 

passasse despercebido para, em seguida, iniciarmos o processo de categorização e 

análise dos dados, que será exposto no próximo bloco. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

De posse dos depoimentos dos futuros professores, foi iniciada a etapa de 

análise dos dados coletados. A análise dos dados, segundo Minayo (2000), nos traz 

três possibilidades dentro de uma pesquisa qualitativa: a análise de conteúdo, a 

análise do discurso e a hermenêutica-dialética. Para o presente estudo, optamos 

pelo método da análise de conteúdo, baseado nos estudos de Lawrence Bardin 

(1997), por melhor se adaptar aos objetivos e às finalidades da pesquisa. 

De acordo com Bardin (1997), a análise de conteúdo é uma estratégia de 

pesquisa utilizada no intuito de tornar objetivo o conteúdo dos dados coletados na 

investigação. Esta análise pode ser entendida como um conjunto de técnicas de 

análise de comunicação, que procura conhecer aquilo que está por trás das palavras 

sobre as quais se debruça e pode ser usado tanto na investigação quantitativa 

quanto na pesquisa qualitativa: 

 
(...) numa análise quantitativa, o que serve de informação é a 
freqüência com que surgem certas características do conteúdo e na 
análise qualitativa é a presença ou ausência de uma dada 
característica de conteúdo ou de um conjunto de características num 
determinado fragmento de mensagem que é tomado em 
consideração (BARDIN, 1997, p. 21). 
 
 

Dentre as técnicas de análise de conteúdo, selecionamos a análise categorial 

(ou temática) por permitir o “desmembramento do discurso em categorias, em que 
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os critérios de escolha e de delimitação orientam-se pela dimensão da investigação 

dos temas relacionados ao objeto de pesquisa, identificados nos discursos dos 

sujeitos pesquisados” (BARDIN, 1997, p. 80-81). 

A análise categorial é composta pelos seguintes momentos: pré-análise, 

análise do material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Pré-análise é a fase da organização e sistematização das idéias em que 

ocorre a escolha dos documentos a serem analisados e a retomada dos objetivos 

iniciais da pesquisa em relação ao material coletado. Para que isto fosse possível, 

foi realizada uma leitura inicial, caracterizada como um momento de familiarização 

com os conteúdos, seguida de uma leitura mais aprofundada, buscando identificar 

os temas que emergiram do campo da pesquisa. A segunda etapa, análise do 

material, consiste na operação de codificação, que já se inicia na pré-análise. Na 

codificação, os dados foram agrupados em unidades que permitiram uma descrição 

exata das características relevantes do conteúdo, através dos procedimentos 

previamente estabelecidos na pré-análise, entre eles: recorte, contagem, 

classificação ou enumeração. Em seguida, se inicia a terceira fase da análise 

categorial, o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. No tratamento 

dos resultados, o conteúdo codificado foi traduzido em informações relevantes que 

exprimem o significado daquele conteúdo para o objeto de investigação; e, na fase 

de interpretação e inferência, foram realizadas inferências e interpretações de 

acordo com o referencial teórico, os objetivos e os pressupostos do estudo. Após a 

conclusão destas etapas, foi iniciado o processo de categorização. 

Uma das técnicas mais comuns para se trabalharem os conteúdos é a que se 

volta para a elaboração de categorias. A palavra categoria refere-se, em geral, a um 

conceito que abrange elementos ou aspectos com características comuns ou que se 

relacionam entre si. As categorias são empregadas para se estabelecerem 

classificações. Neste sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias 

ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. 

Para tratarmos das questões que envolvem a pesquisa, foi feita a 

categorização dos dados por semelhança de conteúdos, mediante o agrupamento 

de elementos, idéias ou falas com características comuns. Segundo Minayo (1998) e 

Gomes (2000), as categorias podem ser formuladas em dois momentos: antes da 

coleta de dados ou após a coleta de dados. As categorias estabelecidas antes são 

conceitos mais gerais e mais abstratos e as que são formuladas a partir da coleta de 



 

 

64 

dados são mais específicas e mais concretas (GOMES, 2000). Sendo assim, 

optamos por elaborar a categorização após a coleta dos dados, assentadas no 

diálogo com a realidade pesquisada e enriquecidas pelos contextos e pelas falas, a 

partir de uma constante ida e volta do material de análise à teoria. A decisão de não 

se criar estas categorias a priori justifica-se pela possibilidade de obtenção de dados 

novos e diversificados, devido à própria constituição da entrevista semi-estruturada, 

que permite a ampliação e a complementação das questões de acordo com as 

respostas dos sujeitos. 

Os dados coletados nos depoimentos dos futuros professores foram 

organizados dentro de duas categorias, sendo elas: “As práticas de escrita na 

formação inicial” e “O processo da construção escrita do artigo científico”. 

A categoria “As práticas de escrita na formação inicial” destinou-se à análise 

dos dados referentes às práticas de escrita cotidiana realizadas no curso e à relação 

do estudante com esta habilidade como aprendiz e produtor de textos durante todo o 

processo da formação inicial. Neste bloco estão presentes as informações sobre as 

atividades de escrita realizadas no curso de Pedagogia da UFPE e a repercussão 

das mesmas no desenvolvimento desta habilidade, a relação do estudante com a 

escrita antes do ingresso na graduação e as práticas de leitura realizadas em 

diferentes momentos do curso e no cotidiano dos futuros professores. 

Os dados que envolvem o processo de construção do trabalho de conclusão 

de curso de cada participante da pesquisa, desde a escolha da temática até a sua 

conclusão, destacando as contribuição(ões) trazidas para o desenvolvimento da 

escrita do aluno e o(s) fator(es) significativo(s) para a formação do futuro professor, 

compõem a segunda categoria, intitulada de “O processo da construção escrita do 

artigo científico”. 

Vale ressaltar que para a elaboração destas categorias, que compõem a 

análise categorial, foi necessário que, na interpretação das entrevistas, fosse 

atribuída relevância aos comentários diretos extraídos dos relatos, considerando-se 

as palavras empregadas e os seus significados, o contexto em que foram colocadas 

as idéias, a freqüência, a extensão dos comentários e a especificidade das 

respostas (BARDIN, 1997). 

As discussões e resultados dos dados estão presentes no próximo capítulo. 
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3.5 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A caracterização dos sujeitos da pesquisa foi realizada com base nas 

informações obtidas nos questionários aplicados nas aulas de TCCII e nos dados 

coletados durante a entrevista. 

A seguir, os sujeitos participantes da pesquisa serão descritos 

individualmente, a fim de se ressalvar as peculiaridades de cada um, e organizados 

de acordo com o turno a que pertencem. 

Os nomes utilizados neste procedimento de identificação, assim como em 

outras referências que são feitas a eles durante a pesquisa, são fictícios a fim de 

manter o anonimato dos alunos, como mencionado anteriormente. Optamos também 

pela escolha de nomes ao invés de iniciais para a identificação dos alunos por 

conferir um tom pessoal às referências. 

 

Alunos de TCC II – Manhã 

Jailson tem 25 anos, é solteiro e escolheu a docência como profissão por vocação. 

Apresenta facilidade para escrever e adora ler, e responsabiliza a escola e a família 

pelo estímulo ao desenvolvimento destas práticas. Os anos escolares foram 

cursados na mesma escola e nela sempre havia eventos que incentivavam os 

alunos a lerem e a escreverem, como por exemplo a Literaprosia. Quanto ao 

estímulo da graduação para o desenvolvimento destas habilidades, considera suas 

expectativas contempladas porque possui um embasamento teórico maior e sua 

produção textual está mais organizada. Seu pai não concluiu o ensino superior e, 

apesar de ser deficiente visual, domina o Braille e já leu vários livros, a mãe 

apresenta o ensino médio. Quanto às atividades extracurriculares oferecidas pelo 

curso, não participou de nenhuma e não trabalha. Seu artigo científico está sendo 

elaborado em dupla e aborda a temática da ampliação do ensino fundamental para 

9 anos. Esta temática surgiu a partir da disciplina de Estrutura da Educação I. 

 

Janaína tem 28 anos, é casada e tem um filho. O curso de Pedagogia foi uma das 

suas opções profissionais. Atualmente trabalha como agente administrativo na 
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CAPES e não apresenta experiências extracurriculares na área de Educação. No 

ensino fundamental freqüentou escolas particulares e, no ensino médio, escolas 

públicas. Quanto à escolaridade dos pais, seu pai cursou o Ensino Fundamental e 

sua mãe o Ensino Médio. Afirma não apresentar facilidade para escrever, embora a 

graduação tenha favorecido o desenvolvimento desta habilidade pela grande 

quantidade de produções textuais que foram solicitadas. Seu artigo científico está 

sendo realizado em dupla e sua temática, criada a partir dos estágios das PPPs, 

refere-se à formação em gestão nas instituições de ensino superior da cidade do 

Recife. 

 

Marina tem 23 anos, é solteira e fez a opção por Pedagogia pelo número de vagas 

oferecidas. Cursou toda a sua vida escolar em escolas particulares e afirma ter 

facilidade para escrever porque sempre leu muito em casa. Seus pais apresentam 

um grau de escolaridade elevado, ambos cursaram o ensino superior, e sempre 

deram exemplo de bons leitores: lêem tudo. Considera que a graduação favoreceu o 

desenvolvimento da sua escrita porque, no período escolar, escrevia de forma muito 

sucinta e, hoje, sua construção textual é bem mais elaborada. Atualmente trabalha 

como professora substituta na Prefeitura de Recife e gosta da profissão escolhida. 

Quanto às atividades extracurriculares oferecidas pela graduação, fez monitoria 

acadêmica. Seu TCC está sendo construído na área de literatura infantil e partiu do 

interesse de sua dupla. 

 

Mirian tem 25 anos e é solteira. Ingressou no curso de Pedagogia com o objetivo de 

conseguir um diploma. Trabalha como operadora de Telemarketing e não pretende 

exercer sua profissão após a conclusão da graduação. Seu pai não concluiu o 

ensino médio e sua mãe tem o ensino fundamental incompleto. Mesmo não 

possuindo um alto nível de escolarização, seu pai sempre incentivou o hábito da 

leitura e leu muitas histórias infantis para a filha. Os anos escolares foram cursados 

em escolas públicas e responsabiliza essas instituições pelas dificuldades que sentiu 

com relação à escrita ao ingressar no ensino superior. Embora sempre tenha 

gostado de ler e escrever, associa estas dificuldades às práticas de escrita 

solicitadas na escola, que não induziam o aluno a pensar, mas a reproduzir os 

textos. Atualmente sente-se mais segurança ao escrever porque o curso tornou sua 
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escrita mais elaborada. Quanto às atividades extracurriculares oferecidas pela 

graduação, participou do “Projeto Mais” como estagiária em 18 escolas da 

Prefeitura, no período de 1 ano. Além desta experiência na área de Educação, 

trabalhou como professora na escola “Sonho Infantil” por 6 meses. Seu artigo 

científico está sendo construído em dupla e o seu interesse pela temática “Educação 

Sexual nos livros didáticas recomendados pela PNLA” surgiu a partir de uma 

reportagem de jornal falando sobre marcas de preservativos que seriam distribuídas 

nas escolas públicas. 

 

Telma tem 29 anos e é solteira. Seus pais concluíram o ensino fundamental e, 

apesar da pouca escolaridade, sempre incentivaram os filhos a estudarem: queriam 

que os filhos tivessem aquilo que eles nunca puderam ter. Apesar do pouco acesso 

aos livros em casa, pegava muitos livros na biblioteca das escolas públicas onde 

estudava. Durante a adolescência sempre gostou de escrever diários e poesias e 

afirma ter facilidade com a escrita. Ao ingressar na graduação, a única dificuldade 

que sentiu com relação a esta habilidade foi por desconhecer os gêneros textuais 

solicitados. Atualmente sua escrita está mais elaborada, embora considere que o 

curso pouco contribuiu para desenvolvê-la. Optou pelo curso de Pedagogia porque 

já tinha experiência na área educacional e trabalha como professora da escola 

pública municipal de Recife. Com relação às atividades extracurriculares oferecidas 

pela graduação, atuou em sala de aula como professora da Prefeitura de Moreno em 

diferentes salas: alfabetização (1 ano), turma multiseriada 3ª e 4ª séries (1 ano e 

meio) e 4ª série (1 ano e meio). Seu artigo científico, “A argumentação oral nos livros 

didáticos do Ensino Fundamental”, está sendo construído em dupla e seu interesse 

pela temática surgiu de sua vivência profissional em sala de aula. 

 

TCC II – Tarde 

 

Renata tem 32 anos, é casada e tem 2 filhos. Antes de ingressar na graduação 

cursou o Magistério e esta foi a razão por ter optado pelo curso de Pedagogia. 

Atualmente é professora da rede municipal do Recife. Gosta muito de ler e apresenta 

facilidade para escrever, mesmo tendo estudado em escolas públicas. Acredita que 

o Magistério foi um grande estimulador das práticas de escrita e que a graduação 
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favoreceu mais o desenvolvimento da leitura. Seus pais concluíram o ensino médio. 

Não realizou nenhuma das atividades extracurriculares oferecidas pela graduação. O 

tema de seu artigo científico surgiu de uma pesquisa realizada pela sua dupla na 

Iniciação científica e aborda um estudo sobre os gráficos da mídia. 

 

Marília tem 26 anos, é solteira e tem 2 filhos. Seu pai concluiu o ensino médio e sua 

mãe é professora e concluiu uma pós-graduação. Afirma que sua facilidade com a 

escrita é resultado do contato com muitos livros desde a infância e do estímulo 

recebido em casa, pela mãe. Considera a leitura como grande facilitadora da escrita 

e, na sua concepção, a graduação favoreceu o desenvolvimento de uma produção 

textual mais elaborada. Cursou o ensino fundamental em escola particular e o ensino 

médio em pública. A escolha pelo curso de Pedagogia justifica-se pelo fato de ser 

uma continuação do Magistério. Não realizou nenhuma das atividades 

extracurriculares oferecidas pela graduação. Seu artigo científico está sendo 

construído em dupla e envolve a relação entre a gestão da escola e a comunidade. 

O interesse pela temática surgiu de sua vivência profissional como professora da 

Prefeitura do Recife. 

 

Karina tem 23 anos e é solteira. Seus pais concluíram o ensino médio. A escolha do 

curso de Pedagogia foi pela afinidade que apresenta com a área de Educação. O 

seu período escolar foi realizado em instituições particulares e considera que a 

escola não favoreceu a sua habilidade com a escrita, por ensinar a construir textos 

com base em fórmulas. Ao ingressar na graduação sentiu dificuldades em produzir 

textos dialogados com os autores. Na sua concepção, o curso não promove o 

desenvolvimento da escrita dos alunos e afirma que a melhora observada em sua 

forma de escrever deve-se à iniciação científica. Quanto às atividades 

extracurriculares oferecidas pela graduação, participou da iniciação científica por 2 

anos e meio com a pesquisa na área de educação matemática (Tratamento da 

Informação). Seu artigo científico está sendo construído em dupla e aborda a 

temática dos gráficos da mídia. O interesse pelo tema surgiu de uma pesquisa que 

realizou na iniciação científica. 

 

Roseana tem 31 anos e é solteira. Seu pai concluiu o ensino médio e a mãe o 
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fundamental incompleto. Apresenta afinidade com a área de Educação e, por essa 

razão, optou pelo curso de Pedagogia. Os anos escolares foram cursados em 

escolas públicas e afirma ter sentido muita dificuldade para escrever suas idéias no 

início da graduação. Atualmente, esta dificuldade foi superada e considera o curso 

de Pedagogia o maior responsável por este avanço. Não trabalha e, dentre as 

atividades extracurriculares oferecidas pela graduação, participou da iniciação 

científica. Seu artigo científico envolve a relação entre a gestão da escola e a 

comunidade e está sendo construído em dupla. O interesse pela temática surgiu de 

sua vivência nos estágios das PPPs. 

 

TCC II – Noite 

 

Amanda tem 27 anos, é solteira e tem uma filha. Adora ler e escrever, embora sinta 

dificuldade com os aspectos formais da língua escrita. Na sua concepção, a 

graduação não correspondeu às suas expectativas pela falta de correções e retorno 

dos professores nas produções textuais dos alunos. Apesar dos seus pais 

apresentarem um bom nível de escolaridade (o pai concluiu o ensino superior e a 

mãe o ensino médio), afirma nunca ter recebido estímulo da família para 

desenvolver estas práticas, ao contrário, reconhece que recebe críticas por ler muito 

e dedicar-se pouco à filha. Freqüentou sempre escola pública e fez sua escolha pelo 

curso de Pedagogia por identificar-se com a grade curricular. Atualmente faz estágio 

no Centro Paulo Freire e participa do Grupo de pesquisa “Pensamento Paulo Freire” 

e estagiou por 1 ano e meio na Prefeitura do Recife “Projeto Mais”. O tema de seu 

artigo científico, “A Relação entre Educação e Democracia na Perspectiva Holística”, 

surgiu a partir da disciplina de Filosofia da Educação II e está sendo realizado em 

dupla. Pretende ingressar no Mestrado em breve. 

 

Isabele tem 24 anos, é solteira e tem 1 filho. Demonstra facilidade para escrever 

desde o período escolar, na escola privada, embora não lembre de nenhum estímulo 

recebido. Os pais não apresentam um nível elevado de escolarização, seu pai 

cursou o ensino médio e sua mãe não concluiu o ensino fundamental, e não 

estimularam as práticas de leitura e de escrita nos filhos. Apesar de não ter tido 

dificuldade em relação à escrita no início da graduação, considera que, hoje, sua 
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escrita evoluiu mais, em decorrência da bagagem teórica adquirida no decorrer do 

curso. Trabalha na Pesquisa NUPEP/UFPE6 e, quanto à sua vivência nas atividades 

extracurriculares oferecidas pela graduação, participou de Projeto de extensão 

“Elevação de Escolaridade dos Prestadores de Serviço da UFPE” – NUPEP / Projeto 

Casa Brasil / Monitoria de Filosofia da Educação (2006.2 e 2007.1) / aplicadora de 

diagnoses no Pró-Jovem / atuação em sala de aula: alfabetizadora dos prestadores 

de serviço da UFPE (1 ano). Seu artigo científico, “O tratamento pedagógico da 

diversidade cultural na EJA”, está sendo realizado individualmente e surgiu de sua 

vivência no NUPEP. Mesmo que sua escolha pelo curso de Pedagogia tenha sido 

devido ao número de vagas, hoje pretende seguir a profissão por identificar-se com 

ela e dar continuidade à pesquisa no Mestrado. 

 

Luana tem 24 anos e é solteira. Apresenta facilidade para escrever e atribui esta 

habilidade às práticas de escrita e leitura realizadas no Magistério. Embora não 

tenha demonstrado dificuldades no início do curso, reconhece que a graduação 

favoreceu o desenvolvimento de sua escrita pelas solicitações de diferentes gêneros 

textuais. Os pais não apresentam um nível elevado de escolarização, sua mãe 

cursou o ensino médio e seu pai não concluiu o ensino fundamental. Seu período 

escolar foi realizado em escolas públicas, assim como o Magistério. A opção pelo 

curso de Pedagogia justifica-se por ser uma continuação do Magistério. Trabalha, no 

turno da manhã, como professora da 1ª série na Prefeitura de Jaboatão, e, à tarde, 

na Prefeitura de Recife na 3ª série. Não realizou nenhuma das atividades 

extracurriculares oferecidas pela graduação. Optou pelo curso de Pedagogia por ser 

a continuação do Magistério e por identificar-se com a área de Educação. Seu artigo 

científico, “Livro didático de Ciências e Educação Ambiental”, está sendo construído 

em dupla e deseja expandi-lo como projeto de Mestrado. O interesse pela temática 

surgiu das disciplinas de PPP5 e Metodologia do Ensino da Ciência. 

 

Mariana tem 22 anos e é solteira. Afirma gostar de escrever desde a época da 

escola, embora não tenha recebido estímulo nem da escola nem da família. Seus 

pais têm pouca escolarização, ambos não concluíram o ensino fundamental. A 

                                                
6 Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão em Educação de Adultos e Educação Popular 

(NUPEP/UFPE), Centro Paulo Freire / Centro de Educação da UFPE. 
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facilidade na escrita é atribuída à prática de leitura, pois a leitura favorece o 

embasamento teórico necessário para a produção textual. Cursou o ensino 

fundamental e o Magistério em escolas públicas. No início da graduação apresentou 

dificuldades apenas em parafrasear com os autores do texto, pois, no Magistério, 

não era solicitado esse diálogo. Considera que o curso favorece o desenvolvimento 

da escrita e acredita estar escrevendo com mais segurança. Trabalha como 

professora da 3ª série na Prefeitura de Jaboatão e, no período da tarde, na 

Prefeitura de Paulista dando aula para a 4ª série. Não realizou nenhuma das 

atividades extracurriculares oferecidas pela graduação. Optou pelo curso de 

Pedagogia por ser a continuação do Magistério e por identificar-se com a área de 

Educação. Seu artigo científico, “Livro didático de Ciências e Educação Ambiental”, 

está sendo construído em dupla e deseja expandi-lo como projeto de Mestrado. O 

interesse pela temática surgiu das disciplinas de PPP5 e Metodologia do Ensino da 

Ciência. 

 

 

Diante dos perfis expostos nestes quadros, podemos perceber uma 

configuração diversificada quanto às experiências de escrita apresentadas pelos 

alunos, vivenciadas tanto no contexto da formação quanto na vida cotidiana. Estas 

experiências serão retomadas por eles no decorrer da entrevista, como vivências 

determinantes em sua relação com as práticas de escrita realizadas no período da 

formação. 

No capítulo a seguir trataremos da análise e discussão dos dados coletados 

nos momentos de entrevista, evidenciando os eixos temáticos “As práticas de escrita 

na formação inicial” e “O processo da construção da escrita do artigo científico”.
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IV. Resultados e Discussão 
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Capítulo 4 
 
 

A ESCRITA NO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Sem a curiosidade que me move, 
 que me inquieta,  

que me insere na busca,  
não aprendo nem ensino. 

Paulo Freire 
 
 

Analisar e descrever as práticas de escrita desenvolvidas no contexto atual da 

formação docente da UFPE constitui o objeto de estudo da pesquisa “Práticas de 

escrita e formação docente: da produção textual cotidiana à construção do artigo 

científico”. Por esta razão, consideramos importante situarmos, primeiramente, como 

compreendemos esse conceito de práticas de escrita. Para isso, nos apoiamos em 

Lins e Silva (2004) quando afirma que descrever e analisar as práticas de escrita 

envolve 

 

os atos de escrita e as representações sobre esses atos e seus 
elementos, assim como a relação do indivíduo com as normas e 
procedimentos do sistema escriturário; a situação de interlocução 
que constitui o ato de escrita; a rede de relações na qual os atos de 
escrita se inserem; os diferentes modos de distribuição da inserção 
na cultura escrita e do acesso aos procedimentos e normas que a 
regulam; e, o domínio, do escritor, de um conjunto de habilidades e 
conhecimentos: universo cultural, situações de comunicação e uso 
da escrita, relações com a fala e variação social e situacional (p. 26). 

 

Sendo assim, o presente estudo busca conhecer e analisar os atos de escrita 

e as representações que o aluno tem sobre estes atos; a relação do aluno com as 

normas e os procedimentos do sistema escriturário e o acesso que tem a eles; o 

domínio que possui do conjunto de habilidades que envolvem o universo da escrita 

acadêmica; como também, as contribuições que o curso vem oferecendo para o 

desenvolvimento da escrita dos estudantes. 

Para conduzir melhor o processo de discussão dos dados, categorizamos as 

informações coletadas em dois eixos principais. O primeiro eixo temático “As 

práticas de escrita na formação inicial” destina-se à análise das demandas de 
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produção textual solicitadas aos alunos no ambiente da graduação e a relação deles 

com esta habilidade enquanto aprendiz e produtor de textos, e às oportunidades de 

aquisição das competências relacionadas ao ato de escrever oferecidas pelo curso. 

O bloco seguinte envolve o conhecimento do processo de construção do trabalho de 

conclusão de curso e as suas contribuições para a formação do futuro professor, 

compondo o segundo eixo temático “O processo da construção escrita do artigo 

científico”. 

A etapa a seguir trata da discussão dos dados categorizados dentro destes 

eixos temáticos. O processo de análise, em que foram procuradas respostas para as 

perguntas da pesquisa, foi composto por duas etapas. A primeira etapa foi baseada 

nos depoimentos dos alunos entrevistados, sem, no entanto, deixarmos de 

reconhecer que tais "respostas" não passam de aproximações da realidade 

pesquisada, conforme Triviños (1987) e Minayo (2000). O segundo momento foi 

voltado para a interpretação destes dados, mediada pela articulação entre os dados 

da literatura e os do campo. Para tanto, foi necessário o retorno à literatura, a partir 

da realidade percebida. 

 

4.1 AS PRÁTICAS DE ESCRITA NA FORMAÇÃO INICIAL  

 

Neste bloco estão presentes as informações sobre as atividades de escrita 

realizadas no curso de Pedagogia da UFPE e a repercussão das mesmas no 

desenvolvimento desta habilidade dos alunos durante a formação inicial; a relação 

do estudante com a escrita antes do ingresso na graduação; e as práticas de leitura 

realizadas em diferentes momentos do curso e no cotidiano dos futuros professores. 

Ao iniciarmos a entrevista com os alunos, a primeira pergunta realizada dizia 

respeito à freqüência com que se escreve durante a formação inicial do professor. 

De acordo com os depoimentos dos estudantes, percebemos que a prática da 

escrita está presente diariamente no percurso acadêmico, seja nas atividades 

solicitadas pelo professor ou nas anotações sobre os conteúdos trabalhados nas 

disciplinas. Apenas Amanda discorda desta afirmação e defende que a ênfase do 

curso recai para a realização de seminários. 

Na opinião dos estudantes, a formação inicial oportuniza o desenvolvimento 

da escrita pela grande quantidade de produções textuais que são realizadas e que 

fazem com que o aluno exercite esta habilidade em todo o percurso da graduação, 
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como afirma Luana: “eu acho que a experiência do curso de Pedagogia é justamente 

essa de formar escritores [...]” (Q1). A realização destas atividades não se restringe 

à sala de aula, mas estende-se para o dia a dia em casa, seja em decorrência dos 

trabalhos passados para casa, seja pelo hábito que alguns alunos têm de estudar 

escrevendo. 

Esta idéia é compartilhada pelos estudantes dos três turnos, apesar de três 

alunos da tarde e um da noite (Marília, Karina, Roseana e Isabele, respectivamente) 

reconhecerem que, no turno da noite, são solicitadas menos atividades escritas que 

nos outros turnos, devido ao tempo restrito que a maioria dos estudantes enfrenta 

pela jornada de trabalho. 

 
Porque as da noite não tem a mesma cobrança textual... porque os 
alunos não tem tempo. Às vezes não lêem os textos, mas não quer 
dizer que os alunos da noite não tenham a mesma capacidade ou a 
mesma competência [...] (Isabele: Q11) 

 

Mesmo considerando que a escrita foi bastante trabalhada no decorrer da 

graduação, algumas disciplinas foram identificadas como mais favoráveis ao 

desenvolvimento da capacidade escritora, em decorrência da forma como foram 

conduzidas pelos docentes, principalmente no que se refere à significância das 

solicitações textuais, à exigência do professor e ao retorno das produções de escrita 

dos alunos7. Entre estas estão as disciplinas de Metodologia do Português, História 

Geral e História do Brasil, História da Educação e História da Educação Brasileira, 

Filosofia da Educação, Educação de Jovens e Adultos, Sociologia Brasileira, 

Sociologia da Educação Brasileira e Sociologia da Educação, Didática, PPPs e 

TCCs. 

É importante ressaltar que Amanda, Renata, Milena, Karina e Marina 

consideraram que os períodos finais da graduação foram os principais responsáveis 

pelo progresso da escrita. 

 
[...] é importante ressaltar, ele cobrou muita escrita, principalmente a 
partir do 7º período, 8º que você começa a já elaborar o projeto de 
pesquisa de TCC. (Renata: Q8) 

 

                                                
7 A importância da exigência do professor e do retorno das produções textuais dos alunos para o 

desenvolvimento da escrita será abordada em outro momento do texto. 
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Este fato é justificado, segundo os estudantes, pelas seguintes razões: 

primeiramente, pela presença de professores efetivos nos períodos finais da 

graduação, ao contrário do que ocorre no princípio, em que há uma maior 

concentração de professores substitutos. Estes, na opinião dos alunos, não têm 

muita experiência em promover atividades mais significativas e que favoreçam o 

processo de aprendizagem, ao contrário do que ocorre com os professores “da 

casa”, que são considerados “mais maduros, ou mais experientes”, como afirma 

Milena no depoimento abaixo: 

 

A diferença é justamente disso: o professor que ele é realmente 
daqui, ele é mais maduro, ou mais experiente, vamos dizer assim. 
Ele realmente cobra que a gente tenha um pouco de 
amadurecimento na hora de escrever, tá entendendo? Que a gente 
se coloque mais, que a gente diga o que falou. Até em sala de aula 
a gente vê que a aula de um professor que é mais experiente ele 
normalmente faz aquela aula, pede pra gente se colocar, a aula gira 
em torno disso, do que a gente tá ali argumentando, entendeu? Eu 
peguei professor substituto de Didática aqui, que pra gente é 
importantíssimo, não é verdade? Que a gente só fazia resumo de 
texto, a gente não aprendeu nada de Didática, foi uma revolta geral 
lá na sala porque ninguém aprendeu nada. (Q7) 

 

A segunda razão refere-se à importância do trabalho de conclusão de curso 

(TCC) para os alunos. O trabalho de conclusão de curso consiste em uma pesquisa, 

elaborada no formato de artigo científico, que é submetida à avaliação de uma 

banca examinadora e constitui uma exigência para a aprovação do aluno na 

graduação. Sendo assim, a preocupação dos alunos em realizar um trabalho de 

qualidade a fim de alcançar a aprovação no final do curso faz com que eles se 

esforcem para construir um texto coeso, fundamentado na literatura existente e 

correto quanto ao aspecto estrutural da língua. Este esforço, na opinião dos 

estudantes, favorece o desenvolvimento da escrita por duas razões principais. 

Primeiramente porque a construção da pesquisa exige que o aluno realize ”mais 

leituras para adquirir a bagagem de conhecimento necessária tanto para escrever a 

fundamentação teórica, quanto para estabelecer um diálogo entre os dados 

coletados na pesquisa e a literatura, durante a análise dos dados” (Milena: Q20). E, 

em segundo lugar, porque o processo de escrita do trabalho é acompanhado 

diretamente por um professor-orientador, que auxilia o aluno em todas as etapas da 

construção do artigo científico, desde a indicação bibliográfica até a revisão mais 
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minuciosa do texto, fato que, segundo as informações de Amanda, não é comum na 

elaboração de outras produções textuais8. Esta orientação individualizada atende às 

dificuldades específicas de cada aluno e auxiliam-no no desenvolvimento da sua 

escrita e na superação de suas limitações. 

 

Quando a gente chega na conclusão do curso, a gente precisa de 
alguma coisa que vá dar uma nota pra gente, que vai fazer a gente 
sair bem ou mal naquilo. Aí talvez o empenho da gente fique maior 
por causa disso. Ou também, talvez, sabe por que? Porque a gente 
lê mais, entendeu? (Milena: Q12) 
 
Então foi uma atividade que pediu mais escrita, mais trabalho com a 
escrita, mais cuidado com a escrita, e, assim, eu considero que foi 
muito importante, mas os outros não. [...] (Amanda: Q2) 

 

Apesar de ter sido unânime o reconhecimento de uma melhora significativa na 

escrita ao final do curso9, nem todos os alunos tiveram as suas expectativas 

contempladas em relação ao favorecimento desta habilidade na graduação. 

Este resultado justifica-se pelo fato de que o grupo de estudantes (Jailson, 

Roseana, Mirian, Luana, Isabele, Mariana, Marina e Renata) que se considera 

contemplado em suas expectativas, em relação ao desenvolvimento da escrita, 

baseou suas respostas apenas no progresso alcançado em sua escrita ao término 

do curso, como se pode perceber na fala de Jailson quando reconhece a evolução 

de sua habilidade com a escrita: 

 

Foram contempladas porque quando você chega no final a gente vê 
que houve uma melhora da escrita, né. Você vê que se você 
realmente se dedicar, você sai com um outro, outro embasamento, 
você sai com uma outra forma de organizar a sua escrita. Foram 
contempladas bastante. Hoje eu sei escrever um artigo científico, 
hoje eu sei escrever uma crônica melhor, é natural do ser humano 
estar evoluindo e evoluir, não é. (Q5) 

 

Jacilene, Amanda, Milena, Karina, Telma e Marília, que afirmaram não terem 

contemplado suas expectativas, embora também reconheçam o progresso 

                                                
8 A importância do acompanhamento do professor e das orientações deste profissional nas produções 

textuais dos alunos serão melhor comentadas em outro momento da análise dos dados. 
9 A aluna que discordou da idéia dos colegas quando estes afirmaram que a formação inicial 

favoreceu o desenvolvimento da capacidade escritora, reconhece uma melhora significativa em sua 
escrita, mas remete-a a uma questão autodidata e fruto do esforço de cada um e da consciência da 
importância que o professor tenha habilidade com a escrita. 
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conquistado em suas habilidades com o uso da língua no percurso da graduação, 

fundamentaram suas respostas nas falhas apresentadas pela formação, tanto no 

que se refere à pouca diversidade das produções textuais solicitadas, como 

também, à postura do professor. 

Vale ressaltar que estas mesmas falhas apresentadas por estas alunas 

também estão presentes nos depoimentos de Jailson, Roseana, Mirian, Luana, 

Isabele, Mariana, Marina e Renata, sendo que foram verbalizadas em momentos 

distintos da entrevista. 

Estas queixas presentes nos depoimentos dos estudantes, em relação ao 

desenvolvimento da escrita no curso, referem-se à solicitação de atividades de 

escrita que pouco favoreceram o processo de aprendizagem, por não terem induzido 

o aluno a desenvolver uma análise crítica das leituras; à pouca diversidade de 

gêneros textuais trabalhados; à freqüência de debates, seminários, provas e 

produções textuais realizadas em grupo; e às falhas na atuação do professor frente 

às produções escritas dos alunos. 

No decorrer do texto e a partir dos relatos dos estudantes, estas temáticas 

serão comentadas, considerando-se os aspectos favoráveis e desfavoráveis que 

todas estas questões abrangem em relação ao desenvolvimento da capacidade 

escritora dos alunos, no espaço da formação inicial. 

Tomando como base as opiniões e depoimentos da maioria dos estudantes, 

pudemos perceber que a formação inicial oportuniza o desenvolvimento da 

capacidade escritora através da quantidade de atividades de escrita que foram 

solicitadas e realizadas no decorrer do percurso. Estas atividades de escrita, 

segundo a informação dos alunos, abrangem o trabalho com diferentes gêneros 

textuais, entre eles resumos, questionários, fichamentos, resenhas, crônicas, 

relatórios e artigo científico. Assis e Mata (2005) defendem a inserção do estudante 

do ensino superior nestas práticas discursivas do domínio acadêmico-científico, 

considerando que as mesmas são cruciais tanto para a sua formação e sua atuação 

profissionais, quanto para o processo de construção de sua identidade acadêmico-

profissional. A produção textual destes gêneros, quando orientada por fundamentos 

que priorizem a reflexão sobre o seu funcionamento sociocomunicativo, torna-se 

relevante não apenas para o processo de formação inicial do professor, como 

também para os outros campos do ensino de graduação, por propiciar aos sujeitos 
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(i) a construção de conhecimentos sobre como agir nas práticas 
discursivas em que emergem e se consolidam os gêneros que 
esses textos materializam; (ii) a apropriação de conceitos e 
procedimentos acadêmico-científicos; (iii) a seleção de estratégias 
de textualização (operações lingüísticas, textuais e discursivas) para 
levar a cabo o seu projeto de dizer (ASSIS; MATA, 2005, p. 182). 

 

Apesar de reconhecermos, assim como as autoras, estas contribuições que o 

trabalho com os gêneros textuais acarretam para a evolução da capacidade 

escritora, além de favorecerem o desenvolvimento do pensamento reflexivo do 

aluno, percebemos que nem todos os discentes compartilham destas mesmas 

idéias. Nos depoimentos ficou claro que, para Roseana, Renata e Janaína, a grande 

contribuição do trabalho com a diversidade de textos refere-se ao treino 

propriamente dito da escrita, ou seja, à oportunidade que os alunos têm de 

trabalharem a sua escrita através dos exercícios escritos que são solicitados e, 

assim, melhorá-la. Nestes casos, podemos observar a valorização do exercício 

mecânico como um meio facilitador do desenvolvimento da escrita e uma concepção 

de escrita como um sistema abstrato, bastante distinta da idéia bakhtiniana que 

considera a língua uma atividade social e que, por esta razão, deve ter a sua 

natureza funcional e interativa privilegiada e não o seu aspecto formal e estrutural. 

Além disso, observamos também a pouca reflexão das alunas quanto às estratégias 

envolvidas na produção escrita e que são, por elas utilizadas, no momento da 

produção textual; e uma ênfase maior na extensão dos trabalhos escritos, como 

podemos constatar no seguinte depoimento de Roseana: 

 

Relatórios. Os relatórios eram muito extensos. Os relatórios no 7º 
período foram 2 de português e matemática, ele deu em torno de 35 
páginas, cada um, muito trabalhoso. Teve período de eu ficar com 
estafa. Era muita carga mesmo, muita pressão dos professores. 
(Q2) 

 

No restante dos alunos, observamos uma maior aproximação com as idéias 

de Assis e Mata (2005), quando eles destacam a relevância da atividade escrita com 

base no amadurecimento que ela propicia ao aluno em relação às suas construções 

textuais “estratégias de textualização” (ASSIS; MATA, 2005) e ao desenvolvimento 

do pensamento reflexivo. 
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Hoje em dia, a gente assim, até as palavras... A gente procura que 
as palavras sejam mais elaboradas, que sejam mais científicas, que 
o texto seja mais científico. No começo do curso parece que a gente 
não tem muito essa preocupação, entendeu? Pelo menos eu não 
tinha. Tanto é que quando a gente pega os trabalhos que a gente 
construiu no começo do curso e agora, a gente vê que a gente... 
Puxa! Evoluiu muito, muito, muito mesmo. (Milena: Q4) 

 

Um dado importante encontrado na pesquisa foi a ênfase dada, pelos 

discentes, às oportunidades oferecidas pelo curso para o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo do aluno, seja a partir das leituras e dos debates em sala de 

aula, como também, através das produções de escrita. O papel relevante do 

pensamento reflexivo para a formação do profissional da educação esteve presente 

em diferentes momentos da entrevista de Jailson, Amanda, Luana, Milena, Isabele, 

Mariana, Telma e Marília e foi utilizado como um dos critérios para a classificação 

das disciplinas que mais propiciaram a evolução da escrita. Ou seja, as disciplinas 

que estimularam o posicionamento crítico dos estudantes foram consideradas as 

mais favoráveis ao progresso da escrita durante o curso. Na opinião destes 

estudantes, o pensamento reflexivo do aluno deve ser incentivado em todas as suas 

falas e produções textuais por dois motivos. Primeiramente, porque quando isso 

ocorre, o estudante se sente com liberdade para expor seu ponto de vista e, em 

segundo lugar, porque ao ser instigado a assumir uma postura crítica frente a um 

determinado assunto, ele precisa adquirir o embasamento teórico necessário para 

discuti-lo, quer dizer, precisa estudar mais. Segundo os estudantes acima citados, 

embora seja mais fácil reproduzir uma idéia que já está estabelecida do que ter que 

construir a sua própria, a reprodução tolhe e frustra e, por isso, é mais gratificante 

para o aluno quando o professor exige o seu posicionamento. 

Ao mesmo tempo em que reconhecem a importância deste estímulo estar 

presente em todas as disciplinas da graduação, foram freqüentes as críticas quanto 

ao pouco incentivo que esta prática recebeu na maioria das disciplinas ofertadas no 

curso. Nas falas dos alunos foi possível perceber uma clara distinção entre as 

disciplinas que eram voltadas para a construção de um profissional da educação 

crítico e reflexivo e aquelas que exigiam a reprodução da literatura, através de 

atitudes do professor que pouco valorizava as reflexões do aluno. Este fato é 

exemplificado no relato de Mariana, quando expõe a postura de um professor frente 

ao posicionamento de um aluno: 
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é justamente esse professor né, que fica dizendo que só os autores 
que tem razão, que você é menino, que você não escreveu nenhum 
livro, então você não pode se posicionar desse jeito. Como diversos 
professores já disseram isso: quem é você? Você já escreveu algum 
livro pra dizer isso? Então são esses professores que limitam o 
aluno, que coagem, é... que não aproveitam o que o aluno tem, a 
vontade, a curiosidade do aluno, né. Isso limita, porque você já vai já 
com trauma pra escrever (Q9). 

 

Depoimento como este nos leva a refletir sobre a importância que a postura 

do professor exerce para o estabelecimento da prática reflexiva em suas aulas. 

Depende dele fazer com que a sala de aula seja reconhecida como um ambiente de 

busca do conhecimento, e não onde se aplica o conhecimento acabado 

(LOMBARDI; ARBOLEA, 2007). Quando este profissional assume atitudes que 

valorizam e encorajam os posicionamentos reflexivos dos alunos, eles respondem 

aos debates de forma mais crítica e constroem seus textos com mais liberdade para 

exporem seus pontos de vista e dialogarem com os autores. Quando, ao contrário 

do que foi exposto, o professor posiciona-se como o único detentor do saber, ele 

favorece a formação de alunos reprodutores e omissos. Mais uma vez a fala de 

Mariana retrata de forma clara a existência destes dois tipos de posturas presentes 

na formação inicial: 

 

 [...] cabe ao aluno fazer separação né, dos professores que 
reproduziam e os professores que construíam com você a escrita 
né. Porque eu mesmo podia fazer essa distinção né, eu usava disso. 
Eu sabia que tinha professores que gostavam que eu escrevesse o 
que eles gostavam de ouvir né. Então, não que eu não refletisse, e 
não que eu não, que eu não soubesse como é que deve ser, mas eu 
fazia isso, pra sobrevivência aqui dentro né. Porque assim, sua vida 
não é só tão nota mas você precisa de nota, e aqui a nota é tudo, 
tudo tem nota, até na matrícula, tudo tem número né. Então aí eu 
fazia esta distinção: o professor que gostava que durante a prática 
deles a gente escrevesse tudo que ele falava ou que o livro que ele 
indicou fala. Aí eu fazia isso, reproduzia mesmo, mas sabendo 
refletir também, sabe? É, pra mim, só não escrevia, eu escrevia o 
que ele queria pra sobreviver, né. (Q7) 

 

Além de apresentar a existência destas posturas do professor, através do 

relato de Mariana, podemos perceber o conceito de postura reflexiva que ela utiliza e 

que também é defendido pelos outros alunos: Jailson, Amanda, Luana, Milena, 

Isabele, Telma e Marília. Eles se referem à prática reflexiva no sentido da liberdade 
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de expressão no momento de um debate ou na produção textual, mas não 

percebemos a referência da prática reflexiva como reflexão da prática profissional. 

Não observamos, em seus depoimentos, a importância dada ao indivíduo ser 

formado dentro de um ambiente reflexivo, no sentido dele tornar-se um profissional 

com autonomia para decidir sobre a sua atuação e suas necessidades, de estar 

sempre em busca de novas respostas e novos encaminhamentos para seu trabalho, 

como é preconizado na literatura (Nóvoa, Schön, Zcheinner, Imbernón e Alarcão) e 

na seguinte citação de Nóvoa: 

 

[...] importa valorizar paradigmas de formação que promovam a 
preparação de professores reflexivos, que assumam a 
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 
participem como protagonista na implementação das políticas 
educativas (1992, p. 27). 

 

A noção de reflexão, ou ensino reflexivo, exposta nesta afirmação de Nóvoa 

(1992) vem sendo propagada desde os anos 90, período considerado o “marco” da 

difusão da Proposta do Professor Reflexivo no Brasil, e tem cada vez maior 

aceitação dentro das instituições de formação, tanto na formação inicial como na 

formação continuada (em exercício) de professores. Conforme Imbernón (2000, p. 

13), “a nova era requer um profissional da educação diferente, (...) para sê-lo, é 

preciso ter autonomia, ou seja, poder tomar decisões sobre os problemas 

profissionais da prática”. 

Pensando neste novo perfil de profissional da educação foi que o curso de 

Pedagogia da UFPE instituiu em sua grade curricular, a partir do 3º período, a 

disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP). As PPPs foram criadas com o 

objetivo de envolver o aluno (estagiário) numa reflexão crítica sobre o ambiente 

profissional, dando-lhe a oportunidade de experienciar a prática pedagógica e, com 

isso, associar o conhecimento teórico à prática; de discutir com seus professores a 

construção da ação pedagógica e, assim, tornar-se um professor reflexivo que saiba 

refletir sobre o ensino, pesquisar e tomar decisões. Segundo Lombardi e Arbolea 

(2007), o futuro professor que vivencia a realidade da sala de aula, ainda em sua 

formação inicial, tem a oportunidade de sentir os problemas, observar “erros e 

acertos” no exercício da profissão, sentindo, inclusive, a necessidade de mudança 

do processo de ensino ou de aprendizagem. 
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Também acreditando na importância da formação inicial favorecer o diálogo 

entre conhecimentos, saberes e práticas, Jailson, Milena, Isabele, Karina e Telma, 

destacaram as PPPs como umas das disciplinas mais importantes do curso por duas 

razões. Primeiramente porque as PPPs propiciam o contato inicial dos alunos com a 

realidade escolar (para os que ainda não atuam em sala de aula), e oferecem a 

oportunidade para eles buscarem as referências na teoria para as práticas 

profissionais vivenciadas na escola, estabelecendo um confronto entre estas duas 

realidades. Em outras palavras, as PPPs consistem numa oportunidade de “[...] 

investigar na, sobre e para a ação educativa e para partilhar resultados e processos 

com os outros” (ALARCÃO, 2001, p. 21). Este confronto entre as realidades teórica 

e prática permitiu que os alunos tivessem um novo olhar para as ações 

desempenhadas nas escolas e pudessem identificar os efeitos que estas ações 

acarretavam para a aprendizagem dos alunos, nas diversas áreas do conhecimento. 

Em segundo lugar, porque a disciplina exige a prática dos relatórios que, 

segundo os discentes, são considerados um gênero textual solicitado na graduação 

que favorece o desenvolvimento da escrita. Através desta prática, os alunos 

aprendem as etapas que compõem a estruturação de um relatório, aprendem a 

selecionar as idéias mais relevantes e a organizar o texto, e, principalmente, porque 

a construção dos relatórios exige um posicionamento reflexivo do discente, 

construído a partir do confronto entre as vivências na escola e a teoria recebida na 

universidade. 

 

Olha, os relatórios eu acho que devem ser mantidos porque, assim, 
ajuda muito a gente ter... direcionar o foco que a gente tá 
pesquisando, melhora a redação e até mesmo pra gente não vai 
ficar escrevendo desorientado, então ajuda a gente a ter um... a ficar 
mais ligada naquilo que tá acontecendo e quando chega em casa 
você vai registrar tudo o que aconteceu (Telma: Q11) 

 

As alunas Renata e Roseana em seus depoimentos também enfatizaram a 

produção dos relatórios como uma prática que favorece o desenvolvimento da 

escrita, porém, justificam suas opiniões com base na extensão destas produções e 

no exercício da escrita que ele exige. 

O reconhecimento da importância que as PPPs exerceram para a formação 

dos alunos não foi unânime. Marina, embora reconheça e valorize a importância da 
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proposta que gerou a implementação da disciplina de Pesquisa e Prática 

Pedagógica na formação inicial de professores, assim como a necessidade da 

vivência concomitante entre o espaço da formação e o da prática pedagógica, 

reconhece a incapacidade das PPPs em apresentarem a realidade escolar, tal como 

ela é no dia a dia. Este fato é justificado pela estudante por dois agravantes 

principais: primeiro porque o fato de saberem que os alunos de Pedagogia irão 

observar suas aulas faz com que algumas professoras se ausentem do trabalho 

para que o estagiário possa substituí-la. Neste caso, a observação da prática 

pedagógica fica comprometida porque o aluno, no lugar de ser observador, passa a 

ser o autor desta prática. E, segundo, porque como as observações do estágio não 

são realizadas em dias consecutivos, os alunos da escola acabam por não se 

acostumarem com a presença do estagiário durante as aulas, que passa a ser 

encarada como uma novidade na rotina escolar, e, por isso, ficam mais dispersos e 

alteram a rotina da sala de aula. 

No que diz respeito aos relatórios, solicitados durante as PPPs, Marina 

concorda com os colegas de turma quando afirmam que a sua realização favorece o 

desenvolvimento da capacidade escritora por exigir que o estudante assuma um 

posicionamento crítico ao produzir os textos, construído a partir do diálogo com os 

autores e com a realidade escolar vivenciada. 

A prática de diálogo com autores na produção textual, segundo o depoimento 

dos alunos, não é comum no Ensino Médio ou no Magistério, tanto das escolas 

públicas quanto nas particulares. Sendo assim, os relatórios introduzem os 

estudantes em um gênero de escrita até então não praticado por eles e que, por 

isso, gera certa dificuldade inicial. Ao mencionarem a dificuldade encontrada na 

construção dos primeiros relatórios, os alunos do turno da manhã (Jailson, Janaína, 

Marina, Mirian e Telma), mencionaram a importância que as orientações da 

professora de PPPI e II tiveram para a aprendizagem de como construí-los, e que 

esta aprendizagem também foi aplicada para as outras disciplinas. 

 

[...] Porque assim, eu não tinha noção de como fazer a parte teórica, 
fazer um diálogo com os outros autores. Isso aí eu nunca tinha 
trabalhado, e a partir da PPPI foi que eu comecei a fazer isso... e 
tudo o que ela tava ensinando serviu, tanto pras outras matérias, 
porque às vezes era assim, diziam: vá pesquisar e façam, né. Era 
jogado muitas vezes, então a orientação a gente tinha com ela, 
apesar de não ter nas outras (Telma: Q3) 
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Os relatos dos alunos sobre a dificuldade inicial que envolve a construção de 

algo novo e a superação desta através das orientações da professora nos levam a 

perceber que a produção textual suscita atividades que instrumentalizem o aluno, a 

fim de que ele possa desenvolver o gênero solicitado com maior competência. Sobre 

este aspecto, Machado (2002) defende a importância da construção de um modelo 

didático do gênero que defina, com clareza, o objeto que está sendo ensinado. A 

relevância do que foi defendido pela autora pode ser confirmada quando, ao 

desenvolverem uma maior familiaridade com o gênero textual, os alunos expressam 

uma satisfação ao se sentirem capazes de produzir um texto bem elaborado e 

competente, como podemos perceber no depoimento de Luana:  

 

[...] quando a gente produziu o trabalho de PPP 5, que era um 
trabalho de pesquisa [...] A gente tava pensando um dia desse e a 
gente olha e faz: cara, fomos nós que escrevemos isso aqui! Assim, 
foi tão gratificante que você se satisfaz né. Foi você que fez aquilo 
ali! (Q12) 

 

Com exceção dos relatórios, as produções textuais realizadas na graduação 

foram alvo das queixas dos alunos pelo fato destes trabalhos não terem 

contemplado a diversidade dos gêneros em uma mesma proporção, como afirma 

Amanda “[...] gente faz textos diversos, diversos entre aspas, é, grande parte é 

produção de sínteses” (Q10), ou, de acordo com o grau de importância que sua 

prática representa para o estudante. Ao contrário, os discentes consideram que 

houve uma ênfase na construção de textos que pouco favorecem o desenvolvimento 

do pensamento reflexivo, como é o caso dos resumos. Realidade que vem confirmar 

o que foi exposto por Soares (2006) sobre a tendência dos ambientes responsáveis 

pelo ensino da língua reduzirem o significado do letramento (letramento escolar) e 

caracterizá-lo como um conjunto de eventos de escrita descontextualizados. Para os 

estudantes, a prática do resumo, além de constituir um gênero textual bastante 

solicitado no ensino médio, não induz à realização de uma análise crítica e reflexiva 

do texto, considerada por eles como a dificuldade mais freqüente, encontrada na 

formação inicial, em relação à escrita. Na opinião de Jailson, Isabele e Milena, estas 

são as razões para o resumo não trazer nenhum benefício para quem o constrói, 

como pode ser observado na fala de Milena: 
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[...] O problema realmente é criar a escrita. Porque uma coisa é você 
trabalhar resumindo, fazendo síntese de alguém que está dizendo 
alguma coisa ali e você só ter que mudar algumas coisas, é como 
eu digo: naquela visão de Ensino Médio, e outra coisa é você 
construir embasado em tudo aquilo que você viu aqui. [...] Eu acho 
que a gente tem que trabalhar mais em cima de aprender a escrever 
mesmo, a construir os nossos textos, tá entendendo? E pra isso, 
tem que aprender a si posicionar e pra aprender a si posicionar tem 
que treinar, tem que ser uma coisa do dia-a-dia, do curso todo, 
porque é como eu te falei: eu acho que resumo mesmo pra mim não 
me ajuda muito, porque você está literalmente às vezes só 
copiando, é só um jeito de você colocar no papel o que você leu. Às 
vezes você nem entende determinados textos, mas você tá até 
fazendo resumo, entendeu? (Q5). 

 

Esta representação que os estudantes têm dos resumos é fruto da forma 

como este gênero textual vem sendo trabalhado na educação básica. Schneuwly e 

Dolz (1999) revelam que a cultura do sistema escolar define o resumo como uma 

representação sintética do texto que será resumido, “sendo o problema de escrita 

reduzido a um simples ato de transcodificação da compreensão do texto” (1999, p. 

14). Talvez seja esta a razão para que, na maioria das vezes, o resumo construído 

na escola apresente-se como uma cópia de trechos do texto-base, organizados com 

o fim de atestar, ao professor, que a leitura foi realizada. Assis, Matêncio e Silva 

(2001) e Assis e Mata (2005) compartilham desta mesma idéia quando consideram 

que, no período escolar, a solicitação de resumos está vinculada ao controle da 

leitura dos alunos, “comprovação” de leitura. Razão que leva uma grande parte dos 

estudantes, inclusive os que já estão no ensino superior, a entenderem que a tarefa 

de resumir demanda apenas a manutenção das idéias do texto, preservando, 

inclusive, a forma de dizer do autor (ASSIS; MATA, 2005). Nestes casos, quase não 

se observa um trabalho de construção textual, mas de preservação, ou mesmo de 

cópia, do texto resumido e, sendo realizados neste formato, somos inclinados a 

concordar com os discentes que defendem que este gênero textual pouco contribui 

para o desenvolvimento da capacidade escritora do aluno. 

Dos alunos entrevistados, apenas Milena discordou do conceito escolar que 

os alunos expressaram sobre o resumo, e defendeu que nem sempre este gênero 

textual pode ser considerado uma atividade de escrita que não favorece a reflexão. 

Segundo ela, há professores que exigem que o aluno desenvolva uma análise 
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reflexiva e não se detenha apenas nas idéias do autor ao realizar um resumo e que, 

nestes casos, a prática de escrita torna-se significativa. 

Apesar da prática de resumo ser uma atividade didática comumente 

solicitada, não apenas no período escolar, como foi mencionado pelos alunos, mas 

também nos cursos de graduação, este gênero textual envolve alguns desencontros 

quanto à sua definição e seu processo de produção no meio acadêmico, como 

podemos observar nas diferentes formas que os estudantes encaram o resumo, ora 

com uma produção do tipo “cópia” e ora como uma atividade que permite uma 

posição reflexiva: 

 

[...] como eu te disse, eles são formas diferentes, são resumos. Tem 
professor que exige que a gente leia um determinado texto e passa 
um resumo, mas sempre tem a parte escrita. E tem professor que 
quer que você coloque a sua posição diante de um determinado 
texto, mas também é um resumo (Milena: Q1) 

 

Como a elaboração de resumo é uma das propostas didáticas mais 

freqüentes do meio acadêmico, vários pesquisadores têm se preocupado em 

redefinir esse gênero. Para Schneuwly e Dolz (1999), resumir consiste em um saber-

fazer necessário ao universo do ensino e, o resumo, um “eixo de 

ensino/aprendizagem essencial para o trabalho de análise e interpretação de textos 

e, portanto, um instrumento interessante de aprendizagem” (p. 15).  

Enfocando o resumo acadêmico, Orlandi (1996) defende que, de acordo com 

a expectativa no meio acadêmico, ao realizar um resumo, o aluno-textualizador deve 

reproduzir com suas próprias palavras o saber legitimado pela instituição. Para os 

sujeitos envolvidos neste processo, o resumo parece ter objetivos diferentes: para o 

aluno, o resumo tem como função cumprir uma exigência do professor para a 

obtenção de nota, ou, como fonte de estudo, para apreender os conteúdos 

importantes; e, para o professor, o resumo é uma atividade que garante a leitura do 

texto pedido, além de ser um instrumento que possibilita verificar o que o aluno 

compreendeu do que foi lido. 

Machado (2002, 2006) define-o como “textos autônomos” que, dentre outras 

características distintivas, fazem uma apresentação concisa dos conteúdos de outro 

texto, com uma organização que reproduz a organização do texto original, com o 



 

 

88 

objetivo de informar o leitor sobre esses conteúdos e cujo enunciador é outro que 

não o autor do texto original. 

Também abordando o gênero no interior da comunidade acadêmica, Matêncio 

(2002) considera que os resumos acadêmicos são solicitados pelos professores 

universitários com o propósito de oferecer aos alunos a apropriação dos conceitos 

necessários à sua formação e de integrá-los às práticas discursivas do meio 

acadêmico. Segundo a autora, este gênero textual mantém uma maior fidelidade em 

relação à configuração do texto lido. 

Diante destas colocações, consideramos que o resumo acadêmico consiste 

em uma produção textual autônoma que explicita a compreensão global de um 

material lido. Este texto é produzido pelo aluno com o objetivo de demonstrar ao 

professor que leu e apropriou-se globalmente dos saberes contidos no material lido 

e do modo de fazer legitimado por essa esfera social. Quanto à função, o resumo 

acadêmico serve tanto ao aluno, como instrumento de estudo das leituras 

realizadas, quanto ao professor, como um instrumento de avaliação que permite 

verificar a compreensão do aluno após a leitura do texto. Além disso, a construção 

do resumo acadêmico proporciona a inserção do aluno nas práticas acadêmicas.  

Quanto à diversidade das práticas de escrita acadêmicas, entre elas as 

resenhas, crônicas e artigos científicos, os alunos criticam o fato de que as mesmas 

estiveram menos presentes, no decorrer do curso, do que os resumos acadêmicos. 

Esta crítica dos discentes encontra fundamento no fato de que os resumos, além de 

pouco favorecerem o desenvolvimento da capacidade escritora, constituem uma 

atividade de escrita bastante trabalhada no período escolar, especialmente no 

ensino médio, ao contrário do que comumente ocorre com os outros gêneros 

textuais citados. Estes, de acordo com as vivências escolares dos alunos 

entrevistados, são práticas comuns à realidade acadêmica. 

Porto Di Nucci (2002), buscando descrever e analisar as práticas de escrita 

realizadas no ensino médio realizou uma pesquisa com alunos do 3ª ano do Ensino 

Médio de uma escola urbana da rede pública estadual da cidade de Campinas. De 

acordo com o resultado de seu estudo, as práticas escolares de escrita mais 

freqüentes nesta série foram as anotações das aulas e o registro das falas dos 

professores no caderno, as cópias do quadro, redações, trabalhos escolares, 

exercícios, realização de provas, cópia de livros e anotações em agenda. Conforme 

observou a autora, assim como na leitura, as práticas escolares de escrita estão 
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voltadas predominantemente para o contexto da sala de aula. Sendo importante 

ressaltar que para os alunos, a leitura e a escrita são práticas exigidas 

principalmente durante as aulas. 

Resultados como os encontrados por Porto Di Nucci (2002) e em nossa 

pesquisa, nos levam a enfatizar a importância de se introduzir, nas escolas, um 

trabalho com a escrita envolvendo diferentes gêneros textuais, a partir de situações 

comunicativas próximas das vivenciadas pelos alunos. Desta maneira, o aluno será 

envolvido em práticas sociais de utilização da linguagem, além de desenvolver a 

capacidade de construir seu discurso, adequando-o às diversas situações de 

comunicação lingüística, desde o período escolar. 

Além do pouco trabalho com a diversidade de gêneros textuais, mencionada 

anteriormente, os alunos ainda consideram que, quando solicitados, eles não foram 

bem orientados pelo professor. Sendo assim, a sua realização deu-se sem muita 

exigência do docente e, por esta razão, não colaborou com o desenvolvimento da 

escrita dos discentes da forma como deveria, se as produções tivessem sido 

orientadas corretamente. Mais uma vez, observamos no discurso dos estudantes, a 

ênfase na orientação do professor, como um aspecto essencial para o aluno 

conquistar uma escrita mais competente, como podemos perceber na fala de Telma: 

 

Ele contemplou assim, em parte, porque teve pouco, poucos 
trabalhos. Porque resenha mesmo, que eu lembre, eu só fiz, só 
foram dois ou três. E a gente não era assim... eu sei que a gente 
também deve saber como é que se faz direitinho, mas a orientação, 
em si, é deixada de lado. Então muitas vezes a gente fazia um 
trabalho de acordo com as orientações que a gente pesquisava, 
mas o professor não orientava. Então falta um pouquinho disso, de a 
gente ser orientada como o professor quer e ter mais tipos de 
trabalhos. Fazer mesmo uma síntese do que ele quer, se ele quer 
uma análise crítica, se ele quer outra coisa. Então faltava muito isso, 
a gente fazia um trabalho de um jeito e não entendia, e tava bom. 
Não era aquilo diferenciado, a gente não fazia uma resenha, depois 
ia fazer um artigo, aí a gente fazia do mesmo jeito e não tinha 
orientação pro aluno. Então deixou a desejar. Aí dependia muito da 
gente pesquisar pra fazer os trabalhos escritos. (Q5). 

 

As provas também foram citadas com uma das práticas de escrita realizadas 

na formação inicial. Apesar de reconhecermos este equívoco de conceituação, já 

que as mesmas consistem em uma forma de avaliar as produções textuais dos 

alunos e não numa prática de escrita propriamente dita, consideramos mais correto 
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comentá-la neste espaço da forma como foi identificada pelos discentes. A presença 

das provas na formação inicial foi alvo de divergência entre as opiniões dos alunos. 

Há aqueles discentes que, como Renata, Roseana, Jailson e Milena, consideram as 

provas um meio válido de o professor avaliar os conhecimentos do aluno e o seu 

desempenho na escrita, e aqueles que a consideram um método ineficaz de 

avaliação por gerar um sentimento de ansiedade no estudante que o impede de 

refletir e expor tudo o que sabe, como é o caso de Luana e Telma. Os depoimentos 

abaixo ilustram a presença divergente destas opiniões em relação às provas 

 

No final do curso foram mais seminários e trabalhos coletivos, mas 
teve período que teve muita avaliação individual. E eu gosto muito 
de escrever nas provas. Quando era individual eu sempre pedia 
folhas a mais (Renata: Q6). 
 
[...] a prova frustra, a prova deixa você mal, ela dá uma idéia de que 
você não aprendeu e parte do pressuposto que vai ter uma nota, 
aquela avaliação vai valer uma nota, vai valer um total de pontos e 
você vai ser punido com menos pontos ou agraciado com mais 
pontos (Luana: Q10). 

 

As alunas que não aprovam a existência de provas na graduação 

fundamentam suas opiniões no fato de que as produções textuais construídas nos 

momentos de avaliação são realizadas sob um clima de tensão e dentro de um 

período de tempo limitado, e, por esta razão, não podem expressar de maneira 

fidedigna os conhecimentos que o aluno possui, nem a sua capacidade escritora. 

O grupo de estudantes que é a favor das provas as defende como um meio 

que permite, ao aluno, o estabelecimento de um cruzamento entre os conteúdos de 

outras disciplinas e a realidade e favorece o registro de seu ponto de vista. Neste 

sentido, a realização das provas é defendida sob dois aspectos: o do professor e o 

do aluno. Quanto ao professor, os alunos afirmam que é através das provas que ele 

tem condições de realmente avaliar os conhecimentos adquiridos pelo estudante na 

disciplina, além de poder observar como vem construindo seus textos, organizando 

e expressando suas idéias. Além disso, de acordo com Jailson, para realizarem uma 

prova os alunos precisam estudar o assunto e o mesmo não acontece com os 

trabalhos solicitados pelo professor. Isto porque, conforme relata o aluno, existem 

muitas facilidades para o estudante não realizar o trabalho solicitado pelo professor 
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e adquiri-lo já pronto, através da internet ou do “Zé Moleza”, como está exposto no 

seu depoimento: 

 

 [...] eu prefiro prova. Porque eu acho que se você... Eu via muita 
gente levando o curso com a barriga, fazendo o trabalho que o 
professor passava pesquisando na internet, tinha gente que pagava 
40 conto no Zé Moleza, pegava o trabalho feito. Tinha gente que 
trazia o trabalho e ainda tava com a nota de rodapé da página da 
internet (...) (AM1: Q6). 

 

Este fato, mencionado por Jailson, não constitui uma prática específica do 

ensino superior, pois, no ambiente escolar também se observa a cópia de produções 

textuais de outrem, porém, tendo o cuidado de se omitir a fonte. E, esta prática tem-

se tornado cada vez mais freqüente, no contexto da sociedade informatizada, em 

que as facilidades se tornaram ainda maiores com a internet. Abordando este tema, 

Silva (s/d) realizou um estudo sobre o “Plágio no universo acadêmico: a negação da 

autoria”, em que busca compreender de que forma os graduandos de Letras estão 

se apropriando dos textos digitais para produzir seus textos acadêmicos, que 

concepção eles têm de plágio e como a universidade tem tratado a questão da cópia 

entre estes. De acordo com o depoimento dos entrevistados, a autora observou que 

a internet está presente na vida dos discentes e que os mesmos utilizam os textos 

digitais para a elaboração dos trabalhos solicitados pela universidade, seja para 

solucionar problemas referentes à falta de tempo, seja para dar-lhes embasamento 

teórico. 

Devido à dimensão que este fato vem tomando na sociedade contemporânea, 

consideramos relevante refletir sobre esta prática do plágio, pois, agindo assim, os 

alunos têm-se privado de construírem suas próprias idéias e da oportunidade de 

pensar. Vale ressaltar que, ao nos referirmos ao plágio, não estamos fazendo 

menção ao diálogo que se estabelece dentro de um texto com diferentes autores, 

pois acreditamos que um texto é gerado por muitas vozes, “muitos textos que se 

cruzam e se entrecruzam no espaço e no tempo; resultado que flui para dentro do 

leitor, passando a fazer parte da sua fala, de seus textos” (SILVA, s/d, p. 5), mas 

estamos considerando-o como a apropriação indevida de um texto ou parte dele, 

praticada pelo estudante, que passa a assumir a autoria de uma produção que, na 

verdade, não lhe pertence. 
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Quanto aos alunos, as provas oferecem a oportunidade de serem avaliados 

pelo professor, não apenas no que se refere aos seus conhecimentos, mas, 

também, em suas habilidades com a escrita.  

 

Agora os professores, principalmente os da casa: de Filosofia como 
_, não abria mão de fazer prova; esse professor de agora _, não 
abre mão de fazer prova; _ é prova; _ foi prova; _ foi prova. 
Professor que você vê que são excelentes professores e que sabem 
exigir do aluno escrever uma prova, sabem fazer uma prova 
coerente, uma prova que realmente cobre aquilo que ele deu e que 
realmente você vê que avalia, porque só vai saber se expressar ali 
quem realmente leu os textos e participou das aulas (Jailson: Q6). 

 

Estas mesmas razões foram utilizadas como argumento para criticar a grande 

freqüência com que os trabalhos em grupo foram solicitados na formação inicial. Na 

opinião de Telma, Karina, Amanda, Luana e Mariana, os trabalhos em grupo são 

solicitados como uma forma que os professores encontram de avaliar as produções 

escritas de uma turma com muitos alunos e, sendo assim, não constituem um 

método muito eficaz para a avaliação do desempenho individual de cada um, nem 

em relação à apropriação dos conteúdos, nem em relação à capacidade escritora. 

Fato que gera insegurança nos alunos, por não terem certeza se são capazes de 

realizar uma produção individual, como podemos perceber na fala de Telma: 

 

[...] tem aquela questão: e você sozinha, será que você é capaz de 
produzir sem a ajuda de ninguém? Então fica assim, um pouco a 
desejar. Eu gostaria muito de poder aumentar a quantidade de 
trabalhos individuais, e os trabalhos em duplas [...] (Q2). 

 

Além disso, Mariana comenta que neste tipo de atividade é comum não haver 

a participação de todos os integrantes do grupo, ao mesmo tempo em que se 

observa uma sobrecarga de trabalho em cima daqueles que apresentam mais 

facilidade com a escrita ou que sejam mais comprometidos com o trabalho. Nestes 

casos, os alunos que sentem dificuldade para escrever são os que acabam 

exercitando menos esta habilidade durante o curso e apresentando mais dificuldade 

na construção do trabalho de conclusão de curso. 

 

[...] Nos trabalhos em grupo o peso sempre sobrecai para uma 
pessoa. Aquela pessoa que tem mais facilidade pra escrever. Que 
no caso sempre, sempre vem pra cima de mim os trabalhos. [...]. Aí 
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eu ia fazer todo o processo de escrever. Eu acho até que o que 
desenvolveu muito a minha escrita foi isso. Porque muitos trabalhos 
eu sempre fiquei como a escritora dos trabalhos. (Mariana Q13). 

 

Estas observações das alunas tornam-se pertinentes na medida em que o 

trabalho em grupo apenas constitui um meio válido de avaliação da aprendizagem, 

quando o seu resultado reflete o trabalho cooperativo de todos os componentes. E é 

neste sentido que Renata, Jailson e Roseana consideram os trabalhos em grupos 

favoráveis à aprendizagem do estudante. Na opinião deles, quando este tipo de 

atividade é realizada em um grupo de pessoas colaboradoras propicia a troca de 

conhecimentos, além de desenvolver o espírito de cooperação e de respeito ao 

ponto de vista do colega. 

 

[...] meu grupo aqui na universidade é o mesmo desde o primeiro 
período, então já tem aquela dinâmica de um não se escorar no 
outro. A escrita no nosso grupo sempre funcionou. A gente dividia as 
coisas pra gente poder fazer e pegava a idéia de cada um e 
colocava no papel. Eu achei que foi muito importante o trabalho em 
grupo, além de desenvolver o espírito de cooperação mesmo, de 
saber respeitar a idéia do outro, o ponto de vista de cada um. 
(Renata: Q6) 

 

Roseana relata que, ao ingressar na universidade, enfrentou muitas 

dificuldades nos momentos em que era necessário redigir um texto sozinha, pelas 

limitações que apresentava no uso da escrita, tanto nas questões ortográficas e de 

pontuação, quanto na organização das idéias. Na busca pela superação das 

mesmas, Roseana destaca o papel importante exercido pelos colegas de turma nos 

trabalhos de grupo. Para a aluna, este tipo de atividade contribuiu para que 

conseguisse vencer grande parte de suas dificuldades, como retrata o seu 

depoimento abaixo: 

 

[...] Então assim, nos trabalhos em grupo a gente conseguia trocar 
essas idéias e isso foi me ajudando. Até porque eu mesmo disse ao 
grupo no início: olha, eu tenho dificuldade nisso, atenção, eu 
gostaria que vocês me ajudassem a desenvolver melhor a minha 
escrita, conseguir fazer fluir melhor o meu pensamento e não ser tão 
sintética, já que eu vejo que os professores cobram muito nesse 
sentido e minha turma foi muito boa nesse sentido. (Roseana: Q6) 
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Os debates e seminários também foram citados como atividades realizadas 

com freqüência na graduação e constituem uma das razões para o curso não ter 

priorizado o desenvolvimento da escrita durante o seu percurso. Em suas falas ficou 

claro que, em relação ao debate, este favorece a construção textual quando o 

professor, ao seu término, solicita o registro do conteúdo discutido em sala de aula. 

Neste caso, o debate contribui para que os alunos apreendam as idéias principais da 

leitura através das discussões em sala de aula e, ao confrontá-las com seus pontos 

de vista, tenham mais facilidade na hora de produzir um texto reflexivo. Por outro 

lado, quando esta prática não vem acompanhada da exigência do registro escrito 

fica a critério de cada aluno fazer alguma anotação do conteúdo discutido nas aulas 

e, sendo assim, os debates ficam restritos a uma atividade oral. Os depoimentos de 

Telma ilustram com clareza estas duas situações que envolvem a prática dos 

debates no curso: 

Ela exigia assim: que a gente lesse o texto, tirasse compreensões e 
fizesse uma síntese a partir do debate que a gente tinha na sala. Ela 
mandava, no final da aula, a gente fazer o que a gente 
compreendeu num pequeno resumo, de tudo da aula e a gente 
sentia assim, que a gente aprendia o que tinha lido do texto, a gente 
tinha compreendido. Então era muito bom. (Q1) 

 

[...] Tem professor que bota mais pra debater, não é que seja ruim, 
porque é bom, mas só ficar deixando você ler o texto e debater em 
sala de aula... também depende do aluno, você saber que você tem 
que ficar com algum registro, pra você depois voltar e ver se 
compreendeu ou não. [...] (Q12) 

 

Quanto aos seminários, apesar de serem considerados pelos alunos uma 

atividade bastante trabalhosa por constituir-se de uma parte escrita e de uma 

exposição oral na sala, eles afirmam que ela restringe-se ao grupo responsável pela 

apresentação e não beneficia os demais integrantes da turma. Ao contrário, para os 

estudantes, a apresentação dos seminários dificulta a interação do professor com o 

aluno porque a aula fica restrita à apresentação do trabalho, além de limitar a 

aprendizagem da turma ao conteúdo que foi exposto pelo grupo. Outra razão para 

as críticas direcionadas a esta prática refere-se aos textos produzidos para a 

apresentação dos seminários. Para os discentes, eles não favorecem o 

desenvolvimento da escrita por consistirem em uma mera reprodução das leituras 
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realizadas. O depoimento de Roseana representa a forma como a prática dos 

seminários é encarada pelos estudantes: 

 

[...] infelizmente a gente vê essa carga muito grande de seminários, 
ao meu ver, é uma forma de o professor se livrar de dar aula e isso 
é um erro, pra mim é um erro, já que aqui uma das coisas que a 
gente escuta do professor: é que o curso de pedagogia é pra fazer 
professores educadores né, formadores de opinião. Sim, como é 
que eu vou ter uma opinião se eu só sei fazer seminário? Se não há 
um debate, se não há uma interação de o professor trazer o 
conteúdo, explicar e interagir com a gente, [...] (Q17) 

 

A crítica à figura do professor, exposta neste relato de Roseana, constituiu um 

aspecto unânime na fala dos estudantes. Principalmente no que diz respeito à 

postura pouco exigente deste profissional em relação às produções textuais dos 

alunos, o pouco interesse pelos conhecimentos dos alunos e a pouca cobrança em 

relação às leituras solicitadas. De acordo com os discentes, estas posturas do 

professor, que pouco despertaram nos estudantes o desejo pela melhora da escrita 

e o interesse pelas leituras, foram consideradas como as principais responsáveis 

para que a formação inicial não tenha correspondido às expectativas de todos os 

alunos em relação ao desenvolvimento da escrita, nem favorecido a superação de 

suas deficiências no uso desta habilidade. 

Esta ênfase observada na figura do professor justifica-se pelo fato de que, na 

concepção dos estudantes, o professor é considerado o principal agente facilitador 

do desenvolvimento da capacidade escritora dos estudantes no espaço da formação 

inicial. Para os alunos, o docente exerce a função de mediador do desenvolvimento 

de sua escrita e esta mediação se dá pelas atividades propostas que induzem os 

alunos a desenvolverem o pensamento reflexivo e a vivenciarem a escrita de 

diferentes gêneros textuais e pela disponibilidade em colaborar com o crescimento 

da escrita dos estudantes, através das intervenções realizadas em suas produções 

textuais, que os ajudam a vencer suas próprias limitações no uso desta habilidade 

trazidas da fase escolar. Mariana relata a postura que considera ideal do professor, 

para que ele consiga realmente auxiliar seus alunos a avançarem em relação à 

escrita: 

 

É quando o professor é aberto, é, quando o professor faz do tempo 
dele ou do título de doutor dele e sempre ajuda a gente a mostrar o 
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que ele aprendeu né. Porque antes de ser doutor ele foi graduando 
também, né. Então é aquele professor que realmente usa o que ele 
aprendeu, que realmente ele usa os estudo dele pra ajudar o aluno 
também a chegar lá. É aquele professor que não limita, que não te 
condena porque você não sabe escrever, porque você não tem tanta 
facilidade. É aquele que senta com o aluno, que mostra os caminhos 
não é, que com a experiência que ele tem ele diz coisas pra gente 
ler, é, que mostre realmente caminhos pra gente seguir. (Q8) 

 

Além destas orientações recebidas pelos professores, as intervenções 

exercidas por este profissional nos trabalhos de escrita dos alunos também foram 

bastante enfatizadas como condição necessária para que eles pudessem 

desenvolver a sua capacidade escritora. É através destas intervenções que os 

discentes têm a chance de reconhecer as suas falhas, aprenderem através delas e, 

quando possível, refazerem o trabalho. O processo de inserção do aluno nas 

práticas discursivas acadêmicas, no ambiente da formação inicial, torna-se efetivo 

quando existe a intervenção do professor no texto dos alunos e a possibilidade 

destes reescrevê-los. Como defende Assis (2006, p. 14), a correção de texto 

consiste em uma “estratégia metodológica de destaque para o processo de ensino e 

de aprendizagem da escrita acadêmica”. 

A atividade de reescrita oportuniza o aperfeiçoamento de um texto 

produzido pelo aluno, direcionada pelas orientações do docente após a sua 

avaliação. Nesse processo, a correção do professor é considerada uma avaliação 

mediadora, na medida em que permite que o estudante reflita sobre a sua produção, 

tanto no que diz respeito à escrita propriamente dita quanto em seus conhecimentos 

teóricos, e seja estimulado a reorganizá-los. No contexto em que se observam as 

práticas de correção/apreciação/análise10 de textos, por parte do professor, e de 

escrita/reescrita do aluno, estabelecidas em uma interação dialógica, a correção é a 

manifestação da compreensão responsiva ativa do professor ao projeto de dizer do 

aluno, consideradas as estratégias por ele escolhidas. 

Sendo assim, percebemos a importância que as ações de 

correção/análise/apreciação, presentes nas atividades de intervenção do professor 

no texto do aluno, exercem no processo de formação (ASSIS, 2006); porém, 

                                                
10 As expressões apreciação e análise são utilizadas com o intuito de amenizar o efeito negativo que 

pode ser causado pela expressão correção de textos, que evoca a idéia de erro que deve ser 
corrigido. 



 

 

97 

consideramos igualmente relevante a forma como o professor intervém no texto do 

aluno, ao analisá-lo. 

Ruiz (2001), analisando as atividades de correção de professores, em textos 

produzidos por alunos da Educação Básica, descreve quatro tipos de correção: a 

correção resolutiva (apresentação e solução dos problemas presentes nos textos), a 

correção indicativa (indicação dos problemas encontrados nos textos), a correção 

classificatória (a natureza dos problemas é apontada, através de metalinguagem 

codificada específica) e a correção textual-interativa (o professor discute os 

problemas encontrados no texto e, por vezes, apresenta sugestão para a sua 

reescrita). Entre estes tipos de correções citadas, consideramos que as correções 

mais significativas são aquelas que induzem os alunos a desenvolverem uma atitude 

analítica de seu texto e favorecem o amadurecimento das habilidades de escrita do 

aluno (RUIZ, 2001; ASSIS, 2005 e 2006), ao contrário do que se observa, por 

exemplo, na correção resolutiva, quando o professor não apenas assinala os 

problemas encontrados no texto como também assinala as soluções prontas para o 

aluno, induzindo-o a incorporá-las na forma de cópia. Nestes casos, como descreve 

Ruiz (2001), demanda pouco esforço do professor em se fazer entender e 

praticamente nenhum esforço do aluno no sentido de compreendê-la e, mais do que 

isso, (re)significá-la (ou problematizá-la). Segundo Assis (2006), o aprendizado da 

escrita se constrói, de fato, escrevendo/reescrevendo, a partir de uma reflexão sobre 

os fatores lingüísticos, textual-discursivos e sociopragmáticos implicados na 

produção do texto. 

Ainda sobre as correções das produções textuais dos alunos, Luana 

acrescenta a importância da postura dos professores e da forma com reagem e 

interpretam os erros dos alunos. Sobre este aspecto, também citamos Matêncio 

(2001), quando descreve os diferentes perfis de atuação do professor exercidos na 

correção de texto. Segundo o autor, estes perfis são definidos com base nas ações 

executadas por este profissional em sua intervenção: professor indicador de falhas 

(a correção se restringe à focalização dos problemas do texto, sem orientações 

muito precisas para a sua reescrita); professor orientador (o professor, em sua 

correção, orienta o aluno para a atividade de reescrita, levando-o a refletir sobre sua 

produção de conhecimento e a reorganizar seus saberes em outras atividades); e 

professor incentivador/estimulador (o professor considera relevante o incentivo ao 

aluno no processo de ensino e de aprendizagem e sua correção é marcada por 
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comentários positivos sobre os avanços alcançados - e/ou sobre os que ainda 

poderão surgir - ao longo de todo o texto corrigido). 

Nos relatos de Luana quando discorre com deve ser o posicionamento ideal 

do professor nas correções, identificamos a defesa de dois perfis apresentados por 

Matêncio (2001), algo que consideramos natural pois estas ações destacadas pelo 

autor, como indicar falhas, orientar e incentivar, podem estar presentes, de forma 

equilibrada, na correção de um mesmo texto (ASSIS, 2006). 

Na opinião da aluna, a correção deve envolver dois momentos importantes: o 

primeiro deve partir da valorização dos acertos cometidos pelo aluno para, depois, 

identificar as falhas encontradas no texto (professor incentivador/estimulador); e, o 

segundo deve ser acompanhado de orientações que ensinem aquilo que está sendo 

exigido, pois não adianta o docente cobrar dos estudantes algo que eles 

desconhecem ou não têm base para realizar (professor orientador). Esta postura do 

professor faz com que os alunos sintam que suas produções são valorizadas e, com 

isso, se sintam estimulados a corresponderem às expectativas do professor, 

produzindo de forma cada vez mais competente. Segundo Assis (2006), a correção 

de textos deve favorecer o progresso do aluno no que se refere às suas habilidades 

de escrita, permitindo que aluno e professor possam, juntos, refletir sobre o 

processo de construção de conhecimentos, necessários à inserção do professor em 

formação nas práticas discursivas acadêmicas. 

Quando ocorre o oposto, e em suas correções o professor não valoriza o 

esforço do aluno e os seus acertos, Luana afirma que o aluno sente-se incapaz de 

produzir um texto qualificado e leva esta insegurança para a prática profissional. Os 

dois depoimentos de Luana expostos a seguir ilustram de forma clara a existência 

destes dois posicionamentos do docente nas correções textuais dos alunos e a 

reação dos estudantes: 

 

 [...] a postura da professora valeu muito de dizer: isso tá certo, isso 
tá errado, ou então, de informar, de explicar mesmo: é assim que eu 
quero, é assim que é bom. (Q3) 
 
Quando você vê um trabalho que tá todo riscado, você pensa o 
quê? Eu perdi tempo, mas eu me esforcei, e quanto vale o meu 
esforço? E quando o professor vê pelo lado do acerto, ele vê o seu 
esforço. Então o que dificulta é o professor dizer: olhe tá ruim, olhe 
não presta, e não dá a você o que você realmente necessita pra 
você melhorar. Então você fica num eterno será que eu sou tão ruim 



 

 

99 

ou será que eu nunca vou ser bom? E ficam muitas dúvidas e é 
muito complicado. (Q9) 

 

A ausência de correções também foi alvo de queixas nos depoimentos dos 

alunos por duas razões. Primeiro porque sem a devolutiva do trabalho o aluno fica 

impossibilitado de avaliar a sua escrita e os erros que comete, dificultando a 

superação dos mesmos. Em muitos casos, o desejo que alguns estudantes 

demonstravam pela existência de provas no curso justificava-se, em parte, pela 

necessidade que eles tinham em verificar a sua própria competência e seu 

desempenho individual, pois, além de ser comum a falta de devolutiva das 

produções textuais, havia uma grande quantidade de trabalhos em grupo, como já 

foi mencionado anteriormente. A segunda razão pela insatisfação com a falta de 

devolutiva é por interpretarem esta ausência de comentários do professor em 

relação às suas produções textuais, como um descaso da parte deste e uma 

desconfiança de que eles nem sequer liam os trabalhos. Nestes casos, os alunos 

acreditam que suas produções serviam apenas para satisfazer uma exigência do 

curso ou “pra preencher o tempo, porque ele não vai poder dar aula, porque não vai 

poder freqüentar a faculdade num certo tempo e pede aquilo só pra preencher” 

(Mirian: Q10). Esta crença refletiu na forma como os alunos passaram a construir 

seus trabalhos de escrita, sem muita dedicação e esforço. Muitos escreviam seus 

textos seguindo um único padrão, sem respeitar as especificidades dos gêneros 

textuais solicitados, pois, além de desconhecerem a forma correta de escrevê-los, 

por não terem sido orientados pelos professores, sabiam que estes seriam aceitos 

“de qualquer forma”. Neste contexto o processo de produção de textos acadêmicos 

vivenciado pelos alunos fica comprometido, pois acreditamos que  para aprender, o 

estudante deve ter consciência/conhecimento da tarefa/atividade que está sendo 

exigida, além de receber a intervenção do professor em seus textos e ter a chance 

de reescrevê-los. 

O relato de Isabele demonstra esta certeza que os alunos tinham de que, 

dependendo do professor, seus trabalhos não seriam lidos: 

 

[...] a maioria não corrige todos os textos. Se você perguntar pros 
alunos de Pedagogia: você acha que os professores lêem tudo que 
você escreveu? Eles vão dizer: 50%, 60% não. Eu tinha uma amiga 
que ela teve a coragem de escrever a letra de uma música no meio 
do texto, só pra ver se o professor lia o texto, aí ela escreveu e ele 
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não percebeu, quer dizer que ele não leu. E se ele perguntasse ela 
dizia: é porque copiando e colando, colou e eu não vi. Mas ela fez 
isso pra ver se o professor percebia. Ela recebeu nota boa e tal, 
passou e isso quer dizer o que? [...] (Q5) 

 

Outro exemplo do descaso docente frente às produções de texto dos 

estudantes acontecia quando o professor solicitava a construção de um texto e não 

cobrava a sua entrega. Neste caso, o descontentamento dos discentes tornava-se 

evidente por considerarem que os esforços despendidos com o trabalho haviam sido 

em vão. E, por esta razão, passavam a considerar desnecessário o empenho para 

escrever um texto qualificado para um professor que não valorizava nem se 

interessava pelo material produzido pelos alunos. 

Nestas colocações expostas, percebemos a pouca maturidade dos discentes 

em relação à própria formação profissional e a reprodução de uma “lógica escolar” 

(SILVA, s/d), em que os textos existem para serem corrigidos para ganhar nota ou 

apenas para cumprirem uma exigência do professor, como podemos observar nesta 

fala de Milena quando diz que “é um querer do professor que a gente construa 

alguma coisa escrita ou não, tá entendendo? Porque quem cobra isso é ele”. (Q5), e 

também no relato de Marina quando reconhece que “depende do professor, aqueles 

professores que cobram, todo mundo faz, aqueles que não cobram quase ninguém 

faz.” (Q16). 

Além disto, esta pouca consciência sobre a importância das produções de 

escrita realizadas na formação inicial, como um dos meios de se desenvolver a 

capacidade escritora do graduando que está sendo formado e que vai exercer suas 

atividades profissionais em sala de aula, reflete na forma como elas vêm sendo 

construídas: na dependência da avaliação do professor e com o objetivo de ser 

aprovado na disciplina. 

Apenas Amanda e Jailson demonstraram reconhecer que o principal objetivo 

do que se produz na graduação é a formação de um profissional competente. 

Quando questionados sobre o estímulo recebido na formação inicial para o 

desenvolvimento da escrita, afirmaram que a evolução desta habilidade depende da 

consciência do papel do educador de cada aluno e é conseqüência, principalmente, 

de um processo de auto-avaliação contínuo e do esforço para superar suas próprias 

limitações.  
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[...] Eu acho que teve uma melhora da escrita, teve uma melhora 
mais por uma questão autodidata mesmo, entendeu? É o que eu 
disse: pela responsabilidade do papel do educador, isso estimula 
você a se preocupar mais com isso, [...] se você não tiver esse 
cuidado isso vai, isso vai, é, passar  também para os educandos. 
Então precisa essa coisa de você se auto avaliar o tempo todo 
(Amanda: Q7). 
 
[...] quando eu sentia dificuldade eu corria atrás. Então isso é que 
me fez aprimorar, aí o que eu gostava era disso: de um professor 
exigente. Mesmo dizendo assim: ele é chato, não é chato, mas 
deixa ser chato, deixa ele exigir de mim. E sempre que ele exigia eu 
corria atrás de alguma coisa. E quando eu era deixada de mão eu 
fazia o trabalho e dizia assim: tá bom? Não, tá faltando alguma 
coisa! E a gente acrescentava alguma coisa e a gente ia atrás, fazia 
o trabalho e a gente dizia: não, ainda tá faltando! E chegava o 
trabalho: excelente (Jailson: Q6). 

 

Apesar de reconhecerem o avanço conquistado em suas habilidades com a 

escrita quando comparado com a fase inicial da graduação, a dificuldade para 

escrever ainda é uma queixa constante nos depoimentos dos estudantes. Esta 

dificuldade refere-se a diferentes aspectos da escrita: há alunos que sentem 

dificuldade em expor suas idéias no papel (Roseana, Mirian e Janaína), embora 

tenham superado grande parte destas, através dos trabalhos escritos que foram 

solicitados em grande número durante o curso, e outros que, apesar de terem 

facilidade de construir um texto coeso, apresentam falhas quanto aos aspectos 

estruturais da língua (Karina, Milena, Amanda e Janaína), trazidas desde o período 

escolar, que não foram vencidas pelas poucas correções e devolutivas dos 

professores. Estas se referem aos problemas da microestrutura do texto – grafia, 

seleção vocabular, pontuação, concordância, regência, etc. Sobre estas dificuldades 

com a grafia da língua escrita, Morais (2003) defende que são conseqüência da 

forma como o ensino da língua vem sendo construído no contexto escolar. Na 

escola é comum haver a cobrança em cima do aluno para que realize uma escrita 

correta, mas poucas são as oportunidades que levam o aluno a refletir sobre as 

dificuldades ortográficas de nossa língua.  

Segundo os alunos, as falhas desta natureza foram pouco consideradas nas 

correções de suas produções textuais, pois os professores enfatizavam mais o 

conteúdo. Sendo assim, na concepção dos discentes, a formação inicial não 

promoveu a superação destas deficiências da maneira como deveria e, por isso, 

serão levadas para a prática profissional. 
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Alguns docentes, porém, demonstravam certa preocupação em relação a 

estes aspectos da língua escrita e indicavam os erros cometidos pelos estudantes 

em seus textos, a fim de que eles pudessem corrigi-los e, até mesmo, vencê-los. O 

depoimento de Milena ilustra o papel fundamental das correções realizadas por uma 

professora para que ela superasse suas dificuldades com a escrita: 

 

Ela corrigia tudo mesmo. Assim...questão de pontuação, ortografia, 
e ... ajudou, porque assim... você termina parando para pensar o 
que está escrevendo errado, o que está escrevendo certo, você 
termina tendo mais um cuidado. (Q5) 

 

Idéias como as expostas pelos alunos, que enfatizam o papel do professor 

como principal agente do processo de desenvolvimento da escrita do aluno, 

parecem indicar que a responsabilidade pela não superação das deficiências de 

escrita apresentadas pelos estudantes, durante o percurso da graduação, recai para 

o professor, como uma falha em sua atuação profissional e não como conseqüência 

do pouco empenho do próprio aluno em superar suas limitações. Em momento 

algum, com exceção dos depoimentos de Amanda e Jailson, os discentes tomaram 

para si o dever de promover o próprio progresso em suas habilidades com a escrita. 

Marina critica a formação inicial por não oferecer as oportunidades necessárias para 

o discente superar suas dificuldades em lidar com os aspectos formais da língua 

escrita, e demonstra preocupação com o fato de que, estes alunos, vão para a sala 

de aula ensinar, cometendo estas mesmas falhas. 

 

Eu acho assim, que como a gente entra num curso que é pra 
ensinar, a maior parte tá formando a gente pra ensinar, eu acho que 
a gente tinha que ter uma base melhor, porque a gente sabe que 
muita gente comete erro de ortografia e depois vai pra sala de aula. 
[...] e quando chegam na faculdade não tem esse, essa...esse 
trabalho...aí eu acho que continua com essa dificuldade. (Q5) 

 

Nem todos os alunos entrevistados possuem dificuldades em relação ao uso 

da escrita e afirmam terem ingressado na graduação apresentando uma boa relação 

com esta habilidade. Luana, Renata e Marília atribuem às atividades realizadas no 

Magistério as responsáveis pelo progresso de suas escritas: “no Magistério a 

freqüência da escrita era direta, direta. [...] eu também tinha muito trabalho 

individual, e também tinha muita prova” (Luana: Q4). Outros mencionam como os 
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principais agentes facilitadores do processo de apropriação da língua escrita o 

período escolar: “a gente tinha um livrinho de redação e sempre tava fazendo, fazia 

jornalzinho” (Marina: Q4) e o ambiente familiar, “meu pai e minha mãe sempre me 

estimularam bastante a ler e a escrever, agora não no sentido de dizer: meu filho vá, 

pegue ali aquele livro, mas eu via meus pais lendo livro” (Jailson: Q4). Segundo Lins 

e Silva (2004), este fato justifica-se porque a família constrói um conjunto de 

disposições, crenças e atitudes mais favoráveis a uma relação menos tensa com a 

escrita, que induz o indivíduo a desenvolver os mesmos hábitos de leitura e escrita 

observados em casa. Barros (2005) em sua pesquisa com estudantes do curso de 

Pedagogia de uma instituição particular também observou que os alunos que 

mencionaram a ausência de dificuldades para exporem suas idéias no papel, 

relacionaram este fato ao hábito de ler e de escrever desenvolvido desde a infância, 

nas atividades do dia-a-dia, influenciados pelas pessoas mais próximas. 

Para Kleiman (1995), a família é considerada a principal agência de 

letramento para garantir o sucesso escolar, pois nela, as práticas e usos da escrita 

são fato corriqueiro, cotidiano, inseparável de outros fatores e afazeres, como por 

exemplo, a leitura do jornal como parte integrante do café da manhã, os bilhetes, a 

agenda, entre outros. Lins e Silva (2004) defende que a escrita praticada por adultos 

no cotidiano doméstico envolve diversos significados, usos e funções que podem ser 

considerados relevantes na formação das habilidades em torno da escrita. Este 

exemplo de escrita cotidiana praticada no ambiente doméstico foi citado por Renata 

quando justificou o seu gosto pela escrita desde o seu período escolar, “dentro de 

casa, eu gosto muito de escrever anotações, recadinho” (Q4). 

Vale ressaltar que Marília, Telma, Marina e Jailson, ao citarem o ambiente 

familiar como responsável pelo desenvolvimento de sua capacidade escritora, não 

se referiram às atividades de escrita realizadas neste ambiente, mas ao incentivo 

recebido para a realização de práticas de leitura que, de acordo com o ponto de 

vista dos alunos, levaram ao desenvolvimento da escrita. Como podemos observar 

na afirmação de Jailson: “foi em casa, vendo meu pai como adulto leitor [...] e isto 

me estimulou a ler” (Q4); na fala de Marina: “aqui em casa eu lia muito, [...] todo 

mundo sempre gostou de ler tudo” (Q4), ou quando Marília relata o acesso fácil de 

livros que sempre teve em casa: “sempre, muito, muito, muito livro, muito livro. Não 

que ela (mãe) dissesse assim: venha ler, mas estava ali, fácil a mão, estava visível” 

(Q4). 
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Embora a leitura não estivesse formalmente presente em nossos 

questionamentos, ela foi um tema abordado em vários momentos da entrevista e 

apareceu sempre interligada ao processo de desenvolvimento da escrita (BARROS, 

2005). Este vínculo estabelecido entre a prática da leitura e a prática da escrita 

justifica-se por diversas razões, entre elas, pela bagagem de conhecimentos que o 

leitor adquire ao ler e que serve de embasamento teórico na construção de um texto. 

De acordo com este pensamento, o estudante que lê adquire mais facilidade para 

escrever e amplia a sua capacidade reflexiva e de diálogo com os autores dos 

textos, como podemos perceber na fala de Isabele: 

 

Eu acho que geralmente quem gosta de escrever gosta de ler. 
Porque realmente quem gosta de escrever não escreve qualquer 
coisa. [...] E você só tem interesse de escrever quando você lê e 
forma uma opinião, se você não tem leitura, não tem opinião. Você 
tem uma bagagem de leitura pra poder se posicionar sobre aquilo. 
Ninguém vai escrever sobre achismo, eu acho que... (Q7) 

 

Outro benefício que a leitura oferece é a oportunidade que o leitor tem de 

vivenciar diferentes gêneros textuais e apreender sobre a organização de cada um. 

Para os alunos que apresentam dificuldades com os aspectos formais da língua, a 

leitura permite que, através dos textos lidos, eles observem detalhes sobre a 

estrutura do texto, a construção de parágrafos, grafia de palavras e outros.  

 

É aquela questão: quando você tá lendo, você tá observando a 
própria escrita, os termos utilizados, é, como a pessoa organiza o 
próprio texto, os parágrafos, é todo um conjunto, né. Um artigo, você 
já vê como é a estrutura, como é que o autor começa, onde termina, 
onde vem a bibliografia com os autores, aí você vai lendo e vai 
aprendendo se estão realmente de acordo com as normas, ou não, 
se o autor trás realmente a idéia pra você também seguir o padrão 
que ele tá seguindo, como começa, o meio, o fechamento. E até 
você observando como está escrito uma palavra que você tem 
dúvida, mas você vê escrito ali, gravou e você recorda. É, como que 
se diz: um apoio muito bom. (Telma: Q8) 

 

Infelizmente, nem todas as leituras solicitadas no curso foram realizadas 

pelos alunos. Primeiro, o tempo restrito dos alunos que trabalham os impede de uma 

dedicação maior ao curso; e, segundo, a grande quantidade de textos, associada à 

pouca cobrança dos professores, faz com que os alunos priorizem apenas as 

leituras que serão temas de debates, de produção de texto ou assunto de prova; 
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terceiro, a forma como os trabalhos em grupo são organizados leva os alunos a 

dividirem os temas e fazerem uma leitura recortada e incompleta do assunto; quarto, 

porque as provas dissertativas, que exigem dos alunos o estudo dos textos 

recomendados pelo professor, não são tão freqüentes quanto as outras formas de 

produções avaliativas; quinto, as indicações de leitura, em sua maioria, nem sempre 

despertam o interesse dos alunos, seja pela escrita rebuscada e de difícil 

entendimento ou pela pouca significância dos temas, que não fazem associações 

com a realidade profissional. Mirian justifica a não realização de todas as leituras 

porque através dos textos “a gente encontra só teoria, teoria, teoria e uma 

fundamentação teórica imensa com uma linguagem super rebuscada e fica cada vez 

mais cansativo, porque os textos são enormes.” (Q10) 

Esta pouca realização de leituras no decorrer da formação inicial traz 

conseqüências negativas para o momento da construção do trabalho de conclusão 

de curso, pela exigência de leituras que a fundamentação teórica da pesquisa requer 

e que são imprescindíveis para a construção do artigo científico, e, também, para a 

prática profissional daqueles que não apresentam facilidade para escrever. 

Na opinião dos alunos, a prática da leitura está interligada à prática da escrita 

e associam os estudantes que menos lêem aos que comumente apresentam 

dificuldades para escrever. 

 

Tem gente que tem dificuldade. São erros assim, simples. É, são 
coisas simples. Aí eu acho que isso também é por... ou não ter 
escrito muito, os dois, não ter uma prática de escrita e leitura. Eu 
acho que leitura é fundamental. (Marília: Q3) 

 

A proposta de atividades envolvendo práticas de escrita significativas, que 

despertam a motivação e o prazer dos alunos em realizá-las, favorece o processo de 

aprendizagem e também constitui atitude importante do professor para o 

desenvolvimento da escrita dos estudantes. Sendo assim, propor a leitura e 

construção de gêneros textuais diversificados, envolvendo temáticas atuais de 

educação, torna o exercício da escrita mais interessante para o aluno e ajuda a 

despertar nele o desejo pelo conhecimento e pelo ato de escrever. 

 

 [...] ele fazia assim: Ah, eu quero que vocês peguem os jornais e 
vejam o que tá acontecendo em educação e tragam o recorte do 
jornal pra sala de aula. [...] fazer um resumo da sua notícia de jornal 
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ou você fazer um resumo da notícia que você achou mais 
interessante, além de você escrever porque você se interessou, 
você ainda vai dizer porquê, ainda vai argumentar. (Isabele: Q7) 
 
É, eu acho que é importante que o professor mude realmente de 
postura né, depende muito dele, de pedir pra gente aprender a 
escrever, entendeu? Pra gente começar a escrever. Sair um pouco 
desse modelo de síntese, de resumo, entendeu? (Milena: Q6) 

 

Apesar deste progresso observado na escrita dos alunos entrevistados, suas 

opiniões diferem quando indagados se o curso propicia a formação de professores-

escritores. Alguns alunos consideram que a formação de professores-escritores 

depende da vontade de cada um e do empenho em buscar o aprimoramento desta 

habilidade; outros consideram que a formação inicial não favorece a formação deste 

profissional porque, para isso, seria preciso que uma maior quantidade de práticas 

de escrita reflexivas fosse vivenciada. 

 

Eu acho que a intenção do curso é essa, não é. A intenção do curso 
pode ser até essa, formar professores escritores, mas depende 
muito do prazer individual de cada um, da pretensão de cada um 
com o curso em si, acho que é mais ou menos isso. [...]A escrita 
melhora com certeza, a gente pode dizer então que o curso prepara 
pras pessoas saírem formadas, preparadas para escrever. (Mirian: 
Q10) 
 
Não. Acho que não, porque assim, você tem que vivenciar os tipos 
de escrita que favoreçam a reflexão. (Marília: Q11) 

 

Através da análise dos dados e do relato apresentado abaixo, é possível 

constatar a importância que a escrita representa para a prática docente do ponto de 

vista dos alunos, a sua satisfação ao perceber o progresso alcançado em suas 

produções e a preocupação revelada ao comentarem as falhas que ainda 

apresentam quanto ao domínio da língua.  

 

Eu acho que porque hoje, principalmente, o professor é visto como 
uma pessoa que não pode cometer um erro ortográfico, então você 
tem esse peso de... Então eu acho que você ter habilidade com a 
escrita no mundo de hoje é fundamental, [...] (Marília: Q11) 

 

Na concepção dos estudantes, é preciso que o professor tenha habilidade 

com a escrita para que possa melhor desenvolvê-la em seus alunos e propiciar 
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ambiente estimulador. A competência de sua prática profissional está diretamente 

ligada às suas habilidades com os conteúdos que vai estimular nos alunos.  

 

É importante porque isso vai refletir nos alunos não é, na prática dos 
alunos, na aprendizagem dos alunos. Porque quando o aluno for ver 
que o professor tem essa visão aberta, essa... gosta de escrever ou 
de ler, isso de qualquer forma vai incentivar o aluno porque o 
professor pra ele é um ícone né, é um reflexo. (Mariana: Q21) 
 
Acho que é bastante importante porque você não consegue ensinar 
uma coisa que você não sabe, né. Eu acho que a partir do momento 
que o professor sabe escrever, que ele sabe se posicionar, sabe 
pesquisar, eu acho que é bastante importante pra prática dele. Ele 
vai conseguir passar de forma mais fácil e mais simples pros alunos. 
(Karina: Q21) 

 

Apenas Isabele e Milena não compartilham deste pensamento e não 

consideram essencial que o professor tenha uma boa relação com a escrita para 

desenvolvê-la nos alunos. Na opinião delas, mais importante do que a habilidade 

com a escrita é o compromisso do professor em trabalhá-la na sala de aula e propor 

atividades que estimulem a capacidade escritora dos alunos. 

 

É como eu digo: depende da postura, não é verdade? Então eu 
acho que pra ele desenvolver isso no aluno dele não é obrigado 
necessariamente que ele saiba escrever, mas que ele tenha vontade 
de que o aluno aprenda a escrever, de que ele seja um aluno 
escritor, como você fala. (Milena: Q11) 
 
Eu acho que isso é relativo, depende do compromisso de cada um 
com a sala de aula. Por exemplo: eu não gosto, eu posso não gostar 
de música, mas isso não significa que eu não vou levar música pra 
sala de aula. [...] (Isabele: Q7) 

 

Na verdade, o que percebemos no depoimento destas duas alunas é a 

ênfase no compromisso do professor em favorecer o desenvolvimento da escrita nos 

alunos, porém, acreditamos que as atividades de escrita propostas pelos 

professores em sala de aula estão diretamente relacionadas com as suas 

experiências nos eventos de letramento, vivenciadas tanto dentro quanto fora do 

contexto escolar. 

A próxima seção busca discutir os dados que envolvem as experiências de 

escrita vivenciadas pelos alunos durante a construção do trabalho de conclusão de 
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curso (TCC), desde a escolha da temática até a sua conclusão, e as suas 

contribuições para a formação do futuro professor. 

 

4.2 O PROCESSO DA CONSTRUÇÃO ESCRITA DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

A realização do artigo científico foi considerada, por todos os estudantes 

entrevistados, uma vivência enriquecedora. A principal justificativa para esta 

afirmação refere-se à oportunidade que o aluno teve de receber a assistência 

exclusiva de um professor (orientador), destinado a orientá-lo durante o percurso de 

construção do TCC, auxiliando-o tanto na busca do material teórico quanto na 

superação de suas dificuldades em relação à escrita. A importância da orientação do 

professor mais uma vez foi enfatizada nas falas dos discentes e considerada como 

condição principal para o progresso desta habilidade. 

 

[...] a medida que a gente vai escrevendo, que a gente vai lendo, 
que a gente se encontra com o orientador, ai vai surgindo dúvidas, e 
a gente se aperreia, e fala com o orientador, ele orienta a gente, e 
depois vem os elogios... vem a idéia que está sendo muito bom. 
Então tá sendo muito bom, muito gratificante. (Luana: Q14) 
 
Teve porque nesse momento de construção do artigo você fica mais 
próximo, tem essa relação de diálogo com o orientador. Então ele 
vai... ele tá te dando esse retorno que você não tem durante todo o 
curso. Ele tá olhando, olha lá os aspectos formais, do conteúdo 
também, então ele tá mais próximo de você. Essa proximidade eu 
vejo que favorece e isso aí vai se refletir na sua auto-crítica. 
(Amanda: Q16) 

 

Outras razões também foram citadas para justificar a significância do TCC, 

como podemos perceber nos depoimentos de Mariana, abaixo. Entre elas, a 

oportunidade que os alunos tiveram de estabelecer um diálogo com diferentes 

autores no momento da discussão dos dados; de utilizarem os conhecimentos 

adquiridos nas disciplinas do curso, tanto na etapa de construção da fundamentação 

teórica do estudo, quanto na análise dos dados; de conhecerem e aplicarem as 

regras da ABNT na elaboração do texto; e de escolherem a temática da pesquisa.  

 

Tá sendo muito boa, ótima, porque agora é um artigo, eu tô juntando 
tudo o que eu aprendi, na questão da ABNT, na questão de 
parafrasear, na questão da leitura, e também porque o meu 
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orientador é um professor com disponibilidade, é aquele professor 
que ajuda você a escrever. (Mariana: Q14) 
 
Tá sendo muito bom porque é um tema que tem a ver com a minha 
prática também né, sou professora, e uso esses livros que eu tô 
pesquisando. Eu como professor e como pesquisadora né, e eu tô 
aliando tudo isso com os livros que eu li, com as aulas que eu assisti 
né, com as minhas experiências de escrita e tá me ajudando 
bastante a... a escrever  esse texto. (Mariana: Q20) 

 

A possibilidade de escolher a temática foi citada como um aspecto que 

motivou os estudantes a realizarem o TCC. A liberdade de decidir sobre qual 

assunto estudar levou os alunos a buscarem um tema que trouxesse contribuições 

tanto para sua formação quanto para sua prática profissional no caso dos alunos 

que já exercem suas atividades em instituições educacionais. Durante as entrevistas 

foi possível percebermos o entusiasmo dos estudantes ao comentarem sobre a 

pesquisa, sobre os dados coletados e o “árduo” trabalho de realizar um estudo em 

pouco tempo e, muitas vezes, tendo que conciliá-lo com outras disciplinas da 

graduação e com o trabalho11. Concordando com a satisfação que a pesquisa pode 

proporcionar ao discente, Snyders (1995) e Ajub Bridi (2004) afirmam que os jovens 

ao trilharem por caminhos ainda não desvendados sentem a alegria pela 

investigação e pela aquisição de novos conhecimentos. 

 

O aluno fica feliz quando lhe abre o domínio da pesquisa: depois de 
tantos e tantos exercícios escolares, chegar a uma expressão 
pessoal; ao mesmo tempo tomar consciência da própria 
individualidade, afirmá-lala, empregá-la; seus próprios critérios, suas 
maneiras de pensar e de sentir: refletir sobre uma dada questão é 
ao mesmo tempo refletir sobre si mesmo. Primícias de originalidade, 
ora de um indivíduo, ora de um grupo criativo (SNYDERS, 1995, 
p.123). 

 

Um exemplo que ilustra o empenho demonstrado pelos discentes em realizar 

um trabalho de conclusão de curso relevante para a área e ainda pouco explorado é 

o depoimento de Luana, quando ela menciona o fato de não estar realizando uma 

pesquisa para ficar guardada nas prateleiras da Universidade: 

 

                                                
11 De acordo com o questionário piloto, o curso possui 70% de alunos trabalhadores no turno da 

manhã, 40% no turno da tarde e 80% no turno da noite. 
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[...] eu tava comentando hoje com a minha coordenadora e eu disse 
que ia falar com... que a gente tava fazendo uma pesquisa de livro 
didático com a Rede e que depois que esse trabalho fosse 
apresentado em PPP a gente queria conversar com o diretor de 
ensino e expor o que a gente concluiu. E a minha coordenadora 
disse: mas porque você vai fazer assim? Aí eu disse: porque a 
minha pesquisa não é pra ficar guardada nas prateleiras da 
universidade, porque a minha idéia não é nem resolver um 
problema, a idéia é levantar discussões, tá entendendo? Incitar 
discussão, incitar movimentos pra que todo mundo junto tente achar 
um caminho melhor pra resolver um problema [...] (Luana: Q12). 

 

Marina, ao contrário de Luana, abordou em seu artigo um assunto que, 

segundo ela, foi pouco relevante para a Educação por já existirem "muito, muita 

coisa, lá na faculdade mesmo já tem uns quatro falando sobre isso” (Marina: Q20): a 

importância da literatura infantil para alfabetizar letrando. A escolha desta temática 

foi de uma colega de turma que, por estar sozinha, convidou-a para formarem uma 

dupla e esta aceitou, mesmo considerando o estudo pouco significativo pelo número 

de pesquisas já existentes na área. 

Talvez seja este o motivo para Marina ter apresentado opiniões divergentes 

dos outros discentes ao considerar a pesquisa do TCC uma atividade válida apenas 

do ponto de vista da escrita, “mas em relação ao aprendizado eu não vi muita 

contribuição não” (Mariana: Q21). A aluna justifica o seu posicionamento, afirmando 

não considerar o TCC válido nem para o aluno, no sentido de favorecer a aquisição 

de novos conhecimentos, nem para a Educação, porque os temas escolhidos 

geralmente estão presentes na literatura, já foram bastante lidos e discutidos em 

sala de aula e, por esta razão, não trazem contribuições para área educacional. 

Quanto à escolha da temática, a estudante defende que esta nem sempre fica a 

critério do aluno porque, muitas vezes, ele tem que se submeter à disponibilidade de 

um professor para orientá-lo e optar por um tema que esteja dentro de sua área de 

trabalho, como mostra o depoimento a seguir: 

 

Eu acho que não agrega nada, a maior parte das coisas era 
superficial, são coisas que quase todo mundo já faz. Um professor 
meu tava comentando: a maior parte dos TCCs são sobre assuntos 
que já tem milhares de trabalho sobre aquilo. Aí ele disse: “pode ir 
em qualquer lugar que você acha um monte de trabalho de literatura 
infantil, nessa perspectiva que você tá falando. [...] porque é muita 
gente e pouco assunto. Aí eu acho meio perda de tempo, porque a 
gente fica escrevendo sobre uma coisa que já tem tanto, que a 
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gente já sabe o que que a gente vai dizer e encontrar nas 
observações, o que a gente vai encontrar nos livros, eu acho que 
não agrega nada. É questão de escrita mesmo que a gente aprende, 
somente. Mas questão de conteúdo... (Marina: Q20) 

 

Luana também comentou, em sua entrevista, o fato de existirem os temas 

viciados, que consistem em assuntos freqüentemente apresentados nos trabalhos 

de conclusão de curso. Concordando com Marina, considera que estas pesquisas 

voltadas sempre para os mesmos temas pouco trazem de dados novos para auxiliar 

na melhoria da educação e na formação do aluno-pesquisador: “são pesquisas 

sobre pesquisas” (Luana: Q12). Por isso, ao decidir sobre que temática adotar para 

o TCC procurou, juntamente com a sua dupla (Mariana), um tema que contribuísse 

para a prática escolar do professor. 

Luana e Mariana12 pesquisaram sobre o enfoque do livro didático, que 

estavam utilizando em sala de aula, na questão da educação ambiental e o que isto 

influencia na prática dos professores. Por partir do foco de interesse da dupla, 

observamos o seu envolvimento na realização da pesquisa e a satisfação das 

alunas ao apresentarem os seus resultados e a significância de suas conclusões 

para a prática docente: 

 

[...] Aí foi o trabalho! O professor gostou muito na hora e a gente foi 
produzir. Foi muita produção, muito trabalho [...]. A gente ficava 6 
horas escaneando páginas do livro mesmo e depois escolhia. E a 
gente foi fazendo o trabalho e foi ficando gostoso, lia os textos. 
[...]Foi muito elogiado. A gente gostou muito do que falou e todo 
mundo também. [...] E a escolha foi boa e a gente não se arrepende 
nem um minuto de ter escolhido, nem um minuto. (Luana: Q15) 

 

Segundo as alunas, a temática surgiu durante as aulas de PPP5, no projeto 

que tiveram que elaborar para aplicar na escola, sobre educação ambiental. O 

envolvimento com este tema e a empatia com o professor de PPP5 fizeram com que 

Luana e Mariana decidissem retomá-lo no TCC, sendo que desta vez associando-o 

ao livro didático. 

  

                                                
12 Luana trabalha no turno da manhã, como professora da 1ª série na Prefeitura de Jaboatão, e, à 

tarde, na Prefeitura de Recife na 3ª série; e Marina trabalha como professora substituta na 
Prefeitura de Recife na 3ª série. 
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 ajuda você a construir, não a regredir, [...] eu tenho muita facilidade 
pra falar com ele porque se estiver errado ou incoerente ele te 
mostra o certo, te dá dicas de como fazer, ele já tem muita 
experiência nesta área (Mariana: Q14). 

 

Os demais alunos entrevistados, quando indagados sobre o surgimento da 

temática do TCC, retrataram experiências vivenciadas em diferentes momentos da 

graduação, tanto nas disciplinas do curso, como na vivência nos estágios de PPP ou 

na própria prática profissional; e nas atividades extracurriculares13, oferecidas na 

graduação, como: monitoria acadêmica, atividades de extensão, grupo de estudo, 

atuação em sala de aula e iniciação científica. 

Dentre esta diversidade de experiências oportunizadas pela formação inicial, 

as PPPs constituíram um campo bastante rico para despertar o interesse dos 

estudantes pela investigação e para influenciar no surgimento das diferentes 

temáticas apresentadas. Este fato foi justificado pela vivência que os alunos tiveram 

da realidade profissional durante os estágios de Práticas de Ensino. O contato com 

esta realidade permitiu que os estudantes vivenciassem não apenas a docência em 

sala de aula, mas também os problemas e dificuldades que o atual sistema público 

de ensino vem enfrentando, como podemos perceber através do depoimento a 

seguir: 

 

Foi assim: eu, ao longo do curso, à medida que a gente foi fazendo 
as PPP´s, eu comecei a questionar essa questão da relação da 
escola com a comunidade, do professor com o aluno né, e da 
própria gestão com os professores [...] (AT9: Q15). 

 

Este contato com a realidade educacional provocou o surgimento de novos 

questionamentos em Roseana, Jacilene, Luana, Mariana e Marília e o desejo de 

investigá-los através da iniciação científica oportunizada na construção do TCC. 

A importância da formação científica nos cursos de graduação tem sido 

assunto presente nos debates envolvendo as universidades brasileiras, pela 

necessidade de se formar um profissional cada vez mais qualificado e preparado 

para enfrentar os desafios atuais da sociedade. Neste cenário de profundas 

mudanças sociais e econômicas, ampliaram-se as necessidades educacionais da 

                                                
13 Dos alunos entrevistados, 50% realizaram atividades extracurriculares oferecidas pela formação 

inicial: Marina, Mirian, Telma, Karina, Isabele, Roseana e Amanda. 
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população e já não basta que a formação inicial prepare o indivíduo para o exercício 

de uma profissão, apenas integrando-o ao mundo do trabalho (AJUB BRIDI, 2004). 

É necessário que o futuro graduado seja induzido a aprender a aprender, a criar e a 

produzir conhecimento científico (DEMO, 1991). 

De acordo com a LDB (Lei 9394/96), a função da universidade é promover, 

através da investigação científica, a autonomia de pensamento e de reflexão crítica 

ao estudante da graduação, como podemos observar no artigo 52 desta mesma lei, 

quando afirma que “as universidades são instituições pluridisciplinares de formação 

de quadros de profissionais de nível superior, de pesquisa e extensão” (Lei 

9394/96). 

É neste sentido que a iniciação científica tem sido defendida como 

componente curricular essencial nos cursos de formação de professores. Para 

Snyders (1995), a pesquisa é considerada uma das experiências oportunizadas pela 

universidade que levam ao amadurecimento do discente pelo fato de favorecer a sua 

participação ativa na construção e produção do conhecimento. Através desta 

atividade, o aluno é levado a refletir sobre as situações educacionais que envolvem 

o contexto global da Educação. 

A presença da pesquisa não apenas na formação inicial como também na 

prática profissional do professor foi considerada essencial pelos estudantes 

entrevistados. Na concepção destes, as principais contribuições promovidas pela 

pesquisa são a atualização profissional, a participação no processo de produção do 

conhecimento ao “confrontar, construir, desconstruir e organizar tudo” o que foi 

estudado nas disciplinas do curso (Mariana: Q21), e o enriquecimento da prática 

profissional. 

Esta nova proposta de promover a vivência da pesquisa no espaço da 

formação inicial oferece ao estudante a oportunidade de adquirir a capacidade de 

refletir, de pesquisar o ensino e o aprendizado, suas condições, interações e 

processos com o auxílio dos professores da universidade para que, deste modo, ele 

consiga corresponder às novas exigências do exercício profissional (AJUB BRIDI, 

2004). 

As atividades investigativas também foram consideradas, pelos discentes, 

essenciais para o exercício da docência, no sentido de que, através delas, o 

professor torna-se um profissional capaz de diagnosticar os problemas e participar 

ativamente na elaboração das soluções, mediante a reflexão e a pesquisa sobre sua 
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própria prática e de atualizar sua prática profissional e planejar sua atuação em sala 

de aula de forma mais competente. Na opinião de Mirian, o professor pesquisador 

está sempre tentando entender e discutir a realidade educacional e sua prática 

profissional, pensando em “como trabalhar de uma nova maneira, de como pensar 

de uma forma diferente, então, pesquisar é sempre muito importante” (Q20). Para 

Mariana, a não realização de pesquisas na docência é fruto da desmotivação no 

exercício da profissão: 

 

O professor que não pesquisa, é um professor morto, é um 
professor apagado, um professor cansado, um professor 
desmotivado porque o que faz você ter curiosidade, inovar, fazer 
coisas novas é justamente a pesquisa (Mariana: Q21). 

 

Discordando das idéias que valorizam a vivência da pesquisa na graduação, 

encontramos o relato de Marina quando considera a realização desta atividade, no 

contexto da formação, importante apenas para aqueles que desejam seguir a 

carreira acadêmica. As razões que a aluna utilizou para justificar sua opinião foram 

as mesmas já comentadas anteriormente, sobre as temáticas pouco significativas 

que são trabalhadas na pesquisa do trabalho de conclusão de curso. Ao reafirmar a 

pouca significância destas atividades investigativas, quando praticadas neste 

ambiente de formação inicial, Marina, mais uma vez, ressaltou a importância que a 

escrita do artigo científico representa para o desenvolvimento da capacidade 

escritora do discente. 

 

Muitas pesquisas não acrescentam nada, só com relação à escrita, 
ou só para quem quer seguir carreira acadêmica, né... porque eu 
acho que a maior parte das pessoas não vai em busca de novidade. 
[...] Se fosse pra perguntar quem queria fazer TCC, ninguém queria. 
A maior parte quer isso, quer pegar o diploma e começar a 
trabalhar, fazer concurso, e a TCC meio que impede né, porque é 
um ano praticamente dedicado à TCC e a gente tá vendo coisa que 
já viu o ano todo (Marina: Q21). 

 

O desenvolvimento da capacidade escritora foi considerado pelos alunos 

entrevistados como uma grande contribuição do TCC, em decorrência das 

experiências de leitura e escrita que ele propiciou durante o seu processo de 

construção. Segundo os estudantes, o artigo científico exigiu que o aluno 

aprendesse a organizar suas idéias e a expressar melhor seu pensamento através 
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de um gênero textual pouco trabalhado na graduação; a realizar mais leituras para 

estabelecer uma relação dialógica com diferentes autores; e a buscar os 

conhecimentos trabalhados no decorrer do curso, que fossem afins com a temática. 

 

Tá trazendo bastante contribuição porque apesar de ser o primeiro 
contato com a escrita de um artigo científico, é um artigo científico 
né, você aprende como fazer relação com os textos que você leu, 
como organizar suas idéias de acordo com os autores que você está 
fundamentando, você consegue se expressar melhor, de forma que 
fique organizado pra que qualquer leitor, que venha ler, mesmo não 
sendo da área educacional, ele consiga entender o que você está 
querendo escrever. Eu acho que contribuiu bastante. (Jailson: Q19) 

 

A busca por estes conhecimentos desenvolveu a capacidade reflexiva do 

aluno, na medida em que o levou a refletir sobre as leituras realizadas no curso, 

tentando associá-las com a temática em discussão, assim como a relacionar os 

conhecimentos teóricos pesquisados com a realidade da prática profissional. Karina 

retrata a importância desta habilidade reflexiva propiciada pela pesquisa ao 

considerar que 

 

[...] você vê a importância da pesquisa, de você refletir sobre as 
coisas, de você não ter só o conhecimento do senso comum, mas 
você ir a fundo naquilo e você procurar ver o que as outras pessoas 
falam sobre isso, os outros teóricos, e você até mesmo refletir sobre 
isso e escrever, eu acho que é bastante importante essa disciplina. 
(Q21) 

 

O incentivo à reflexão também esteve presente na realização dos relatórios 

das PPPs. Conforme já foi mencionado no bloco anterior, este gênero textual exigiu 

o posicionamento reflexivo do aluno e a estruturação das idéias, no texto, baseadas 

no diálogo com os autores. Por esta razão, os estudantes consideraram que a 

prática dos relatórios serviu de base para a construção textual do artigo científico. 

Isabele afirma que as PPPs exigiram, na escrita dos relatórios, o mesmo 

posicionamento argumentativo que é requisitado pelas TCCs na escrita do artigo 

científico:  

 

Porque quando você tá em TCCI e TCCII você precisa construir um 
texto argumentativo. [...] E nas PPPs é você que se coloca a partir 
de um ponto que o professor coloca pra você observar [...] você tem 
que fundamentar a sua prática, ou a sua observação, ou a sua 
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descrição e argumentar. Então, você passa a ter um posicionamento 
na escrita. (Q3) 

 

Mas, vale ressaltar que, embora os relatórios tenham contribuído para o TCC, 

foram freqüentes as queixas dos discentes quanto à falta de familiaridade com o 

artigo científico. Segundo informaram, a formação inicial pouco favoreceu o contato 

com este gênero textual, tanto em termos de leitura quanto em termos de escrita. E 

este fato foi responsável pelas dificuldades apresentadas por 50% dos estudantes 

(Amanda, Janaína, Roseana, Milena, Telma, Isabele e Marília) no momento da 

construção do trabalho de conclusão de curso. Na opinião de Telma, se, ao contrário 

do que ocorreu, a graduação tivesse propiciado a prática do artigo científico em 

outras disciplinas da graduação, a realização do TCC teria sido uma experiência 

bem menos estressante: “tem aquela questão: se você não faz, não tem como 

saber” (Q17). Milena queixou-se que além da pouca solicitação da escrita de artigos, 

“até leitura de artigos não trabalharam muito com a gente em sala de aula, só esses 

textos normais de xerox” (Q1). Marília vem confirmar este depoimento ao comentar 

que apenas no final da graduação os alunos têm contato com as revistas científicas 

e diz não se lembrar de “nenhum professor que tenha passado as revistas que têm 

artigos científicos aí pra gente ler” (Q18). 

A importância da familiaridade com o gênero textual como um aspecto 

facilitador da escrita também pode ser confirmada através dos relatos das alunas 

que realizaram pesquisas na Iniciação Científica no Centro de Educação. Para 

Karina e Isabele, além desta experiência propiciar a realização de outros artigos e a 

vivência nas etapas da pesquisa, ela favoreceu o progresso de suas habilidades 

com a escrita. Segundo as alunas, estes fatores foram determinantes para a 

realização do TCC ter sido mais tranqüila. 

 

Tá sendo bastante tranqüila, até a orientadora falou pra professora _ 
né, que nunca viu uma dupla tão fácil, [...] É por conta da Iniciação 
Científica que a gente tem que escrever bastante né, aí fica bem 
mais fácil. [...] A gente tem um ano de pesquisa, onde a gente mais 
ou menos quatro meses depois do início dele, a gente tem que fazer 
um relatório parcial de como tá nossa pesquisa, e no final a gente 
tem um projeto. A gente escreve um artigo sobre ela e apresenta e 
tem uma banca pra julgar como é que foi o trabalho. (Karina: Q14) 
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Através deste depoimento podemos perceber que Karina menciona, entre 

outros benefícios propiciados pela Iniciação Científica para a realização do TCC, a 

exigência de muita escrita. Para a aluna, o uso freqüente desta habilidade leva o 

aluno a ter mais desenvoltura no momento da produção textual e mais facilidade ao 

expressar suas idéias. Por esta razão, os alunos que cursaram a Iniciação Científica 

consideraram a escrita do trabalho de conclusão de curso uma experiência mais 

tranqüila. 

A opinião de que o exercício da escrita favorece o desenvolvimento da 

capacidade escritora também é compartilhada pelos outros estudantes, como foi 

exposto no bloco anterior. 

A maioria dos discentes considera que todas as atividades de escrita 

trabalhadas ao longo do curso favoreceram a construção do artigo científico, seja 

pela exigência do exercício da escrita propriamente dito, seja pelos conteúdos e 

autores estudados que levaram o aluno a desenvolver o pensamento reflexivo. 

Apenas Renata e Milena não concordam com o fato das atividades de escrita 

trabalhadas no curso terem auxiliado na realização do artigo científico. Para as 

alunas, cada gênero textual possui suas peculiaridades e, por esta razão, é 

necessário haver uma desconstrução dos tipos textuais trabalhados no curso para 

que, a partir daí, se possa construir o artigo científico de acordo com a estrutura 

textual que ele requer. 

A seguir estão expostos dois relatos que expõem de forma clara a existência 

destes dois pontos de vista em relação à contribuição das produções textuais 

realizadas ao longo da formação inicial para o trabalho de conclusão de curso: 

 

Olha, não contribuem muito, visse. Eu acho até que tem que se 
desvincular um pouco delas pra gente poder construir e escrever o 
artigo, entendeu? Porque a gente tem que assim... é como se a 
gente parasse e dissesse: isso não é mais um resumo de texto, 
agora é uma construção da minha idéia junto, embasada com 
determinados autores e a gente tem que dizer um pouquinho pra 
gente: não, já é um momento diferente daqueles que a gente viveu 
em outras disciplinas. (Milena: Q16) 
Ajuda. Porque a partir do momento que você tá trabalhando síntese, 
você tá buscando uma idéia, você tá refletindo, e isso vai ser trazido 
pra o artigo. Quando você tá fazendo um relatório você tá 
dialogando; quando você tá fazendo as pesquisas, você vai trazer 
sua reflexão; quando você vai fazer uma análise crítica, você vai 
fazer isso também. Então é um conjunto, os gêneros facilitam agora. 
(Telma: Q18) 
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Em relação às vivências proporcionadas no decorrer da graduação que 

favoreceram a construção do TCC, além das atividades de escrita realizadas, a 

relação com os professores, estabelecida nas diferentes disciplinas da graduação, 

também foi bastante enfatizada pelos estudantes. A figura do professor foi citada 

como um elemento facilitador da construção do artigo científico pelas experiências 

que proporcionou aos alunos, durante o curso, e que contribuíram para o 

amadurecimento destes, tanto em relação à escrita quanto em relação à aquisição 

do conhecimento. Assim como foi apresentado na análise dos dados no bloco 

anterior, novamente os discentes remeteram a responsabilidade pelo progresso de 

sua escrita às atividades sugeridas pelo professor; às correções e devolutivas de 

suas produções textuais; à cobrança do professor para que as leituras solicitadas 

fossem realizadas; à exigência da construção textual baseada no pensamento 

reflexivo; ao interesse do professor em propiciar o acesso a conhecimentos 

significativos para a formação do futuro graduado e que serão úteis em sua vida 

profissional. 

Isabele considera que o fato do TCC ser considerado uma experiência mais 

difícil ou mais fácil depende da bagagem de conhecimentos que o estudante 

adquiriu ao longo da formação inicial e das oportunidades que teve de vivenciar 

práticas de escrita reflexivas, propiciadas pelas disciplinas da graduação.  

 

[...] Quando você vai fazer TCC, se você teve uma boa bagagem, 
você escreve TCC com mais facilidade, se você teve uma bagagem 
de literatura melhor, se você teve uma bagagem de escrita 
argumentativa maior, então é mais fácil. [...] Então eu acho que o 
TCC no final ela vai evidenciar a sua construção durante o curso. 
(AN11: Q12) 

 

A relação estabelecida com o orientador também foi considerada fundamental 

para a realização do trabalho de conclusão de curso por dois aspectos principais. 

Primeiramente, pela relação de amizade e empatia estabelecida entre o orientador e 

os alunos14. Através de seus relatos percebemos uma admiração pelo orientador e o 

estabelecimento de laços afetivos, construídos através de diálogos que auxiliavam a 

realização da pesquisa, dando o suporte necessário tanto para a superação de 

                                                
14 Marina não mencionou este aspecto em sua relação com o orientador. 



 

 

119 

inseguranças e dificuldades quanto para o direcionamento do aluno na busca de 

conhecimentos. Apesar da sobrecarga dos orientadores, que tinham que conciliar as 

leituras e correções dos trabalhos com a docência em outras disciplinas na 

graduação, os alunos afirmaram terem contado com a disponibilidade dos mesmos 

para os momentos de orientação, como comenta Jailson neste depoimento: 

 

Foi como eu falei: a organização dela, a esquematização dela é 
muito boa, a gente se sente muito a vontade de trabalhar nesse tipo 
de organização, o retorno que ela dá pra gente é contínuo, é 
permanente, nunca ela desmarcou nada, nenhuma reunião, nunca 
ela, nunca ela deixou de cumprir um prazo com relação a entrega da 
gente do trabalho, a organização do texto dela é muito didática, é 
muito fácil de você desenvolver os elementos que contém no TCC, 
como você desenvolver a apresentação, a introdução, os objetivos, 
a metodologia, é... fica muito claro pra gente o que ela quer, muito, 
ela é muito direta, muito objetiva [...] (Q16) 

 

Esta relação amigável entre o orientador e os discentes também foi 

encontrada por Côco (2005) em um estudo sobre a escrita do TCC na formação 

inicial de professores. Segundo a autora, as palavras utilizadas pelos estudantes 

para caracterizar a relação com o orientador foram troca, parceria, amizade, 

afinidade, honestidade, compreensão, compromisso, respeito, confiança, diálogo, 

paciência, atenção. Este sentimento foi considerado por Côco como um elemento 

importante para o desenvolvimento do trabalho. 

Em segundo lugar, por ter dispensado ao aluno uma orientação mais 

individualizada. Estas orientações trouxeram muitos benefícios para o estudante 

porque envolveram todo o processo de construção do artigo, desde a exigência do 

uso das normas da ABNT até as correções das produções textuais, envolvendo os 

conhecimentos teóricos abordados e as deficiências em relação aos aspectos 

estruturais da língua, no caso de alunos que apresentavam estas dificuldades. As 

atividades de revisão e reescritura após a intervenção do orientador também foram 

destacadas como oportunidades para o aluno refletir sobre sua produção textual e 

procurar melhorá-la. O auxílio do orientador na seleção dos materiais de leitura 

também foi destacado como um aspecto importante para que os estudantes 

adquirissem autonomia no processo de apropriação da temática pesquisada. 

Através destes benefícios propiciados pelas orientações, os alunos 

perceberam como foi visível o avanço alcançado em suas habilidades com a escrita. 
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Teve porque nesse momento de construção do artigo você fica mais 
próximo, tem essa relação de diálogo com o orientador. Então ele 
vai... ele tá te dando esse retorno que você não tem durante todo o 
curso. Ele tá olhando, olha lá os aspectos formais, do conteúdo 
também, então ele tá mais próximo de você. Essa proximidade eu 
vejo que favorece e isso aí vai se refletir na sua auto-crítica. 
(Amanda: Q17) 

 

Por meio de seus relatos, mais uma vez, observamos a responsabilidade que 

os discentes depositaram no professor/orientador para a superação de suas 

deficiências. Com exceção de Amanda, que remete o progresso em suas produções 

textuais a uma questão autodidata, como foi comentado no bloco anterior, os 

discentes não assumem a responsabilidade pelo desenvolvimento de suas 

competências, mas às vivências propiciadas pelo docente e à sua postura frente ao 

aluno.  

Este fato pode ser confirmado quando os estudantes, ao escreverem o TCC, 

justificaram suas dificuldades em relação aos aspectos formais da língua, 

principalmente na questão ortográfica, como uma falha dos docentes durante todo o 

curso. Para os alunos, os professores priorizavam apenas o conteúdo do texto em 

suas produções textuais e não corrigiam seus erros ortográficos. Esta atitude, na 

concepção dos estudantes, não contribuiu para a superação de suas deficiências na 

escrita, trazidas desde o período escolar, e foi considerado um aspecto que 

dificultou a construção escrita do artigo científico. Para ilustrar esta afirmação, 

tomamos o exemplo de Amanda.  

Amanda foi uma aluna que ingressou no curso apresentando dificuldades 

quanto aos aspectos formais da língua e, por um esforço próprio, conforme afirma, 

conseguiu superar algumas destas deficiências. Na opinião da aluna, a não 

superação de todas as suas dificuldades deve-se às poucas vivências oportunizadas 

pelos professores que a auxiliassem a vencê-las, entre elas as poucas devolutivas e 

correções de suas atividades de escrita. Por ainda apresentar certas deficiências 

quanto ao uso da língua, o processo de escrita do artigo científico não foi vivenciado 

de forma tranqüila. 

 

Muita dificuldade em relação a estas questões ortográficas mesmo, 
o problema do artigo está sendo este [...] (Amanda: Q14). 
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Outros motivos também foram citados, por alguns alunos, como aspectos 

dificultadores para a construção do trabalho de conclusão de curso. Embora tenham 

sido mencionados por uma minoria, consideramos interessante registrá-los a seguir. 

Renata e Karina acreditam que as disciplinas de Metodologia15, oferecidas pelo 

curso, deveriam ter contribuído para a realização do TCC no sentido de propiciar ao 

estudante um maior contato com a leitura de revistas científicas e escrita de artigos 

científicos. Para Karina, “tem alguns professores que não ensinam o que a gente 

tem que aprender como prática de pesquisa, como escrever relatório, e aí deixa 

muito a desejar e os alunos tiveram muita dificuldade” (Q3). 

O tempo restrito dedicado à construção do TCC também dificultou a sua 

realização, porque impossibilitou que os alunos pudessem aprofundar os seus 

estudos. Karina cita que conciliar as disciplinas de TCC com outras disciplinas no 

curso é inviável pelo fato de que o aluno sente-se sobrecarregado e não consegue 

realizar um trabalho melhor. Luana, Marina e Marília também compartilham desta 

mesma opinião, quando afirmam ser bastante difícil conseguir conciliar o TCC com 

outras atividades, que, no caso das alunas, é o trabalho. Para Marília, o ideal “pra 

fazer um TCC com qualidade mesmo teria que ficar pelo menos um horário sem 

trabalhar pra poder me dedicar a ele” (Q14) e, acrescenta que tem consciência de 

que, apesar do esforço em realizar um estudo de qualidade, o seu trabalho de 

conclusão de curso não será concluído da forma como gostaria: 

 

{...} Eu tô correndo contra o tempo pra fazer alguma coisa de 
qualidade, mas não vai sair como eu gostaria (Marília: Q14). 

 

Esta questão do pouco tempo disponível para a realização do TCC também 

foi encontrada por Côco (2005) em sua pesquisa. Sobre este aspecto a autora 

comenta que, de acordo com as narrativas dos sujeitos de seu estudo, os 

estudantes demonstravam um acúmulo de atividades que se relacionavam com a 

vida doméstica (casa, filhos, companheiros, pais etc.), com o trabalho (em muitos 

                                                
15 Metodologia da Pesquisa Educacional (3º período), Metodologia do Ensino da Matemática I e II (5º 

e 6º período), Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa I e II (5º e 6º período), Metodologia do 
Ensino de Ciências (7º período), Metodologia do Ensino de Estudos Sociais (7º período). 
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casos em duas jornadas) e com a formação. E acrescenta que, este fato, retrata 

uma característica comum à vida das alunas e dos professores de maneira geral. 

Telma compartilha da idéia de que o tempo para a construção do TCC é 

restrito, mas considera que o fato das disciplinas de TCC serem divididas em dois 

períodos consecutivos na grade curricular constitui um fator favorável para a 

elaboração do trabalho de conclusão de curso. A aluna justifica seu ponto de vista 

afirmando que as TCCs direcionam o caminho que o aluno deve percorrer até a 

realização do seu estudo, ou seja, em TCCI o discente elabora o seu projeto de 

pesquisa e em TCCII, parte deste projeto e dedica-se ao desenvolvimento de sua 

pesquisa até a sua conclusão. Desta forma, mesmo possuindo um tempo restrito, o 

aluno tem oportunidade de se dedicar primeiramente ao projeto e, no semestre 

seguinte,  desenvolver a pesquisa. 

Jailson e Mirian citam a escassez de material disponível sobre a temática da 

pesquisa e o acervo precário de materiais atualizados, oferecidos pela biblioteca do 

Centro de Educação, como um aspecto agravante não apenas para os estudantes 

que estão realizando o trabalho de conclusão de curso, mas para todos aqueles que 

se dedicam à realização de pesquisas. Segundo o depoimento de Mirian, muitos 

orientadores do TCC exigem que o aluno tenha acesso ao livro e não fique restrito à 

leitura dos materiais encontrados na internet. Por esta razão, quando a biblioteca 

não dispõe do livro recomendado pelo professor, torna-se difícil, para o aluno, 

adquiri-lo pela questão financeira, prejudicando o aprofundamento do estudo. 

 

O que dificulta, eu acho que pra produção da escrita de TCC, é o 
acesso ao material. Assim, a gente tem mais em internet, e o 
professor quer que a gente olhe livros também, enfim, dificulta. [...] 
Então é difícil porque existem livros antigos na biblioteca, existe 
realmente uma dificuldade muito grande porque você não consegue 
ter acesso ao livro pra poder ler, estudar e produzir. (Mirian: Q17) 

 

Outro aspecto que também surgiu nos depoimentos dos alunos foi a forma de 

construção do TCC: individual, em dupla e em trio. Quanto a este aspecto, não 

houve um consenso sobre se este fato foi favorável ou não ao desenvolvimento da 

capacidade escritora dos alunos. A realização do estudo em dupla ou em trio 

apresenta como vantagem a troca de conhecimentos, a socialização das dúvidas e o 

auxílio às dificuldades de escrever textos longos e de empregar um vocabulário 

“mais científico” (Isabele: Q17); por outro lado, a sua realização individual permite 
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que o professor avalie melhor o desempenho do aluno, além de exigir um maior 

empenho de cada um. Mariana defende a realização do TCC em dupla pela 

oportunidade que ele favorece de trocar idéias com a dupla, como no relato abaixo: 

 

Não, se eu tivesse fazendo só eu não estaria crescendo mais. 
Porque duas, eu acho assim: ela troca idéia comigo e eu troco idéia 
com ela. Então imagine assim: só eu e o orientador, aí chegava em 
casa e tava tudo pra corrigir e eu sozinha pensar, eu poderia pensar 
coisas que sem ela eu não poderia pensar, entendesse? Aí tá sendo 
bom com ela (Q21). 

 

Roseana, por sua vez, também defende a construção do artigo científico em 

dupla, mas pelo fato de não se sentir preparada para escrevê-lo sozinha. Para a 

aluna, o curso não favoreceu completamente a superação de suas dificuldades em 

relação à exposição de suas idéias no papel, embora tenha conquistado avanços em 

relação a este aspecto. Este fato a impediria de escrever sozinha o trabalho de 

conclusão de curso. 

 

Eu não me sinto preparada pra construir um artigo sozinha. Até 
porque pela própria experiência que o curso não me ofereceu né. 
Talvez pra outras pessoas ele conseguiu oferecer, outras pessoas já 
tinham essa facilidade, mas como eu era muito presa, só consegui 
me soltar ao longo do curso, então eu não conseguiria realmente 
passar, não sei né? (Q19) 

 

Através dos depoimentos dos alunos sobre as experiências vivenciadas ao 

longo do curso e na construção do TCC, percebemos que os mesmos chegaram ao 

final da graduação conscientes dos avanços conquistados em relação à sua 

capacidade escritora, apesar das falhas cometidas pelo curso, como afirma Renata: 

 

Eu acho que a gente vai sair preparado, sair preparado da 
academia. Se alguém dissesse assim: Renata, faz um artigo pra 
mim. Eu acho que eu seria capaz assim de revisar a literatura, fazer 
análise de dados, considerações, metodologia, introdução, 
objetivos... (Q19) 

 

O TCC constituiu uma das provas de que os alunos reconheceram o 

desenvolvimento de sua escrita, pela satisfação demonstrada por terem conseguido 

escrever um artigo científico de qualidade. Por esta razão, construção do trabalho de 
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conclusão de curso foi alvo de orgulho dos estudantes e considerado uma 

experiência gratificante. 

Os discentes que, ao longo do processo de TCC, foram se sentindo mais 

seguros em relação à produção escrita do artigo científico, ficaram empolgados com 

os resultados do trabalho e incentivados a continuar seus estudos e produções de 

escrita em suas atividades profissionais, demonstrando, inclusive, vontade de 

ingressar no mestrado a fim de darem continuidade às pesquisas, como é o caso de 

Karina, Isabele, Luana e Mariana.  

 

Foi justamente o que eu falei: a questão de continuar a fazer outros 
trabalhos né, no caso outros projetos que a vida vai cobrar né. Não 
só no mestrado, mas como professora, tem que ter vários projetos, 
desenvolver pesquisas... (Mariana: Q16). 

 

Este sentimento relacionado à competência com a escrita também foi 

observado por Côco (2005) e considerado determinante na constituição de projetos 

de escrita. Segundo a autora, quanto maior a dificuldade expressada pelo aluno, 

mais remoto é o seu desejo de realizar projetos futuros com a escrita. Em 

contrapartida, quanto maior a desenvoltura conquistada em relação a esta 

habilidade, maior o estímulo para realização de novos projetos. 

A análise dos dados nos indica que, embora a formação inicial tenha 

propiciado o desenvolvimento da escrita de seus alunos, alguns ajustes ainda são 

necessários para melhor favorecer o desenvolvimento da capacidade escritora do 

profissional de educação em formação. Estes ajustes dizem respeito à postura de 

alguns professores na sala de aula, tanto no que se refere às propostas de 

produções textuais que pouco favoreceram a prática reflexiva dos alunos, quanto 

nas poucas devolutivas e correções das produções textuais entregues aos 

discentes. 

Ao mesmo tempo em que observamos a responsabilidade depositada na 

figura do professor, pelos estudantes, para a superação de suas deficiências em 

relação à escrita, trazidas desde o período escolar, percebemos a necessidade de 

que os alunos assumam o compromisso de vencê-las através de um esforço próprio, 

sem esperar que a formação inicial exerça este papel. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“é na hora de escrever que muitas 

 vezes fico consciente de coisas,  
das quais, sendo inconsciente, 
eu antes não sabia que sabia” 

Clarice Lispector 

 
O letramento vem sendo alvo de pesquisas em diferentes áreas do 

conhecimento, inclusive na área da sociolingüística e a da lingüística. A razão destes 

estudos está na importância de se refletir sobre a ressignificação do ensino de 

linguagem escrita nas escolas brasileiras, a fim de que os alunos vivenciem práticas 

sociais de leitura e escrita e possam corresponder às exigências de leitura e escrita 

da sociedade na qual estão inseridos. Neste cenário de discussão, a formação inicial 

dos professores vem, também, merecendo destaque pelo fato deste profissional ser 

considerado um dos meios de se favorecer o desenvolvimento das habilidades de 

letramento, necessárias para os discentes responderem às demandas sociais 

cotidianas de leitura e escrita. 

Nosso estudo situa-se no entrelaçamento da formação inicial de professores 

com as atividades de escrita, compreendidas como atividades que possibilitam a 

inserção do discente na diversidade das práticas e eventos de letramento, além de 

favorecerem o desenvolvimento de sua capacidade escritora. 

Nesse contexto, em que a escrita vem ganhando um papel de destaque pelas 

suas atribuições na complexidade social que se apresenta, acreditamos que o 

conhecimento acerca das práticas de escrita desenvolvidas na formação inicial de 

professores, visto sob a ótica dos alunos, nos permite perceber de que forma estes 

futuros profissionais da educação estão sendo preparados para o exercício da 

docência numa época de transformações em que se busca ressignificar o 

posicionamento da escola frente às práticas e eventos de letramento adotados nesta 

instituição e que permanecem distantes das demandas sociais de leitura e escrita. 

Ao analisarmos as falas dos discentes sobre suas experiências com a escrita 

no decorrer da graduação, ficou claro o papel importante que o domínio desta 

habilidade exerce na atuação profissional do professor. 
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Apesar de reconhecerem que o curso favoreceu o desenvolvimento da escrita 

e acreditarem no progresso alcançado em suas produções textuais, na concepção 

deles a formação inicial propiciou o exercício da escrita através de atividades pouco 

significativas que, em sua maioria, induziram o aluno a reproduzir o conteúdo do 

texto. Além disso, consideram que tenham sido poucas as oportunidades de 

vivenciarem a escrita de diferentes gêneros textuais e que, quando estas ocorreram, 

em sua maioria, não tiveram a orientação do professor.  

O pouco incentivo para que os alunos assumissem uma postura mais 

reflexiva no momento da produção textual entra em confronto com a concepção de 

escrita que apresentam. Para eles, é papel da escrita propiciar a socialização das 

idéias, possibilitar a reflexão dos conhecimentos adquiridos e auxiliar na 

sistematização do pensamento, pois é a reflexão que torna a prática da escrita 

significativa. Foi por esta razão que os relatórios e os artigos científicos foram 

ressaltados como as atividades de escrita que mais favoreceram o desenvolvimento 

da capacidade escritora.  

Quanto aos artigos científicos, as queixas dos estudantes recaíram no fato de 

ter sido escasso o contato com este tipo de material, tanto em relação à leitura como 

em relação à produção escrita, embora seja considerado essencial para que os 

alunos adquirissem mais familiaridade com este gênero textual e tivessem mais 

facilidade no momento de redigir a pesquisa do trabalho de conclusão de curso. 

Como já foi comentado anteriormente, o discurso acadêmico apresenta uma 

linguagem própria da comunidade científica e quanto maior o acesso do aluno a este 

material, menores serão as dificuldades encontradas ao escrever um artigo 

científico. 

O processo de realização da pesquisa foi citado como um período que trouxe 

muitos benefícios para o discente, tanto no que diz respeito ao avanço conquistado 

na escrita, pela assistência individualizada recebida do orientador, como também 

pelas leituras realizadas em decorrência da necessidade de se estabelecer uma 

relação dialógica com os autores. O empenho dos alunos, demonstrado durante a 

realização do TCC, foi justificado por eles pela significância da atividade solicitada, 

não apenas pela razão de dependerem da aprovação do trabalho para concluírem a 

graduação, mas, também, por terem a certeza de que seria uma produção lida por 

uma banca, além de considerarem o tema interessante e/ou relevante para o meio 

educacional. Estas colocações nos levam a refletir na mudança de postura adotada 
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pelos discentes quando acreditam que seu texto será valorizado pelo professor e 

que terão um retorno do trabalho realizado, seja pelo reconhecimento da relevância 

do tema, seja pelo interesse que desperta ou pela própria elaboração da escrita e 

estrutura textual. Nestes casos, os alunos sentem-se motivados a realizar uma 

escrita cada vez mais elaborada e a desenvolver um pensamento mais reflexivo e 

fundamentado na literatura. Além disso, demonstram uma preocupação com a 

clareza com que vão expor suas idéias, por acreditarem que, diferente do que ocorre 

com as outras produções que servem apenas para cumprir uma exigência curricular 

e são pouco significativas, estas são direcionadas ao público leitor. 

A realização do TCC torna-se uma atividade bastante construtiva para o 

graduando de qualquer área de ensino, no contexto atual da Educação, em que as 

pesquisas vêm ganhando cada vez mais espaço no ambiente da formação inicial. 

No caso específico do curso de Pedagogia, a necessidade de se formar 

professores pesquisadores tem sido defendida a partir da concepção do professor 

reflexivo (NÓVOA, 1992; SCHÖN, 2000; ZEICHNER, 1992 e outros). Por esta razão, 

os cursos de formação vêm integrando em seus currículos disciplinas relacionadas 

ao contexto da pesquisa e da elaboração de trabalhos monográficos (CÔCO, 2004, 

2005). 

Outro aspecto que consideramos interessante ressaltar diz respeito à ênfase 

na figura do professor e na relação que este profissional estabelece com o aluno, 

presente nas falas de todos os estudantes, como condição facilitadora para o 

desenvolvimento da capacidade escritora. No entanto, com relação a este aspecto 

foram observadas queixas de alguns profissionais e elogios e reconhecimento a 

outros. Entre os aspectos positivos, estavam o respeito aos posicionamentos dos 

alunos, a atitude de escuta e auxílio para a superação de dificuldades, a solicitação 

de pesquisas e gêneros textuais diversificados, a exigência das leituras e 

socialização das mesmas através de debates, e as correções dos textos de forma a 

promover o avanço dos alunos em suas habilidades com a escrita. Segundo os 

estudantes, apenas a superação das falhas em relação aos aspectos estruturais da 

língua não foi favorecida na graduação, por não terem sido, segundo os alunos, 

consideradas pelos professores em suas correções. Neste aspecto, percebemos 

que os professores, ao priorizarem a correção do conteúdo nas produções textuais 

dos alunos, demonstraram considerar que a superação dos aspectos estruturais, 

ortográficos e gramaticais da língua era de responsabilidade do aluno. Nestes casos, 
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o aluno deveria buscar vencer suas deficiências a fim de se tornar mais proficiente 

em suas habilidades com a escrita. No entanto, os alunos não analisam a pouca 

correção em relação a estes aspectos sob este prisma, e passam a encará-la como 

um descaso do docente para com a sua deficiência. Este fato consiste no principal 

motivo das queixas dos estudantes e no principal responsável pela não superação 

da expectativa, de alguns alunos, sobre o desenvolvimento da escrita no curso. 

Outras queixas também estiveram presentes no relato dos alunos, entre elas a 

pouca valorização da reflexão do aluno em suas produções textuais e a falta de 

devolutiva e correções de seus textos. 

Além do professor, outros aspectos também foram verbalizados pelos alunos 

em diferentes momentos da entrevista, como facilitadores do processo de 

desenvolvimento da escrita, entre eles: a grande demanda de produção textual 

solicitada durante o curso, seja pelo pensamento reflexivo exigido nas atividades de 

escrita mais significativas, seja pelo próprio exercício do ato de escrever propiciado 

pelas demais; e a bagagem teórica acumulada através das leituras realizadas no 

curso. 

Através do que foi exposto, em função dos resultados encontrados na 

entrevista, pudemos perceber que, em todos os momentos, a evolução da escrita foi 

reconhecida pelos alunos. Ao lado deste reconhecimento também foi visível a 

satisfação dos discentes ao perceberem o progresso alcançado em suas produções, 

principalmente pelo fato de acreditarem que existe uma estreita relação entre a 

habilidade que o professor tem com a escrita e os eventos de letramento que poderá 

propor aos alunos no exercício da profissão. Em outras palavras, na concepção dos 

alunos, a competência de sua prática profissional está diretamente ligada às suas 

habilidades com os conteúdos que vai desenvolver com os alunos. 

Sendo assim, foi com satisfação que percebemos a competência da formação 

inicial do curso de Pedagogia da UFPE em favorecer o desenvolvimento da 

capacidade escritora dos discentes. Mas gostaríamos de apontar algumas reflexões 

que nos parecem relevantes para os estudos sobre os eventos de letramento no 

ambiente acadêmico. Primeiramente, acreditamos que a formação inicial deva 

oportunizar mais a vivência dos alunos dentro da diversidade de gêneros textuais, 

que favoreça a sua inserção em práticas de leitura e escrita de maior prestígio na 

sociedade (KLEIMAN, 2000, 2005), dada a exigência cada vez maior do uso 

proficiente da escrita no cenário social. Em segundo lugar, por considerarmos o 
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processo de formação de professores um processo contínuo relacionado 

intimamente com a linguagem, que não se conclui com o término da graduação 

(PIMENTA, 2002), se faz necessário que o professor continue a receber, após a 

conclusão da graduação, através da formação continuada, os subsídios necessários 

para adquirir uma postura mais autônoma enquanto leitor e escritor. Pois, 

concordamos com Chartier quando afirma que “nunca se termina de aprender a ler e 

a escrever” (2007, p. 184). 

Os resultados alcançados através deste estudo também nos levam a 

perceber a necessidade de que se amplie a avaliação do letramento do professor, 

inclusive nas práticas de sala de aula ou em outras manifestações cotidianas, para 

que novos conhecimentos sejam textualizados e socializados, tendo em vista as 

mudanças que precisam acontecer no ensino e na escola.
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ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO PILOTO 
 
1.1) Nome:_____________________________ TCC 2  turma ____ 
 1.2) Idade: ____________             1.3) Sexo: (  ) feminino    (  ) masculino 
1.4) Estado civil: ( ) solteiro(a)    ( ) casado(a)      ( ) viúvo(a)     ( ) outros______  
1.5) Tem filhos? ( ) não ( ) sim  Quantos? _______       Nº de dependentes:_______  
1.6) Grau de escolaridade do pai:                          1.7) Grau de escolaridade da  mãe: 
(  ) Fundamental incompleto                                       (  ) Fundamental incompleto 
(  ) Fundamental completo                                          (  ) Fundamental completo 
(  ) Médio incompleto                                                  (  ) Médio incompleto 
(  ) Médio completo                                                     (  ) Médio completo 
(  ) Superior incompleto                                              (  ) Superior incompleto 
(  ) Superior completo                                                 (  ) Superior completo 
(  ) Outros _____________                                        (  ) Outros __________________ 
1.8) Tipo de escola que freqüentou:  
 Fundamental 1 (Primário)  
( ) Escola pública                   
( ) Escola Privada                                          
( ) Escola privada e pública         
Fundamental 2 (Ginásio)  
( ) Escola pública                   
( ) Escola Privada                                          
( ) Escola privada e pública          
Ensino Médio 
( ) Escola pública                   
( ) Escola Privada                                          
( ) Escola privada e pública     
1.10) Forma de ingresso na UFPE: 
(  ) Vestibular 
(  ) Transferência de outra IES 
(  ) Portador de diploma 
(  ) Extra-Vestibular 
(  ) Outros      
1.9) Motivo de ter optado por Pedagogia: ___________________________________ 
1.10) Aluno (a) trabalhador: (  ) sim       (  ) não 
1.11) Área _____________________1.14) Função ________________________    
Local ___________________________ 
1.12) Jornada de trabalho: ________               Tempo de atuação: ________________ 
1.13) Durante o curso de Pedagogia teve experiência em quais destas atividades: 
(  ) Iniciação científica                         Período: _____________ 
(  ) Monitoria acadêmica                     Período: _____________ 
(  ) Atividades de extensão                 Período: _______________ 
(  ) Grupo de estudo – pesquisa         Período: ______________ 
(  ) Atuação em sala de aula 
(  ) Outros ____________________  Período: __________ 
1.14) Artigo de conclusão de curso:________________________________________         
Orientador:________________________________ 
Elaboração: ( ) individual      ( ) dupla    ( ) Trio Nomes: 
_____________________________________________________________________ 
1.15) Telefones para contato:___________________________________  
         E-mail: ________________________________________________ 
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ANEXO 2 
ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
A. Identificação pessoal 
▪ Nome: 
▪ Idade: 
▪ Telefone p/ contato: 
▪ E-mail: 
▪ Local de trabalho: 
▪ Função profissional: 
▪ Jornada de trabalho: 
▪ Experiência extra-curricular (iniciação científica, monitoria acadêmica, atividades de 
extensão, grupo de estudo – pesquisa, atuação em sala de aula): Situação de vínculo no 
curso:  
 
B. As práticas de escrita no curso de Pedagogia 

1 Com que freqüência você escreve no curso de Pedagogia? 
2 Que atividades de escrita você realiza nas outras disciplinas do curso? 
3 Que momento da sua formação você acha que mais contribuiu para desenvolver a 
sua habilidade de escrita?  
4 Como era a sua relação com a escrita no início do curso? 
5 Suas expectativas, quanto ao desenvolvimento da escrita, estão sendo 
contempladas no curso de graduação? 
6 No curso de Pedagogia, que atitudes do professor foram ou estão sendo importantes 
para o desenvolvimento da escrita? 
7 Em que proporção o curso de Pedagogia vem estimulando e auxiliando o 
desenvolvimento da escrita?  
8 Qual(is) a(s) condição(ões) que você indica como facilitadora(s) para o 
desenvolvimento da escrita durante o curso de Pedagogia?  
9 Qual(is) a(s) condição(ões) que você indica como dificultadora(s) para o 
desenvolvimento da escrita durante o curso de Pedagogia?  
10 Com relação à escrita, o que deveria ser mudado no curso de graduação? 
11 Com relação à escrita, o que deveria ser mantido no curso de graduação? 
12 Hoje, após a sua vivência nas diferentes modalidades de escrita sugeridas no curso, 
você apresenta mais facilidade para escrever? 
13 Na sua opinião, qual é o papel da escrita na prática reflexiva?  

 
C.   Condições de produção do artigo científico 

14 Como está sendo a sua experiência na realização do TCC?  
15 De onde surgiu a temática do artigo científico? 
16 Qual(is) a(s) condição(ões) que você indica como facilitadora(s) para realização do 
artigo científico?  
17 Qual(is) a(s) condição(ões) que você indica como dificultadora(s) para realização do 
artigo científico?  
18 Quais os gêneros de escrita, desenvolvidos no decorrer do curso, que auxiliam na 
elaboração do artigo científico?  
19 A realização do artigo científico, do ponto de vista textual, está trazendo 
contribuição(ões) para o desenvolvimento da sua habilidade com a escrita?   
20 A produção escrita do artigo científico trouxe alguma(s) contribuição(ões) do ponto 
de vista reflexivo?  
21 Com relação às disciplinas de TCC 1 e TCC 2, qual(is) fator(es) você destaca como 
significativo(s) para sua formação? 

 


