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Seria bom comprar livros se fosse possível 

comprar, junto com eles, o tempo para lê-los, mas 

é comum confundir a compra dos livros com a 

assimilação de seu conteúdo. Exigir que alguém 

tivesse guardado tudo aquilo que já leu é o mesmo 

que exigir que ele ainda carregasse tudo aquilo 

que já comeu. Ele viveu do alimento 

corporalmente e do que leu, espiritualmente, e foi 

assim que se tornou o que é”  

(SCHOPENHAUER, 2009) 
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PROCESSO DE FORMAÇÃO DE ARTICULISTAS ESCRITORES: DESAFIOS DA 

ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR 

 

RESUMO 

 
Este trabalho teve como objeto de pesquisa a formação do escritor articulista no ensino superior. 

A pesquisa se justifica na medida em que verificamos as dificuldades de acadêmicos na 

produção de texto científico, razão pela qual se buscou analisar o processo de formação do 

escritor articulista no meio universitário, visto que o aprimoramento da escrita pode favorecer 

a qualidade dos textos nessa esfera. Definimos como objetivo geral analisar o processo de 

formação do escritor articulista dos cursos de administração e matemática. A partir deste, 

elaboramos três específicos: a) verificar o progresso de formação do escritor articulista; b) 

identificar as dificuldades da escrita dos alunos participantes da pesquisa durante a produção 

do artigo científico; c) averiguar as impressões dos discentes em relação a esse processo. 

Utilizamos diferentes teóricos para fundamentar nossa pesquisa, tais como Costa Val (2009), 

Aquino (2012), Brandão (2006), entre outros. A metodologia utilizada foi pautada em estudo 

de caso e pesquisa-ação aplicada na Universidade Estadual de Goiás, campus de Santa Helena 

de Goiás. Para a coleta de dados, utilizamos a observação direta, questionários e a produção de 

narrativas e artigos científicos. Para análise desses dados, realizamos um levantamento quati-

qualitativo, analisando-os a partir das dimensões discursiva, semântica e gramatical. Os 

resultados dessa pesquisa apontaram que a maior parte dos pesquisados possuía dificuldades na 

produção do gênero artigo científico, pouca habilidade na escrita acadêmica, prática 

insuficiente de leitura para fundamentação de argumentos e também limitação de aspectos 

linguísticos na utilização da língua escrita. Percebemos também que o acompanhamento do 

processo de escrita favoreceu na melhoria da qualidade do texto.  

 

Palavras-chave: Escrita Acadêmica. Articulista. Ensino superior.  
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FORMATION PROCESS OF ACADEMIC WRITERS: WRITING CHALLENGES IN 

HIGHER EDUCATION 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed at studying the academic writer’s formation in higher education. The research 

is justified insofar as we verify the difficulties of academic students in the production of 

scientific text, reason why it was sought to analyse the formation process of academic writers in 

the university environment, as the improvement of writing can favour the quality of the texts in 

this sphere. We defined as a general objective to analyse the formation process of academic 

writers in business and mathematics courses. Based on this general objective, we elaborated 

three specific ones: a) to verify the progress of the academic writer's formation; b) to identify 

the writing difficulties of students participating in the research during the production of the 

scientific article; c) to investigate the students' impressions regarding this process. We used 

different theorists to support our research, such as Costa Val (2009), Aquino (2012), Brandão 

(2006), among others. The methodology used was based on a case study and an action research 

applied at Universidade Estadual de Goiás, on the campus of Santa Helena de Goiás. For data 

collection, we used direct observation, questionnaires and the production of narratives and 

scientific articles. For the analysis of these data, we carried out a quali-quantitative survey, 

analysing from the discursive, semantic and grammatical dimensions. The results of this 

research pointed out that most of the participants had difficulties in producing the scientific 

article genre, little skills in academic writing, insufficient reading practice to 

support their arguments and also limitations of linguistic aspects in the use of the written 

language. We also noticed that the monitoring of the writing process helped to improve the 

quality of the text. 

  

Keywords: Academic Writing. Articles Writer. Higher education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escrita faz parte do cotidiano do indivíduo, independente do gênero textual, a 

formalidade e a estrutura composicional. Escrever é uma ação rotineira na vida de vários 

cidadãos. Logo, em qualquer situação, desde uma simples mensagem até o mais rebuscado 

texto, escrever adequadamente e com clareza, é essencial para haver interação entre os agentes 

da comunicação, pois essa é uma capacidade aprendida e não nata ao ser humano. 

O ensino da escrita favorece o sujeito na produção de textos que podem facilitar a 

interação com o interlocutor. Nesse sentido, a depender da situação comunicativa, notamos uma 

maior necessidade da escrita no ambiente acadêmico, pois produz discursos técnicos nas 

distintas áreas da Ciência. Por essa razão, o indivíduo inserido na academia necessita eficiência 

em seu texto, pois, se publicado, haverá inúmeros possíveis interlocutores que poderão acessá-

lo para contribuir com o desenvolvimento de outros estudos e áreas afins. 

Na esfera1 acadêmica, há diferentes trabalhos científicos. Em nível de graduação, o 

aluno deve apresentar o trabalho de conclusão de curso (TCC): uma monografia ou um artigo 

científico. No programa de mestrado, o discente apresenta uma dissertação; no de doutorado, 

ele defende uma tese. Em outras palavras, a gama de produções científicas é variada e com fins 

distintos. No caso do artigo científico, o pesquisador utiliza-o para divulgar os dados obtidos 

nos estudos realizados com o fim de propagar novos saberes, principalmente à comunidade 

científica.  

Com foco na importância da produção textual acadêmica e, mais especificamente, no 

gênero textual artigo científico, esta pesquisa teve por objeto a formação do escritor articulista. 

Isso significa que iremos analisar o processo de escrita de um artigo científico feito por um 

grupo de acadêmicos em seu primeiro ano universitário. 

Portanto, vamos analisar o processo de formação do articulista, o qual é “[...] alguém 

responsável pelo assunto tratado no artigo, de forma que o texto vem acompanhado da autoria 

e da especificação da especialidade do produtor [...]” (BORGES; MESQUITA, 2011 p.03). O 

articulista tem por característica principal a produção de artigo científico, texto que, de acordo 

com a ABNT2 parte “[...] de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute 

ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento [...]”. 

Para a produção desse trabalho, justificamos três razões: a primeira refere-se à 

dificuldade dos alunos nas aulas de linguagem e durante as produções de textos. Muitos alunos 

 
1 Situação comunicativa 
2Associação Brasileira de Normas Técnicas; NBR 6022, 2018.  
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ingressam no nível superior com dificuldades de escrita, como Alves e Damiani (2012) 

pontuam, a produção escrita de muitos estudantes brasileiros está aquém da desejada em termos 

de qualidade. Por isso, torna-se interessante a busca por alternativas que melhorem a escrita dos 

alunos do ensino superior, instigando-os à pesquisa e ao hábito de leitura para aquisição de base 

teórica e de novos conhecimentos, melhorando sua prática escrita. 

A segunda razão diz respeito à necessidade de apresentar conceitos teóricos e 

metodológicos que contribuam para o ensino de produções textuais em nível universitário, pois 

pesquisadores, professores e discentes interessados no assunto poderão aprofundar seus 

conhecimentos em relação ao tema estudado, favorecendo a prática escrita e a publicação 

científica. Assim, a relevância dessa investigação está também, em oferecer contribuições nesta 

área de estudo, buscando possibilitar aos acadêmicos a aprendizagem da produção textual na 

esfera científica. Além disso, esse trabalho pode contribuir com os docentes interessados no 

assunto desenvolvido e que desejam compreender a área estudada, e também aqueles que 

querem aprender com as experiências e trajetórias aqui narradas – sobre a primeira investida 

dos alunos na produção científica universitária. 

A terceira razão que justifica essa pesquisa é o fato de que uma das investigadoras  

trabalha no ambiente da pesquisa, ou seja, eu3 leciono disciplinas voltadas para a produção 

textual4. A partir disso, notei algumas dificuldades na escrita dos acadêmicos ingressantes no 

ensino superior.  Percebi ainda que muitos deles iniciavam os estudos desmotivados para a 

produção, com poucos argumentos e pouco embasamento teórico.  

Vale ressaltar que foi importante realizar o estudo dessa pesquisa no ambiente de 

trabalho porque, como complementam Tuzzo e Braga (2016, p.133), ninguém empreenderia 

uma pesquisa daquilo que “[...] pelo menos em parte, já não conhece. Se assim fosse, não estaria 

apto sequer a formular as questões sobre as quais deseja conhecer as respostas. Assim, pesquisar 

é também aprender em um processo que avança [...]”. Por trabalhar no local da pesquisa, tornei-

me mais familiarizada com o campus e com o problema pesquisado e, assim, pude seguir uma 

linha pragmática de metas organizadas para melhor problematização da investigação na busca 

de alternativas que se apliquem ao estudo. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, realizamos um percurso metodológico com o 

estudo de caso e uma pesquisa-ação cujo propósito adicional foi melhorar a prática pedagógica 

nas aulas. Foram investigadas duas turmas do primeiro ano dos cursos de Administração e 

 
3 Usei a 1º pessoa do singular nesse parágrafo porque a pesquisadora Carla Cristina Rodrigues Leal trabalha no 
locus desse estudo e por ser essa uma justificativa pessoal. 
4 Linguagens, tecnologias e produção de texto; metodologia científica. 



19 

 

Matemática, tendo por objetivo geral analisar o processo de formação do escritor articulista dos 

cursos. Para alcançar esse objetivo maior, desenvolvemos três específicos: verificar o progresso 

de formação do articulista escritor, identificar as dificuldades de escrita dos alunos participantes 

da pesquisa durante a produção do artigo científico e averiguar as impressões desses discentes 

em relação ao processo de escrita. 

Assim, consideramos relevante instruir os alunos na produção um artigo científico, 

unindo teoria e prática, uma vez que, apenas ensinar teoricamente não os levaria a uma 

aprendizagem efetiva e não alcançaríamos os resultados planejados. Em virtude disso, 

pensamos em como orientar os alunos a conhecerem as técnicas e princípios de elaboração da 

pesquisa científica, utilizando procedimentos e organização metodológica para o 

desenvolvimento da capacidade de comunicação crítica na produção escrita.  

Segundo essa perspectiva, conforme Hentz (2015), a relação entre teoria e prática 

resulta de um processo que envolve a ação docente e a reflexão sobre essa ação. Assim sendo, 

surgiu a ideia de conciliar o ensino com a prática produtiva da escrita. Enquanto os alunos 

aprendiam sobre a estrutura, dimensões da pesquisa e do artigo científico, eram oportunizados 

à eles momentos de produção e reflexão sobre o que escreviam. Dessa maneira, os alunos 

puderam adquirir a técnica de investigadores por participarem ativamente das etapas da 

pesquisa à medida que realizavam a análise e a produção do artigo. 

Nesse sentido, efetivamos uma análise quanti-qualitativa dos dados coletados e dos 

instrumentos aplicados para maior compreensão e apuração do assunto. Também realizamos 

análises dos perfis, dificuldades e processos de melhorias na aprendizagem dos alunos por meio 

de observação direta, aplicação de questionários, narrativas e artigos científicos, produzidos 

pelos participantes no decorrer da investigação.  

Os textos produzidos pelos sujeitos foram analisados sob três dimensões: discursiva, 

semântica e gramatical/formal5. Os discentes trabalharam com a refacção de seus textos, mas 

retiramos excertos apenas de algumas versões para maior exemplificação dos dados. As demais 

informações foram agrupadas por ordem de semelhança e organizadas em tabelas, quadros e 

gráficos. Esse recorte de textos ocorreu devido à extensão dos mesmos e por considerarmos 

importante apresentar somente algumas análises qualitativas sem a necessidade de 

exemplificações. Também foram ministradas aulas aos participantes na disciplina de 

metodologia científica e, por se tratar de uma pesquisa-ação, o estudo realizado teve por foco a 

formação do escritor,  orientando-o na melhoria da produção textual. 

 
5  Dimensões categorizadas por Costa Val et al.(2009). 
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Incluímos, em nossa amostragem, depoimentos dos acadêmicos pesquisados para 

maior apuração compreensão de como ocorreu todo o processo, o que permitindo-nos mapear 

o desempenho das turmas, analisar suas dificuldades e avanços sobre a leitura e a escrita antes 

e posterior ao ingresso no ensino superior. Por fim, buscamos estimular por meio das aulas, o 

incentivo à continuidade da produção escrita dos trabalhos acadêmico-científicos. 

De acordo com as pesquisas realizadas no campus, constatamos que os acadêmicos 

ingressantes no ensino superior têm faixa etária variada e com formação cultural, 

comportamental, práticas escolares e letramentos distintos. Alguns tinham concluído o ensino 

médio no ano anterior a esse estudo; outros, há décadas. Cada qual com conhecimento de 

mundo diferente, com perspectivas e expectativas ímpares. Alguns, possuíam base teórica 

compatível com o nível superior; outros apresentavam maiores dificuldades tanto de escrita e 

leitura quanto de compreensão dos novos conteúdos. 

Nessa perspectiva, conforme Machado e Frison (2012, p. 169), “[...] ao pensar sobre a 

formação acadêmica de nossos universitários, tem-se a impressão de que há uma defasagem 

muito grande nas competências desejáveis para a leitura e a escrita [...]”. Desta maneira, são 

necessárias medidas para minimizar essa situação e “[...] reverter o quadro de carência 

relacionada à leitura e à escrita dos alunos universitários [...]” (FERNANDES; FRISON, 2015, 

p. 38). Assim, cabe a indagação: como é o processo de desenvolvimento de formação inicial do 

escritor articulista nos cursos superiores de Administração e Matemática? 

Neste trabalho verificamos, acompanhamos, analisamos e intervimos quando 

necessário, no progresso da capacidade escritora dos alunos ao ingressarem no curso superior 

e suas expectativas ao produzirem o primeiro artigo científico na disciplina. Por meio desse 

aprendizado, os discentes puderam melhorar sua prática escrita, interessando-se pela 

investigação e adquiririam conhecimentos técnico-científicos que favoreceram sua atuação no 

meio universitário. Por isso, tornou-se importante compreender o processo de formação do 

escritor articulista universitário e buscar estratégias e ações que minimizassem ou sanassem as 

dificuldades. 

Nesta dissertação, apresentamos a pesquisa dividida em quatro capítulos. No primeiro, 

levantamos a fundamentação teórica com a discussão sobre a leitura, a produção textual no 

ensino superior e as práticas de letramento; apontamos observações sobre o letramento 

informacional para aprimorar a escrita, destacando os gêneros textuais, em especial, o artigo 

científico. No segundo capítulo, apresentamos a ambientação e a metodologia da pesquisa, o 

percurso e o contexto desta investigação, bem como sua caracterização, informando sobre a 



21 

 

instituição pesquisada, os cursos e os participantes do estudo. Informamos também, por meio 

da cristalização de dados, como foram organizadas a coleta e a análise.  

No terceiro capítulo, trazemos a análise de dados e o diagnóstico da pesquisa, além 

das expectativas preliminares dos acadêmicos. Posteriormente, realizamos a análise dos artigos 

científicos produzidos, segundo as três dimensões – a discursiva, a gramatical e a semântica. 

Também apresentamos a discussão dos resultados, apontando as fragilidades/dificuldades e os 

aspectos positivos/potencialidades dos participantes durante a produção do artigo. Verificamos, 

neste último capítulo, que os discentes possuíam dificuldades em todas as dimensões 

analisadas. No entanto, com a prática da leitura, da pesquisa constante e da revisão e 

autocorreção dos textos, os discentes foram se tornando mais proficientes na escrita. 

Por último, trazemos as considerações finais, incluindo sugestões para futuras 

pesquisas, os elementos pós-textuais como referências com todos os autores que embasaram 

esse estudo, além de apêndices e anexos que incluem amostras dos instrumentos aplicados. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1 Leitura e produção de texto no ensino superior 
 

A leitura e a escrita são atividades complementares na produção textual, em todos os 

níveis de ensino. Essas práticas são muito relevantes para o aprimoramento de textos de 

diferentes aspectos, gêneros e tipologias. 

Consideramos importante que a leitura seja constante na vida das pessoas, 

principalmente para aquelas que desejam seguir a carreira acadêmica, pois, de acordo com 

Lakatos e Marconi (2019), a maioria dos saberes é obtida por meio da leitura, que ultrapassa a 

simples decodificação de signos, permitindo a assimilação crítica, a busca, comparação e a 

integração de conhecimentos. Para uma produção textual de qualidade, precisamos realizar 

várias leituras que ampliem nosso repertório de argumentos para o próprio texto produzido. Por 

isso, consideramos necessário expor nossas concepções de leitura antes de aprofundarmo-nos 

nos estudos voltados para a escrita. 

Várias são as concepções de leitura. De acordo com Batista-Santos (2018, p. 128) 

compreender essas concepções nos proporciona a identificação e a organização das “[...] 

relações significativas na construção dos múltiplos sentidos [...]” do texto. Podemos dividir 

essas concepções de leitura em três bases: foco no texto, foco no leitor/autor e foco na interação 

texto-autor-leitor. A primeira refere-se ao texto como foco central de informações, em que não 

há possibilidade de interpretações, acréscimos ou extrações de trechos fora do contexto lido. 

Portanto, a leitura seria apenas para abstrair significados do texto. No entanto, essa perspectiva 

pode silenciar seus leitores, tornando-os apenas reprodutores (BATISTA-SANTOS; 

FERREIRA, 2017; SILVA, BATISTA-SANTOS, 2018) e/ou receptores. 

A segunda concepção está focada no leitor ou no autor. Quando focada no leitor, este 

é o responsável pela construção do sentido do texto, com base no conhecimento de mundo 

previamente adquirido; a compreensão começa na mente do leitor e o texto pode confirmar suas 

expectativas. Por outro lado, se a leitura for focada no autor, tem-se a leitura monologa na qual 

o leitor não se posiciona em relação ao que leu, pois predominam as ideias do enunciador 

(PANICHELLA, 2015; ANGELO; MENEGASSI, 2008; SILVA, BATISTA-SANTOS, 2018).  

Na última concepção – a leitura com o foco na interação texto-autor-leitor – há o 

dialogismo entre as partes envolvidas, sem o predomínio de nenhuma delas. Segundo 

Panichella (2015, p.50), nesse tipo de leitura há interação entre os participantes sem restringir 

seu sentido. Existe o posicionamento do leitor por meio de previsão e inferências de 
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conhecimentos prévios que auxiliam na interpretação do texto. A intencionalidade do autor é 

fundamentada pelo que o texto sinaliza ao leitor. A autora ressalta que, pelo fato de os leitores 

serem diferentes e cada um possuir seu conhecimento prévio do assunto, “[...] o processo de 

interação entre texto-autor-leitor [se torna] um trabalho idiossincrático, próprio de cada leitor 

[...]”. Silva e Batista-Santos (2018) afirmam isso também, ao dizerem que os leitores são 

diferentes e cada um possui suas perspectivas, particularidades e maneiras de expor suas 

opiniões em relação à leitura, e que uma opinião ou interpretação não invalida a outra, podendo 

se complementar.  

Mesmo havendo outras concepções, nos concentramos na interação texto-autor-leitor, 

visto que concordamos com Silva e Batista-Santos (2018) e entendemos que a leitura praticada 

de maneira isolada favorece a formação de um leitor crítico por obstruir o aspecto dialógico da 

comunicação, enfatizando uma fragmentação e focando de maneira separada o texto, o autor e 

o leitor, sem relacioná-los entre si. Considerando o diálogo entre texto-autor-leitor, os autores 

incluem um quarto sujeito – os “outros” – e ainda ressaltam que “[...] os posicionamentos de 

cada participante desse processo são negociados e interligados de forma a criar novos modos 

de pensar, entender e julgar as informações do texto [...]” (SILVA, BATISTA-SANTOS, 2018, 

p.83). Desse modo, na esfera acadêmica, o leitor poderá assumir uma postura crítica na 

construção de sentidos, unindo as sinalizações textuais do autor aos conhecimentos que possui 

(BATISTA-SANTOS, 2018; SILVA, BATISTA-SANTOS, 2018; KOCH, ELIAS, 2010). Por 

isso a terceira concepção se torna a mais viável ao meio acadêmico. 

Como verificado pelos autores citados anteriormente, realizar uma leitura não é apenas 

decodificar; é um processo de entrega do leitor com durabilidade variável, isto é, o período para 

término ou duração dela depende do leitor. A leitura também pode não ser uma tarefa fácil, 

porque com uma ou poucas visitas ao texto talvez não se compreenda a essência dele, pois o 

sentido construído na leitura não depende unicamente de seu autor ou do que está exposto. Ele 

depende dos sentidos anteriormente construídos pelo leitor, seu conhecimento de mundo e suas 

ideologias, ou seja, o que antes se conhecia sobre o assunto. 

Hoffmann (2008) também afirma que a leitura implica compreender as múltiplas 

significações das palavras e frases, decodificar códigos, intenções e construir/reconstruir 

significados a partir das pistas deixadas no texto. É preciso que o leitor, além de decodificar os 

signos, também seja interpretador desses. Ao ser aquele que lê e interpreta, o leitor estará 

realizando uma análise do texto, formando conceitos e contextualizando os signos lidos, 

reconstruindo-os e atribuindo-lhes novos significados.  
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Foucambert (1994) abordou um novo termo para se referir à leitura ao se reportar à 

leiturização da sociedade, ou seja, uma leitura capaz de levar o leitor à reflexão e à análise das 

informações extraídas do texto com o seu conhecimento prévio, não apenas uma leitura 

mecânica. Essa leiturização precisa ser incentivada na escola. Carvalho (2008, p.14-15) define 

a leiturização como “[...] um movimento de construção de sentidos [...]”. Rossi (2014, p.4) 

concorda com essa definição ao afirmar que “[...] o ato de ler é construir entendimentos acerca 

das mensagens que estão implícitas e explícitas no texto [...]”. Carvalho (2008, p.70) também 

frisa que nesse processo de leiturização “[...] é preciso que haja não apenas o domínio de 

habilidades de decodificação, mas é preciso, também, que o leitor aporte ao texto, objetivos, 

idéias e experiências prévias [...]”.  

Assim, a partir de suas experiências de vida e de leitura, o leitor poderá transcender a 

barreira de codificação da escrita. A leiturização é um processo que aproxima o discente com 

variados textos durante sua trajetória estudantil para que ela o envolva efetivamente em outros 

ambientes que não seja apenas a sala de aula.  

Como aponta Foucambert (1994), é preciso a leiturização, e não apenas a alfabetização 

da sociedade para transformá-la em uma comunidade leitora em todas as esferas educativas e 

comunicativas, sendo ambientes escolares ou não. 

A leitura e a escrita são indissociáveis; ao se exercer uma, a outra também se realiza.  

O pouco hábito dessas práticas pode comprometer o desempenho acadêmico e até mesmo a 

formação profissional do universitário (CAMARGO, 2009). Sem repertório, torna-se 

impossibilitada a produção textual e por isso é essencial que o produtor domine o assunto, o 

que pode ocorrer também por meio do ato da leitura, e assim, obter um maior desenvolvimento 

da competência textual/discursiva, ou seja, da capacidade de produzir e interpretar textos 

(CURADO, 2011). 

Em vista disso, a leiturização é de suma importância para o desenvolvimento do 

indivíduo, no entanto sua prática constante não é o suficiente para se destacar na escrita. De 

acordo com Curado (2011), quem lê muito não significa que escreve bem, mas pode possuir 

mais argumentos. Para obter sucesso na escrita, é necessário conhecer e se apropriar das 

características desse processo, dos aspectos de textualização e dos diferentes gêneros. 

É relevante salientar que a leitura é essencial em todas as etapas escritoras. A escrita e 

produção textual6 são práticas que contemplam várias situações comunicativas, mas que se 

 
6 Vigotski, Luria e Leontiev (2010) afirmam que a escrita é uma técnica que se utiliza de signos e símbolos para 
recordar e transmitir ideias e conceitos. Por sua vez, produção textual tem por foco a formação de textos. Então, a 
produção textual se utiliza da escrita, porém é um termo mais abrangente do que este.  
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diferem durante sua efetivação em ambientes distintos. A escrita está presente em muitas 

atividades cotidianas dos indivíduos, desde tarefas simples até às mais complexas, e é 

importante dominar suas variações em seus diferentes contextos. No entanto, para a produção 

escrita, além da habilidade descritora de argumentos, é preciso conhecer recursos/estratégias 

textuais de formação de texto, de modo a impulsionar o interlocutor a realizar a leitura. É 

importante possuir conhecimento e compreender teóricos que abordam o assunto sobre o qual 

deseja escrever.  

Schopenhauer (2009) compartilha a ideia de que escrever é ter o que comunicar. Nesse 

sentido, acreditamos que a produção escrita requer prática e interesse do escritor em transmitir 

uma informação, para o que se exigem “[...] tempo e maturação [...]” (CARVALHO et al, 

2012). “Tempo e maturação” são alguns dos requisitos para uma produção textual de qualidade, 

principalmente porque um texto com pouco tempo para sua execução pode conter argumentos 

frágeis e pouco embasamento teórico. 

Diversas características envolvem uma produção textual, que é aprimorada com a 

prática e pode ser exercida tanto em ambientes escolares quanto em outros. O meio e finalidade 

da produção textual dependem do autor do texto e do evento comunicativo como um todo. Para 

o aprimoramento da produção textual, exige-se uma prática constante, pois o processo é 

contínuo e acompanha a variedade dos gêneros e a atualização, apropriando-se de novos 

saberes.  

No ensino superior, a proficiência escritora é essencial por diferentes razões, mas 

principalmente porque durante a trajetória estudantil será necessária a produção de diferentes 

textos (relatórios, artigos, resumos etc.) até iniciar o TCC. Nesse sentido, é importante que o 

aluno se atente quanto aos textos e às diferenças e semelhanças entre os orais e os escritos, pois 

estas dependem da intencionalidade do gênero e de seu contexto situacional.  

Em relação aos discursos orais, eles podem ser espontâneos ou não7. Muitas pessoas 

apresentam maior facilidade no uso da linguagem oral por se diferir da linguagem escrita. No 

modo de produção e recepção, por exemplo, porque durante o discurso oral existe a 

interferência de interlocutores, complementando ou respondendo às questões apresentadas e, 

isso pode variar de acordo com os receptores, isto é, a situação e habilidade de réplica daquele 

 
7 Segundo Dolz e Schneuwly (2011), os tipos do discurso oral podem ser, dentre outros, os do cotidiano, os formais 
e os escritos oralizados. Os autores explicam que há o tipo oral mais improvisado (espontâneo) muito utilizado em 
situações de conversas e o tipo que traduz a produção escrita (palavra lida). A linguagem oral não espontânea usa-
se da formalidade. Numa conferência científica, por exemplo, o locutor fará uso da estrutura oral obedecendo a 
certas etapas da apresentação. 
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a quem está se dirigindo a palavra. Diferentemente ocorre em relação ao texto escrito, pois neste 

não há possibilidade de responder às dúvidas do interlocutor durante sua recepção. 

Alguns autores também discutem a transposição da linguagem oral para a escrita, 

ressaltando as gesticulações, expressões faciais, entonação, entre outros recursos que favorecem 

ou contribuem para a compreensão, ao contrário da escrita. Por isso, para não comprometer a 

interpretação ou comunicação, precisamos estruturar nossos textos, atentando-nos para a 

paragrafação, a coerência e a coesão, organização/estruturação de ideias, o que é explicitado e 

implícito. Como o interlocutor não está presente no momento da produção do texto escrito, não 

há possibilidade de explicações, por isso o mesmo precisa estar adequado ao propósito do autor 

(MARQUESIN, BENEVIDES, BAPTISTA, 2011). 

Segundo a argumentação de Herbertz e Vitória (2013), há vários casos de alunos que 

desempenham habilmente a oralidade, mas apresentam dificuldade na escrita, principalmente 

em relação à estruturação do texto e aos aspectos de textualidade (coesão e coerência), entre 

outros elementos. Isso pode ocorrer devido a pouca prática de escrita; quando não há esse 

exercício constante e a reescrita do próprio texto, o sujeito apresenta dificuldades de fazê-lo 

com qualidade, embora seja um leitor assíduo. 

Koch (1997) expõe que a escrita é mais estática, padronizada, o que não significa 

afirmar que não possua variantes. Produzir um texto é uma tarefa árdua, é preciso o 

conhecimento de suas características, do “o que” e “como dizer” e, dependendo do gênero e da 

intencionalidade do texto, dominar estratégias de convencimento ao defender um ponto de vista 

por meio de argumentos convincentes e embasados teoricamente. Este último caso ocorre, por 

exemplo, no artigo científico, gênero que é o foco do nosso trabalho.  Muitos alunos podem 

afirmar: “não tenho assunto” ou “não gosto de escrever”. Outros, ainda, podem alegar que a 

ausência de afinidade com o assunto de uma determinada área é o que lhes impede de escrever 

melhor8. Tanto em um, como em outro caso, é necessário que os alunos sejam levados à prática 

da leitura, produção e revisão textual regularmente a fim de que a produção textual lhes seja 

familiar.  

A produção textual no ensino superior assume alguns desafios como a formalidade do 

discurso, a organização lógica das ideias, o maior aspecto científico das opiniões e abordagens 

e a análise mais crítica de textos acadêmicos, os quais podem ser desafiadores para os 

acadêmicos, ainda mais para aqueles que apresentam limitações em suas capacidades escritoras. 

Alguns depoimentos evidenciam, segundo Vitória e Christofoli (2013), que os alunos têm muito 

 
8 Esses exemplos foram elaborados de acordo com a observação direta realizada no ambiente da pesquisa. 
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a dizer e sobre o que escrever, mas em alguns momentos não sabem como fazê-lo, tampouco a 

forma mais adequada para se expressar por escrito. No momento da escrita propriamente não 

conseguem discutir o assunto com propriedade. Falta-lhes a habilidade de produzir texto. 

 Diante disso, percebemos a necessidade de saber estruturar um texto e tornar os 

discursos coerentes, o que não constitui um aprendizado somente teórico e visual. É necessária 

a prática, pois escrever se aprende escrevendo, é, portanto, uma habilidade e, para adquiri-la, é 

fundamental praticá-la, do mesmo modo que se aprende a pesquisar, pesquisando (ALVES; 

DAMIANI, 2012; RAUSCH, 2010).  

Em síntese, além de praticar, é preciso ter argumentos que fundamentam suas ideias. 

De acordo com o Jornal Estadão (2016, p.1), uma pesquisa realizada pelo Ibope9 indica que “o 

brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano – desses, 0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por 

vontade própria. Do total de livros lidos, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em partes”. 

Nessa mesma pesquisa, foram identificados os afazeres das pessoas em seu tempo livre e a 

leitura – a extensa, interpretativa (como em livros, artigos, revistas) – ficou em 10º lugar (24%), 

em relação ao que as pessoas preferem fazer. As demais preferências envolveram: 

 

assistir televisão (73%), que, vale dizer, perdeu importância quando olhamos 
os outros anos da pesquisa: 2007 (77%) e 2011 (85%). Em segundo lugar, a 
preferência é por ouvir música (60%). Depois aparecem usar a internet (47%), 
reunir-se com amigos ou família ou sair com amigos (45%), assistir vídeos ou 
filmes em casa (44%), usar WhatsApp (43%), escrever (40%), usar Facebook, 
Twitter ou Instagram (35%), ler jornais, revistas ou notícias (24%), ler livros 
em papel ou livros digitais (24%) – mesmo índice de praticar esporte. Perdem 
para a leitura de um livro: desenhar, pintar, fazer artesanato ou trabalhos 
manuais (15%), ir a bares, restaurantes ou shows (14%), jogar games ou 
videogames (12%), ir ao cinema, teatro, concertos, museus ou exposições 
(6%), não fazer nada, descansar ou dormir (15%) (ESTADÃO, 2016, s.p). 

 

Ainda segundo essa pesquisa, os últimos livros lidos por seus participantes incluem os 

do gênero religioso, de autoajuda, romance, ficção, fantasia, mistério, suspense, drama, 

comédia, culinária, exercícios, entre outros; expomos aqui em ordem de preferência 

(ESTADÃO, 2016); 44% dos brasileiros não leem e, desses, 30% nunca compraram um livro 

(RÁDIO UNIVERSITÁRIA, 2018; ESTADÃO, 2016, s/p.). 

 
9 “Realizada pelo Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) por encomenda do Instituto Pró-
Livro, entidade mantida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Câmara Brasileira do Livro (CBL) 
e Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros), a pesquisa ouviu 5.012 pessoas, alfabetizadas 
ou não, mesma amostra da pesquisa passada. Isso representa, segundo o Ibope, 93% da população brasileira” 
(ESTADÃO, 2016, p.1). 
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A partir destes dados, observamos que, na pesquisa apresentada pelo jornal, textos 

voltados para um público mais amplo, como religiosos, romances e contos, se sobressaíram 

juntamente com as obras com um enredo criativo e uma linguagem mais lúdica. Assim, 

percebemos que há leitores que se interessam por diferentes tipos de textos. No entanto, não 

nos parece ser muitos os que se envolvem em literaturas voltadas para áreas de conhecimentos 

gerais, acadêmicos ou técnicos. Essa realidade é preocupante, pois quando o discente ingressar 

no meio universitário, ele precisa realizar leituras de obras de variados autores e voltadas para 

sua área de atuação. Entretanto, por serem textos diferentes e de maior nível de complexidade 

comparados aos que estavam acostumados, muitos podem se sentir desmotivados à leitura 

(quando realizada por iniciativa própria) e precisam do estímulo externo – notas ou atividades 

propostas pela professora10 – para a prática leitora. 

Observando os resultados mencionados na pesquisa do Ibope, é possível inferir que, 

enquanto atividade de lazer e de atualização, a leitura restringe-se a uma minoria de indivíduos 

com acesso à educação e ao livro (CURADO, 2011). Esse fato também é confirmado por Silva 

(2011) ao reforçar que não são todos que possuem uma tradição de leitura.  

A leitura voltada para os estudos e pesquisas é pouco praticada no cotidiano de muitas 

pessoas e considerada por alguns como uma atividade realizada por necessidade, 

principalmente para fins acadêmicos e poucas vezes por iniciativa própria. Uma das 

justificativas dos alunos em relação ao baixo hábito da leitura é o pouco tempo disponível.  Eles 

precisam conciliar o trabalho com os estudos11 (HERBERTZ; VITÓRIA, 2013). Alguns autores 

ressaltam que é preciso ter uma gestão de tempo tanto para produzir quanto para rever o escrito. 

Os alunos se deparam com várias dificuldades que, além da questão do tempo, englobam a 

procrastinação, distração, pouca motivação e falta de planejamento para os estudos, entre outros 

(FERNANDES; FRISON, 2015). 

Quando essa prática é realizada antes do ingresso no meio de trabalho ou no universo 

acadêmico, torna-se mais fácil conciliar e adequar os horários para a leitura, porque 

contraditoriamente algumas pessoas ressaltam não terem tempo, mas podem ocupar grande 

parte de seu período livre à televisão ou a outras atividades de entretenimento (conforme a 

citação do Jornal Estadão, 2016) as quais exigem menos energia do que ler. Existem outras 

formas de leitura e de adquirir conhecimento além do livro impresso, como afirma Valente 

 
10 Essa constatação foi realizada a partir de comentários coletados em nosso estudo de caso. No gráfico 5, 
percebemos que esse estímulo encontra-se com 19% no índice de motivações para escrever. 
11 Fato que comprovamos durante a aplicação de nossa pesquisa, cujos alunos afirmaram que não leem muito por 
não terem tempo disponível. 
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(2002) e Curado (2011), mesmo que os alunos não assistam à televisão, leiam poucos jornais 

ou revistas e quase não frequentam bibliotecas, eles também podem ter acesso ao conhecimento 

pela internet, que está presente no cotidiano para fins de obter informações e para a construção 

do conhecimento, por meio das plataformas, dos sites, livros digitais, entre outros. 

Curado (2011) complementa essa afirmação expressando que a internet contém uma 

vasta quantidade de informações e que é possível encontrar assuntos de diversas áreas e recursos 

para a busca de dados, completando os processos de transmissão ou de construção de 

conhecimentos. No entanto, é preciso entender que o material contido na internet requer um 

olhar crítico tanto por parte do professor quanto do aluno.  

A facilidade em se obter um dado ou uma notícia na rede mundial de computadores 

não significa que as informações sejam confiáveis e, hoje, também precisamos ter o cuidado 

com as fake news12 e por isso, cabe ao usuário da internet o cuidado na seleção de material.  

Também é relevante frisar que existem plataformas digitais que oferecem conteúdos 

distintos para os leitores interessados em se (in)formarem e que inclui livros, revistas, artigos, 

resumos, reportagens e vários tipos de textos digitais aos quais o usuário pode ter acesso. Vale 

dizer ainda que, além das plataformas virtuais (que podem ser acessadas tanto em 

computadores, tablets ou celulares), as pessoas que se interessam pela leitura também podem 

ter acesso às obras baixadas digitalmente e às compradas, doadas ou emprestadas em bibliotecas 

públicas, escolares ou em outros locais. Desta forma, percebe-se que a ausência do hábito de 

leitura não é somente ocasionada pela dificuldade de acesso a materiais de leitura. 

Entretanto, não são todos que utilizam a internet como meio de acesso para o 

aprimoramento do conhecimento. Alguns podem utilizá-la para fins como trabalho ou 

entretenimento. Curado (2011) enfatiza a interferência da internet em alguns campos da escrita, 

informando que há ambientes que requerem uma linguagem específica, como, por exemplo, as 

redes sociais, nas quais muitos usuários utilizam abreviações, gírias ou se preocupam menos 

com a ortografia ou concordâncias das palavras e frases. Em muitos casos, a apropriação dessa 

linguagem pode gerar práticas viciadoras difíceis de desconstruir, pois o uso constante de alguns 

termos pode trazer mais habitualidade destes situações que não comportam esse tipo de 

linguagem. Por isso, quando o estudante ingressa na universidade, ele precisa acompanhar as 

tendências atualizadas voltadas ao meio acadêmico.  

 Ressaltando a ideia do autor anteriormente citado, compreende-se também que todas 

as formas de linguagem são valorizadas e importantes. No entanto, neste trabalho, estamos 

 
12 Notícias falsas. 
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ressaltando o uso da linguagem formal no campo científico para a escrita de textos acadêmicos, 

sendo o gênero posteriormente abordado, o artigo científico.   

Sabemos que ler e escrever, eficientemente, constituem tarefas muito relevantes, tanto 

na vida pessoal quanto na profissional dos indivíduos, cooperando para sua inserção nos 

diferentes contextos sociais (KÖCHE; BOFF; MARINELLO, 2014). São vários elementos que, 

de acordo com Lakatos e Marconi (2019), provam como contribuição para os estudos e dentre 

os quais se sobressai a leitura, pois ela: amplia os conhecimentos e abre novos horizontes para 

a mente, proporciona informações básicas ou específicas, sistematiza o pensamento e enriquece 

o vocabulário, promove maior compreensão de conteúdo, entre outras potencialidades que serão 

abordadas ao longo desta dissertação. 

 As autoras também enfatizam a importância da seleção das obras, mas ressaltam que 

isso não é suficiente. É necessário que a leitura conduza à obtenção de diferentes informações, 

sendo elas básicas e/ou específicas, mantendo o objetivo da leitura, as unidades de pensamento 

e a avaliação do texto, atentando-se a todas as palavras (caso haja desconhecimento do 

significado de alguma, utilizar glossários e dicionários para uma compreensão mais ampla), 

além da discussão do assunto lido com outras pessoas, o que pode facilitar a compreensão 

(LAKATOS, MARCONI, 2019). Nesse sentido, a leiturização envolve o letramento prático, o 

qual possui grande representatividade no meio acadêmico e científico.  

Os autores Oliveira, Craveiro e Sobrinho (2013) enfatizam a leitura hermenêutica13, 

ou seja, o domínio da leitura interpretativa e significativa. Os teóricos ressaltam que o bom 

leitor precisa realizar uma leitura sob a ótica de análise, explicação, síntese e avaliação, 

associando as informações já adquiridas com as novas e assim, pôr em prática o aprendizado 

adquirido com a leitura. 

Como complementam Vitória e Christofoli (2013), sem o acesso contínuo à leitura, a 

escrita se faz difícil. Portanto, no ensino superior é preciso que haja um planejamento sobre 

uma escrita qualificada para que, assim, possam surgir iniciativas que possibilitem a motivação 

discente para a produção textual. Segundo as autoras, é imprescindível a necessidade de 

coerência entre o que pensamos e o que escrevemos e, principalmente, com o que o interlocutor 

 
13 Essa leitura hermenêutica, de acordo com Gilhus (2016, p.144, 146), deriva do nome grego “hermeneuein”, que 
significa expressar, traduzir, interpretar; é caracterizada como dialógica, pois pressupõe um intercâmbio contínuo 
entre o pesquisador e o material da fonte, e compreende “[...] significados e interpretações de uma forma 
teoricamente reflexiva [...]” (p.151), enfatizando a “ [...] teoria da interpretação e a análise dos princípios da 
interpretação [...]” (p.156). 
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poderá entender. Nesse sentido, existem várias etapas que precisam ser ultrapassadas pelos 

acadêmicos no decorrer do processo de escrita, tais como:  

1. O impacto com a folha do caderno em branco ou com a tela do computador e as 

ideias que não surgem; 

2. Escrita espontânea do que “vem à cabeça”, seguindo como critério somente o que 

quer dizer e não diferenciando a linguagem oral da escrita ou não seguindo elementos 

estruturais sintáticos, coerência, coesão entre outros; 

3. Elaboração do “rascunho”, etapa em que devemos nos afastar do texto para realizar 

uma segunda leitura, com um olhar mais crítico, agora na posição de leitor e não como autor; 

os recursos da linguagem oral serão substituídos pelos recursos textuais escritos, como 

pontuação, vocabulário e coesão adequada (VITÓRIA; CHRISTOFOLI, 2013). 

Nessa última etapa, é importante uma leitura silenciosa para maior entendimento 

textual. Assim, o autor que se tornou leitor do próprio texto compreende a construção de 

sentido, retira-se o que considera desnecessário e acrescenta outros elementos. A habilidade 

escrita se aprimora assim, com o treino constante e contínuo, por isso a etapa de reescrita com 

um olhar mais detalhado para aprimorar o texto se torna importante, principalmente porque só 

podemos melhorar o que já está escrito, a partir de informações do texto, da releitura e dos 

conhecimentos prévios (VITÓRIA; CHRISTOFOLI, 2013; MARQUESIN; BENEVIDES, 

BAPTISTA, 2011). Por esse prisma, a leiturização, acompanhada da produção escrita efetiva, 

desenvolve no indivíduo habilidades e competências de aprendizagens, aprimora as que ele já 

possui e lhe possibilita novas capacidades. 

 A leitura e escrita proporcionam diversos pontos positivos. Entre eles, encontramos: 

1) a facilitação e promoção do desenvolvimento e do aperfeiçoamento de outras atividades, 

criatividade, criticidade e potencial intelectual humano (ROJO, 2009); 2) a participação do 

indivíduo na sociedade, inserção no mercado de trabalho, incluindo a ampliação progressiva da 

competência de leitores-escritores e o ingresso ao mundo letrado (MARQUESIN, 

BENEVIDES e BAPTISTA, 2011); 3) a abertura de um leque de possibilidades, ampliando 

novos horizontes, pareceres e perspectivas, permitindo análises e posturas críticas, maior visão 

e compreensão sobre os fatos, podendo, assim, se expor por meio de seus textos (CARVALHO, 

2005); 4) a ampliação do repertório do sujeito (VITÓRIA; CHRISTOFOLI, 2013) e de 

panoramas pessoais, culturais e profissionais (SANTOS, 2016); 5) o acesso à produção 

científica, proporcionando a análise de informações acumuladas historicamente, utilizando-as 

tanto na prática acadêmica quanto na profissional, o que favorece uma escrita mais madura e 

um maior êxito na universidade (CUNHA; SANTOS, 2006). 
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A análise de um texto implica estudo, decomposição, divisão, interpretação e exame 

sistemático de seus elementos. Desta forma, é imprescindível realizar um estudo mais amplo 

das suas relações constitutivas, compreendendo a organização e estruturação das ideias 

hierarquicamente construídas, observando os elementos de um conjunto e suas prováveis 

relações (LAKATOS, MARCONI, 2019), o que torna fundamental essa prática, especialmente 

no âmbito escolar.  

As autoras também apresentam procedimentos para uma maior interpretação de texto, 

tais como proceder à leitura integral para obter uma visão geral, e a releitura do texto, 

assinalando palavras e expressões desconhecidas e anotando seus respectivos significados pela 

pesquisa no dicionário. Sanadas as dúvidas, é importante: reler, buscando a compreensão geral 

e a ideia principal do texto; localizar acontecimentos e ideias, agrupá-los e organizá-los 

hierarquicamente em níveis de importância; interpretar as ideias e/ou fenômenos; depreender 

possíveis ilações e proceder à crítica do material como um todo, em especial nas conclusões.  

Essa prática interpretativa de texto se assemelha às características de um tipo de 

letramento chamado de informacional, o qual favorece a aprendizagem por não envolver 

somente a leitura mecânica e decodificadora, mas a interpretação efetiva influencia na escrita, 

e por isso, torna-se também relevante discutir o assunto. 

 

1.2 Práticas de letramento 

Letramento é um vocábulo muito utilizado em várias pesquisas e publicações de 

diversas áreas, principalmente àquelas voltadas para a Educação. Existem vários tipos de 

letramento, entre eles, o acadêmico, citado aqui devido ao fato de que esse trabalho é voltado 

para a área educacional. De acordo com Fiad (2011, p. 362), “[...] ao entrarem na universidade, 

os estudantes são requisitados a escreverem diferentes gêneros, com os quais não estão 

familiarizados em suas práticas de escrita em outros contextos (inclusive escolares) [...]”. 

 Isso ocorre porque até o ensino médio o aluno pratica um tipo de letramento14 e 

quando ingressa na universidade depara-se com outros, mais formais e complexos. Nesse 

estudo, nos limitaremos a tratar não apenas o letramento acadêmico ou os seus tipos, 

principalmente porque as abordagens sobre as práticas de letramento não constam somente em 

trabalhos e pesquisas, mas em todas as situações comunicativas e sociais com diferentes tipos 

 
14 Letramento escolar, mesmo possuindo diferenças para o letramento acadêmico (mais formal e utilizado no meio 
universitário), não ignoramos que esse letramento possa ajudar e alicerçar o aperfeiçoamento e aprendizagens de 
outros. 
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e níveis. Desse modo, este trabalho destaca o letramento informacional, ou seja, o processo de 

busca, análise e usos de informações, imprescindíveis no meio acadêmico. O letramento 

propicia a formação do leitor e consequentemente do escritor, tornando-o proficiente e 

adaptável às exigências sociais, pois envolve práticas discursivas, reflexivas e sociais na 

construção de significados e sentidos. Antes de iniciar a abordagem teórica, julgamos relevante 

discutir sobre o letramento de uma forma generalizada e, posteriormente, especificaremos no 

contexto informacional. 

De acordo com Gasque (2010), o termo letramento foi originado no Brasil na década 

de 1980, citado em 1986 por Kato, mas sem conceituação, e, em 1988, por Tfouni, que procurou 

distinguir esse termo da alfabetização. Segundo as autoras, Assolini e Tfouni (2006)15, o 

letramento envolve aspectos sócio-históricos dos sujeitos, alfabetizados ou não, pois pode haver 

letramento sem alfabetização. Por esses indivíduos estarem inseridos em uma sociedade letrada 

e por possuírem conhecimentos desse contexto, não podem ser chamados de iletrados, visto que 

seus textos orais circulam socialmente, exercendo práticas textuais usuais no cotidiano. Vale 

ressaltar que, a sociedade se torna letrada de acordo com as mudanças sociais e discursivas que 

a mesma enfrenta direta ou indiretamente. 

Soares (2003) também conceitua letramento como a capacidade de leitura e de escrita 

com diversas finalidades empregando técnicas para seu exercício efetivo. Gasque (2010, 2011) 

fundamenta a ideia de letramento envolvendo parte do conceito de alfabetização e as situações 

usuais da língua em um contexto comunicativo, englobando desde a decodificação de uma 

palavra até a compreensão leitora e completa da obra. Nesse sentido, ocorre o processo de 

aprendizagem para o desenvolvimento de competências e habilidades específicas no âmbito da 

informação. O letramento se prolonga para além da alfabetização, pois implica o domínio 

efetivo e competente do texto no cotidiano para alcançar diferentes objetivos (GASQUE, 2011).  

Também é possível apontar que, a depender da esfera social, o gênero a ser utilizado 

pelo sujeito poderá variar. Do ponto de vista teórico, frente às exposições aqui feitas, o 

letramento ultrapassa o exercício da leitura e escrita, sendo, portanto, as práticas resultantes 

dessas habilidades.  

O acadêmico precisa compreender a constituição do letramento, trabalhando 

aptamente com a língua nas práticas de letramento informacional (MARINHO, 2010; 

CAMPELLO, 2003). De acordo com Alves e Moura (2016), muitos universitários possuem 

 
15 Nessa obra as autoras citam trabalhos elaborados anteriormente pela Tfouni nos anos de 1988, 1992, 1993, 2005 
sobre essa temática. 
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insuficiência de letramento acadêmico16, devido a pouca habilidade com a escrita e com o 

discurso científico, ocasionando bloqueios, como falta de organização de ideias e de categoria 

de análise na apresentação de argumentos e também na leitura de material bibliográfico para 

respaldar os artigos produzidos.  

O termo “letramento acadêmico” é muito usual nos estudos de especialistas, contudo 

entendemos que o discente desenvolve melhor o letramento acadêmico, a partir de habilidades 

e práticas do letramento informacional. Assim sendo, a seguir, nos atentamos mais a esse 

segundo termo citado. As pessoas se tornam letradas em várias áreas e níveis. No entanto, 

quando se envolvem no contexto acadêmico é preciso melhorar essas habilidades e se adequar 

a essa nova realidade. Daí a importância de salientar um tipo de letramento que contribui e faz 

parte progressivamente do meio acadêmico: o informacional. 

 

1.2.1 Letramento Informacional para o aprimoramento da escrita no ensino 

superior 

O letramento informacional, também chamado de information literacy (devido a sua 

abrangência), envolve termos como “letramento”, “competências”, “habilidades”, 

“alfabetização” e “literacia”. Ele pode ser entendido como a capacidade que o indivíduo tem de 

ter acesso às informações, compreendê-las e de refletir sobre o conteúdo recebido, esse termo 

surgiu pela primeira vez em 1974 e a partir do ano 2000 se intensificou no Brasil como 

ferramenta de acesso à informação (DUDZIAK, 2003, GASQUE, 2010; GASQUE, 2011). 

Letramento une-se ao termo informação devido às suas muitas definições e interpretações, 

conforme a área de conhecimento, tornando-se um conjunto de representações codificadas e 

socialmente contextualizadas. 

Diante dos argumentos ressaltados, Gasque (2011) afirma que o letramento e a 

alfabetização são diferentes, apesar de se incluírem num mesmo processo. No primeiro caso, 

dá-se por meio da observação, tentativa e erro; no segundo, quando é sistematizado pelas 

instituições de ensino, já que com a exigência de atividades propostas aos alunos, esses poderão 

desenvolver competências para produzirem trabalhos e conhecimentos científicos (GASQUE, 

2010). 

Conceituamos letramento informacional como a capacidade de pesquisar e resolver 

problemas por meio do pensamento reflexivo em um processo de aprendizagem em que se 

desenvolve competências e habilidades específicas para investigar, criar, comunicar, buscar, 

 
16 Práticas escriturais no meio acadêmico. 
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identificar, selecionar, delimitar e usar a informação em vários canais e fontes. Uma capacidade 

que transcende a aquisição de conteúdo, favorecendo a aprendizagem, assim, o aluno será capaz 

de aplicar seu conhecimento (GASQUE, 2010; 2011). 

Gasque (2010) ressalta que o letramento informacional compreende também o acesso 

e a busca de informação com a finalidade de aquisição do conhecimento para a adaptação e 

socialização dos indivíduos à vida numa sociedade letrada, ampliando suas capacidades 

intelectuais, sociais, éticas, econômicas e legais, além de possibilitar uma  avaliação crítica do 

contexto juntamente com suas fontes, de modo a alcançar seus objetivos. A autora ainda 

complementa que o letramento informacional é um processo de estudo contínuo de construção 

do conhecimento, ou seja, ocorre ao longo da vida do indivíduo e que percorre as várias 

atividades do comportamento informacional (idem). 

Gasque (2010; 2011) também destaca que o letramento informacional é realizado em 

dois níveis. O primeiro se refere à compreensão básica do código, ou seja, são os conceitos 

relacionados à informação e aos seus suportes; o segundo diz respeito à capacidade de 

selecionar, buscar, avaliar, organizar e utilizar as informações eticamente para produzir novos 

conhecimentos, desenvolvendo competências e habilidades no universo informacional em seus 

diferentes níveis de acordo com a experiência do sujeito. Assim, torna-se essencial esse tipo de 

letramento no meio acadêmico, onde o universitário precisa possuir essas habilidades para 

maior desempenho cognitivo e intelectual. 

Desta maneira, o letramento informacional é importante em todos os âmbitos, 

sobretudo no universitário. De acordo com as pesquisas de Gasque (2011), uma vantagem 

advinda do desenvolvimento do letramento informacional é apontar que muitos discentes 

podem ter dificuldades no acesso adequado às informações relevantes e pertinentes em fontes 

diversificadas. Outro fator positivo desse letramento é o desenvolvimento da ética na 

investigação, evitando trabalhos plagiados bem como dificuldades em buscar, organizar e usar 

informações efetivas na construção do conhecimento, o que contribui para a formação do sujeito 

ativo, autônomo, com senso crítico e investigador na esfera acadêmica (idem). 

É importante trabalhar o letramento informacional em todas as etapas da escolaridade 

acadêmica, para que assim, ao ingressar no meio universitário, o acadêmico não sinta muitas 

dificuldades durante suas pesquisas, organização e escrita de informações e resultados 

encontrados.  

Gasque (2011) afirma existirem pesquisas que apontam dificuldades na orientação 

para a busca e o uso da informação. Alguns acadêmicos podem desconhecer como utilizar os 
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recursos das bibliotecas, aumentando o plágio, a visão reducionista da pesquisa como cópia, 

síntese ou repasse de conteúdos, entre outros aspectos.  

Antes de ingressar na universidade, o aluno desenvolve práticas de reprodução de 

informação em todas as disciplinas, sendo raras as atividades de criação e transformação do 

conhecimento utilizando-se da linguagem escrita (CARVALHO et al., 2012). Do ensino 

fundamental à universidade, muitos acadêmicos têm convivido com a prática de cópias de 

produções textuais de outrem, de forma parcial ou total, omitindo a fonte, devido também as 

facilidades da internet, que tornam mais acessível a apropriação de obras protegidas por direitos 

autorais (SILVA, 2008). Além disso, há, ainda, aqueles que se apropriam de outras obras por 

desconhecerem os direitos autorais e as formas de elaboração da citação. Por esta razão, é 

necessário planejar situações para que o exercício da escrita se constitua em uma atividade além 

da transcrição, para que se torne uma prática que contribua com a aprendizagem dos alunos, 

dando-lhes a orientação devida para que possam produzir, registrar, comunicar, entender, criar, 

dentre outras funções (NEVES et al., 2004). 

De acordo com os discursos apresentados, o discente precisa ser orientado desde séries 

anteriores ao ensino superior sobre a conscientização da escrita, incluindo a discussão sobre a 

cópia indevida de informações de autoria alheia. Caso contrário, corre-se o risco de se ter alunos 

universitários com dificuldades nas atividades de produção textual acadêmica, as quais 

requerem, além da escrita aprimorada, a responsabilidade pelo que se escreve. 

Apresentamos até aqui causas e consequências da falta do hábito da pesquisa, da leitura 

das informações e da sua aplicação na escrita; sequências imprescindíveis para o progresso 

acadêmico em todas as séries, cursos e áreas de estudo. Abordar somente a leitura e a escrita 

nesse trabalho se torna insuficiente quando o aluno não sabe pesquisar para adquirir 

informações, para realizar a leiturização de um texto, e futuramente a produção da escrita 

científica. 

Nesse sentido, ler está além da decodificação dos elementos linguísticos do texto. Um 

mesmo texto poderá ter distintas interpretações a depender da formação, do conhecimento, da 

ideologia do leitor, pois 

 

[n]a atividade de leitura, o leitor carrega consigo sua bagagem sócio-histórico-
cultural, o que acarreta acréscimo de informação ao texto, já que deve ser 
levado em consideração que não se limita somente no que está escrito, mas 
também suas experiências de mundo e  suas relações com outros indivíduos 
(SILVA; BATISTA-SANTOS, 2018, p.81).  
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No decorrer da vida, as pessoas se apropriam de um acervo de tipologias e gêneros 

textuais oriundos de aprendizagens, ou seja, elas guardam esses conhecimentos na memória 

para utilizá-las nas interações sociais diárias. Desta maneira, o aluno também possui um acervo 

na memória, o qual é construído com o conhecimento empírico e com informações advindas de 

leituras.  Porém, é preciso aprender a filtrar as informações e selecionar aquelas mais adequadas 

para sua linha de pesquisa. Quando o aluno possui dificuldades nas associações contextuais 

durante a coleta de informações, ele não consegue selecionar aquelas pertinentes à sua pesquisa, 

dificultando, assim, o processo de investigação e a sua produção textual acadêmica. 

Como discutido na literatura, o desenvolvimento do letramento informacional do 

discente influencia sua desenvoltura no meio acadêmico, pois reforça e melhora suas 

competências de reconhecer se a informação é necessária para o seu trabalho e como utilizá-la 

na sua produção textual. Acrescenta-se também que esse tipo de letramento implica saber 

utilizar ferramentas apropriadas a esse ambiente complexo e vasto que é o da informação, 

além de favorecer a participação do sujeito nos contextos sociais, dinâmicos e comunicativos. 

O estudante, quando reconhece, aprende e apreende as ações que podem ser desenvolvidas por 

meio do letramento informacional, torna-se mais apto em diversas atividades. Isso reforça o elo 

que complementa o aprendizado da leitura e da escrita e torna-se um fator colaborativo para a 

construção textual científica. 

Mesmo diante dos apontamentos, é necessário destacar que, para a construção de um 

texto não basta buscar informações, mas sim, saber fazer uso delas, na construção de 

conhecimentos. Por esta razão, não é suficiente apenas escrever sobre informações coletadas, é 

preciso discutir adequadamente sobre elas e ordená-las de acordo com a estrutura predominante 

do texto. Por isso, faz-se necessário compreender o que é gênero, sua funcionalidade e os tipos 

de texto na esfera comunicativa em que ele será veiculado. 

 

1.3 Os gêneros textuais: conceito e caracterização na formação do escritor na 

universidade 

 

O estudo dos gêneros textuais se torna uma prática crucial para o desenvolvimento 

acadêmico dos discentes. Eles são agrupados por semelhanças e divididos em primários e 

secundários, sendo o primeiro, composto por textos menos complexos e compartilhados no 

cotidiano das pessoas e o segundo, por aqueles que requerem argumentos, estrutura e contexto 

mais aprofundados durante sua produção (BAKHTIN, 2011[1979, 1997]; KÖCHE, BOFF, 

MARINELLO, 2014). É justamente com esse segundo tipo que muitos alunos não estão 
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familiarizados e por isso apresentam dificuldades. São gêneros fora de seu cotidiano; alguns, 

por exemplo, são científicos e necessitam de maior aprofundamento teórico e do conhecimento 

de procedimentos metodológicos para alcançar o entendimento. 

Corroborando os argumentos mencionados e de acordo com Köche, Boff e Marinello 

(2014) e Marcuschi (2008), os gêneros são artefatos comunicativos com funções, propósitos, 

conteúdos, características funcionais e organização retórica. Desta forma, os gêneros 

contribuem para a formação cultural e social da pessoa e, por isso, saber diferenciá-los, 

compreendê-los e utilizá-los, nas diversas situações que a sociedade exige, torna-se essencial.  

Os gêneros textuais possuem variações incontáveis com diferentes estruturas, 

situações e formalidades. Por serem mutáveis e flexíveis, eles se atualizam e se multiplicam de 

acordo com a situação, ambiente, interlocutores e o período histórico.  

Em conformidade com os autores Köche, Boff, Marinello (2014) e Köche e Marinello 

(2015), os gêneros exercem um papel essencial e relevante no processo de interação entre as 

pessoas e podem ser modificados e criados outros novos, a partir dos já existentes. Se formos 

analisar o contexto conceitual e significativo dos gêneros e tipologias textuais, podemos 

diferenciá-los com maior profundidade e compreensão, de acordo com autores que abordam 

essa temática. 

Partindo desse ponto, os gêneros surgiram das diversas necessidades nas atividades 

socioculturais e inovações tecnológicas, concretizando-se em situações comunicativas e sócio-

históricas. Por esse motivo, são ilimitados e possuem diversas finalidades, entre elas as de 

relatar, narrar, argumentar, expor, descrever, instruir/prescrever ações. A linguagem dos 

gêneros varia de acordo com a necessidade da formalidade e intencionalidade, diferentemente 

da sistematização da tipologia textual, a qual tem sua composição nas categorias de narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção17 (KÖCHE, BOFF, MARINELLO, 2014; 

KÖCHE, MARINELLO, 2015; MARCUSCHI, 2008), e, são definidos “[...] pela natureza 

linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas) 

[...]” (MARCUSCHI, 2008, p. 22).  

Compreende-se que o modo como as informações são apresentadas aos alunos também 

colabora com a qualidade de suas produções, pois os mesmos exibem facilidade de escrita 

quando produzem textos relacionados aos utilizados no cotidiano. Quando é solicitada aos 

alunos uma produção textual cuja temática é distinta do que estão habituados e é investigativa 

 
17Texto instrucional. Os autores pesquisados Köche, Boff, Marinello (2014) e Köche e Marinello (2015) também 
incluem a tipologia dialogal. 
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e de áreas de conhecimentos específicos e não generalizados, podem apresentar mais 

dificuldades (VITÓRIA, CHRISTOFOLI, 2013). 

 Durante as produções dos gêneros textuais é relevante que o escritor possua domínio 

da estrutura do gênero escolhido e de seu conteúdo. Grossi e Strang (2017) nos orientam sobre 

isso, ao argumentar que é preciso introduzir no contexto escolar em diversas séries, atividades 

de letramento para favorecer e facilitar a aprendizagem da identificação, produção e utilização 

contextual correta do gênero, principalmente o conhecimento de suas funções. 

O letramento informacional propicia ao escritor mais informações e habilidades para 

sua produção textual, e do mesmo modo que há variações entre letramentos, também existem 

entre a circulação de gêneros. Sobre isso, Grossi e Strang (2017, p. 38) argumentam que “[...] 

alguns gêneros textuais circulam em determinados espaços e não em outros [...]”. Uma amostra 

disso é o gênero foco do estudo deste trabalho, o artigo científico, que possui maior circulação 

nas áreas de pesquisas técnico-científica e acadêmica. 

É importante a utilização adequada dos gêneros no ambiente universitário porque 

insere o estudante em um contexto comunicativo, ampliando a possibilidade desse aluno na 

socialização, permitindo-o manifestar-se em diversas situações e demonstrar sua posição tanto 

como leitor quanto como autor de seu texto. Nesse contexto, Vitória e Christofoli (2013) 

apontam o fato de o aluno estar habituado a uma cultura oral (ouvinte de explicações e 

exposições de ideias e informações), não com o código escrito, o que gera dificuldade para 

interpretar a composição e a finalidade da escrita. 

Assim, torna-se importante inserir variados textos em sala de aula para que os alunos 

também possam aplicá-los em outros âmbitos, propiciando maior participação nos diferentes 

contextos sociais e uma produção com estrutura, coerência e coesão necessárias ao texto 

produzido (NEVES et al., 2004). 

As atividades próprias do processo de escrita englobam etapas que vão desde o pré-

desenvolvimento, com exercícios e experiências que incentivam a elaboração, seleção e 

organização das ideias, antes de iniciar o rascunho do texto; passa pelo desenvolvimento, ao 

transpor as ideias para um texto, conforme o gênero solicitado; e chega até à revisão, que inclui 

as reelaborações parciais ou totais, culminando na apresentação final do texto (VITÓRIA, 

CHRISTOFOLI, 2013). Nesse sentido, Neves et al. (2004) consideram relevante que o 

professor mostre a seus alunos que escrever é produzir sentidos e que o autor é o primeiro a lê-

lo, mas que é importante expor seus textos a um público leitor para discussão e busca de 

melhorias. 
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Nesse contexto, considera-se que a produção textual é muito importante porque ela é 

uma (re)construção do mundo e não seu simples reflexo. Durante sua elaboração é preciso 

realizar o papel do falante e do ouvinte simultaneamente para que, haja uma ação comunicativa 

(MARCUSCHI, 2008). O gênero envolve o locutor e o interlocutor e se molda de acordo com 

a sociedade, modificando-se segundo a necessidade do contexto.  

Assim, para que o escritor se torne eficiente nessa prática, ele precisa ter o hábito de 

revisão e reelaboração da própria escrita. Por isso a necessidade da troca de perfis, ou seja, o 

escritor também se torna leitor e vice-versa, integrando simultaneamente o papel de 

revisor/leitor/escritor, pois ele precisa compreender que os critérios de adequação da língua 

contribuem para um texto melhor e mais compreensível ao leitor (MARQUESIN, 

BENEVIDES, BAPTISTA, 2011). 

Dessa maneira, ao serem exercidas as habilidades de leitura e escrita com frequência 

no ensino superior, o estudante estará desenvolvendo a sua formação de escritor na 

universidade. Para que essa prática seja efetivada é preciso ter competência, paciência e esforço, 

tanto o professor que coopera para essa atividade quanto o aluno que compreende a necessidade 

dessa prática e habilidade no contexto universitário no qual está inserido.  

A esfera comunicativa acadêmica exige textos eficientes em sua finalidade, 

informativos, compreensíveis com estruturas e normas específicas de produção de acordo com 

o contexto universitário. Por esta razão, como o conhecimento é infindável, a prática da escrita 

é contínua, e a formação do escritor é uma tarefa morosa, principalmente porque requer o 

aprendizado de normas linguísticas e estruturais do gênero que contempla essa esfera.  

Para se tornar um escritor adequado dentro da esfera acadêmica, é preciso a 

compreensão e a competência de diferentes tipos de conhecimentos, entre eles, o linguístico, o 

de texto e o de mundo, de acordo com Olimpio (2008). O primeiro envolve o conhecimento de 

vocabulário, regras e usos da língua; o segundo refere-se às noções e conceitos textuais (quanto 

maior o conhecimento textual do leitor e sua exposição a diferentes tipologias textuais mais 

fácil será a compreensão do texto escrito); e por último, o conhecimento de mundo, adquirido 

informalmente, por meio  das experiências, do convívio em sociedade, cuja ativação no 

momento oportuno é essencial à sua compreensão (idem). Logo, torna-se importante a 

maturidade nos estudos, na interpretação e na compreensão dos materiais lidos para que se 

possa também ter essa maturação na escrita, sem se desviar do gênero proposto. 

Essas colocações nos levam à compreensão de que muitas pessoas podem possuir 

dificuldade na produção de texto por desconhecerem os mecanismos adequados para uma 

escrita eficiente e por isso é de suma importância a utilização do conhecimento prévio discente. 
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Ao uni-lo com os novos saberes, o escritor pode ampliar seus conhecimentos linguísticos, 

ortográficos, vocabulários, argumentativos, textuais ou estruturais, e assim, o escritor se forma 

e compõe seu próprio texto. Desse modo, acrescentamos à leitura o que já conhecemos, a 

aprendizagem até ali realizada, gerando maior qualidade textual e melhor formação do escritor, 

atribuições necessárias para seu desenvolvimento social e acadêmico.  

Como as autoras Vitória e Christofoli (2013) enfatizam, que os alunos têm o que dizer, 

mas podem ter poucos recursos para isso18 e cabe aos professores promoverem situações nas 

quais os discentes possam ampliar seu repertório, favorecendo o uso da modalidade escrita de 

linguagem. As premissas até agora apontam que é importante que o professor apresente 

modelos que sejam de referências produtivas a seus alunos, integrando-os ao contexto social e 

acadêmico ao qual estão inseridos para que, assim, possam apropriar-se do letramento 

informacional e cultural. 

Nesse contexto, Luques (2016) ressalta o contato por meio de leituras em sala 

(podendo ser sugeridas pelo docente) ou fora do contexto escolar (ao ser instigado para uma 

leitura) que o aluno precisa ter com os gêneros que envolvem o cotidiano acadêmico, 

principalmente o texto científico. Assim, o estudante poderá analisar e discutir sobre os seus 

aspectos constitutivos, sua temática, organização das seções, elementos linguísticos, 

fundamentação teórica utilizada, o que contribuirá para leituras posteriores e produção textual. 

Desse modo, mesmo que os alunos não produzam esses gêneros antes do ingresso universitário, 

eles podem ter o contato com os textos acadêmicos, facilitando seu reconhecimento, 

compreensão e preparação para a produção de textos. 

Os universitários iniciam a graduação com um conhecimento linguístico do cotidiano, 

ou seja, menos formal do que o utilizado no meio científico e acadêmico. Por isso, reforça-se a 

necessidade de que os docentes ofereçam constantemente oportunidades de leitura e produção 

de textos para favorecer a compreensão da linguagem tanto oral como escrita enquanto formas 

de comunicação, estimulando-os para a construção social do conhecimento (MARQUESIN, 

BENEVIDES, BAPTISTA, 2011). 

Então, para formar o escritor na universidade, o professor precisa colaborar com 

leituras, discussões, sugestões de obras e debates, até o aluno possuir autonomia para realizar 

pesquisas e organizar ideias para a produção escrita de seus textos19. Vitória (2011) afirma que 

a leitura reflexiva e analítica de variados textos antes de iniciar uma tarefa de escrita 

proporciona maior capacidade ao aluno a se adaptar às formas culturais que veiculam a 

 
18 Fato também observado durante a aplicação de nossa pesquisa como ressaltamos no capítulo 3. 
19 Como sugerido pelos alunos pesquisados no gráfico 10. 
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transmissão da informação por escrito. Assim, os alunos poderão escrever ou falar mais 

adequadamente em seu contexto comunicativo e acadêmico.  

Nesse sentido, o professor precisa orientar seus alunos no sentido de lhes mostrar que 

os textos são escritos para leitores, devendo ser, portanto, de qualidade para despertar o 

interesse do leitor. Assim, paulatinamente, deixarão de acreditar que escrever tem como 

finalidade única a correção do professor. 

Outro aspecto relevante a tratar aqui é que o professor, que conduz a formação do 

escritor, precisa analisar seus procedimentos, técnicas e estratégias de ensino para que seus 

alunos tenham domínio linguístico, estrutural e de conhecimento específico do assunto na 

produção de texto. E, para esse desenvolvimento ser eficaz, o professor também precisa 

propiciar aos alunos familiaridade com textos de diferentes gêneros para servirem de 

referenciais e assim sejam instigados a produzirem, mesmo podendo ser desafiadora a escrita. 

Devido à complexidade de assuntos específicos da área, é preciso que o universitário se aproprie 

da cultura acadêmica para maior desenvolvimento em suas atividades. 

Nesse sentido, para estar atualizado e construir bons textos é de suma importância ler 

pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto, porque o leitor de uma obra tende a analisar 

a informação sob o ponto de vista de seu escritor, por isso, julgamos relevante ler a respeito de 

perspectivas de autores diferentes para o leitor formar sua opinião em relação às informações 

pesquisadas (OLIVEIRA, CRAVEIRO, SOBRINHO, 2013). 

Por isso é necessário propor variados tipos de texto aos alunos, porque a construção 

escrita de um gênero textual, cuja estrutura nós dominamos ou estamos habituados, facilita a 

produção. Dessa forma, a análise e escrita de textos de diferentes tipologias devem fazer parte 

das atividades rotineiras dos alunos não apenas como exercício de reflexão, mas também para 

aprimoramento das habilidades que o texto acadêmico exige (VITÓRIA, CHRISTOFOLI, 

2013). 

Na perspectiva de maior contato do discente universitário com o gênero acadêmico é 

importante uma seleção criteriosa pelo professor na escolha de quais gêneros e temas serão 

apresentados ao aluno. Essa tarefa é prioritariamente do docente, pois muitos acadêmicos ao 

ingressarem na universidade podem não possuir habilidade, critério de seleção de textos 

técnico-científicos para realizar a leitura. Contudo, não é apenas o docente que deve considerar 

o assunto primordial e significativo. É necessário que o aluno também concorde com isso. Só 

assim, ele estará em condições de se apropriar do conteúdo, reconstruindo-o na sua composição 

cognitiva, pois para iniciar a tarefa de leitura, o discente precisa encontrar sentido para isso 

(MOYSÉS, 2001; SOLÉ, 1998). 
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Percebe-se que as contribuições teóricas são essenciais no processo de formação de 

leitores e produtores textuais (GIROTTO, LIMA, s/d), pois, assim, o acadêmico poderá 

conhecer mais sobre o assunto que pretende escrever e a estrutura do gênero que o envolve, 

adquirindo competências e habilidades para a escrita. Durante os momentos de leitura e 

produção de textos significativos, o aluno pode ampliar progressivamente sua proficiência e 

competência de leitores-escritores, incluindo a capacidade linguística que propicia maior 

resolução de situação-problema, dado que quando o aluno conhece a função social da leitura e 

escrita, torna essas ações prazerosas e significativas (MARQUESIN, BENEVIDES, 

BAPTISTA, 2011). Tais constatações aproximam-se da visão de Schopenhauer (2009), o qual 

ressalta que o bom escritor torna interessante até mesmo o assunto mais difícil.  

Desse modo, formar um escritor não pode ser apenas um desejo docente. O discente 

precisa também possuir esse interesse, e, inclusive, como Curado (2011) salienta, para ser um 

escritor é preciso ter consistência argumentativa e ser convincente. E para ter essa consistência, 

Neves et al. (2004) propõem que precisamos ler tudo, por prazer ou por recomendações do 

professor, pois as sugestões que o docente faz propiciam maior desenvolvimento no discente, 

tanto como cidadão com senso estético, crítico, solidário e social, quanto como pessoa sensível, 

civilizada e culta, ampliando seu conhecimento. 

Segundo Barreto e Barreto (2011), a criação de instituições de ensino superior no país 

trouxe vantagens importantes na sociedade. No entanto, não foram eliminadas as desigualdades 

de desempenho acadêmico e, até nos tempos contemporâneos, há expectativa de que o estudante 

universitário ao ser aprovado no vestibular estaria pronto para a aprendizagem de conteúdos 

complexos dos currículos dos cursos superiores (idem). Porém, mesmo alguns alunos estando 

preparados para essa realidade, outros não se encontram aptos, pois é um longo processo em 

que o professor e os discentes precisam seguir para alinhar conhecimentos-base e iniciar os 

novos saberes, principalmente os gêneros textuais científicos que envolvem o meio acadêmico. 

Nesse sentido, o artigo científico, gênero muito utilizado no ramo universitário, segue 

um rigor de normas e regras que são estabelecidas pela ABNT, as quais os discentes precisam 

estar atentos e preparados, no que inclui as estruturas composicionais, citações, entre outras. 

Compreende-se que, seguir essas normas se torna relevante para a formação de escritores em 

uma universidade. O acadêmico terá inúmeros benefícios com o desenvolvimento dessa 

habilidade, dentre os quais é possível citar o de adquirir um maior repertório de conhecimento, 

informações e de vocabulário, que contribuirá para o enriquecimento intelectual do acadêmico 

e, facilitará na construção de novos conhecimentos, além de obter reconhecimento e identidade. 
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O desenvolvimento de comportamento e perfil de escritor demanda tempo. 

Acreditamos que as habilidades de escrita precisam ser aprimoradas desde o seu início no 

ensino superior, necessitando da parceria de todos os docentes para que seja uma formação 

contínua. Para tanto, pensamos que é preciso considerar o que cada turma possui de habilidade 

desenvolvida e de dificuldade para se apropriar dos conhecimentos, o que implica diferentes 

estratégias de trabalho docente.  

É relevante que o estudante ingresse na universidade sabendo que escrever não é 

apenas uma produção de narrações, descrições e dissertações, ou seja, tipos textuais20. É 

importante que durante as aulas, o professor apresente propostas com diferentes possibilidades 

de produção para o aluno a fim de que esse possa conhecer seus gostos, facilidades e descobrir 

os próprios limites e dificuldades. Também é essencial saber qual tema possui mais 

complexidade para que assim, o aluno possa ultrapassar essas barreiras, informando-se melhor 

sobre o assunto e sobre o que já se escreveu sobre ele.  

Dessa maneira, o discente amadurece sua análise do texto, sendo autocrítico, capaz de 

verificar se há erros, redundâncias, ambiguidades, se está claro ou com ideias incompletas. Caso 

perceba falhas, o aluno procederá à reescrita até que o texto fique satisfatório para ele e para o 

possível público destinado. Portanto, é essencial não se contentar com a primeira versão escrita, 

pois a prática de refacção melhora o texto e torna o autor mais hábil na sua capacidade escritora. 

Brandão (2006) destaca a importância da revisão textual. Ela traz uma reflexão sobre 

a superação da ideia de correção de texto, focada exclusivamente na avaliação do professor, 

preferindo o termo “revisão” com o intuito de reforçar a noção do aluno de revisar e editar seu 

texto. A autora menciona que no processo de escrita, a reelaboração é também uma atividade 

que o aluno pode desenvolver. 

Também Menegassi (2001) argumenta que a reescrita de um texto favorece o 

acréscimo, a substituição, a supressão e o deslocamento das informações. Reescrever o texto é 

um exercício que permite ao escritor fazer a leitura de sua própria construção textual. Ainda 

complementa Fiad (2013) que a reescrita é uma parte integrante da escrita. Como a leitura nunca 

é a mesma, o autor ao revisitar seu texto poderá fazer alterações em razão de uma possível 

mudança de perspectiva no texto escrito. 

É interessante que o professor monitore o processo e o progresso do trabalho do aluno 

para que analise o trajeto percorrido e verifique o que e onde se pode melhorar. Assim, o docente 

 
20 Cassettari (2012) explica que o tipo textual é conectado a partir de aspectos linguísticos (estilo, forma, léxico). 
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pode alterar metodologias e retornar a conteúdos vistos, mas não assimilados pelos alunos. 

Sabe-se que o bom desempenho textual é possível com a prática efetiva de leitura e escrita.  

Há muitas dificuldades encontradas durante a formação do escritor, principalmente 

porque o mesmo se forma em diferentes graduações ou até fora delas. Não há um curso superior 

específico de formação de escritores, mas um escritor pode surgir em diferentes cursos. São 

pessoas que se esforçam e se dedicam para isso, têm gosto por essa prática, mesmo com 

dificuldades, sejam elas estruturais, ou até mesmo de fontes de informações. O produtor deve 

estar consciente da relevância de seu texto para o leitor, daí a importância da releitura e da 

refacção. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento das suas habilidades como autor, revisor, 

escritor e leitor do próprio texto com possibilidades de sempre melhorar sua produção. 

Por isso, é fundamental que o docente monitore e planeje suas aulas para atender às 

preferências e dificuldades de seus alunos, para orientá-los melhor na estruturação e 

organização das ideias para uma produção textual de qualidade. O universo acadêmico 

comporta variados gêneros textuais e alguns de maior complexidade, sendo importante que 

estes sejam incorporados na prática de produção, na leitura e na intepretação do texto em sala 

de aula. Por isso, nesse estudo, tratamos do gênero textual artigo científico, melhor discutido a 

partir do próximo tópico. 

 
1.3.1 O gênero textual artigo científico 

Neste tópico, discorreremos sobre o artigo científico, gênero que possui ligação direta 

com nosso objeto de estudo que é a formação do escritor articulista e, por isso, julgamos 

necessário tratar desse gênero textual acadêmico.  

Vamos conceituar o artigo científico de acordo com a abordagem de alguns autores 

que afirmam ser o gênero que torna público os conhecimentos advindos de pesquisas realizadas 

nas diversas áreas da ciência (KÖCHE, MARINELLO, 2015), contemplando uma 

fundamentação teórica com discussão de fatos e posicionamentos (GONÇALVES, 

WANDERLEY, NASCIMENTO, 2014). É um texto de autoria declarada, completo e de curta 

extensão (PRESTES, 2013); um documento importante, que apresenta resultados, contestações 

e teorias de uma reunião de trabalhos publicados anteriormente (XAVIER, 2010). Sobre o 

artigo, o dicionário de gêneros (COSTA, 2014, p. 40) expõe como estrutura composicional a 

introdução, o corpo do texto (desenvolvimento/conteúdo) e a/s conclusão/considerações finais. 

Para sua elaboração, exige-se planejamento, coleta, seleção e recorte de dados e materiais que 

serão analisados e discutidos.  
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O texto científico se caracteriza pela impessoalidade, objetividade e informação 

precisa (KÖCHE, MARINELLO, 2015), exigindo uma escrita clara, objetiva, concisa, formal, 

técnica e sistemática, estilo organizado, rigor documental e metodológico, com identificação e 

análise (GONÇALVES, WANDERLEY, NASCIMENTO, 2014; COSTA, 2014). Por meio da 

publicação científica, suas informações são acessíveis a vários públicos (KÖCHE, 

MARINELLO, 2015), sendo essa uma de suas finalidades.  

Com o objetivo de contestar ou apresentar outra solução para uma situação, 

problemática ou resultados de um estudo, a publicação poderá ser feita em revistas 

especializadas ou em outros veículos de comunicação21, e assim, proporcionar um novo 

direcionamento ao tema a partir de pesquisas feitas anteriormente, e também contestar, refutar 

ou apresentar teorias, hipóteses ou propostas novas (PRESTES, 2013).  

Do ponto de vista de Lakatos e Marconi (2019), a existência de normas confia ao 

trabalho científico a forma composicional que favoreça a comunidade, facilitando a 

compreensão do estudo realizado, permitindo a ampliação de saberes e sendo um subsídio para 

outros trabalhos, se tornando importante fonte para acadêmicos-pesquisadores; “[...] a 

sociedade toma conhecimento dos resultados e [como...] este representa para a coletividade 

[...]” (BROFMAN, 2018, p.419). 

Nesse sentido, o autor Aquino (2012) estabelece que na pesquisa, é necessário 

obedecer às etapas. O pesquisador estabelece e segue o percurso metodológico para que ao 

final, contribua para a ampliação do saber pessoal e social.  

Em relação às características estruturais, o artigo científico pode ser direcionado em 

dois eixos: IDC (introdução, desenvolvimento e conclusão) ou IRMRDC (introdução, revisão 

de literatura, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão) (GONÇALVES, 

WANDERLEY, NASCIMENTO, 2014), e em algumas instituições de ensino os tópicos de 

resultados e discussão são integrados. 

Neste trabalho, tratamos do segundo eixo, mas de forma reduzida e com modificações, 

porque esse é o utilizado na universidade onde foi realizada essa pesquisa. Seguimos os critérios 

estabelecidos por alguns autores (XAVIER, 2010; LAKATOS, MARCONI, 2019; MTA22, 

2007) e em conformidade com a universidade pesquisada que estabelece como mais usual a 

IMRC (introdução, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusão). Esses autores 

apresentam em seus estudos uma ordem sistemática de etapas fixas para o artigo científico: 1) 

 
21 Em anais, eventos institucionais, jornadas acadêmicas, congressos, entre outros. 
22 Manual de trabalhos acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás – Campus Santa Helena de Goiás. 
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título; 2) autor; 3) epígrafe (opcional); 4) resumo e abstract; 5) palavras-chave; 6) conteúdo 

[IMRC]; 7) referências. 

Lakatos e Marconi (2019) frisam que não convém que os artigos sejam muito 

subdivididos para que leitores não percam a sequência da leitura. Desse modo, sugerimos seguir 

a última estrutura IMRC, estudada por muitos autores e contida no Manual de Trabalhos 

Acadêmicos da Universidade pesquisada. Abordamos ainda os elementos estruturais e 

conceituais do artigo científico. Iremos nos ater ao que tange à estrutura IMRC, mas, antes de 

expor o item “conteúdo”, apresentaremos os pré-elementos constituintes do gênero estudado 

conforme MTA (2007). São eles: 

 
 

Elementos 
 pré-textuais 

Características 

Título Escrita curta (10 a 20 palavras), descreve o conteúdo de modo 
atrativo, antecipando os resultados e explicitando os objetivos da 
pesquisa. 

Afiliação Nome do autor, órgão (universidade, centro de pesquisa etc.) e 
email. 

Resumo/abstract Possui entre 200 a 300 palavras; deve conter todos os principais 
elementos do trabalho: objetivos, métodos, discussão dos 
resultados e conclusão. 

Palavras-chave/ 
Keyword 

De 3 a 6 palavras que representam o conteúdo do artigo, evitando 
aqueles presentes no título, e servem para indexar o artigo em bases 
de dados. 

 
 

 

O artigo é constituído das seguintes partes: introdução, materiais e métodos, resultados 

e discussões, conclusão e, como elemento pós-textual obrigatório, as referências. Todas essas 

partes que compõem o gênero foram retratadas no Quadro 2, onde delineamos com mais 

precisão cada um dos elementos, de acordo com os autores Aquino (2012), Köche e Marinello 

(2015), Minayo (2001) e Xavier (2010).  

 
 

Elementos 
textuais e  

pós-textuais 
Características 

Introdução 

Apresenta uma visão geral e contextualizada do tema, os objetivos, problema de 
pesquisa e suas hipóteses, a justificativa social, histórica/acadêmica, 
política/econômica e pessoal. Nessa seção, podemos utilizar como tempos 
verbais: presente, passado e futuro, o primeiro para apresentar a importância da 
pesquisa, o segundo, o que foi utilizado para sua elaboração e o último para 
ressaltar as possíveis soluções culminando com os objetivos. 

Quadro 1- Elementos pré-textuais 

Fonte: Aquino (2012); Xavier (2010) adaptado. 

Quadro 2 - Composição do artigo científico 
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Materiais e 
métodos 

Detalhes do local, do material e os métodos utilizados para a condução da 
pesquisa. Os instrumentos e formas de coleta do corpus, quantidade de 
objetos/sujeitos, quando, onde e como foi realizada a amostra para análise. 

Resultados e 
discussão 

São realizadas as ponderações sobre os dados e seus resultados, seu tratamento e 
argumentos obedecendo à sequência dos acontecimentos; pode fazer referências a 
autores citados, apresentar recursos visuais (gráficos, tabelas, figuras/imagens 
etc.), relacionados com o texto para complementar as informações apresentadas. 
Pode-se acrescentar teorias citadas e explicações para a análise dos dados 
organizados em uma sequência lógica redacional, constar transcrição de 
entrevistas e incluir inferências extraídas das observações realizadas. 

Conclusão 

É escrita em poucas palavras para apresentar o que obteve da pesquisa, com 
comentários interpretativos a partir dos resultados da investigação, confrontando-
os com os objetivos pré-estabelecidos, alcançados ou não e apontar contribuições 
práticas e teóricas realizadas para futuras pesquisas. 

Referências 
Última parte do trabalho, obedecendo às normas da ABNT ou da revista ou 
instituição a que o trabalho será submetido para publicação. Contém referenciados 
os autores citados ao longo do trabalho. 

 
 

Quando muitos acadêmicos ingressam no meio universitário, se veem envolvidos em 

uma série de gêneros diferentes daqueles produzidos anteriormente, e, para facilitar a produção 

textual, podem até mesmo associar a elaboração do artigo com tipologias antes produzidas 

(dissertação, narração e descrição), ou gêneros semelhantes, acreditando ser o suficiente para a 

produção do artigo científico. 

Luques (2016) menciona que o aluno universitário se utiliza de gêneros do cotidiano 

acadêmico para a realização de textos científicos e cada um (resenha, artigo, monografia etc.) 

apresenta estrutura composicional própria. É importante que o professor incentive a produção 

textual dos alunos, principalmente na tipologia dissertativa, pois como ressaltam Neves et al. 

(2004), essa é uma tipologia que abriga os gêneros que envolvem a esfera acadêmica – como 

artigos, ensaios, teses entre outros –, que expressam a cultura contemporânea, científica e 

tecnológica. Por isso, todas as áreas de ensino precisam desenvolver condições que habilitem 

aos discentes a prática da produção textual.  

Portanto, é uma função de todo o corpo docente escolar, pois ler e escrever são 

habilidades importantes para a formação acadêmica, e é preciso proporcionar condições ao 

aluno para que ele se aproprie do conhecimento historicamente construído e acumulado e 

ensiná-lo a produzir textos de diferentes áreas e expressar o conhecimento acumulado por 

escrito (NEVES et al., 2004). Isso porque se a leitura faz parte do cotidiano dos acadêmicos, as 

dificuldades em relação à escrita, tais como registro e organização de ideias, poderão diminuir 

significativamente (HERBERTZ; VITÓRIA, 2013). Com a parceria de todo o corpo docente, 

as aulas poderão se tornar mais satisfatórias, o ensino poderá alcançar maior sucesso e, 

Fonte: Aquino (2012); Köche, Marinello (2015); Minayo(2001); Xavier (2010) adaptado. 
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paulatinamente, a proficiência escritora para a produção de textos adequados ao meio 

acadêmico se consolidem. 

Aquino (2012) afirma que há pessoas que não conseguem desenvolver e alinhar ideias 

durante a escrita e algumas que escrevem exageradamente, porém, sem forma e rumo. Há 

também outros que cometem desvios que precisam ser evitados, como o uso excessivo de 

palavras, vocabulário inadequado para o texto ou a escrita é muito rebuscada e não se adequam 

ao contexto ou que apenas especialistas da área compreendem (KÖCHE, MARINELLO, 2015). 

Assim, entendemos que a tarefa de construir uma produção textual demanda do autor a 

capacidade de evitar erros, vícios que possam comprometer o teor de sua mensagem, pensando 

em quem é o seu interlocutor. Durante a produção, o escritor precisa considerar: a quem o texto 

se destina; o propósito da produção de texto; a mensagem que será transmitida; o gênero; e o 

suporte, ou seja, onde será redigido ou publicado (MARQUESIN; BENEVIDES; BAPTISTA, 

2011).  

Nesse sentido, a capacidade de argumentação no texto científico se expressa 

consistentemente na habilidade de explicitar o que é solicitado, resultando na necessidade de 

procedimentos didáticos adequados (KÖCHE; BOFF; MARINELLO, 2014). Tendo isso por 

base, compreendemos que o texto argumentativo se faz presente no cotidiano, em todas as 

faixas etárias (CURADO, 2011), desde a oralidade, como uma explicitação e exposição em um 

diálogo, até a escrita de um texto dissertativo-argumentativo.  

Como afirmam Neves et al. (2004), o texto precisa ser tratado como diálogo, 

analisando o papel dele na situação dialógica de que participa e, posteriormente, como estrutura, 

com criatividade, coerência, coesão, sucessão dos episódios; introdução, desenvolvimento e 

conclusão. Portanto, na produção científica, há o intercâmbio de informações, ideias e 

argumentos entre o estudante e outros teóricos que abordaram o tema pesquisado. Ela também 

instiga o aluno a pesquisar, questionar, procurar respostas e melhorar pressupostos, por isso, 

torna-se importante e essencial sua prática. 

 

1.4 A produção do artigo científico e suas contribuições no ensino superior 

A produção textual do artigo científico contribui ao estudante do ensino superior o 

desenvolvimento de várias habilidades, desde a aptidão para a escrita, que facilita a leiturização, 

interpretância e análise crítica, até a prática de pesquisador e produtor de novos conhecimentos, 

tendo notoriedade e maior desenvolvimento na esfera acadêmica. Sob essa análise, o artigo 
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proporciona ao seu escritor a prática do questionamento e análise de hipóteses, propiciando um 

olhar mais crítico para diferentes elementos e interpretações, sendo elas textuais ou não.  

A publicação do trabalho científico precisa ser uma das finalidades do pesquisador. 

Como frisam os autores Faber e Faber (2004), a divulgação científica propaga informações que 

resultam em um aperfeiçoamento no modo com que as pessoas percebem a ciência e a 

tecnologia. Ela possui um caráter informativo e, por isso, precisa ter uma linguagem clara que 

possa propiciar a compreensão de seus leitores.  

Contribuindo com a afirmação de Faber e Faber (2004) e Xavier (2010), a produção e 

publicação de um artigo cumprem alguns papéis na sociedade e na esfera acadêmica, tais como: 

divulgação - informar aos acadêmicos e à sociedade os avanços científicos e tecnológicos 

gerados pelos estudiosos; prestação de contas - apresentar o “feedback” da pesquisa realizada 

nos ambientes acadêmicos; notoriedade - os trabalhos publicados em algumas revistas 

especializadas agregam prestígio e valor intelectual ao pesquisador e à instituição, destacando 

a relevância da produtividade científica. Mediante a isso, as contribuições da produção do artigo 

científico vão além da ampliação da leitura e escrita, do conhecimento de novas temáticas e 

experiências, compreensão de teorias, aplicações e atualização de assuntos científicos.  

Em consonância com os argumentos citados, por meio da produção científica, o aluno-

pesquisador poderá ampliar seus conhecimentos, expô-los em publicações em eventos 

científicos para que esse espaço possa fomentar a troca de ideias e experiências entre os pares 

por meio de exposições e expandir e contribuir para a cultura científica, para outros 

pesquisadores, para a sociedade e, principalmente, para o progresso intelectual e pessoal do 

escritor. 

Seguindo essa linha de raciocínio sobre as contribuições da escrita do artigo científico 

no ensino superior, é por meio da produção textual que se pode avaliar o desempenho do escritor 

universitário analisando seus critérios, aptidões, aperfeiçoamento crítico e argumentativo 

perante a sociedade (TOMAZONI, 2010). Também, há outras vantagens, como ampliação do 

conhecimento, do vocabulário e de experiências por intermédio das pesquisas realizadas.  

O acadêmico também será contemplado com a possibilidade de pesquisar, obter e 

construir instrumentos de aprendizagens que favorecerão seu crescimento intelectual os quais, 

em somatória, oportunizarão ao estudante maior percepção crítica. Isso propiciará maior critério 

de avaliação de obras, o que o tornará mais comprometido com os estudos e mais rigoroso na 

produção escrita de seu texto científico. 

Por meio da produção científica, o universitário poderá construir conhecimentos a 

partir de teorias, observações, experiências e testes, posicionando-se sob as lacunas que possam 
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conter dentro dessas teorias ou até mesmo questioná-las. Isso poderá estimular na oferta de 

soluções diante de problemáticas e/ou questões-problemas que impulsionaram o autor a 

construir o texto por meio de conhecimentos produzidos historicamente por intermédio de seus 

pares que publicaram a respeito do assunto requerido. Dessa forma, o estudante universitário 

precisa priorizar suas áreas de estudo para que possa intensificar sua aprendizagem, 

desenvolvendo a capacidade crítico-analítica e criativa, compreendendo temáticas complexas e 

significativas que envolvem o dialogismo acadêmico. 

O trabalho publicado também agrega valor e prestígio à ciência, à instituição e ao 

pesquisador. Sendo assim, torna-se imprescindível o aperfeiçoamento e o desenvolvimento 

constante do escritor por meio de teorias expostas e do alavancar de discussões que se 

materializam em contínuo crescimento acadêmico que se configura em publicações em eventos 

acadêmico-científicos. É neste contexto de produção de artigos que o presente estudo se insere.  

Na sequência, apresentamos uma discussão sobre a formação dos escritores de artigos 

(articulistas) no ensino superior. Atualmente, formar um escritor na universidade requer superar 

desafios, principalmente por necessitar de conhecimentos específicos de determinadas áreas, 

pois para escrever um texto científico é preciso ter informações relevantes para sua produção, 

para assim, instigar o leitor a lê-lo. Não podemos escrever sobre o que não sabemos, por isso 

precisamos buscar informações, saberes para produzir um texto, para que, assim, ele se torne 

interessante e informativo. 

Ao ingressar na faculdade, o estudante pode se deparar com uma série de deficiências, 

entre elas as de conhecimento (ou lacunas de aprendizagem), que podem ter várias origens, 

como a formação recebida anterior ao ensino superior (MARQUESIN; BENEVIDES; 

BAPTISTA, 2011). Quando a formação for deficitária, é preciso que se investigue suas causas 

e a área para que assim, professores e discentes possam intervir nela, procurando saná-las. E 

mesmo que seja um processo moroso, se não tratado, assim que identificado, poderá acarretar 

dificuldades maiores ou bloqueios de conhecimentos e aprendizagens futuras. 

Nessa perspectiva, do ponto de vista teórico de Germani e Parisotto (2017), vivemos 

em uma realidade em que muitas crianças avançam no ensino fundamental com dificuldades de 

leitura e escrita. Jovens concluem os estudos na escola com deficiências na escrita e 

interpretação de textos e que alguns podem ingressar às universidades como analfabetos 

funcionais23, ou seja, elas sabem ler, mas não conseguem interpretar o texto.  

 
23 Campos (2002, p.7) confirma esses argumentos, ressaltando que o analfabetismo funcional é: “[...] a 
incapacidade da pessoa compreender a palavra escrita. Ela consegue ler, mas não entende o que aquilo significa 
[...]”. 
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Foucambert (2001) caracteriza o analfabetismo funcional como uma 

“impossibilidade”, de escrever, ler e interpretar eficazmente, e, essa limitação pode envolver: 

 

[p]essoas com vários anos de escolaridade que dominaram essas técnicas de 
correspondência grafo-fonética num certo período de sua  vida, mas perderam 
esse domínio por falta de uso e de exercício com elas [...] o analfabetismo 
funcional é consequência direta do iletrismo, o qual se caracteriza pelo 
afastamento em relação às redes de comunicação escrita, pela falta de 
familiaridade com livros e jornais, pela exclusão do indivíduo das  
preocupações e respostas contidas na elaboração da coisa escrita 
(FOUCAMBERT, 2001, p.119). 

 

Dessa forma, há vários modos de definir o analfabetismo funcional. Uma das formas 

é a não compreensão da escrita pelo indivíduo que lê e pode variar de níveis leves aos mais 

severos. Isso ocorre devido a vários fatores, desde a pouca escolaridade, a ausência de 

familiaridade para alguns tipos de textos, até a perda dessa habilidade, ou seja, devido à falta 

ou pouca prática da leitura e da escrita. Por esse prisma, a pessoa aos poucos se distancia do 

contato direto com a leitura e escrita de gêneros mais complexos24 e, pela limitada 

familiaridade, torna-se analfabeto funcional de um determinado tipo de texto ou assunto, ou 

seja, torna-se iletrado naquela área. 

Nesse contexto, é importante que os professores proporcionem cada vez mais aos 

alunos oportunidades de produção escrita com a finalidade de informar, convencer e persuadir. 

Os discentes poderiam, dessa forma, descobrir que escrever não é uma tarefa sem 

funcionalidade, se limitando ao preenchimento de um quantitativo de linhas proposto pelo 

docente, à cópias de textos ou excertos de livros e enciclopédias, e, consequentemente, os 

alunos poderiam perceber que são capazes de produzir diferentes textos (NEVES et al., 2004). 

Percebe-se, também, uma concepção equivocada por parte de alguns acadêmicos de 

que escrever bem é somente a escrita erudita (alto grau de formalidade), utilizando-se de um 

vocábulo difícil e não habitual e/ou frases impactantes, quando o que se espera da escrita é que 

ela seja compreendida (VITÓRIA, CHRISTOFOLI, 2013). O anseio de escrever de uma forma 

erudita não garante que o texto seja melhor e mais apreciado e um texto mesmo formal, mas 

com uma linguagem simples, pode se tornar mais compreensível e informativo. 

Mesquita (2013) afirma que, a prática da escrita exige do indivíduo o planejamento bem 

como a dedicação para que o texto seja inteligível. Nesse sentido, é necessário evitar que o texto 

 
24 Gêneros secundários, como os utilizados no meio acadêmico. Há vasta variedade de gêneros, isso significa dizer 
que “[...] em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições específicas de dado 
campo; e a esses gêneros correspondem determinados estilos [...]” (BAKHTIN, 2011, p. 266). 
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se torne intrincado aos leitores, ou seja, precisa que ele seja construído de forma harmônica. 

Para tal, o acadêmico necessita seguir um roteiro pré-elaborado durante a escrita, se adequando 

ao gênero e ao discurso apropriado ao texto; não escrever de maneira aleatória, mas associar a 

reflexão de ideias a termos adequados, utilizando-se de dicionários, sinônimos, conectivos, 

produzindo, assim, um texto com uma linguagem apropriada ao gênero. 

Muitos alunos podem se demonstrar apáticos ao ato de escrever, porque durante a sua 

formação não foram habituados, desde o ensino básico, a exercerem essa prática eficazmente e 

a criar situações e contextos para a escrita, pois “[...] a dificuldade de usar a competência da 

língua escrita – problemas de letramento – são frequentemente atribuídas a deficiências do 

processo de alfabetização [...]” (SOARES, 2003, p. 94).  

De acordo com os autores aqui citados, as dificuldades de leitura e escrita dos alunos 

podem avançar do ensino fundamental até o ensino superior, quando esse processo se apresenta 

mais complexo. Esse avanço pode aumentar os casos de analfabetismo funcional, pois alguns 

acadêmicos leem e escrevem, contudo, não conseguem produzir textos coerentes e sequenciais 

e nem realizarem interpretações textuais eficientemente, ou seja, não possuem as habilidades e 

competências suficientes para essa prática no âmbito social e acadêmico.  

Considerando o fato de que o aprendizado da escrita é longo, árduo e complexo, não é 

apenas na educação básica que se dá essa aprendizagem, mas, sim, durante todo o processo de 

escolaridade. Compreende-se que o ensino em seus diferentes níveis faz parte de um conjunto, 

cujas fases se complementam, alicerçando ao próximo grau. Curado (2011) comenta que o 

desenvolvimento na graduação pode ser afetado, caso o discente tenha sofrido dificuldades para 

formar e se desenvolver como sujeito discursivo nos ensinos fundamental e médio. Nesse 

sentido, afirma-se que um nível de ensino complementa o outro; quando há falhas em um deles, 

ocorrem os empecilhos, os quais poderão se agravar caso não sejam sanados por meio da 

mediação do professor, tendo paciência em recapitular os conteúdos e até mesmo em criar 

diferentes estratégias de ensino. 

Do mesmo modo, Marquesin, Benevides e Baptista (2011) e Köche, Boff e Marinello 

(2014) enfatizam que há várias pesquisas desde as últimas décadas que expõem a realidade 

sobre as dificuldades de compreensão textual e o pouco hábito de leitura entre os universitários, 

comprometendo então a comunicação escrita e a compreensão de textos. 

Analisando o contexto educacional, a partir das perspectivas de vários teóricos 

percebe-se que o aluno sofre impactos durante a transição do ensino médio para o superior, 

essencialmente porque no nível superior exigem-se práticas constantes de leitura, escrita e 
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análise, situação à qual o aluno pode não estar habituado (NERVO, FERREIRA, 2015; 

ESTRELA, SOUSA, 2011; SOUSA, COSTA-PEREIRA, 2016). 

Nesse sentido, os discentes que não tenham desenvolvido adequadamente a capacidade 

escrita, podem apresentar maiores dificuldades no meio em que estão inseridas, porque é 

perceptível que os que ampliam suas experiências escritoras expandem leques de possibilidades 

no contexto social. Também encontramos acadêmicos aptos para a escrita, mas apenas de 

gêneros primários e quando eles necessitam produzir gêneros mais complexos, apresentam 

dificuldades quanto à hierarquização e organização de ideias, coerência, argumentação, dentre 

outros elementos constitutivos desses gêneros (como foi observado durante a aplicação de nossa 

pesquisa). E há o terceiro grupo, que são os indivíduos que dominam os gêneros secundários e 

podem se sobressair melhores no meio acadêmico e de pesquisadores. 

Ler e escrever eficientemente são de suma importância, tanto na vida pessoal quanto 

na profissional, por serem competências que facilitam a inserção do sujeito nas diferentes 

esferas sociais (KÖCHE, BOFF, MARINELLO, 2014). Alguns discentes iniciam a vida 

universitária acreditando que continuarão a produzir textos com pouca fundamentação teórica 

ou apenas de acordo com os próprios conceitos ou ideias (conhecimento empírico). Porém, 

quando se deparam com a produção escrita de artigos científicos, resumos expandidos, resenhas 

ou banners/painéis, muitos se sentem incapazes, tensos ou não sabem como começar sua 

produção textual. 

É possível que alguns acadêmicos tenham dificuldade para dominar a modalidade 

escrita da língua, ainda que aprovados num processo seletivo que demanda a necessidade de 

uma produção textual (como uma Prova de Redação) para o ingresso na universidade. Desta 

forma, pensamos que a aprovação para acesso a uma vaga numa instituição de ensino superior 

não nos garante afirmar que os ingressantes conheçam todas as regras gramaticais e semânticas 

da língua e saibam organizar um texto de maneira lógica ou que tenham total domínio da escrita. 

Portanto, orientamos o acadêmico a continuar buscando o aprendizado. Explicamos que ter 

obtido êxito numa ou noutra avaliação não pode ser tratado como estar “pronto” para os níveis 

de exigência da escrita, por exemplo, escrever um artigo científico é diferente de produzir uma 

redação para o vestibular, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, cujos níveis 

de exigências são diferentes. 

Por esse aspecto, em virtude da possibilidade de um número considerável de 

acadêmicos iniciantes se sentirem inseguros na produção de textos – ainda que a temática seja 

escolhida por eles e o que os permitiria compreender a maior familiaridade com o assunto –, 

acreditamos que o docente precisa ter a atenção em incentivar o aluno na prática constante da 
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escrita, pois os alunos podem apresentar dificuldades na compreensão leitora e na escrita ao 

precisar de repertório em seus argumentos e aprofundamento no assunto (FERNANDES, 

FRISON, 2015; ESTRELA, SOUSA, 2011; VITÓRIA, 2013). Sem repertório se torna 

impossibilitada a produção textual e por isso é essencial que o produtor domine o assunto, o 

qual pode ocorrer por meio do ato da leitura, e, assim, obter um maior desenvolvimento da 

competência textual/discursiva, ou seja, a capacidade de produzir e interpretar textos 

(CURADO, 2011). 

Isso pode ocasionar queixas de alguns professores sobre a baixa ou a ausência da 

proficiência escritora dos discentes e por isso é preciso o desenvolvimento de metodologias 

pedagógicas que levem os alunos ao aprimoramento da escrita (SOUSA; COSTA-PEREIRA, 

2016; VITÓRIA; CHRISTOFOLI, 2013). Portanto, torna-se necessária uma autorreflexão da 

prática docente para que verifique e compreenda o perfil do acadêmico, assim como suas 

características e dificuldades, analisando a situação, provendo mudanças e intervenções de 

modo a favorecer o aprendizado do aluno. Nessa perspectiva, o discente com dificuldades na 

escrita poderá ter o auxílio do professor para sanar tais dificuldades e permanecer e concluir 

com êxito o ensino superior com o letramento satisfatório (FERNANDES, FRISON, 2015; 

SANTOS, 2016). 

Curado exemplifica a dificuldade de escrita acadêmica comentando sobre “[...] as 

provas do Enade25, que avaliam os formandos do Ensino Superior e sofrem severas críticas, até 

mesmo por parte de corretores, por apresentarem erros absurdos de ortografia, na estrutura das 

frases, imprecisão vocabular e fragmentação de sentidos [...]” (CURADO, 2011, p. 46). Não 

frisaremos aqui as provas do Enade, ou outro exame de verificação de conhecimentos como o 

Enem26. Se analisarmos apenas a questão citada pelo Curado, sobre “erros absurdos”, 

“ortográficos”, de “sentido e estruturais”, compreendemos que, mesmo com a tensão durante a 

realização de avaliação textual com tempo limitado e sem possibilidade de pesquisa, erros 

podem ser evitados.  

Também é relevante destacar que o indivíduo passará por outras avaliações, como 

concursos, e que poderá não ter também recursos de revisão, correção e pesquisa, e por isso é 

necessária sua adequação aos instrumentos disponíveis para aquele momento. Desse modo, para 

realizar uma produção textual, independentemente da sua dimensão, o autor precisa adequá-la 

ao gênero requerido, sendo esse de variedades infinitas e presentes em todas as esferas 

comunicativas. Consideramos que há alunos com ideias criativas, porém não conseguem 

 
25 Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. 
26 Exame Nacional do Ensino Médio.  
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materializá-las no texto a ser produzido, é importante que o professor prepare o discente para 

que saiba se expressar em diferentes gêneros textuais, tanto escritos quanto orais27. 

 Diante desses apontamentos, percebe-se que a dificuldade de leitura e escrita pode ser 

identificada no EF (Ensino Fundamental) e, se não sanada, acompanhará o indivíduo nas séries 

subsequentes. Referimo-nos ao EF, pois quando há dificuldades desde os primeiros anos de 

escolaridade, elas podem se acumular, se não resolvidas antes, de modo que o nível de 

complexidade aumente nas séries posteriores. Salientando que, para que isso ocorra são 

necessárias intervenções, orientações e acompanhamentos por parte do docente e do discente. 

Acreditamos que a identificação nas dificuldades da produção da escrita, em todas as séries e a 

superação dessas limitações à medida que o aluno avança nas etapas educacionais, permitiria a 

melhor produção textual no âmbito da universidade.  

De acordo com o que foi discutido, consideramos que o ato de avançar séries do ensino 

sem demonstrar uma produção textual de qualidade pode ser preocupante. Quando o discente 

ingressa no ensino superior, após uma trajetória de cerca de doze anos na escola (soma de cada 

ano nos níveis de ensino, fundamental e médio) e muitos outros em contato com a língua 

materna desde o nascimento, espera-se que ele consiga ter domínio da língua e possua 

habilidades para usar as ferramentas linguísticas e comunicativas tanto na modalidade oral 

quanto na escrita, ou seja, que esteja apto a produzir um texto compatível com o contexto 

educacional no qual está inserido, principalmente porque será exigido dele a produção do 

conhecimento. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de todos os ingressantes, quando se 

verificam as dificuldades relacionadas às produções escritas (ESTRELA; SOUSA, 2011; 

SILVA; SILVA; RAMOS, 2016, ALVES; DAMIANI, 2012; GERMANI, 2017; CURADO, 

2011).  

Diante de tantas habilidades exigidas do acadêmico, é preciso esforço, dedicação e 

estudos para conciliar essas práticas, porque são várias as dificuldades que podem ser 

encontradas nas produções escritas dos acadêmicos desde a ortográfica, gramatical e, mais 

precisamente, as de ordem textual, como a coerência, coesão, referência, organização de 

pensamentos e até ausência de discurso formal e/ou de argumentos requeridos no gênero 

produzido. Nesse contexto, o ensino superior tem como uma de suas finalidades o 

desenvolvimento do discente, preparando-o para o exercício da cidadania e qualificação para o 

mercado profissional, por meio da análise reflexiva, crítica e científica, incentivando-o à 

 
27 A nossa afirmação se respalda nos dados obtidos a partir da participação dos acadêmicos nesta pesquisa. 
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pesquisa e buscando o aprimoramento do conhecimento e o desenvolvimento da autonomia 

(NERVO; FERREIRA, 2015). 

Do exposto, suscitamos a seguinte questão: quando o aluno mantém sua prática escrita 

pouco desenvolvida na qualidade do texto produzido, persistindo na deficiência e não 

conseguindo realizar leitura ou produção de texto, o que fazer? Essa é a realidade encontrada 

não apenas em alguns alunos de turmas iniciais dos cursos superiores, mas também em 

discentes veteranos que não adquiriram a prática da escrita. Podemos apontar como alguns 

motivos para que esses acadêmicos possam apresentar dificuldades na produção textual como 

a falta de motivação ou a ausência do hábito da escrita, dentre outros motivos. Gostaríamos, 

porém, de salientar que tais razões podem mudar e, portanto, não queremos neste trabalho 

generalizar as razões apontadas como sendo padronizadas.  

Acreditamos que é a partir da formação na escrita – constituída por aspectos teóricos 

e práticos – aliada à reflexão sobre o que se lê e escreve, que podemos refletir no ofício da 

escrita além do cumprimento de deveres acadêmicos (ENGERS; MOROSINI, 2006). Neste 

trabalho, temos nos posicionado no sentido de o aluno ser agente ativo no hábito da leitura e da 

escrita.  

 

1.4.1 Formação do escritor articulista nas instituições de ensino superior  

 Após embasarmos as contribuições teóricas relativas à leitura, escrita e produções 

textuais, abordaremos um dos eixos de análise dessa pesquisa, pois tratamos até agora de 

pressupostos sobre a formação do escritor universitário. A partir desse momento, 

especificaremos melhor sobre o escritor articulista no universo acadêmico.  

O artigo científico é um gênero textual que pertence ao domínio do discurso científico. 

Ele requer uma linguagem adequada à sua formalidade, além de ser escrito de modo preciso, 

sistemático e criterioso, sendo necessário se atentar para algumas observações, tais como: “[...] 

indicar como, quando e onde obteve os dados para estabelecer suas afirmações e conclusões [... 

e ...] as afirmações devem estar sustentadas e inter-relacionadas, bem como serem coerentes 

com um referencial teórico consistente [...]” (SCHEIBEL; VAISZ, 2006, p.60). Assim, é um 

gênero textual que torna públicos os conhecimentos de pesquisas científicas realizadas nas 

diversas áreas (KÖCHE; MARINELLO, 2015). 

O escritor articulista é aquele que produz o artigo, sendo esse o científico, o de opinião ou 

o jornalístico. Independentemente de sua variação, o articulista se responsabiliza por transmitir 

conteúdos informativos sobre um determinado assunto, tendo em vista seu público alvo, o assunto e 
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o veículo em que será publicado. Volpato (2014) comenta que o produtor de artigos científicos 

precisa priorizar o impacto que sua publicação terá no meio acadêmico, e é necessário que o 

conhecimento concluído seja validado pela comunidade científica. 

Direcionaremos este trabalho não àqueles que pretendem seguir como profissão a 

produção de artigos, mas, principalmente àqueles que se já encontram em contextos acadêmicos 

e educacionais (tanto discentes quanto docentes), destacando o quão importante é a formação 

de escritor articulista para que o estudante possa formar opiniões, ampliar e produzir 

conhecimentos e ter um maior enriquecimento intelectual. 

Tornar-se um escritor articulista requer disciplina na organização de seu tempo para 

escrever as informações pesquisadas, produções textuais, conhecimento, articulações de ideias, 

coerência sobre o assunto e a realidade tratada no texto. E esse conhecimento, como ressaltado 

anteriormente, poderá ser adquirido por meio de experiências de leituras e do cotidiano, sendo o 

conhecimento prévio muito importante para a adequação do texto a ser produzido. Nesse sentido, 

acreditamos que para a produção de um artigo é exigido do escritor dedicação, organização e zelo 

pelo seu trabalho, para que possa adaptar seu texto à realidade a qual ele será vinculado e para que 

seus interlocutores possam compreendê-lo, alcançando um público maior de leitores. 

De acordo com nossas experiências como docentes, outro ponto a ser ressaltado, e que 

necessita da atenção do articulista para sua formação e ação, é que percebemos como é importante 

ter compromisso e dedicação em pesquisar, ler, interpretar, conhecer os elementos estruturais, 

normativos e sintáticos do texto, analisando principalmente o público a que se destina o 

trabalho. É possível pensarmos que a experiência poderá ser adquirida, também, com a prática da 

escrita compartilhada, isto é, quando o professor corrige as redações e devolve as sugestões de 

melhoria para os alunos ou os próprios alunos corrigem as produções textuais de outrem. Eles 

poderiam adquirir maior capacidade em verificar erros ortográficos ou lacunas de ideias, e também, 

perceber que um texto mal produzido pode causar rupturas na compreensão por parte do leitor. 

O articulista exerce um papel importante para a produção de novos conhecimentos. 

Ele pesquisa, escreve e sofre alternâncias de papéis, pois se torna leitor e escritor de um texto 

destinado a um público que deve compreender o objetivo do autor. Porém, para se chegar a esse 

estágio, o universitário percorre várias etapas, logo, ele também precisa ser autônomo na 

produção de pesquisas, de textos e de conhecimentos. Uma das formas dessas produções é 

aprender a relacionar fatos, fazer deduções, expressar opiniões, atentando-se para a qualidade 

de seus escritos e ultrapassando barreiras e limitações, o que lhe trará amadurecimento para 

conseguir conciliar e se adequar a essas situações.  
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Para escrever bem, deve-se atentar quanto a alguns requisitos. Entre eles a prática da 

leiturização, que não constitui a única fonte de conhecimento, mas possibilita ao escritor o 

contato com a língua escrita e com recursos textuais importantes para a produção textual. 

Mesmo com a limitação temporal da prática de leitura, é preciso se conscientizar da diferença 

que essa ação faz para o contexto diário daquele que pretende se tornar um articulista. 

A formação de escritores articulistas coopera para maior produção acadêmica, pois ao 

produzir textos científicos em consonância com os estudos de sua área de pesquisa, o acadêmico 

irá ter maior interação com o assunto pesquisado, com autores/pesquisadores da área e 

aumentará seus horizontes acadêmicos. 

É necessário também se atentar que produzir com a intenção de publicação em número 

apenas não favorece o conhecimento acadêmico e científico do indivíduo porque “[...] 

independentemente dos números, deve-se pensar na qualidade dessas publicações científicas 

[...]” (BROFMAN, 2018, p. 419). Outro fator que podemos apontar é que um texto bem 

produzido poderá permitir um melhor desenvolvimento do leitor/escritor, pois será possível o 

leitor identificar, claramente, as partes e as informações do texto ou quando o texto se respalda 

em dados que possam ser verificáveis. Em virtude disso, o acadêmico precisa valorizar seu 

trabalho de produção, dedicando-se a ele, não apenas para ter um alto quantitativo de 

publicações, mas para tê-las com qualidade, contribuindo tanto para a sua progressão intelectual 

e pessoal, como de seus leitores. 

Quando o estudante se dispõe a construir um texto e a se adequar quanto às formas de 

produzir e planejar a ordenação de ideias, é indiscutível sua evolução para uma produção com 

segurança, culminando na publicação científica. Adequar os estudos à produção científica é 

uma tarefa árdua, especialmente quando se é para assimilar, pela primeira vez, todas as normas 

de produção, incluindo estrutura, fundamentação teórica e formatação de acordo com as normas 

vigentes da ABNT.  

Durante e após a formação do articulista, ele pratica constantemente a leitura e, assim, 

seu conhecimento na área evolui e progride gradativamente. Por isso, ele também começa a 

analisar os textos que lê, iniciando assim, o processo de reconhecimento se os mesmos são de 

qualidade. Por conseguinte, acreditamos que o articulista traz melhorias para o texto dele, 

aprendendo e aprimorando novas técnicas. Isso ocorre com o exercício constante da escrita 

pesquisando teorias e abordagens de autores que também trataram desse assunto antes, durante 

e após a elaboração textual. Nesse sentido, após ser escrito, o autor do texto o analisa sob óticas 

diferentes, para se colocar no lugar de seus leitores, pois não estará presente para compreender 

as lacunas de dúvidas que o leitor poderá ter.  
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O acadêmico escolhe o que escreve, mas isso não é tudo que o leitor se interessa em 

ler e, por isso, também é importante delimitar o público e o assunto a ser tratado. Nesse sentido, 

o texto precisa ser suficiente, instigante e informativo para que alcance sua finalidade, ser lido 

e compreendido. Não obstante, filtrar as informações pesquisadas também se torna uma 

habilidade essencial para o futuro escritor, porque com os avanços tecnológicos, a 

acessibilidade de informações está mais fácil. No entanto, nem todas são precisas e realmente 

úteis para o desenvolvimento de um trabalho acadêmico, sendo necessária a filtragem de dados 

para a análise de quais são mais relevantes e estão de acordo com as exigências formais do 

gênero textual. 

Os alunos podem apresentar dificuldades quando defrontam com a primeira proposta 

de escrita de um artigo científico. Por isso, são imprescindíveis o treino e a parte pedagógica, 

que exige tempo e estudo para aprender a produzir bem. Assim, o monitoramento do texto por 

parte do aluno poderá contribuir para a coerência textual durante sua composição. 

De acordo com Gonçalves, Wanderley e Nascimento (2014), o artigo científico 

contribui para a construção do conhecimento no ensino superior porque possibilita ao estudante 

a pesquisa e a busca de soluções fundamentadas em teorias, experiências e observações. Desta 

forma, é importante atentar-se para o seu prestígio e relevância quando a produção é publicada, 

pois isso estimula e valoriza o desenvolvimento intelectual. Segundo os mesmos autores, com 

a avaliação e a publicação do artigo, desenvolve-se a capacidade investigativa do acadêmico, 

refletindo na construção da aprendizagem efetiva, acadêmica e científica por parte do 

universitário. 

Frente às exposições feitas, está claro o fato de que a prática da escrita e da leitura é 

importante em várias situações comunicativas e saber dominá-la é essencial para o 

desenvolvimento pessoal e social do indivíduo, principalmente no meio acadêmico, situação 

abordada neste trabalho. 

 

Nesse capítulo de fundamentação teórica, tratamos sobre:  

a) Algumas concepções sobre leitura e escrita, com uma discussão teórica a 

respeito da produção textual, destacando sua importância no ambiente 

acadêmico e o hábito da leiturização; 

b) Apresentamos conceitos sobre o letramento, com ênfase no letramento 

informacional e sua importância na aplicação de estudos e pesquisas 

acadêmicas; 
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c) Discorremos sobre a existência de variações de gêneros na sociedade, 

destacando, o gênero artigo científico. Além disso, incluímos aspectos 

relevantes sobre o escritor articulista e sua formação. 

 

Dando continuidade ao trabalho, no próximo capítulo, apresentamos a metodologia 

da pesquisa. Abordamos referenciais teóricos para o recorte metodológico e explicamos o 

processo da investigação proposta. 
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2 AMBIENTAÇÃO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Foi realizada a presente pesquisa sobre a formação e o desenvolvimento de 

universitários que estão no primeiro ano dos cursos de administração e matemática de uma 

universidade pública da região Centro-Oeste do Brasil.  

A escolha do ensino superior se deu em virtude de uma28 das pesquisadoras ministrar 

aulas nos cursos participantes. Em razão da experiência da pesquisadora, foi possível pensar no 

problema: a dificuldade de produção textual do gênero artigo científico. Resolvemos, assim, 

ultrapassar a análise literária acerca do problema, para termos o contato direto com o campo a 

ser estudado. A partir disso, tivemos a convivência e a oportunidade de trabalharmos com os 

discentes participantes. 

 Trabalhar com pesquisa é importante para o desenvolvimento intelectual e científico, 

principalmente porque, de acordo com Silva, Silva e Ramos (2016), a pesquisa se torna um 

processo de reflexão contínua, de prática e leitura, gerando novas habilidades, aprendizados e 

experiências.  

Para elaboração desse trabalho executamos algumas etapas: o mapeamento das obras 

que seriam pesquisadas, o fichamento, a compilação e a análise dos dados colhidos. 

Inicialmente, procuramos delimitar um recorte espaço-temporal mais recente do ano de 2010 a 

2019, por considerarmos que esse tempo traz contribuições científicas mais atuais, e que por 

meio de suas fundamentações teóricas e referenciais seria possível encontrarmos obras e autores 

que também escreveram aspectos importantes sobre o tema e, assim, pesquisaríamos o que de 

mais atualizado existe sobre o assunto.  

Com o desenvolver da pesquisa, percebemos que mesmo tentando buscar informações 

mais contemporâneas, há autores com publicações menos recentes que abordaram de uma 

forma clara conhecimentos que complementariam o assunto tratado, enriquecendo a 

abordagem. Nesse sentido, não nos limitamos ao espaço temporal das obras, sendo 

considerados trabalhos relevantes para efetivação dessa pesquisa mesmo com publicação 

anterior ao tempo delineado, desse modo, a pesquisa não ficou engessada a um só período. 

Conforme afirma Schopenhauer (2009), não podemos acreditar que frases ou textos mais 

recentes constituem maior aprimoramento do que foi escrito antes, razão pela qual o campo de 

pesquisa foi ampliado.  

 
28 Quando nos referimos ao termo “uma das pesquisadoras” ou utilizamos conjugações verbais em 1º pessoa do 
singular, estamos nos referindo à pesquisadora Carla Cristina Rodrigues Leal. 
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Na busca de levantamento bibliográfico, foram utilizados diversos sites29, livros, 

bibliotecas físicas e virtuais. Os mecanismos de busca foram feitos inicialmente por categorias 

de análise, descritores e palavras-chave, conforme a necessidade exigia. Após selecionarmos as 

obras, realizamos o fichamento e compilação dos excertos considerados mais relevantes para o 

trabalho e, depois, executamos a análise dos textos colhidos com enfoque descritivo e analítico. 

Após o levantamento bibliográfico, foram feitas a seleção e a divisão das seções dos 

dados. As bibliografias provenientes das pesquisas foram primordiais para o avanço deste 

estudo. Outro ponto importante que é oportuno considerar é que por meio da análise de todo 

esse acervo pesquisado pudemos explicar e esclarecer sobre o conteúdo e o estado da arte de 

um assunto, mas sem se limitar a ele, selecionando o que melhor se ajustou ao tema e apresentar 

propostas e informações novas, fazendo-se repensar em diversas práticas voltadas para o ensino, 

desempenho e formação do escritor articulista. 

Além da pesquisa bibliográfica, realizamos uma pesquisa-ação que, de acordo com Gil 

(2018), tem por objetivo resolver um problema de modo participativo. No nosso caso, 

identificamos a hipótese de que acadêmicos ingressantes no ensino superior, em dada 

instituição de ensino, tem dificuldades na escrita do gênero artigo científico. Deste modo, para 

além de descobrir se a hipótese se confirma, planejamos interagir e intervir no processo de 

formação do articulista e de produção desse texto científico com os pesquisados.  

Prestes (2013) argumenta que essa espécie de pesquisa é utilizada quando há 

intervenção na realidade social. No estudo realizado, temos o contato direto com os 

participantes, no ambiente da pesquisa aplicamos instrumentos de coleta de dados e também, 

nos propomos a ministrar aulas aos participantes sobre o gênero artigo científico.  

A pesquisa-ação compreende um ciclo de quatro fases: coleta de dados, diagnóstico, 

implementação e avaliação de acordo com Kurt Lewin. 

 Apresentamos no quadro (Quadro 3) a seguir algumas características de cada fase 

criada por Lewin que encontramos na obra de Moscovici (1999): 

 

 

 

 

 

 

 
29 Sites de busca como Google e Google Acadêmicos, em plataformas nos programas de pós-graduação em 
Educação, em revistas especializadas, bancos de dados como a SciELO e Dissertações da Capes. 
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Fase Características 

Coleta de dados 
Quando os dados são definidos, é preciso utilizar técnicas e instrumentos 
adequados para obtê-los e organizá-los. Exemplos de atividades extrativas de 
informações são questionários, roteiros [...] (p.94).  

Diagnóstico 

Com base nos dados coletados, procura-se investigar a lacuna entre a situação 
existente e a que deveria existir [...] a análise do estado atual comparado ao estado 
desejado permite o descortino de um panorama de possibilidades para encurtar a 
distância entre os dois estados. Dentre essas possibilidades, algumas podem ser 
transformadas em objetivos para planejamento efetivo de ação (p.94-95). 

Implementação 
O propósito principal do planejamento é definir atividades que eliminem ou 
diminuam o hiato diagnosticado entre a situação real (problema) e a situação 
desejada (ideal) (p.95). 

Avaliação 
Nessa fase, os resultados obtidos são apreciados segundo os critérios que permitam 
alguma forma de mensuração (p.95). 

 

 

Desenvolvemos a pesquisa-ação por proporcionar contribuições e aprimoramentos 

para nossa prática pedagógica. Para isso, coletamos os dados com a aplicação de questionários, 

observação direta, narrativas e pelas produções textuais dos acadêmicos. Elaboramos dois tipos 

de questionários para os participantes: o primeiro foi aplicado no início da pesquisa, o segundo 

ao final. Também incentivamos os alunos a escreverem artigos científicos e, posteriormente, 

fizemos a correção dos textos. Ministramos aulas de metodologia científica aos discentes e 

sanamos as dúvidas que surgiam no decorrer da produção textual do artigo.  

 Organizamos o diagnóstico, por meio de observações nas aulas e pudemos também, 

delinear o problema da pesquisa, nos atentamos para a dificuldade e os desafios que os 

acadêmicos enfrentam ao produzirem um texto acadêmico e analisando como é o processo de 

formação de escritores durante o período de aplicação dessa pesquisa.  

A partir dos dados obtidos, fizemos a análise e a interpretação dos resultados. De 

início, realizamos a tabulação dos dados estatísticos oriundos dos questionários respondidos 

pelos participantes. Demonstramos os resultados encontrados por meio de gráficos, tabelas e 

quadros, analisando-os criticamente, juntamente com um recorte de trechos dos textos de alguns 

participantes fundamentados em discursos do referencial teórico desta pesquisa.   

A pesquisa que desenvolvemos foi participativa, portanto, foi possível ter maior 

contato com os participantes. Xavier (2010) afirma que essa pesquisa serve para que o 

pesquisador, ao aplicar instrumentos técnicos e análise de dados com o intuito de entender o 

problema, participe simultaneamente do processo, agindo com o objetivo de conscientizar os 

sujeitos envolvidos. 

Quadro 3 - Fases do ciclo da pesquisa-ação de acordo com a teoria de Lewin (1965 apud 
Moscovici, 1999). 

 

Fonte: Moscovici (1999) adaptado pelas autoras. 
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Esse trabalho também foi elaborado com a aplicação do estudo de caso. Conforme 

Lakatos e Marconi (2017) e Gil (2019), ele reúne informações detalhadas e relevantes a partir 

de diferentes técnicas e que contribuem para apreender e descrever um ou vários fatores 

investigados, permitindo seu amplo conhecimento.  

Esta pesquisa também se caracterizou como um estudo de caso pelas seguintes razões: 

1) o número de participantes é pequeno; 2) busca-se compreender o contexto e os participantes 

a partir das suas próprias impressões do processo em pauta; 3) foram coletados e analisados 

relatos sobre os dados obtidos, relacionando-os aos referenciais e às teorias estudadas. Também 

é um estudo descritivo e analítico, contendo descrição dos fatos observados, questionários 

aplicados e relatos reflexivos, todos analisados de acordo com os teóricos pesquisados e 

experiências envolvidas. 

Em resumo, realizamos o planejamento, aplicações de aulas e intervenções didático-

pedagógicas em sala, e ainda, definimos atividades que minimizassem as dificuldades dos 

discentes. As etapas foram pensadas de maneira a intervirmos na realidade dos alunos. Para 

além da aplicação do questionário, por exemplo, nos propomos acompanhar o processo de 

escrita do aluno, lendo os textos, corrigindo-os e devolvendo-os para realizarem edições. E, por 

fim, os resultados foram apreciados e apresentados nos devidos capítulos deste trabalho. 

  
2.1 Percurso e contexto da pesquisa 

O artigo científico é um gênero muito discutido na área acadêmica, mas não são todos 

os que convivem nesse meio que conhecem seus aspectos metodológicos e estruturais ou 

possuem habilidades e argumentos para sua produção. Uma das disciplinas que mais envolve 

as normas e elementos do gênero artigo científico é a de metodologia científica, a qual serviu 

como base para aplicação dessa pesquisa. 

Acreditamos que o aluno ao aprender a desenvolver um artigo científico com seus 

elementos, por exemplo, poderá compreender melhor a importância da produção no ambiente 

acadêmico e consequentemente, poderia ampliar a sua capacidade escritora, de pesquisa, análise 

e de reflexão científica, conforme os dados apresentados nesse estudo. 

A primeira etapa desenvolvida nessa investigação foi solicitar a autorização para o 

desenvolvimento desse trabalho no campo da pesquisa. Recebemos a aprovação do comitê de 

ética, autorização da gestora do campus, coordenadoras de cursos e dos discentes participantes, 

além de executar todos os procedimentos burocráticos.  
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Ao esquematizar nosso roteiro estratégico de pesquisa, dedicamos quarenta aulas de 

cerca de 50 (cinquenta) minutos, sendo quatro aulas semanais, totalizando em 10 (dez) semanas, 

as quais foram lecionadas dentro da disciplina de metodologia científica30, ministrada por uma 

das pesquisadoras. Na sequência, apresentamos um esquema demonstrando o roteiro da parte 

prática da pesquisa. A seguir, o Quatro 4 traz o percurso efetivado em sala de aula: 

 

Semana Conteúdo em sala 
Conteúdo extraclasse para o 

discente 

1 

Apresentar a pesquisa desse trabalho; mostrar a 
importância da participação de todos, motivando-

os à colaboração; assinar o termo de aceite; 
informar sobre o primeiro questionário a ser 
aplicado; discutir a relevância da publicação 

científica, contribuições, o conhecimento 
científico, o artigo científico, sugestões de temas. 

 

Escolher o tema que deseja 
produzir. 

Responder ao primeiro 
questionário. 

2 
Discussão sobre os temas escolhidos pelos alunos. 

Tipos de métodos e de pesquisa- explanação 
teórica e discursiva dos conteúdos. 

Escolher, dentre as 
apresentadas em sala, quais 

pesquisas e métodos 
pretendem aplicar no trabalho. 

3 

Critérios para a redação de trabalhos científicos; 
Elementos de apoio ao texto: tipos de citações, 

formatação, organização. 
Normas da ABNT. 

Discussão sobre o plágio e direitos autorais dos 
trabalhos e como evitar. 
Fichamento e citações. 

Leituras de artigos para maior 
repertório de argumentos, 

conhecimentos estruturais de 
artigos científicos, 

compreendendo as partes que 
o compõem. 

Leitura de obras para escolha e 
seleção de citações que melhor 
se adaptam ao tema escolhido 

4 
Introdução: delimitação do assunto, problema e 

hipóteses; objetivos –geral e específicos. 
Justificativas – social, pessoal e acadêmica. 

Elaboração e envio/entrega da 
introdução. 

5 

Retorno dos textos corrigidos; 
Feedbacks31 e esclarecimento das dúvidas dos 

alunos; 
Tópico: Materiais e Métodos do artigo - 

Explanação sobre métodos científicos, os 
materiais que podem ser utilizados, os recursos, 

tipos de pesquisa, como elaborar essa etapa, 
planejamento da execução da pesquisa. 

Instrução para quem quisesse aplicar uma 
pesquisa de campo ou estudo de caso e as técnicas 

e instrumentos de coleta de dados. 

Refacção da introdução de 
acordo com as correções 

entregues aos alunos; 
Produção do tópico materiais e 
métodos e entrega à professora 

pesquisadora 

 
30 Essa disciplina comporta uma carga horária de 72h/a e, destas, 40 (quarenta) foram para o ensino dos tipos de 
pesquisa, métodos, estratégias, composição, estrutura, normas metodológicas de produção de artigos científicos. 
Além disso, a disciplina apresenta conteúdos voltados para a formatação, orientações e colaboração às produções 
acadêmicas, incluindo suporte técnico com sugestões de melhorias, intervenções para as correções e reescritas, 
aspectos semânticos e gramaticais. 
31 O dicionário Houaiss (2009) traz que o conceito de feedback equivale a “retroalimentação”, ou seja, qualquer 
ação que possa ser monitorada a partir da ciência das possíveis respostas num dado processo. 

Quadro 4 - Semana/conteúdo 
continua 
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Semana Síntese dos conteúdos em sala 
Conteúdo extraclasse para o 

discente 

6 

Retorno dos textos corrigidos; 
Feedbacks e esclarecimento das dúvidas dos 

alunos; 
Novo tópico: resultados e discussões; 

Elaboração das categorias de análise e de um 
roteiro, com subtítulos para a produção do 

tópico de referencial teórico. 
Como analisar os dados colhidos, elaboração 

de recursos gráficos (tabelas e gráficos) 
 

Produção do texto científico e 
entrega dos tópicos anteriores 

corrigidos. 

7 
Orientações gerais sobre os textos produzidos, 
feedbacks, análises e correções dos mesmos 

para serem reescritos. 

Correção e edição dos textos até o 
momento produzidos. 

8 
Orientação sobre a conclusão do trabalho e a 

confecção do resumo e palavras-chave. 

Produção da conclusão, resumo e 
palavras-chave, envio/entrega do 

texto à pesquisadora. 

9 

Explicação sobre a importância de não haver 
plágio no trabalho, apresentar a análise de 

plágio de cada um para que possam realizar a 
correção tanto semântica e gramatical quanto 

de plágio, caso houver. 
Posteriormente, aspectos de editoração e 

formatação do trabalho. 
Orientações e revisões gerais de acordo com as 

normas de trabalhos acadêmicos da 
Universidade pesquisada e da ABNT 

Correção, edição e formatação do 
texto de acordo com os aspectos 
abordados durante a semana e 

envio/entrega do trabalho. 

10 
Entrega da correção e feedbacks finais, 

discussão sobre a participação na pesquisa. 
Responder o último questionário; 

elaborar a narrativa reflexiva. 
 

Esses conteúdos32 foram previamente planejados pensando na composição das aulas. 

Inicialmente, os participantes foram informados de como seria executada a pesquisa, seus 

procedimentos e inclusive sobre seu trabalho final (o artigo científico). A publicação em um 

evento ficaria a critério de cada acadêmico participante.  Eles foram orientados sobre a 

importância da pesquisa e de que também seriam beneficiados por ela através de novos 

aprendizados, conhecimentos técnico-científicos da área, noções gramaticais, recursos textuais, 

entre outros, pois seriam orientados antes e durante a ocorrência investigativa. 

Durante toda a explanação do conteúdo, os alunos foram ensinados teoricamente e na 

prática. Por exemplo, explicamos sobre a importância da escolha adequada do tema, os fatores 

que envolvem a área e linha de pesquisa, e, paralelamente, foram feitas sugestões de temas 

 
32 Os conteúdos na íntegra estão expostos no plano de ensino nos apêndices. 

Quadro 5 - Semana/conteúdo 
conclusão 

Fonte: Autoria própria. 
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acadêmicos aos alunos, para que, assim, eles amadurecessem a ideia do assunto sobre o qual 

pretendiam escrever, sob o critério de ser relacionado ao seu curso de graduação.   

É importante dizer que, ao trabalhar o problema de pesquisa com os discentes, estes 

elaboravam seus textos espelhando-se no que era lecionado nas aulas. A cada conteúdo 

ministrado, os alunos liam e pesquisavam a respeito, produziam aquela etapa e, posteriormente, 

recebiam o feedback da pesquisadora, sendo este oral ou escrito, à luz dos critérios estabelecidos 

por Costa Val et al. (2009) de correção de texto, divididos nas dimensões: discursiva, semântica 

e gramatical/formal. Esses critérios foram observados e complementados com a divisão 

discorrida por Oliveira, Craveiro e Sobrinho (2013), o qual foca na exposição das ideias, 

argumentação e conclusão e, assim, de modo a preparar o discente para pesquisar e produzir 

suas reflexões e argumentos, transcrevendo-os adequadamente. 

Durante as aulas presenciais os alunos sempre podiam analisar as sugestões de 

melhorias e realizar questionamentos, diálogos e explicações.  

Neste trabalho, não apresentamos um relato minucioso das aulas, tampouco tivemos 

como foco analisar a atuação da professora. Reforçamos que o objeto desta pesquisa foi a 

produção textual por parte dos acadêmicos, então, ainda que para isso, precisamos discorrer 

linhas acerca da prática docente, isso não significa que estabelecemos estudar a práxis da 

professora. Assim, ao tratarmos do objeto de estudo – o artigo científico – nos atentamos quanto 

às suas especificidades, o que os alunos dominam ou não, à produção e o que precisam melhorar 

ou adequar, as dificuldades de escrita nos aspectos semânticos, ortográficos e discursivos, além 

do perfil do escritor.  

Dentro dos critérios de análise previamente avisados aos alunos, além das orientações 

e recomendações recebidas de maneira oral e escrita, as 40 (quarenta) aulas foram divididas em 

três etapas que se complementam progressivamente e se acumulam. Os discentes passaram 

pelas etapas: 1) de pesquisa e leitura de obras (ampliando o acervo de informações e 

conhecimentos sobre o assunto); 2) de produção do texto científico; 3) de reescrita/ edição e 

correção. 

A receptividade do trabalho foi satisfatória. Os acadêmicos demonstraram interesse 

em participar para até mesmo verificarem seu progresso na formação do escritor. Eles podem 

apresentar maior dificuldade com o processo de construção argumentativa e científica quando 

não são habituados a tais práticas, por isso, consideraram viável sua aplicabilidade. Também 

foi possível eles aprenderem os tipos de trabalhos acadêmicos disponíveis e a argumentarem as 

ideias de maneira científica, analisando suas falhas e consequentemente, exercerem a 

autocorreção, compreendendo o processo de reescrita e reestruturação textuais.  
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Por esta razão, essa pesquisa percorreu de forma analítica ao processo de progressão 

do desenvolvimento acadêmico, ao longo dos meses decorridos durante a aplicação deste 

estudo. Concordando e complementando o argumento de Hentz (2015), é importante a 

associação de teoria com a prática, mas a mesma não pode ser forçada e imposta aos discentes, 

e sim, deve-se dar por meio de uma ocorrência de tramitação de conhecimento que resulta e 

produz conhecimento, ou seja, a prática. Assim, a associação teoria/prática ocorreu como 

consequência do aprendizado, e não como um meio para ele. 

Segundo Tuzzo e Braga (2016, p. 148),  

 

[à]s investigações sejam de caráter bibliográfico e/ou mesmo de campo, são 
determinantes quatro aspectos fundamentais: 1) a definição do tipo de 
pesquisa; 2) os instrumentos de coleta adequados; 3) a definição da população-
alvo para construção da amostra; 4) os métodos de análise [...]. 

 

 Assim como delimitados no tópico anterior sobre os participantes que fazem parte da 

amostragem, nos seguintes continuamos a discorrer sobre os demais elementos. Nesse sentido, 

segue-se a caracterização da pesquisa e da instituição investigada. 

 

2.2 Caracterização da pesquisa e instituição investigada 

Na sequência, apresentamos as etapas da pesquisa, ou seja, como ela foi realizada. 

Iniciamos descrevendo o local, os cursos de Matemática e de Administração e os participantes. 

Estabelecemos ainda, o gênero escolhido para ser ensinado aos acadêmicos, explicamos como 

aconteceu a coleta de dados, bem como, a análise deles.  

Essa pesquisa foi realizada em uma instituição pública de ensino superior chamada 

Universidade Estadual de Goiás - Campus Santa Helena de Goiás - UEG, localizada no 

município de Santa Helena de Goiás, a qual possui uma área de unidade territorial de 1.141.389 

km² (hum milhão, cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e nove quilômetros quadrados) 

e 38.485 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco) habitantes (IBGE-CIDADES, 2018). 

De acordo com o IBGE, até 2016, o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de 2,2 

salários mínimos. O município é situado no sudoeste do Estado de Goiás e possui muitas 

empresas no ramo agrícola e pecuarista. Também possui uma grande extensão de plantações de 

lavouras de diversas culturas, entre elas a de cana-de-açúcar, soja, milho e sorgo (idem). Por 

isso, a escolha dos cursos da instituição pesquisada também se deu pela observação e análise 

da demanda do município. 



70 

 

De acordo com os documentos da Universidade33, as manifestações para sua origem 

se sucederam a partir da década de 1950. Em 1961, surgiu a Faculdade de Ciências Econômicas 

de Anápolis (FACEA) e a partir dela, com a Lei Estadual n. 10.018/86, autorizou-se a criação 

da Universidade Estadual de Anápolis (UNIANA). Posteriormente, a Lei Estadual n. 

11.655/1991 autorizou a criação da UEG, com sede em Anápolis e em 1999, com a lei n. 13.456, 

a UNIANA foi transformada em Universidade Estadual de Goiás – UEG, organizada como uma 

universidade multicampi, juntamente com a incorporação de outras treze Instituições de Ensino 

Superior, sendo presente em 38 (trinta e oito) municípios, com 41 (quarenta e um) Campi 

Universitários, instalados em 17 (dezessete) microrregiões do Estado de Goiás, das 18 (dezoito) 

existentes, segundo o IBGE (idem). 

Após contar um pouco da história da UEG, a partir deste trecho, quando este trabalho 

se referir à UEG, estaremos relacionando a do campus Santa Helena de Goiás, a qual foi 

fundada nesse município em 16 de abril de 1999, primeiramente chamada de Unidade 

Universitária de Santa Helena de Goiás e apenas em 16 de julho de 2015, pela lei nº 18.934, 

tornou-se um campus. Inicialmente com os cursos de Licenciatura em Matemática, Bacharel 

em Administração – com habilitação em agronegócios –, posteriormente, tornando-se somente 

bacharel em Administração. Em 2002, o curso de Tecnologia em Processamento de Dados foi 

substituído por Sistemas de Informação. Em 2005, foram implantados os cursos de Engenharia 

Agrícola, Ciências Contábeis e Pedagogia (sistema parcelado, atendendo a uma exigência da 

Lei Nacional de Diretrizes e Bases para professores da rede municipal) sendo que, desses três 

últimos, somente o primeiro encontra-se em vigor no campus (idem).  

Para a implantação desses cursos, foram analisados como critérios as demandas e 

necessidades da região para a formação de profissionais para o mercado de trabalho. E, de 

acordo com a UEG - Campus de Santa Helena de Goiás, “[...] o ensino superior possui a função 

social centrada no princípio de cidadania e no compromisso de preparar o discente para o 

exercício da profissão, para produção de conhecimento e adaptação às constantes mudanças 

científico-culturais e tecnológicos [...]” (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

MATEMÁTICA, 2015, p.7). 

Muitos estudantes da Universidade Estadual de Goiás são provenientes do município 

ou dos municípios vizinhos. Atualmente (2019), a UEG - Campus de Santa Helena de Goiás 

atua com 460 (quatrocentos e sessenta) alunos matriculados nos quatro cursos em vigor 

(Administração, Matemática, Sistemas de Informação e Engenharia Agrícola).  

 
33 PPC, históricos arquivados e sites institucionais, os quais foram referenciados ao fim deste trabalho. 
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 2.3 Os cursos eleitos para a investigação 

Para a produção desse trabalho, dentre os quatro cursos do campus pesquisado, foram 

eleitos dois: um da área de exatas, o curso de Licenciatura Plena em Matemática, e o de Bacharel 

em Administração, da área de humanas. Ambos os cursos são de áreas científicas distintas, 

razão que nos fez selecionarmos esses dois campos de ensino. Também escolhemos essas 

turmas para avaliar o nível de disposição/aderência ao exercício de produção textual de 

ingressantes no ensino superior. 

Verificamos anteriormente a esta pesquisa, a pouca participação de acadêmicos da 

universidade em atividades de cunho científico e notamos as dificuldades na produção textual 

que muitos possuem, principalmente os do primeiro ano de graduação. 

Então, a escolha de turmas iniciais se deu devido à possibilidade de uma maior 

compreensão do seu processo de escrita acadêmico-científica no campo de estudo desses alunos 

e, consequentemente, contribuir com esses durante sua trajetória acadêmica ao longo do curso.  

Os participantes deste estudo, caso desejassem, poderiam se retirar da pesquisa durante 

sua execução e, por isso, sentiram-se mais confiantes ao assinar o termo, da não obrigatoriedade 

de permanecerem até o final. Durante essa investigação estivemos à disposição para sanar 

quaisquer dúvidas dos participantes, fossem por via de ligações, mensagens ou 

presencialmente.  

Nesse sentido, para maior compreensão de nosso estudo, apresentamos o contexto dos 

cursos envolvidos. 

Para maior compreensão do curso de administração, analisamos os arquivos do Projeto 

Pedagógico do Curso de Administração (doravante PPC-A – 2015), a fim de explorar 

informações consideradas cabíveis e essenciais para melhor compreensão deste estudo. 

Segundo o PPC-A (2015, p.9), o curso de Administração traz conteúdos necessários 

para servir aos interesses da sociedade, abarcando aspectos sociais, políticos e econômicos. O 

curso absorve, ainda, a necessidade que o setor empresarial local tem no investimento de 

inovação tecnológica e empresarial. O acadêmico deverá pensar, planejar, meios e caminhos 

para a execução de soluções, objetivando a melhoria da qualidade de vida, por meio da execução 

de projetos e pesquisas na área de administração ou afins, demonstrando domínio dos conteúdos 

e teorias da área (idem). 

O curso de Administração é de modalidade bacharelado com regime semestral, com 

40 (quarenta) vagas para ingressantes, anualmente. Suas formas de ingresso variam, podendo 
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ser por meio de processo seletivo/vestibular e Sistema de Avaliação Seriado – SAS, entre outras 

formas advindas de políticas adotadas pela UEG, como o de portador de diploma etc. De acordo 

com o perfil do egresso do curso, o acadêmico graduado apresenta características profissionais 

e pessoais, juntamente com visão de liderança, de negócios e empreendedorismo nas áreas 

empresariais das organizações (PPC-A, 2015).  

O segundo curso eleito para esta pesquisa foi o de Licenciatura em Matemática. A 

seguir contém uma descrição dos dados coletados no Projeto Pedagógico do Curso (doravante 

PPC-M34, 2015), com vistas, principalmente no perfil do egresso e objetivos do curso. O 

primeiro curso regular na UEG- campus Santa Helena - foi o de Licenciatura em Matemática35. 

Ele é modalidade licenciatura, com integralização de 8 (oito) semestres e no máximo 12 (doze). 

De acordo também com o PPC-M (2015), o curso objetiva proporcionar uma formação 

nos campos de conhecimentos e áreas afins, com profissionais conscientes na docência e na 

construção da cidadania sob a perspectiva educacional, ético-profissional, científica, ambiental 

e social, entre outras capacidades, competências e habilidades na área de exatas, podendo atuar 

em diferentes níveis de ensino. 

Ambos os cursos são de período noturno. O curso de Administração possui 148(cento 

e quarenta e oito) discentes e o de Matemática 116 (cento e dezesseis), somados entre ativos e 

inativos em todos os 9/8 períodos cursados. No entanto, como trabalhamos somente com o 

primeiro semestre de cada curso, sendo em média 40 (quarenta) acadêmicos-ingressos por sala, 

totalizam-se cerca de 80 (oitenta) alunos (40 de matemática e 40 de administração). Desses 

ingressos, todos participaram, mas delimitamos o quantitativo para computação dos dados para 

pesquisa e análise. Isso ocorreu, devido ao tempo estipulado para o desenvolvimento dessa 

pesquisa e a análise dos artigos e dos dados requererem um período mais longo além do 

programado para a finalização da pesquisa. 

Não foram excluídos os participantes durante o desenvolvimento das aulas, mas como 

afirmado anteriormente, nem todos foram incluídos na análise final e participações relatadas 

nessa pesquisa. Para maiores esclarecimentos, no total, foram 80 (oitenta) ingressantes nos 

cursos (40 discentes em cada um), contudo, respeitamos uma limitação quantitativa para a 

computação e análise para a realização dessa pesquisa, o número de 41(quarenta e um) discentes 

(50% mais 1 do total) dos acadêmicos ingressantes, dentro dos critérios pré-estabelecidos e 

 
34 Projeto pedagógico do curso de Matemática. 
35 Curso instituído por meio da Portaria nº. 711, de 23 de junho de 2005, do Conselho Estadual de Educação, 
publicada no Diário Oficial do Estado, em 27 de junho de 2005. 
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descritos a seguir. Esse quantitativo incluiu os participantes da primeira etapa, ou seja, que 

responderam ao primeiro questionário e narrativa. 

Nesse sentido, a escolha dos participantes se sucedeu a partir dos seguintes critérios: 

1) cursarem o primeiro semestre de um dos dois cursos eleitos; 2) concordarem com a proposta, 

participação e divulgação da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE); 3) serem maiores de idade. Para tabulação, análise final dos dados, artigos 

e relatos foi incluído um quarto critério, sendo este o de participar, executar e concluir todas as 

etapas do roteiro planejado para esta pesquisa.  

Portanto, ao todo, foram coletados todos os dados, materiais e informações de todos 

os 41(quarenta e um) participantes na nossa primeira etapa, porém, somente daqueles que 

alcançaram até nossa última etapa foram computados e analisados na última fase dessa 

investigação (análise dos artigos e do último questionário), ou seja, dos 41(quarenta e um) 

somente 23 (vinte e três) concluíram a produção científica em todas as etapas. 

Após conhecer um pouco mais os cursos escolhidos, é importante apresentar os 

instrumentos e procedimentos utilizados para o tratamento dos dados, que apresentamos no 

tópico a seguir. 

 
2.4 Instrumentos contemplados para a coleta de dados 

Neste estudo, foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: 

observações diretas e questionários36, aplicados no início e no término da pesquisa e com 

finalidades diferentes; e ainda, produções textuais realizadas pelos alunos e narrativas 

reflexivas. 

As observações no campus para a realização desta pesquisa foram realizadas durante 

todo o desenvolvimento da investigação, acompanhadas durante três meses37 dentro de dois 

componentes curriculares dos cursos, sendo as disciplinas de Linguagem, Tecnologias e 

Produção textual (somente quando fosse necessário sanar alguma dúvida ou entregar alguma 

atividade) e a segunda, principalmente, a de Metodologia Científica (a qual ocorreria toda a 

execução da pesquisa). A técnica de observação direta escolhida foi simples, informal e 

examinou os fatos ocorridos, com um planejamento que poderia ser reorganizado a qualquer 

momento de acordo com os acontecimentos.  

 
36 Informamos ao leitor que as perguntas contidas nos questionários estão nos apêndices desta pesquisa. 
37 Especificamente para a pesquisa, e todo o semestre para a conclusão da disciplina. 
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A observação direta incluiu o registro de comportamento e estados subjetivos diante 

de tarefas propostas e observáveis (GÜNTHER, 2006), ocorridas no campo em estudo, ou seja, 

na instituição de ensino da pesquisa. Nessa observação, é preciso fazer registros descritivos, 

separar detalhes importantes, realizar e organizar anotações, possibilitando um contato pessoal 

com o fenômeno, observando experiências e perspectivas dos sujeitos, de modo a contribuir 

com a compreensão, interpretação e abordagem qualitativa do fenômeno e o público pesquisado 

tinha conhecimento de que estava sendo observado, que faria parte da pesquisa e que as 

anotações seriam publicadas (LÜDKE, ANDRÉ, 2018). 

Segundo os autores Bogdan e Biklen (2006), as observações englobam dois eixos: o 

descritivo e o reflexivo, que compreendem o registro e a descrição dos: sujeitos, diálogos, 

locais, eventos especiais ocorridos, atividades realizadas e inclusão também, dos 

comportamentos do observador. Nesse sentido, foram delineados os aspectos validados na 

observação direta e mais relevantes aos nossos registros descritivos: 1) características e perfil 

dos sujeitos, modo de escrever, observações e questionamentos feitos por eles; 2) ambientação 

do campus da pesquisa; 3) descrição das atividades (pré – durante – e após sua realização); 4) 

receptividade à pesquisa, anotações e feedbacks orais e escritos realizados; 5) ações e 

perspectivas do observador diante dos fenômenos; 6) análise da escrita; 7) introspecção dos 

participantes e do observador; 8) observação para mapeamento do desempenho individual e em 

grupo (idem). 

O segundo instrumento para a coleta de dados foi o questionário estruturado em caráter 

semiaberto para melhor amostragem dos resultados. Esse é um instrumento que apresenta 

vantagens e desvantagens. De acordo com Lakatos e Marconi (2019), como vantagens há: 1) a 

economia de tempo e de pessoal, obtenção de muitos dados e informações ao atingir um grande 

público; 2) respostas precisas e claras; 3) ser anônimo e por isso as pessoas possuem mais 

liberdade e segurança para responder; 4) há menos risco de influência do pesquisador; 5) mais 

tempo e hora mais favorável para responder; 6) a avaliação é uniforme; 7) obtenção de respostas 

inacessíveis se não fosse esse instrumento. Como desvantagens, constam: 1) poucos 

questionários são respondidos ou ficam incompletos; 2) aplicado somente para pessoas 

alfabetizadas; 3) se as questões não forem compreendidas, não há como o pesquisador ajudar o 

participante a interpretar; 4) é preciso uma leitura de todas as perguntas, antes de responder, 

para que uma não influencie outra; 5) pode ocorrer devolução tardia; 6) desconhecimento das 

circunstâncias que forem respondidas; 7) nem sempre escolhe-se quem o responde; 8) o grupo 

é mais homogêneo.  
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Mesmo diante das desvantagens, julgamos ser relevante e viável esse instrumento para 

esta pesquisa, principalmente porque havendo oito desvantagens, os itens 2, 7 e 8 são 

desconsiderados, por estarem associados à escrita acadêmica, em virtude de definirmos todos 

os acadêmicos participantes como alfabetizados (item 2); por integrarem um grupo fechado de 

acadêmicos (item 7), e sobre o grupo ser homogêneo (item 8), tendo o delineamento do público-

alvo participante. 

Os questionários foram realizados por meio do aplicativo Google Forms e respondidos 

online, anonimamente, para permitir maior expressividade, sinceridade, autonomia e 

privacidade aos alunos ao responderem às perguntas. Foram constituídos de questões objetivas 

e subjetivas, divididas em: abertas, fechadas, de múltipla escolha, as quais foram 

detalhadamente escolhidas e estruturadas para melhor possibilidade e profundidade de análises 

das respostas. 

Para que as respostas e produções não fossem forçadas e para maior sigilo, as narrações 

e produções textuais foram identificadas com uma sequência aleatória e com o uso de nomes 

fictícios juntamente com o nome do curso para melhor identificação. Essa determinação se deu 

para que houvesse maior clareza e precisão nas respostas, interpretando-as não apenas como 

respostas fixas, e sim, como várias oportunidades de resultados.   

De acordo com Lakatos e Marconi (2019), as perguntas de caráter aberto permitem ao 

participante emitir opiniões livremente possibilitando uma investigação mais precisa, a análise 

é mais complexa e morosa. As questões fechadas são limitadas em duas opções com alternativas 

fixas, com respostas de “sim” e “não”. As de múltipla escolha também são fechadas, mas 

proporcionam maior exploração por haver uma série de possíveis opções de respostas, elas são 

fáceis de tabular e o informante poderá assinalar uma ou várias alternativas. Também é possível 

sugerir ou explicitar respostas, outro tipo de pergunta que incluímos ao questionário é a de 

característica de fato, elas são precisas e tangíveis referentes a dados objetivos como: sexo, 

idade, entre outros (idem). 

A partir do objetivo geral – “analisar o processo de formação do escritor articulista dos 

cursos pesquisados” –, foi possível observarmos os objetivos específicos elaborados em 

consonância com os questionários. 

No primeiro questionário, foi investigada a relação de experiência que os discentes já 

tiveram com a produção de texto. As perguntas foram subdivididas nos eixos: 1) perfil; 2) 

experiência de produção escrita na educação básica; 3) dificuldades e apreciações na escrita; 4) 

período dedicado aos estudos; 5) sobre a leitura e escrita; 6) expectativa em relação ao 

aprendizado de produção textual científica, com a finalidade também de compreender o perfil 
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de leitores e escritores e seus históricos na pesquisa e produção científica. E assim, verificar se 

as experiências de produções anteriores ao curso superior interferiram/contribuíram na 

elaboração de textos científicos, analisando também, o tempo dedicado aos estudos, a formação 

antes de iniciar no meio universitário, dificuldades e apreciações na escrita, hábito de ler, 

revisar, reler, editar seus textos, entre outras. 

Estabelecemos o objetivo específico: “averiguar as impressões dos alunos em relação 

a esse processo”. Para alcançá-lo, nos propomos a verificar a expectativa do respondente a 

respeito do processo de aprendizagem da produção textual científica e, consequentemente de 

sua formação como escritor. Acreditamos também que, se as aulas fossem ministradas aos 

alunos com a produção de textos técnico-científicos, estaríamos incentivando os discentes a se 

tornarem escritores e pesquisadores por meio do processo de formação acadêmica.  

O segundo questionário foi analisado sob o ponto de vista do aluno, com perguntas 

relativas à sua experiência, aprendizado e dificuldades durante a aplicação da pesquisa, como 

uma autoavaliação da aprendizagem do processo de escritura do artigo, dos feedbacks e 

orientações recebidas. As questões estabelecidas no segundo questionário foram sobre: 1) a 

experiência atual e anterior à produção de artigo, sobre a ABNT; 2) correção e orientação dos 

textos; 3) aprendizado ao longo do processo, leituras e escrita; 4) contribuições, expectativas, 

dificuldades, relevância do estudo e participação da pesquisa.  

Outro objetivo específico foi “verificar o progresso de formação do articulista 

escritor”, o mesmo está contemplado no questionário II, na medida em que questões atinentes 

ao aprendizado do respondente ao longo do processo foram elaboradas. E durante as propostas 

de produções textuais pudemos verificar e acompanhar o processo e evoluções de cada 

participante. 

Também elencamos como objetivo desta pesquisa, “identificar as dificuldades de 

escrita dos alunos participantes da pesquisa durante a produção do artigo científico”, o qual foi 

verificado no questionário II, pois há perguntas sobre as dificuldades dos acadêmicos no 

processo de escrita. E pudemos fazer essa identificação a partir das produções textuais recebidas 

e analisadas no decorrer da pesquisa. 

Portanto, outro instrumento de coleta que utilizamos foram as produções textuais 

desenvolvidas ao longo do processo investigativo. Os alunos foram orientados, pela 

professora/pesquisadora previamente, e tiveram as produções corrigidas, reescritas e 

estruturadas, formalmente de acordo com o gênero proposto. A esse respeito, no próximo 

capítulo, apresentamos transcrições de excertos desses textos, analisados segundo as dimensões 
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discursiva, semântica e gramatical/formal. Devido à extensão de cada texto38, não foram 

transcritos os artigos completos ou na íntegra, somente trechos ou frases para exemplificarmos, 

mas, espera-se que as análises e resumos do que neles continham contemplem o suficiente para 

a compreensão dos leitores e pesquisadores.  

Informamos que, na apresentação dos dados fizemos um quadro mostrando a 

estatística inicial de quais dimensões os alunos tiveram mais dificuldade e em quais 

demonstraram facilidade na produção textual. Posteriormente, apresentamos outro quadro 

contendo as porcentagens para verificar em quais dimensões os participantes apresentaram 

melhorias após as aulas aplicadas com a proposta de analisar a prática da escrita científica dos 

acadêmicos antes e depois das aulas. Desta forma, para maior análise, exemplificamos apenas 

alguns trechos de artigos, mas categorizamos em quadros de forma quantitativamente as 

dificuldades e evoluções dos discentes, e acordo com cada categoria apontada por Costa Val et 

al. (2009). 

Também foram realizadas narrativas reflexivas pelos participantes, as quais foram 

propostas ao término da pesquisa. A finalidade dessas narrativas era de compreendermos 

melhor as experiências dos acadêmicos, suas expectativas, se elas foram alcançadas, se 

enfrentaram dificuldades ou conflitos para produzir, se temeram não conseguir, como se 

sentiram a cada etapa, se estavam satisfeitos com os resultados, dentre outras questões que os 

discentes tinham a liberdade de se expressar39. Nesse sentido, as narrativas produzidas nos 

possibilitaram probabilidades de novas abordagens a partir das experiências dos alunos.  

Assim, foi possível identificar as dificuldades dos acadêmicos participantes de acordo 

com as perspectivas relatadas e, posteriormente, comparar com o que foi observado ou 

encontrado por nós nas produções textuais dos alunos.  

A análise foi realizada conforme a cristalização de dados. Segundo Janesick (2000, p. 

392), a cristalização engloba “[...] uma variedade de formas, abordagens e 

multidimensionalidades [...]” e essa técnica proporciona várias formas de visualizarmos 

diferentes ocorrências em nosso objeto. 

Optamos, para a realização desta pesquisa, utilizarmos a técnica de análise de 

cristalização, desenvolvida por Richardson (2000) e ampliada nos estudos de Janesick (2000). 

 
38Em virtude do grande volume de artigos científicos escritos, 23 (vinte e três), sendo que cada artigo contempla 
em média de 6 (seis) a 10 (dez) páginas, optamos por selecionarmos apenas trechos dos artigos para análise do 
conteúdo. 
39 Essas foram apenas algumas sugestões do que poderiam abordar em suas narrativas, não sendo obrigatório seguir 
essa linha de raciocínio, pois a liberdade de escrita contribuiria para compreensão melhor da realidade dos 
ingressantes no Ensino Superior e seus depoimentos nos textos mostrariam se obtivemos resultados favoráveis ou 
não, no contexto pesquisado. 
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Essa escolha se deu devido à sua diversidade de perspectivas sob diferentes ângulos. O autor 

Janesick denomina essa técnica de cristalização devido à comparação metafórica a um cristal, 

que pode proporcionar diferentes visões dependendo de como e de quem vê quando lhe incide 

a luz, ou seja, ela possibilita visões sob diferentes pontos de vista (idem). 

 Isso significa que em um fenômeno pode haver mais de uma perspectiva, e é isso que 

esse trabalho também propôs, pois o foco foi em um estudo multifacetado da investigação 

qualitativa para se adquirir o melhor resultado possível, apontando em múltiplas interpelações, 

ou seja, a possibilidade de variadas interpretações do texto exposto. E por se tratar de uma 

cristalização de pesquisa, foram usados vários instrumentos, tais como, questionário com 

perguntas fechadas e abertas para que os participantes pudessem responder suas opiniões de 

forma livre, análise das produções escritas e pesquisas para compreender melhor as informações 

coletadas sob diversos ângulos, incluindo perspectivas de autores/pesquisadores que teorizam 

sobre esse tema.  

Tuzzo e Braga (2016, p.130) destacam o efeito da pesquisa, sob diversos ângulos: 

 

[p]esquisar é como um raio de luz que ao iluminar um objeto nos oferece uma 
perspectiva, mas se a luz for aumentando poderemos ver outros ângulos, 
outros lados... e assim nossa percepção também vai sendo ampliada podendo 
mudar a nossa ideia quanto à forma, o tamanho, à cor. Pesquisar é escrever 
um soneto de luz. A luz que parte do objeto, mas que se concretiza na clareza 
de novas ideias de um universo multifacetado de pesquisas, de arte e de vida 
(TUZZO; BRAGA, 2016, p. 130). 

 

Como ressaltado por Hartley (1995, p.209), toda essa coleta de dados, por meio de 

diferentes instrumentos, provém de “[...] uma análise do contexto e dos processos envolvidos 

no fenômeno em estudo [...]”. 

Nossa finalidade, durante a aplicação e coleta de dados, foi contextualizar sobre a 

formação do escritor articulista desde seu primeiro contato com o texto científico no âmbito 

universitário, analisando suas impressões e progressos ao longo do desenvolvimento da escrita 

de seu texto. 

Assim, constituíram como recursos metodológicos e instrumentos para a coleta de 

dados: 1) observação direta; 2) questionários; 3) narrativas; 4) textos produzidos pelos 

discentes-participantes, com a finalidade também de trazer “[...] justificativas, explicações, 

argumentos para que a pesquisa ou os resultados advindos dela alcance sua cientificidade [...]” 

(SILVA; SILVA; RAMOS, 2016, p. 6). 
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Após todas as coletas de dados e informações a partir das pesquisas e instrumentos 

utilizados apresentamos a análise de dados, cujo processo é retratado no tópico a seguir. 

 
2.5 Procedimentos para a análise de dados 

Nesta etapa, foram abordados os procedimentos utilizados para a análise de dados 

desta pesquisa, de acordo com a aplicação dos instrumentos, com a pesquisa quantitativa e a 

qualitativa, e também, incluímos a cristalização de dados e organizamos todas as informações 

e dados segundo a percepção de Bardin (2016). 

De acordo com Lakatos e Marconi (2019), analisar é estudar e interpretar, é um exame 

sistemático de elementos, é decompor para efetuar um estudo mais completo, compreendendo 

sua organização e estrutura, percebendo suas relações, componentes e ideias. 

Foram analisados, primeiramente, os aspectos documentais da pesquisa que, conforme 

Bardin (2016, p.51) têm como objetivo dar forma conveniente e representar de outro modo a 

informação por intermédio de procedimentos de transformação, a fim de que se obtenha 

informações quantitativas com pertinência para análise qualitativa. Portanto, a análise 

documental é uma fase preliminar da constituição de um serviço documental ou de um banco 

de dados. 

A organização da análise foi feita a partir da análise de Bardin (2016, p.125-132), que 

estabelece três etapas, sendo eles: 1) pré-análise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação. A primeira etapa é a fase de organização, em que as ideias 

são sistematizadas e possuem três missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à 

análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que 

fundamentam a interpretação final. Ela possui como objetivo a organização composta por 

atividades não estruturadas, pode possuir ainda uma leitura “flutuante” que estabelece o contato 

com os documentos a serem analisados e o texto, deixando-se invadir por impressões e 

orientações.  

Segundo Bardin (2016), na pré-análise existe a formulação de hipóteses (não 

obrigatórias) e dos objetivos. Posteriormente, é realizada a referenciação dos índices e a 

elaboração de indicadores, quando se pode utilizar o recorte de texto, e, por último, a preparação 

do material. Após a pré-análise, iniciamos a segunda etapa, a de exploração do material por 

meio também da codificação, decomposição ou enumeração das informações; e, por fim, o 

tratamento dos resultados, apresentado de forma estatística e analítica.  
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A seguir, apresentamos a Figura 1, mostrando as possíveis etapas do desenvolvimento 

de uma análise, pois interpretar um conteúdo não se restringe a decodificar o que está escrito. 

A partir disto, poderemos perceber pela figura outras etapas deste processo, portanto, trata-se 

de uma forma adaptada de como elaboramos a análise dessa pesquisa a partir da perspectiva de 

Bardin (2016, p.132): 

 

Figura 1 - Desenvolvimento da análise 

 
Fonte: Bardin (2016, p.132), adaptado de acordo com a necessidade dessa pesquisa. 

  

Na nossa pré-análise, foi realizada a seleção dos documentos para a leitura, formulados 

os objetivos para a separação das dimensões e direções a serem tratadas na fundamentação. A 

segunda etapa envolveu a exploração, seleção e agrupamento dos materiais de acordo com suas 

categorias, organizando as técnicas e os assuntos envolvidos. Para tanto, elaboramos as 

seguintes categorias: a) motivação para produção; b) escolha do tema; c) fonte de pesquisa; d) 

conhecimento insuficiente; e) dedicação; f) conhecimento adquirido; g) superação de 

expectativa. 

Na terceira e última etapa, houve o tratamento dos resultados e suas respectivas 

interpretações, englobando as informações e dados estatísticos selecionados, interpretando-os 

de acordo com os teóricos que abordaram o tema e das questões subjetivas e observações 

realizadas. 

Durante a pesquisa bibliográfica, realizamos os procedimentos das etapas de leitura de 

acordo com Lakatos e Marconi (2019): 1) reconhecimento prévio com a finalidade de verificar 

as informações, olhando o sumário, títulos, entre outros; 2) exploratória para a sondagem e 
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localização das informações; 3) seletiva que consta as informações pertinentes ao nosso 

assunto, eliminando as supérfluas.  

Após a etapa de seleção, organização, leitura e tratamento dos materiais e resultados 

obtidos a partir da interpretação, nós teorizamos sobre como desenvolveu a análise quantitativa, 

a qual foi escolhida devido a várias características que a envolvem. Souza e Kerbauy (2017), 

em suas pesquisas, descobriram que a quantificação abrange a coleta de tratamento estatístico 

dos dados sem a análise de causas e efeitos, quantificando fenômenos e generalizando 

descobertas. E expõem seus resultados por meio de números e gráficos com a preocupação em 

mensuração de intensidades (TUZZO, BRAGA, 2016, p. 144-145). 

Em relação à análise qualitativa, de acordo com alguns autores (MOTTA, 2010; 

RICHARDSON, 2017; FLICK, 2009), ela possibilita a análise escrita, busca entender, 

descrever, examinar, analisar, explicar a interação e a complexidade dos fenômenos a fim de 

compreender e classificar os processos e experiências, investigando documentos com textos, 

imagens, entre outros.  

Conforme Minayo (2001) e Souza e Kerbauy (2017), a diferença entre as formas 

quantitativa e qualitativa é sua natureza, nenhuma é mais científica ou importante do que a 

outra. A primeira trabalha com a estatística, com fenômenos mais concretos e visíveis e a 

segunda aborda os significados, aprofundando nas relações, processos, hábitos, valores, 

experiências e fenômenos, não sendo perceptível e captável numericamente. 

Nesta pesquisa, em conformidade com a análise quantitativa, os dados representados 

nos procedimentos estatísticos, forneceram um reforço às conclusões obtidas, sobretudo 

mediante a experimentação e a observação (GIL, 2019).  

Assim, pudemos compreender os fatores relevantes para aprofundar a pesquisa. Sobre 

a análise qualitativa, a qual foi relacionada às experiências de estudantes voltadas à produção 

textual de artigos científicos, interpretando a evolução textual de cada aluno, em como é 

formado um escritor40. 

Para incluir nessas análises foi realizada uma pesquisa em arquivos institucionais do 

ambiente em que ocorreu o estudo e utilizamos bibliografias de diversos autores para 

fundamentar os aspectos teóricos e as informações mais especificadas foram em sítios 

 
40 Durante as aulas ministradas os participantes foram instruídos quanto às normas metodológicas de pesquisa, das 
normativas gramaticais e semânticas e das normas da ABNT e NBR. Também foi verificado se melhoraram a 
escrita do ponto de vista textual, se os estudantes compreenderam a importância da pesquisa científica no meio 
universitário, se o estudo alcançou suas expectativas e se ampliou as possibilidades para continuarem a desenvolver 
pesquisas acadêmicas. 
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institucionais, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Administração e Matemática, registros 

arquivados na instituição e leis que fizeram parte da história da instituição pesquisada. 

Reforçamos que durante esse período de aplicação da pesquisa, observamos os alunos 

para analisarmos, principalmente, o processo de formação do articulista-escritor para averiguar 

a melhoria textual ao longo do processo. 

As aulas foram ministradas e acompanhadas por uma das autoras desta pesquisa, sendo 

feitas anotações e digitalizações das produções dos alunos a fim de comparar com os dados dos 

questionários e perguntas feitas em sala. Todos esses elementos complementaram a 

cristalização dos dados do estudo do caso. 

A entrega dos textos produzidos pelos alunos foi feita em partes, ao longo das 40 

(quarenta) aulas, esse período foi somente para aplicação da pesquisa, mas o acompanhamento 

da turma foi realizado ao longo de todo o semestre e a discussão, organização, interpretação 

dos dados e informações coletadas foram até o término da aplicação em campo.  

Os alunos foram orientados e acompanhados durante todo o percurso da pesquisa. E, 

com as propostas de texto entregues, foi verificado o desenvolvimento da capacidade de escrita 

dos discentes, prosseguindo com os seguintes passos: 

a) Identificação e análise de quais são as dificuldades dos alunos participantes da 

pesquisa; 

b) Ensino da estrutura dos trabalhos científicos e dos procedimentos necessários para 

a produção da pesquisa;  

c) Averiguação das impressões dos alunos em relação a esse processo;  

d) Análise do progresso acadêmico na produção do artigo científico; 

e) Relato das experiências apresentadas pelos discentes após a conclusão do 

trabalho; 

f) Proposta e contribuição para melhorias dos textos acadêmicos dos alunos e, ainda 

sugestões de aplicações das teorias que foram estudadas. 

É importante compreender como ocorreram as análises textuais das produções dos 

acadêmicos participantes da pesquisa, principalmente porque a mesma não foi feita 

aleatoriamente ou sem um planejamento prévio. Como Bardin (2016, p. 133) argumenta, é 

preciso analisar e explorar o contexto escolhido, portanto, codificá-lo, ou seja, transformar os 

dados brutos do texto a fim de atingir uma representação ou expressão do conteúdo e permitir 

uma maior descrição e interpretação das características do texto, com recortes para 

interpretações específicas, em nível semântico, linguístico e estrutural de acordo com o texto.  
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Em seguida, foi feita a abordagem qualitativa para analisar os dados coletados à luz 

dos teóricos que fundamentaram a pesquisa, tanto dos dados quantitativos coletados quanto das 

propostas de textos recebidas.  

 
2.6 Dimensões analisadas e a construção do texto do gênero artigo  

 Neste tópico, abordamos a construção do texto e alguns aspectos relevantes à sua 

organização, de acordo com o que foi ministrado em sala de aula durante esse estudo e segundo 

o que diversos autores/pesquisadores teorizaram.  

Para escrever é necessário possuir argumentos, portanto, o discente precisa aprender a 

pesquisar e ao docente cabe cumprir o papel de incentivá-lo à curiosidade e, consequentemente, 

à pesquisa e ao hábito da leitura, e não simplesmente transmitir o conhecimento, mas reconstruí-

lo (NERVO, FERREIRA, 2015, p. 32).  

Assim, foi enfocado aqui o processo de construção do artigo, incluídos os 

procedimentos e dimensões analisadas, de acordo com Costa Val et al. (2009), Carmo (2017) e 

Fabrino (2008) teorizam. 

Na aplicação desta pesquisa, foram seguidos os processos de “planejamento, redação 

e revisão” dos conteúdos e, consequentemente, a produção de texto que envolve a avaliação, 

correção, autocorreção e refacção, pois estes elementos são consequentes do processo de 

teorização textual (CARMO, 2017, p.84).  

Os elementos analisados nos textos que foram corrigidos seguiram a proposta de 

Fabrino (2008), na qual inclui a reescrita (refacção), sendo preciso observar alguns 

pressupostos, tais como: se houve adequação ao título, descrição, exposição, apreciação crítica, 

adição de recomendações, coerência e coesão. Esses itens foram observados tanto em correções 

da professora quanto na autocorreção; é importante que o discente revise seu texto e que o 

docente acrescente orientações, comentários e sugestões para que o aluno reflita sobre as 

alterações a serem realizadas e assim, resulte em uma melhor produção. 

 Curado (2011) também afirma que as correções textuais não são elaboradas somente 

para observações de escrita e norma culta. No entanto, se só observado esse rigor, pode 

ocasionar em textos sem sentido. Concordamos com o autor, que aborda ser preciso que o 

professor cheque durante sua orientação a reescrita, além da ortografia, pontuação, regência, 

dentre outros elementos gramaticais ou de forma.  

Isto se dá, por entendermos que “[...] desde que entramos na escola, começamos a 

aprender sobre o que é possível escrever (conteúdo) e como se deve escrever (forma) naquele 
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espaço [...]” (COSTA VAL et al., 2009, p.46). Ainda que, mesmo sendo essa uma das 

finalidades do ensino, não são todos que conseguem apreender os elementos necessários para 

produzir texto eficazmente. 

Costa Val et al. (2009, p.70) também utilizam desses argumentos explicitando que o 

escritor deve se atentar para:  

 

[q]uem escreve, escreve para algum leitor: definir o conteúdo (o quê) e a forma 
de enunciar (como), organizar e articular as ideias, de modo a causar o efeito 
pretendido (para quê) sobre o seu interlocutor (quem), numa determinada 
situação (onde, quando), que requer o uso de determinado gênero textual. É a 
partir de seus conhecimentos prévios – do mundo e da língua – que o autor vai 
estruturar a argumentação que ele julga suficiente e consistente: quanto mais 
se vive no mundo da linguagem, mais essa capacidade se amplia e se modifica. 
Conhecimentos prévios (linguísticos, textuais e de mundo). 
 
 

 Outro aspecto interessante é a percepção de Moysés (2001) que também valoriza a 

análise semântica e a importância de o professor incentivar o aluno a compreender o sentido de 

seu texto e sua relação individualmente, com o mundo e com a sociedade.  

 Segundo Lerner (2018, p. 66), o discente e o docente caminham em um processo de 

etapas para a produção textual, sendo eles: 1º) preparação para a produção do texto, sobre o 

gênero e seu conteúdo; 2º) a produção; 3º) a análise com registros e intervenções do professor.  

Por meio dessa intervenção, o docente acompanha o discente e orienta em aspectos 

semânticos, de conteúdo, significado e também em alguns problemas que podem ser 

encontrados no texto, como Faraco e Tezza (2016) e Marquesin, Benevides e Baptista (2011) 

apontam: inadequação/ausência de acentuação, pontuação, ortografia e norma culta; 

emprego/incompletude lexical; redundância; noções que podem estar confusas ou 

indeterminadas. 

Lakatos e Marconi (2019), Marquesin, Benevides e Baptista (2011) e Costa Val et al. 

(2009) também apresentaram algumas normas a serem observadas como: saber o que vai 

escrever, conhecimento do assunto e do gênero, finalidade e destinatário, respeito às regras 

gramaticais, argumentos concretos e lógicos, adequação à linguagem, evitando detalhes 

supérfluos, revisar a escrita e observar a unidade e o equilíbrio, além do portador, ou seja, onde 

será circulada a produção. A essa ação de revisão e reescrita, Costa Val et al. (2009, p.27) 

chamam de “reparar”, o que “exige interpretação, associação e julgamento”. 

A análise e correção dos textos realizados pelos alunos foram feitas de acordo com as 

perspectivas de Costa Val et al. (2009). Os autores afirmam ser a leitura uma busca de 

construção de sentido e que é importante o professor se atentar às marcas da correção que deixa 
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nos textos dos alunos, explicitando os motivos das adequações, e se estas contribuíram para o 

desenvolvimento da escrita do aluno. Durante o momento da reescrita, o aluno escreve e avalia 

o próprio texto. Ele relê, revê, corrige, reescreve, confirma ou nega hipóteses e essas ações de 

autocorreção não são realizadas somente em sala (idem, p. 29). 

 A avaliação faz parte do processo de elaboração e finalização do texto. Ela não ocorre 

apenas para a pontuação de uma nota, porque segundo Costa Val et al. (2009, p. 31, 32, 41), 

sempre somos avaliados em nossos textos (tanto orais quanto escritos) e isso nos contextos 

sociais além da sala de aula. Sempre há apreciações de ideias no discurso, avaliando se está 

coerente ou com contradições, se conseguimos acompanhar o contexto, entender as 

informações e as opções do escritor sobre o assunto.  

A análise e avaliação de textos escritos trazem grande contribuição aos alunos a médio 

e longo prazos, no sentido de domínio da língua escrita em suas formas e funções, conhecendo 

suas apropriações. Mesmo possuindo a prática do discurso oral, o aluno pode não dominar a 

língua escrita, porque muitos recursos e discursos orais não são apropriados na escrita formal, 

sendo esse um aspecto que também deve ser observado na correção textual.  

Para a avaliação do texto escrito dos alunos focalizamos aspectos semântico-

discursivos, em três atividades, conforme Costa Val et al. (2009, p.40): 1) interpretar a 

composição do texto (interlocutor, finalidade, para quem, onde e quando) e o posicionamento 

diante deles; 2) pensar sobre o tema (o quê), novas ideias e maneiras de compreender e organizar 

o texto para que ele fique coerente, lógico e interessante aos interlocutores; 3) verbalização, 

compondo um texto coeso e com variedade linguística adequada ao contexto.  

Os mesmos autores também complementam que é importante verificar a estruturação 

semântica do texto (qual o conteúdo, como foi organizado e desenvolvido) e a formal (como 

foi escrito, adequação gramatical) e a dimensão comunicativa/discursiva (o que escreve, para 

quem, para quê, onde e quando), tornando esses critérios importantes para promover a 

aprendizagem (COSTA VAL et al., 2009).  

Nos próximos capítulos foram analisados trechos dos textos dos alunos sob os critérios 

dessas três dimensões relevantes: a discursiva, a semântica e a gramatical, também chamada de 

formal, de acordo com o demonstrado por Costa Val et al. (2009, p.95). A primeira dimensão 

é a relação com a forma e, por isso, ela inclui dois elementos primordiais, a “adequação ao 

tema” e a “consistência argumentativa”. A seguir, explicitaremos a primeira dimensão: 
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Adequação ao tema 
A relação do texto com a proposta (nas diversas maneiras como 
os alunos a interpretam). 

Consistência argumentativa 
Envolve os recursos textuais convincentes do autor. [... Os 
leitores] esperam encontrar textos cujos argumentos sejam 
suficientes para convencê-las de sua legitimidade e pertinência. 

 

 

Todas as dimensões se complementam. É relevante ressaltar a importância da 

adequação ao tema ao que é proposto ao texto e, principalmente, que o texto tenha argumentos 

escritos de forma consistente para fundamentar o que está sendo apresentado. Como Costa Val 

et al., (2009, p.99) teorizam, “uma boa relação entre conteúdo e forma faz parte das expectativas 

dos leitores, já que isso facilita a compreensão”. 

Na segunda dimensão (COSTA VAL et al., 2009, p. 102), avalia-se a estruturação de 

coerência para que haja uma “unidade temática” e o autor não “pule de um assunto para outro”. 

Não deve haver repetição de ideias (circularidade), contradição de opiniões (incoerência) e 

ainda devem ser incluídas nessas dimensões: a relação título-texto, a continuidade, a progressão 

e a articulação. 

No Quadro 6, foi especificado cada critério dessa dimensão:  

 

Quadro 6 - Dimensão semântica 

Relação 
título-texto 

Tema expresso ao título, o qual indica a posição ou a avaliação do autor a 
respeito do assunto tratado, pode destacar algum ponto relevante do texto, 
chamar atenção para algum aspecto, é importante avaliar também a presença 
ou a ausência do título, a sua pertinência e adequação em relação ao tema do 
texto e ao tratamento dado a esse tema pelo aluno. 

Continuidade 

Complementa ao item anterior, pois faz parte das expectativas dos falantes que 
o texto haja continuidade do assunto. 
Costa Val et. al. falam ainda que se deve reconhecer na redação um eixo, um 
fio condutor, uma ideia nuclear que se mantém de organizar todo o discurso, 
considerar a existência ou não de rupturas no tecido textual e o efeito das 
eventuais rupturas. 

Progressão 

O desenvolvimento que faz o texto fluir é a progressão. A continuidade traz a 
necessária repetição, que garante a manutenção do fio condutor; a progressão 
traz a novidade que faz o texto ir à frente. São elementos básicos da coerência 
textual, integram o saber linguístico intuitivo dos falantes Os textos precisam 
manter um eixo temático, que “não percam o fio da meada”; mas faz parte 
dessas expectativas também que os textos se desenvolvam, acrescentando 
informações sobre o tema central ou desdobrando-o em subtemas afins. 

Fonte: Costa Val et al. (2009 p. 99; 101;102) adaptado pela autora. 

Quadro 5 - Dimensão Discursiva 
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Articulação 

A tessitura do texto trata da inter-relação dos elementos textuais entre si e com 
o todo, do nexo que estabelece o encadeamento entre as partes, por meio de 
relações lógico-semânticas como exemplo de causa e consequência, condição, 
finalidade, temporalidade, contiguidade, inclusão, exclusão, compatibilidade, 
mas não contradição. Locutor e interlocutor processam o texto a partir da 
expectativa de que os elementos tenham a ver entre si, que não pareçam uma 
sequência de informações soltas e desconexas. 

Fonte: Costa Val et al. (2009, p.103-104) adaptado pela autora. 

 

A adequação semântica e a discursiva se complementam e se interpenetram, todos 

esses elementos colaboram para um texto coerente. Marcuschi (2008) complementa afirmando 

que a coerência contribui para maior continuidade de sentido textual e ligação discursiva. 

A próxima dimensão é a formal, também chamada de gramatical que, de acordo com 

os autores pesquisados (Costa Val et. al, 2009), é voltada para os recursos linguísticos, sua 

função e relevância. Essa dimensão está no nível da frase (sintaxe) e textual, ou seja, sequência 

de frases, parágrafos (p. 107), coesão etc. (p. 109), relações semânticas entre orações, frases, 

parágrafos, partes do texto, tempos e aspectos verbais, vocabulário (p.110).  

Nos artigos científicos em análise foram verificados vários critérios contemplados 

nessa dimensão, tais como visto no quadro a seguir: 

 

 
 

Coesão 
Inter-relação entre os elementos linguísticos. Elementos linguísticos 

estabelecendo relações entre frases, partes ou sequências do texto e inclui 
recursos modalizadores e operadores argumentativos (p.113). 

Morfossintaxe 
Elementos linguísticos dentro dos limites da frase ao lado da ortografia 

(p. 111), concordância, regência e a colocação (p.112). 
Paragrafação e 

pontuação 
Inclui delimitação de termos, oração e períodos por meio de vírgula ou 

ponto final (p. 112) 
Ortografia e 
acentuação 

Correção gramatical 

Fonte: Costa Val et al. (2019, p. 109-115). 

 

Marcuschi (2008, p.99) afirma que os modalizadores compõem a coesão, que se dá 

pela conexão referencial, sendo realizada pelos aspectos semânticos e pela conexão sequencial, 

por meio de elementos conectivos. Todos contribuem para a sua tessitura e para o sentido do 

texto. 

No caso da morfossintaxe, aspectos ortográficos, de acentuação e de concordância são 

observados para a utilização correta das palavras e frases. É possível que uma palavra escrita 

de maneira errônea seja facilmente identificada pelo leitor, tal ocorrência poderá reduzir a 

Quadro 7 - Formal/gramatical 
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qualidade do texto. Em se tratando da paragrafação e pontuação, é primordial que o escritor se 

atente para a utilização da pontuação. 

 

Neste capítulo, apresentamos informações com aspectos metodológicos observados 

para o desenvolvimento deste estudo. Abordamos sobre a caracterização da pesquisa, o local e 

a descrição do espaço físico em que a pesquisa foi realizada. A listagem de normas e o histórico 

da UEG campus de Santa Helena de Goiás. Uma breve descrição dos cursos de licenciatura em 

Matemática e do bacharelado em Administração, bem como, informações referentes aos 

participantes da pesquisa. 

Também abordamos sobre o percurso da pesquisa, incluímos os aspectos teóricos 

sobre o artigo científico, como foi desenvolvida a dinâmica de observação das aulas presenciais 

e os critérios de análise dos dados obtidos na pesquisa.  

Apresentamos a classificação da pesquisa realizada, as etapas, incluindo o 

mapeamento das obras, sobre a compilação e a análise dos dados encontrados. Mencionamos 

que se trata de uma pesquisa-ação e de um estudo de caso e como se deu a coleta de dados e o 

desenvolvimento da análise dos dados por meio da cristalização.  

Apresentamos as dimensões: discursiva, semântica e gramatical/formal, as quais serão 

as utilizadas para a análise dos artigos dos participantes da pesquisa. 

 

Na sequência, apresentamos um capítulo com a análise dos dados, informando em qual 

contexto a pesquisa foi realizada, apresentando um diagnóstico dos dados obtidos com a 

aplicação da pesquisa.  

Também foram relatadas e analisadas as expectativas dos acadêmicos em relação à 

realidade universitária, a evolução textual, as principais dificuldades encontradas e como (e/ou 

se) elas foram sanadas. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS E DIAGNÓSTICO DA PESQUISA 

  

3.1 Expectativas preliminares dos acadêmicos com a produção de artigos científicos 

Neste tópico, tratamos da análise do perfil dos participantes de acordo com o primeiro 

questionário, que serviu para identificar os dados bem como as experiências e dificuldades 

deles, anteriores ao acesso ao ensino superior.  

Os dados foram apresentados e tratados em duas formas: a primeira foi a quantitativa 

por meio da aplicação dos questionários e análise estatística desses dados. A segunda foi a 

análise qualitativa das informações coletadas, ressaltando os dados inseridos em tabelas, 

quadros e gráficos em consonância com teóricos que abordaram em suas pesquisas aspectos 

relevantes e contribuintes para este estudo, evidenciando as informações mais pertinentes ao 

tema e a verificação de nossas hipóteses para, assim, termos uma maior compreensão das 

investigações. 

Os participantes que responderam ao primeiro questionário foram ao todo 41(quarenta 

e um), desses, 29% eram do gênero masculino e 71% feminino. Assim, é possível averiguação 

que a quantidade de mulheres ocupando uma vaga nos cursos escolhidos para a pesquisa da 

Universidade Estadual de Goiás – UEG de Santa Helena é mais representativa numericamente 

do que a de homens.  

A faixa etária dos respondentes variou de 18 a 40 anos, como observamos no gráfico 

a seguir: 

Gráfico 1- Faixa etária 
 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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A maior parte dos respondentes tem entre 19 e 24 anos de idade, seguida por 

acadêmicos com idade entre 25 e 30 anos, em comparação ao censo realizado pelo INEP em 

2017, o qual mostrou que há predominância pela escolha do turno noturno e a média de idade 

dos ingressantes é de 18 anos41.  

Em análise sobre o tipo de instituição que os respondentes participaram ao longo de 

sua escolaridade, verificamos que uma quantidade significativa dos respondentes apontou que 

seus estudos foram realizados em instituições públicas (83%), seguido por 10% em instituições 

públicas e privadas42 e um quantitativo menor para somente instituições privadas (5%) e 

mistas43 (2%). Prosseguindo com a análise, buscamos saber se os respondentes estão em seu 

primeiro contato com a educação superior como acadêmicos.  

A ampla maioria (76%) disse estar vivenciando a primeira experiência no ensino 

superior, e 24% assumiram que já possuem essa experiência, aprofundando esses dados, 

verificamos que esse percentual equivale a dez estudantes, contemplando desde alunos 

portadores de diplomas (2), a pessoas que iniciaram outros cursos, mas não concluíram (8). 

Na sequência, o Gráfico 2 apresenta a ocupação dos respondentes:  

 
Gráfico 2 - Ocupação 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
41 Censo da Educação Superior – Notas Estatísticas 2017 (p. 7). Dados disponíveis no link 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_
2017-notas_estatisticas2.pdf. Acesso em 03 de jul. de 2019.  
42 Isso significa que o aluno iniciou seus estudos na rede pública e concluiu na rede privada, ou vice-versa. 
43 Uma instituição escolar na qual, é 50% privada e 50% pública.  
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 De acordo com o Gráfico 2, 51% responderam que trabalham até 6 (seis) horas por 

dia, com vínculo empregatício. Como se vê, mais da metade conciliam tempo de estudo com o 

exercício do trabalho, nas narrativas entregues pelos discentes, 8 (oito) participantes disseram 

que esta é a maior dificuldade para continuar na universidade. Vale destacar que, o tema 

“trabalho” está presente em várias opções do questionário I, variando somente em relação à 

carga horária. Quase todas as ocupações envolveram um tipo de trabalho, quer na forma 

autônoma ou na estagiária e a somatória das demais ocupações variaram entre desempregado e 

estudante. 

Abrantes (2012) afirma que a conciliação entre o trabalho e o estudo gera desafios que 

envolvem a necessidade de otimizar o tempo com outras atividades, sem reduzir o rendimento 

acadêmico, mantendo a dedicação e o bom desempenho tanto no trabalho quanto no estudo. 

Outro dado relevante que pode ser extraído do Gráfico 2 é o número de 

desempregados. A quantidade pode ser considerada pequena (7%), mas isso pode ocorrer em 

virtude da idade dos respondentes (adultos jovens, em sua maioria entre 19-25 anos) e em sua 

primeira experiência na educação superior (76%). Nesse sentido, uma forma de incentivar a 

permanência do acadêmico na educação superior na instituição pesquisada é o programa de 

Bolsa Permanência.  

A seguir, apresentamos a Tabela 1 para identificar qual o nível de experiência do 

acadêmico com os hábitos da leitura e da produção textual anterior ao ingresso universitário. 

Os quarenta e um (41) respondentes deveriam escolher uma das opções disponíveis para 

pontuar como resposta. 

 
Tabela 1 - Experiência com a leitura e a produção textual44 

 
Afirmativas relacionadas à experiência com 
a leitura e produção de texto anterior ao 
ingresso no meio universitário e algumas 
atitudes que permanecem atualmente. 

0 1 2 3 4 

Praticava leitura de textos técnicos e/ou 
científicos antes do ingresso na universidade 

42% 24% 24% 7% 3% 

Gostava de produzir textos 15% 32% 35% 18% - 
Produzia textos adequados aos gêneros 
acadêmicos 

37% 24% 32% 5% 2% 

Redigia textos dissertativos e argumentativos na 
Educação Básica 

10% 25% 42% 18% 5% 

Recebia retorno dos textos escritos 22% 25% 18% 25% 10% 
Caso recebesse o texto escrito corrigido, você o 
redigiria novamente com as alterações 

17% 2% 32% 29% 20% 

 
44 Para ciência do leitor, informamos que as tabelas na sequência, contêm dados apresentados em formato de 
porcentagem, sem se levar em conta casas decimais, totalizando 100%. 
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propostas pela professora, sem que o mesmo 
recomendasse. 
Seguia/segue estruturas normativas para a 
produção de seus textos 

2% 15% 37% 22% 24% 

Pesquisava/pesquisa, lia/lê e se 
informava/informa antes de produzir um texto 
sobre um assunto diferente do que está 
habituado 

- 10% 30% 30% 30% 

Possuía/possui dificuldades durante a produção 
escrita 

10% 32% 17% 19% 22% 

Legenda: Nunca (0) Raramente (1) Algumas vezes (2) Muitas vezes (3)   Frequentemente (4) 
Fonte: Autoria própria de acordo com as informações colhidas no questionário I. 

 

Os dados apresentados apontam que 42% dos respondentes nunca praticaram a leitura 

de textos técnico-científicos antes de ingressarem na universidade. Podemos correlacionar essa 

informação com a análise realizada das respostas discursivas nas narrativas dos acadêmicos, 

em que foi possível verificar que alguns alunos eram leitores de textos voltados para gêneros 

literários de fantasia e ficção científica45 e que citaram dificuldades com a produção e do gênero 

científico, devido a não habitualidade. Aqueles que trabalhavam frequentemente com a prática 

de leitura de textos técnicos foram apenas 3%.  

Uma reflexão possível é como os textos acadêmicos, tais como os artigos científicos, 

podem estar acessíveis à comunidade não integrante da educação superior. Ao analisar essa 

questão, por exemplo, nos deparamos com o Portal de Periódicos da CAPES, que contém uma 

biblioteca virtual vasta de títulos e de bases referencial, incluído entre muitas bibliotecas 

virtuais que o público (acadêmico ou não) pode ter acesso, além do site de busca Google 

Acadêmico com um acervo lato de obras para leitura e pesquisa de diferentes assuntos. Ainda 

que, acessar as plataformas não signifique a utilização destes instrumentos, é interessante que 

o aluno seja convidado pelo professor a conhecer e usar os documentos inseridos nelas.  

Diante do exposto, é possível pensar que, apesar da grande quantidade de materiais 

científicos disponíveis na internet, pode ser que o público externo às atividades universitárias 

não seja instigado/motivado a ler textos do gênero acadêmico, dando preferência à leitura e 

produção textual de gêneros mais voltados ao cotidiano, tais como: email, contos, crônicas, 

romances, notícia, visto que estes podem apresentar funções sociais mais próximas dos 

respondentes do que os textos acadêmicos e dos eventos comunicativos dos quais participam. 

Acreditamos que ambos se complementam no que tange à comunidade científica e não 

científica em conhecer os resultados obtidos a partir de pesquisas realizadas. 

 
45 Gênero comentado por alguns alunos em seus relatos. 
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Acrescentamos ainda que, 83% dos respondentes disseram que nunca, raramente ou 

algumas vezes gostam de produzir textos. Consideramos um índice alto de acadêmicos sem o 

hábito de produção textual. Curado (2011) afirma ser relevante que o produtor do texto tenha 

conhecimento do conteúdo, assim será possível produzir e interpretar o texto de maneira mais 

efetiva. Além disso, a escrita precisa fazer parte da vida do indivíduo, isso no sentido de o 

sujeito melhorar sua capacidade escritora. Produzir um texto apenas quando imbuído dessa 

atividade pode não ser favorável à formação de um texto claro, coeso e coerente. O autor 

argumenta que escrever bem depende de o produtor se apropriar da textualização e compreender 

diferentes gêneros.  

Nota-se que, a pergunta não se refere à produção textual acadêmica, mas a qualquer 

tipo de texto. Ainda assim, os respondentes em sua maioria apresentaram pouca atenção à 

escrita. Concordando com Schopenhauer (2009), o texto escrito é relevante no processo de 

comunicação, acrescentamos que essa importância envolve várias esferas comunicativas. 

Ressaltamos que alguns participantes da pesquisa possuem letramento, mas pouco 

hábito das práticas de leitura e escrita. Quando questionamos aos discentes sobre a produção de 

textos adequados aos gêneros acadêmicos, 37% apontaram que “nunca”, ou seja, não estão 

aptos, 24% marcaram a opção “às vezes”, ou seja, a aptidão pode variar de acordo com o gênero 

acadêmico, assunto e dimensão, e 32% assinalaram a alternativa de “algumas vezes”, também, 

podendo variar de acordo com a facilidade em um determinado gênero. Os demais índices 

ficaram entre 5% para “muitas vezes” e 2% para “frequentemente” mostrando que muitos  

participantes da pesquisa afirmam que em níveis escolares anteriores ao ensino superior não 

tiveram muito contato com produções textuais típicas do campo científico. 

 Também frisamos que antes dos discentes responderem ao primeiro questionário, eles 

tiveram uma aula sobre conhecimento científico sobre o que seria um artigo e um texto 

científico. Isso permitiu a eles que se familiarizassem com informações básicas para 

compreender e responder ao questionário.  

Analisando essa estatística, percebemos que muitos respondentes possuem 

dificuldades, por exemplo, do que diz respeito à organização textual e na utilização de fontes 

confiáveis como embasamento das ideias em relação ao saber científico, em razão da 

inexperiência da maioria.   

Em respeito à frequência com que os respondentes redigiam textos na educação básica, 

42% marcaram a opção “algumas vezes”, e apenas 18% registraram terem feito isso por “muitas 

vezes”.  Cristovão (2005) comenta que, a escrita eficiente veicula uma mensagem com o intuito 

de favorecer a compreensão do seu destinatário. Para tanto, é essencial que o produtor tenha 
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capacidade discursiva, se atente para as estruturas do sistema da língua, além de escolher 

adequadamente os itens lexicais a serem utilizados. 

Também questionamos sobre o retorno que os acadêmicos recebiam de suas produções 

textuais antes de iniciar o estudo universitário, ou seja, se as mesmas eram corrigidas pela 

professora, 35% (somativa das opções frequentemente e muitas vezes) afirmaram que recebiam 

o retorno das correções de suas produções textuais, ao passo que 22% apontaram que não 

recebiam o retorno. A professora ao dar a devolutiva da escrita realizada pelo aluno permite 

que ele seja capaz de verificar o que é necessário melhorar no texto, como nos provam 49% dos 

respondentes que consideraram o fato de terem acesso à correção de seus textos importante, os 

demais percentuais foram divididos nas outras opções. 

Quanto ao aspecto da “correção”, é importante destacar a opinião de um participante 

que nos pareceu relevante ao informar em seu relato sobre a sua perspectiva de correção durante 

a nossa aula e aplicação da pesquisa e produção dos artigos:  

 

[01] Naara:  
Quando a professora disse que sempre estaria nos acompanhando e corrigindo 
nossos erros, fiquei mais aliviada, e assim foi, sempre esteve corrigindo e 
fazendo críticas construtivas para melhorar o desenvolvimento do artigo46 [...].  
(Questionário 1) 

 

Além da correção realizada pela docente, é importante também a prática da 

autocorreção e refacção dos textos, pois por meio dessas edições os discentes puderam melhorar 

e refletir sobre sua escrita e ter novas ideias para expor durante a produção.  

Nesse sentido, acrescentamos a importância de o docente perceber quando sua prática 

de ensino precisa se adequar à realidade encontrada em sala de aula. Os discentes se distinguem 

entre si em diversos sentidos, por exemplo, nas crenças, nos valores, no conhecimento de 

mundo. Desta forma, é possível o docente encontrar numa mesma sala de aula, alunos com 

diferentes níveis de aprendizagem, o que exigirá, certamente, que o professor tenha 

flexibilidade na sua forma de ensinar.  

A escrita tem diferentes propósitos como convencer, mostrar, argumentar, dentre 

outros. Nesse sentido, a correção feita poderá compartilhar com o aluno pontos que ele precisa 

melhorar ou adequar em seu texto.  Soares (1999) argumenta que a criança antes de iniciar a 

aprendizagem da escrita já detém habilidades da produção do texto oral. Contudo, é preciso que 

 
46 Tentamos extrair ao máximo o sentido dos relatos dos participantes, sendo feitas somente correções simples, 
ortográficas e de redundâncias para que assim, pudéssemos deixar a essência de cada resposta. E assim, se sucedeu 
em todos os trechos citados referentes às narrativas dos respondentes. 
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aprenda o sistema de escrita, englobando os aspectos ortográficos e o uso da língua numa 

atividade comunicativa.  

Como demonstrado na Tabela 1, 46% (somativa de 22% apontaram como “muitas 

vezes e 24% frequentemente) afirmaram que seguem estruturas normativas para a produção de 

seus textos. Os outros 54% estão divididos entre aqueles que nunca seguem as normas (2%), os 

que raramente utilizam as regras normativas para produção textual (15%) e 37% disseram que 

por algumas vezes observam as regras existentes na produção de texto. 

 Consideramos que o ambiente acadêmico exige um grau de formalidade na construção 

de seus trabalhos científicos e o universitário está inserido numa esfera que demanda textos 

com maior grau de padronização. Tomando como exemplo os gêneros acadêmicos, destacamos 

a estrutura do artigo científico. 

Marconi e Lakatos (2003) explicam que a estrutura normativa do artigo científico deve 

conter a introdução, materiais e métodos, os resultados, a discussão e as conclusões. Referimo-

nos ao exemplo por ser de suma importância que o indivíduo ao elaborar um texto fique atento 

à sua composição e estruturação, e não escreva aleatoriamente sem um roteiro, tanto de assunto 

quanto estrutural. 

Rojo (2009) explica que a produção de textos envolve diferentes capacidades e 

habilidades que são desenvolvidas desde a educação básica. A escrita de um texto ultrapassa a 

mera codificação, ou seja, não basta grafar, mas, também, é preciso que o produtor seja capaz 

de normalizar o texto (ortografia, regência etc.), comunicar (integrar o texto à determinada 

situação), textualizar (organizar as informações e temas do texto) e intertextualizar (relacionar 

com outros textos).  

Dando prosseguimento à análise, 60% dos respondentes disseram que pesquisam antes 

de escrever um texto sobre um assunto ao qual não está familiarizado, no entanto, muitos dos 

participantes apontaram em perguntas posteriores47 que não possuem o hábito de ler, 

principalmente textos mais longos, então, podemos acreditar que parte desse quantitativo, 

provavelmente, pode pesquisar contextos rápidos na internet, apenas para saciar uma 

curiosidade ou para pesquisar um dado para acrescentar em seu texto.  

Outros 40% pesquisam “raramente” e “algumas vezes”, consideramos este último 

dado preocupante, pois, sem leitura e sem muita consistência ao escrever sobre o que não 

conhece, o texto se torna frágil. Os participantes se encontram em uma esfera comunicativa 

acadêmico-científica, a qual exige que suas produções textuais tenham fundamentação teórica. 

 
47 Dados apresentados nas Tabelas 2, 3 e 4. 
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Como esse foi o primeiro questionário aplicado, a maioria (58%) respondeu que possui 

dificuldades na produção escrita, dado que foi verificado com a análise dos artigos e com a 

experiência ao longo do processo de formação do escritor articulista durante a pesquisa. E como 

mostraremos mais adiante, esse quantitativo aumentou quando os discentes perceberam que 

escrever um artigo requer habilidades específicas, com o uso de uma linguagem mais formal, 

técnica, conhecimentos fundamentados e estrutura composicional específica. De Sousa e 

Cavalcanti (2014) afirmam que os textos acadêmicos exigem que a mensagem seja transmitida 

de forma objetiva, assim os aspectos formais e técnicos da escrita precisam ser respeitados.  

Em relação à Tabela 1, percebemos que temos uma quantidade mediana de alunos que 

gostam de produzir textos (53%), mas os que produzem textos mais semelhantes aos gêneros 

acadêmicos de acordo com suas estimativas individuais são apenas 23%, e os que produzem 

obedecendo às normativas estruturais48 do gênero artigo científico durante a produção de texto, 

46%.  

Resolvemos também, compreender como o discente participante considera seu 

desempenho durante a produção de texto, dado perceptível no Gráfico 3 a seguir: 

 

 
Gráfico 3 - Desempenho na escrita do texto 

 
Fonte: Autoria própria (Questionário I). 

 

De acordo com o Gráfico 3, 54% dos respondentes consideram médio49 seu 

desempenho durante a produção, 37% são percentuais positivos (somatória das opções: ótimo, 

bom e parcialmente bom) e 2% desconhecem seu desempenho e 7% consideram-se ruins.  

 
48Estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão ou introdução, materiais e métodos, resultados e discussões 
e conclusão. 
49 Médio significa que os respondentes demonstram de modo equilibrado um determinado grau de facilidade e de 
dificuldade na escrita, quer seja na organização das ideias, quer seja no uso correto de elementos linguísticos, tais 

2%

54%

7%

17%

15%

5%

Não sei Médio Ruim Parcialmente bom Bom Ótimo
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A partir dos números encontrados, é possível constatarmos que metade dos 

respondentes afirmou gostar de produzir textos. Consideramos que a quantidade pode não ser 

representativa, na medida em que os participantes estão inseridos no ensino superior que exige 

a utilização de textos próprios da área para dar conhecimento de seus textos e estudos à 

sociedade. 

Para complementar a informação sobre a produção escrita, focalizamos em uma 

questão que mostra se o discente50 possui o hábito de ler, revisar, reler e editar os próprios 

textos, como visto no gráfico 4:  

 

Gráfico 4 - Hábito de (re)leitura e (re)escrita 

 
Fonte: Autoria própria (Questionário I). 

 

Os dados advindos do Gráfico 4, mostram que 49% responderam possuir o hábito de 

ler, revisar, reler e editar seus textos; 39% disseram que fazem isso às vezes; e o mais 

preocupante é perceber que 12% dos discentes não leem seus textos, ou seja, não revisam ou 

praticam a autocorreção. 

 A partir disto, algumas dúvidas podem ser suscitadas: 1) se os respondentes possuem 

a certeza de que seu texto é bom o suficiente para não serem encontrados erros ou não precisar 

de edições, ou até mesmo suficiente para alcançar a funcionalidade dele; 2) se a ausência da 

prática de revisão pode ocorrer esporadicamente, devido não se ter tempo para realizar a leitura 

e edição, pois essa ação demanda tempo, e às vezes a procrastinação se torna uma ocorrência, 

ou se a rotina de outras ocupações fez com que não se efetuasse a edição; ou 3) se a escrita 

ocorreu sem muita preocupação ou dedicação, tornando-se apenas um exercício a ser cumprido, 

sem muitas finalidades reflexivas.  

Muitas outras dúvidas podem ser criadas a partir dessas informações, até mesmo 

porque percebemos ao longo de nossa carreira como docentes que às vezes eram visíveis a 

 
como coesão e coerência, até mesmo, a falta de leitura em determinada área. O que não significa que consideram 
seus textos incompreensíveis.  
50 Quando nos referimos aos termos “discentes”, “acadêmicos” e “alunos” citados nas análises desse capítulo 
referimo-nos aos participantes da pesquisa e não ao público acadêmico em geral. 

Sim; 49%

Não; 12%

Às vezes; 
39%
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ausência da leitura do autor, como se alguns alunos pensassem que o professor não leria, ou 

que, se houvessem erros, o professor leria e corrigiria as inadequações. 

Após analisar a percepção do aluno sobre seu desempenho, se ele lê e realiza revisões 

e edições em seus textos, julgamos pertinente questionar o que incentivam esses acadêmicos a 

produzirem seus textos para que, assim, possamos compreender melhor suas motivações para 

a escrita (Gráfico 5): 

 
Gráfico 5 – Motivação para escrever textos 

 
Fonte: Autoria própria, a partir dos resultados do questionário I. 

 

Partindo dos dados apresentados no gráfico 5, percebemos que 49% dos respondentes 

afirmaram que a motivação para escrever textos se dá em virtude de avaliação/pontuação em 

sala de aula. Os dados permitem interpretar que o hábito da escrita ocorre com mais frequência 

quando há uma responsabilidade, e, sobretudo, um benefício (pontuação/nota) voltado para a 

produção. As demais informações mostraram como motivação, principalmente, o 

conhecimento do assunto, algo que os incentive a busca pela leitura e oportunidade de 

apresentar sua opinião. 

Consideramos que a prática da escrita deveria ser um hábito. Escrever em razão de 

aspectos profissionais, acadêmicos ou quando alguma atividade exige pode não ser suficiente 

para a formação de um escritor hábil.  

Também foi questionado sobre a opinião dos alunos referente às características 

essenciais de um texto, eles pontuaram as seguintes: “originalidade e criatividade de ideias; 

assunto relevante/interessante; coesão; coerência e clareza textual; ortografia e concordância; 

49%

17%

19%

15%
Avaliação/pontuação
em sala

Oportunidade de
apresentar sua opinião

Um assunto que tenho
conhecimento

Tema distinto que me
faça pesquisar e
aprender com ele
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ter uma base literária para produção de texto”, mostrando, assim, que os discentes são 

conscientes do que podem realizar para melhorarem seus textos. 

Acreditamos que é preciso tempo para os alunos se dedicarem à escrita, à informação, 

à leitura. Por isso é importante saber qual é o período de dedicação aos estudos por parte dos 

discentes participantes; se eles, por exemplo, apenas se dedicam no período de sala de aula, ou 

também a um período extraclasse com pesquisas e leituras de livros, visitas às bibliotecas e se 

são prestativos em relação à pontualidade e assiduidade nas aulas.  

Na Tabela 2, não quantificamos em termos de horas dedicadas a tarefas escolares e, 

sim, frequência de realizações de atividades acadêmicas. Neste sentido, a tabela a seguir 

apresentou de acordo com as opções dos acadêmicos, alguns afazeres e hábitos relativos aos 

estudos. A Tabela 2 contém 11 (onze) eixos, e o respondente pôde escolher uma única 

alternativa. 

 

 
Tabela 2 - Tempo dedicado aos estudos 

Marque uma única alternativa 
Nunca 

(%) 

Às vezes 

(%) 

Frequentemente 

(%) 

Pontualidade nas aulas 5 22 73 

Assiduidade nas aulas --- 37 63 

Realiza atividades extraclasse 2 44 54 

Realiza tarefas propostas pela professora --- 22 78 

Faz questionamentos a professora relativos à aula --- 49 51 

Frequenta a biblioteca 12 49 39 

Faz releitura em casa dos conteúdos das aulas 10 61 29 

Compra ou baixa livros e textos que 

complementem seus estudos 
27 63 10 

Estuda aos fins de semana e feriados 5 63 32 

Consulta dicionários e livros para melhor a 

produção das tarefas 
12 51 37 

Realiza estudos em grupo com colegas 19 49 32 

Fonte: Autoria própria (Questionário I). 

 

A partir da Tabela 2 exposta, listamos várias ações que consideramos efetivas para o 

melhor desenvolvimento do aluno. Desta forma, o respondente teria a opção de escolher a(s) 

opção(ões) da sua realidade. Ao oferecermos essa quantidade de opções, não tivemos a intenção 
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de verificar a presença do aluno ideal51. Objetivamos saber se o respondente tinha alguma das 

características que consideramos importantes para seu desenvolvimento no ambiente 

acadêmico.  

Nesse sentido, não quisemos induzir o leitor a pensar que o aluno deveria ter todas as 

características expostas, até porque só pelo fato de o discente realizar todas as ações destacadas 

na Tabela 2 não é possível concluirmos que será um aluno com desenvolvimento satisfatório 

na sua aprendizagem. 

O tempo dedicado aos estudos é importante para o desenvolvimento do aluno. Castro 

(2015) argumenta que a gestão de tempo contribui para que o aluno concilie as atividades 

acadêmicas com as demais tarefas de seu dia a dia. Também é relevante que o discente saiba o 

que fará com o conhecimento adquirido, e por isso ele precisa estar consciente que a informação 

recebida e o saber a ser construído serão úteis para sua vida.  

A respeito da pontualidade às aulas, a maioria dos respondentes afirmou que cumpre 

o horário de entrada da aula52, frequentemente. Um percentual reduzido de alunos não se 

considerou pontual.  

Uma possível razão para isso são os alunos que trabalham, em virtude do horário de 

término do expediente ou até mesmo do cansaço provocado pelo dia de trabalho; é possível que 

estudantes não cheguem ao início da aula. Também podemos incluir àqueles que são residentes 

em outras cidades e dependem de meios de transporte coletivo e do trânsito para se 

locomoverem às aulas. 

Na verdade, apesar de considerar importante que o estudante esteja presente em sala 

de aula desde o início das atividades, pensamos em outras ações que também podem ser ativas 

para o tempo de dedicação ao estudo por parte do acadêmico. Nesse sentido, a participação 

efetiva nas atividades em sala de aula, a frequência à biblioteca e a releitura dos conteúdos em 

casa, acreditamos ser ações que podem favorecer mais ao estudante no hábito de seu estudo.  

Em respeito a frequentar à biblioteca, 39% afirmaram que fazem uso do espaço e 49% 

disseram, às vezes. Isso não significa dizer que os estudantes não procuram por outras fontes 

de estudo, como a utilização da internet em suas casas para acessarem produtos acadêmicos. 

Valente (2002) afirmou que há distintas maneiras de o aluno obter acesso ao conhecimento, 

porém, é necessário que efetivamente faça uso dos meios disponíveis, tais como: jornais, 

revistas e internet entre outros. 

 
51 Por aluno ideal estamos nos referindo àquele discente que frequentemente realiza todas ou a maior parte das 
ações dispostas na tabela. 
52 Horário de aulas dos cursos pesquisados é das 19h às 22h30min. 
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No que diz respeito à realização das atividades extraclasse, os dados informaram que 

a maioria dos entrevistados (54% frequentemente + 44% às vezes) se envolve com as propostas 

de ensino para além do horário em sala de aula.  

É interessante que os respondentes afirmaram realizar atividades extraclasse, porém, 

em outro item desse questionamento, “Você lê novamente em casa o conteúdo”, a maioria 

respondeu que “às vezes” (61%). “Estudar aos fins de semana”, 32% disseram que sim, situação 

muito semelhante quando a questão envolve a realização de estudos em grupo com colegas 

(32%).  

A partir da Tabela 2, foi possível compreendermos que os respondentes às vezes leem 

novamente o conteúdo (61%), compram livros (63%), estudam nos fins de semana (63%), 

consultam dicionários (51%) e realizam estudos em grupos (49%). Em relação à frequência são 

assíduos (63%), pontuais (73%), fazem atividades extraclasse (54%) e realizam as atividades 

propostas (78%). Neves et al. (2004) ressaltam que, a variedade de textos e atividades em sala 

de aula objetivam favorecer o aluno a aplicá-los em diferentes esferas sociais.  

Deste modo, entendemos que, se o aluno adquirir por hábito a releitura de textos, por 

exemplo, poderá favorecê-lo a melhorar sua qualidade de leitura, na ampliação de 

conhecimento e, possivelmente, na produção de novos saberes.  

Alguns resultados encontrados são preocupantes, como a pouca procura pela 

biblioteca, uma vez que este é um dos locais onde é possível encontrar textos acadêmicos. 

Ressaltamos isso, não no sentido de o aluno buscar informações apenas no âmbito da 

universidade, mas acreditamos que a consulta às obras de referências pode contribuir para ele 

adquirir conhecimento, sem desconsiderar outros meios de busca de saberes, como bibliotecas 

virtuais, mas, como na questão não foi especificado o tipo de biblioteca, abrangemos ambas.  

Um dado que chamou a atenção foi de que somente “às vezes” ou “nunca”, os 

respondentes compram ou baixam livros (10%) para complementação dos estudos. Um número 

muito baixo dos alunos faz isso frequentemente. Ainda que a internet contenha uma quantidade 

infindável de materiais para estudo.  

Conforme colocado por Schopenhauer (2009), não basta comprar livros, sem, contudo, 

dispensar tempo para lê-los. Por isso, é importante que o aluno também saiba administrar seu 

tempo. 

Na sequência, apresentamos uma tabela para compreendermos o período temporal 

dedicado pelos respondentes para algumas tarefas propostas. A Tabela 3 a seguir contém 10 

(dez) eixos. Para cada um, o respondente escolheu uma única alternativa.  
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Tabela 3 - Tempo gasto por tarefas 

Durante a semana, quantas horas 
você utiliza diariamente na realização 

das seguintes tarefas: 
 

Nenhuma 
(%) 

Até 2 
horas 

diárias 
(%) 

De 2 a 
4 horas 
diárias 

(%) 

De 5 a 6 
horas 

diárias 
(%) 

Mais 
de 6 

horas 
diárias 

(%)  
Assistir à televisão (jornais e programas 
informativos) 

37 50 2 11 --- 

Assistir à televisão (séries, novelas, 
desenhos) 

46 38 12 2 2 

Trabalhar 15 7 12 15 51 

Fazer tarefas domésticas em casa 22 46 20 5 7 

Estudar ou fazer lição de casa 2 68 22 5 3 

Passear e/ou conversar com amigos 34 59 7 - - 

Internet (usos escolares/ou emprego) 3 51 27 12 7 

Em redes de relacionamento como: 
WhatsApp, Facebook, Twitter, 
Messenger 

10 34 27 7 22 

Jogos / videogames 78 5 7 10 --- 

Ler 27 59 7 7 --- 
Fonte: Autoria própria de acordo com o questionário I. 

 

Metade dos respondentes (50%) afirmou que não gasta mais do que 2 (duas) horas 

diariamente com a televisão, assistindo a programas informativos. Desta forma, é possível 

presumir que a TV não é a principal, mas faz parte de fonte de informação para eles. Talvez, 

em virtude do tempo gasto em seus empregos e atividades diversas, já que 51% disseram que 

ficam mais de 6 (seis) horas diárias no trabalho.  

Interessante a informação obtida de que 68% dispensam “até” 2 horas diariamente para 

seus estudos, contudo esse horário pode variar, não significando que essa porcentagem 

estabelece duas horas de estudos, ou seja, alguns podem alcançar as duas horas e outros, alguns 

minutos.  

Apesar de metade dos respondentes (51%) ter apontado que utiliza cerca de 2 horas 

diárias para utilizar a internet com o uso escolar, na Tabela 3, quase a totalidade afirmou que 

“nunca” (27%) ou “às vezes” (63%) baixa livros ou artigos para complementar seus estudos. 

Ao comparar os dados, parece existir uma disparidade nas informações: os estudantes podem 

utilizar para os estudos, plataformas ou sites que não sejam necessários baixar obras, e obter 

informações mais sucintas e que possam ser encontradas de forma mais rápidas.  

No entanto, seguimos o conselho de Gasque (2010), que diz ser necessário o aprendiz 

se envolver com a informação e utilizar distintos canais para aplicar seu conhecimento. Dessa 
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maneira, a falta de hábito dos participantes da pesquisa em usar a internet para fins de estudos 

pode ser, em parte, ao fato de ser esse o primeiro semestre da maioria deles, e 

consequentemente, cremos que esse possa ser um hábito que será adquirido ou aprimorado ao 

longo do curso por meio do incentivo dos docentes e até mesmo da necessidade em concluir e 

pesquisar algumas tarefas acadêmicas. 

A utilização do tempo para o uso de aplicativos, tais como whatsapp, facebook 

representou a maior parte do tempo gasto no dia, muitos responderam que gastam até 6 (seis) 

horas diárias. Em relação à leitura53, 59% afirmaram ficar até 2 horas diariamente lendo, 

inclusive, voltando aos dados apresentados pelo site do Jornal Estadão (2016, s/p), o hábito da 

leitura ficou abaixo do uso da televisão e das redes sociais.  

Nesse sentido, apresentamos a seguir uma tabela contendo dados numéricos sobre 

como os respondentes lidam com tarefas voltadas à leitura e à escrita. A Tabela 4 contém 18 

(dezoito) eixos, para cada um, o respondente escolheu uma única alternativa: 

 
Tabela 4- Tarefas sobre leitura e escrita 

Marque as afirmações de acordo com sua opinião 
em relação à leitura e escrita: 

 
DT(%) 

D 
(%) 

C(%) CT (%) 
NS 
(%) 

Leio somente quando necessário 20 46 29 5 --- 

Gosto de ler gêneros variados 2 10 71 12 5 

Acho difícil ler um livro completo 19 39 23 14 5 

Leio diferentes livros, mas parcialmente, somente os 
capítulos que considero mais interessantes 

22 44 29 3 2 

Não tenho tempo para ler 20 41 24 10 5 

Leio todos os livros indicados pelos professores 12 34 44 7 3 

Leio mais de um livro por mês 19 49 15 12 5 

Os professores me estimulam a ler 5 22 59 12 2 

Família e amigos me estimulam a ler 27 29 39 0 5 

Gosto de escrever somente quando o assunto me atrai --- 29 49 20 2 

Pratico a escrita de texto até quando não é uma 
atividade extraclasse 

27 36 22 10 5 

Pratico produções textuais de propostas disponíveis na 
internet  

27 46 15 7 5 

Após ler um texto ou livro produzo resumos/síntese 
sobre o que entendi 

29 47 12 7 5 

Sempre que realizo leituras, faço marcações/anotações 10 24 49 10 7 

Gosto de escrever textos científicos que façam com 
que eu aprenda ao pesquisar sobre o assunto 

19 32 22 17 10 

 
53 Sem especificação do gênero literário ou acadêmico de leitura.  
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Quando escrevo, pesquiso sinônimos de palavras para 
tornar o texto mais formal e evitar redundâncias 

--- 24 37 37 2 

Já fiz cursos de redação (incluindo cursinhos pré-
vestibulares) 

34 32 17 15 2 

Não sou criativo para escrever textos muito longos 17 32 22 27 2 

Legenda: discordo totalmente (DT)/ discordo (D)/ concordo (C)/ concordo totalmente (CT)/ não sei (NS). 
Fonte: Autoria própria (Questionário I). 

 
 

A maioria dos respondentes (66%54) afirmou que leem não apenas quando necessário, 

ou seja, leem por prazer e por estudo. Esse é um ponto relevante a se ressaltar, mas, isso não os 

torna leitores ou escritores assíduos, já que 66%54 não leem diferentes tipos de livros/obras e 

63%54 não praticam a produção escrita fora das atividades escolares ou somente quando é 

necessário, como atividade extraclasse e, 51%54 não leem todas as obras indicadas pelo 

professor. No entanto, 83% disseram que gostam de ler gêneros variados, dado importante a se 

considerar.  

A respeito dos gêneros, Dolz e Schneuwly (2011, p. 75) mencionam que  

 
[p]ara definir um gênero como suporte de uma atividade de linguagem três 
dimensões parecem essenciais: 1) os conteúdos e os conhecimentos que se 
tornam dizíveis por meio dele; 2) os elementos das estruturas comunicativas 
e semióticas partilhadas pelos textos reconhecidos como pertencentes ao 
gênero; 3) as configurações específicas de unidades de linguagem, traços, 
principalmente, da posição enunciativa do enunciador e dos conjuntos 
particulares de sequências textuais e de tipos discursivos que formam sua 
estrutura [...].  

 

Mais da metade dos respondentes (58%) não identificam dificuldade ao ler um livro 

completo, mas não ignoram a possibilidade de ser realizada a seleção de trechos de determinado 

livro para ser lido. Isso não significa que é um ponto negativo, pois a leitura pode ser seletiva, 

centrada apenas no conteúdo requerido pelo leitor. Em sua maioria, os respondentes possuem 

disponibilidade de tempo para ler, mas não significa que esse período é gasto com a leitura, já 

que na Tabela 4, foi possível verificar que as utilizações de redes sociais demandam maior 

atenção por parte dos participantes da pesquisa.  

Nervo e Ferreira (2015) dizem que uma das principais funções da educação no âmbito 

do ensino superior seja incentivar o aluno a adotar uma postura crítica e reflexiva, buscando a 

autonomia na produção do conhecimento. Talvez, o desenvolvimento dessa consciência ativa 

 
54 Somativa das opções DT (discordo totalmente) e D (discordo). 
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possa ter a influência do estímulo que os professores provocam nos alunos para que pratiquem 

o hábito da leitura.   

Os dados mostraram que 71% disseram que os professores estimulam a leitura. 

Provavelmente esse percentual tende a aumentar ao longo do curso superior no qual estão 

inseridos, principalmente porque, como Herbertz e Vitória (2013) ressaltam, a leitura precisa 

ser um hábito na vida dos acadêmicos. Ainda que para sua maioria (27% discordam totalmente 

sobre o incentivo e 29% discordam) seus familiares não os incentivem a ler.  

Outro dado relevante é que os respondentes destacaram gostar de escrever somente 

quando o assunto os atrai (69%). Vitória (2011) trouxe à reflexão que o exercício da escrita 

pode favorecer o aluno a compreender e a se adaptar às distintas formas culturais por intermédio 

do processo de escrever. Essa prática poderá permitir ao aluno conhecer a função social da 

escrita (MARQUESIN, BENEVIDES, BAPTISTA, 2011). Contudo, quando o assunto é a 

escrita de textos científicos, pouco mais da metade afirmou que não gosta (51%), mas, 

possivelmente, isso se deu pela inexperiência com o gênero. Prova disso é que no tópico 3.3.2 

conseguimos extrair várias potencialidades que os alunos adquiriram após a aplicação da 

pesquisa, o que também foi perceptível nas análises das  narrativas reflexivas desses discentes 

e da evolução durante as produções dos artigos.  

Volpato (2014) explica que o pesquisador deve cuidar para que a pesquisa seja 

realizada da maneira correta e, além disso, a redação precisa ser atrativa. Ele afirma que, na 

escrita do texto científico, a redação precisa apresentar os dados de maneira crítica, os quais 

necessitam sustentar a conclusão. A maioria afirmou que nunca fez cursos de redação (66%), 

além de não praticar produções textuais com propostas de atividade disponíveis na internet 

(73%).  

Após identificar em termos quantitativos como os respondentes lidam com as tarefas 

de leitura e escrita, prosseguimos apresentando a Tabela 5 a seguir, contendo dados numéricos 

em relação à expectativa que os alunos tinham do aprendizado da produção textual científica. 

Foi realizado esse questionamento antes de o discente iniciar a produção do artigo científico 

por isso, usamos o termo “expectativa”.  

A tabela contém 05 (cinco) eixos, para cada um e como anteriormente, o respondente 

deveria escolher uma única alternativa: 
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Tabela 5 - Expectativa em relação ao aprendizado de produção textual científica 

Expectativa em relação ao aprendizado de produção textual 
científica 

1 2 3 4 5 6 

Esforço-me para produzir bons textos conciliando trabalho com os 
deveres acadêmicos. 

--- 2 24 34 38 2 

Tenho altas expectativas para concluir o trabalho de produção do artigo. 2 --- 
7 29 

60 2 

Me atento a todas as atividades e estruturas ensinadas (sobre produções 
textuais). 

--- 2 
5 42 

49 2 

Não me interesso em realizar a produção, e sim em concluir a disciplina. 
45 

14 17 12 
12 

- 

Fiquei curioso (a) para realizar uma publicação científica, por isso 
pretendo concluir todas as etapas da produção. 

2 7 12 22 55 2 

Legenda: 1 – discordo totalmente; 2 – discordo parcialmente; 3 -  neutro55; 4 – concordo parcialmente; 5-  
concordo totalmente;  6 – não se aplica. 

Fonte: Autoria própria, segundo o questionário I. 
 

Um número superior à metade dos respondentes afirmou que se esforça para produzir 

bons textos, ainda que tenham que conciliar a atividade acadêmica com outras ações do dia a 

dia (72%, união das opções 4 e 5). Santos, Mendonça e Cavalcante (2006, p. 12) afirmam que 

“[a] aprendizagem da escrita não é algo que se dá de modo espontâneo, mas se constrói por 

meio de uma intervenção didática sistemática e planejada [...]”. Assim, é relevante que o aluno 

tenha acesso a um planejamento adequado para compreender o procedimento da escrita 

acadêmica, assumindo uma postura crítica na construção dos sentidos (BATISTA-SANTOS, 

2018).   

Nas palavras de Hamilton (2010), existem variadas formas de letramento. Portanto, é 

preciso entender “quem”, “como”, “o que” e “onde” está ocorrendo o letramento. Desta forma, 

é necessário que o aluno tenha a consciência para qual público está escrevendo seu texto. Além 

disso, muitos participantes manifestaram vontade de concluir o trabalho de produção do artigo 

científico proposto (89%56), dando a devida atenção às atividades e estruturas ensinadas 

(91%56). 

 Parece que a postura dos respondentes encontra coerência com o ambiente acadêmico, 

na medida em que, 59%57 não se interessam apenas em realizar a produção como conclusão da 

disciplina, mas como forma de aprendizado e 77%56 demonstram curiosidade em realizar uma 

publicação científica. 

 
55 Que avalia ou julga com imparcialidade segundo o dicionário online disponível em: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/neutro/. Acesso em: 09 de out. de 
2019 
56 União das opções 4 e 5 
57 União das opções  1e 2 
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O letramento informacional pode contribuir para o acadêmico aprimorar sua 

capacidade de pesquisar e resolver questões por intermédio do pensamento reflexivo, 

desviando-se de práticas como plágio e de escritos que apresentem somente uma síntese de 

conteúdos (GASQUE, 2011). Para essa postura, é favorável a utilização das informações com 

o intuito de ressignificá-las e aplicá-las na construção de novos conhecimentos.  

Na sequência, fazemos uma abordagem das dimensões discursiva, semântica e 

gramatical, utilizando trechos das produções textuais dos participantes para analisarmos os 

artigos científicos produzidos. 

 

3.2 Análise dos artigos científicos produzidos 

 

Durante as explicações, exemplificações dos conteúdos e processos de elaboração dos 

artigos, os textos produzidos foram analisados e corrigidos sob os critérios de análise 

estabelecidos por Costa Val et al. (2009), por meio das dimensões discursivas, semântica e 

gramatical, as quais foram abordadas especificamente nos tópicos posteriores em comparação 

com excertos de algumas versões das produções acadêmicas dos alunos. 

Nos tópicos anteriores enfatizamos os comentários dos alunos de forma aleatória para 

realizarmos a análise das respostas dos depoimentos dos participantes. Nos tópicos que 

apresentamos as análises das dimensões nos textos dos alunos, efetuamos uma segunda seleção 

aleatória de textos não seguindo a mesma ordem da primeira. 

Nos tópicos seguintes, não apresentamos todos os artigos produzidos pelos 

participantes na íntegra, na verdade, criamos categorias de análise a partir da taxonomia de 

Costa Val et al. (2009).  

Deste modo, ao invés de utilizarmos todos os artigos por completo, produzimos os 

quadros com as categorias e selecionamos dos 23 (vinte três participantes) textos 

representativos das dificuldades que mais ocorreram, na produção dos textos. Fizemos uma 

condensação geral da investigação para maior exposição e discussão de cada uma das 

dimensões.  

 

3.2.1 Dimensão discursiva 

Neste tópico abordamos sobre a dimensão discursiva, que envolve dois eixos: 

adequação ao tema e consistência argumentativa. Separamos trechos dos textos acadêmicos 

para analisar se contêm os elementos dessa dimensão. 
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Inicialmente, após realizarmos a análise qualitativa nos textos dos alunos, descobrimos 

que as produções estavam adequadas ao tema; por raras vezes, fugiram do assunto em uma frase 

ou parágrafo, mas, na maior parte do texto, houve adequação ao tema. Porém, quando 

relacionado ao item “consistência argumentativa”, vimos algumas deficiências, as quais podem 

ser originárias de vários fatores, dentre eles, a não habitualidade ao assunto e ao estilo de 

escrita/produção acadêmica e a ausência de leitura para fundamentar suas ideias. 

Enfatizamos que o trabalho de orientação professor/aluno pode contribuir para a 

construção de um texto considerado adequado ao gênero acadêmico. Nessa pesquisa, 

observamos que a versão inicial dos textos produzidos pelos acadêmicos, em geral, apresentava 

uma menor qualidade na redação quando em contraste com a versão final.  

Acreditamos que a oportunidade que tivemos ao longo do processo da escrita em 

conscientizarmos os participantes sobre as exigências do uso da língua escrita foi essencial para 

o desenvolvimento da turma.  

Observamos, a seguir, no Quadro 8, alguns trechos que foram destacados com algumas 

inconsistências argumentativas encontradas. Reforçamos que os excertos analisados não foram 

extraídos da versão final do artigo que os participantes produziram: 

 

 
 

ID58 
Trecho produzido pelo aluno – 1ª versão 
do texto 

Inconsistências encontradas 

Samara 

Tema: qualidade no atendimento. 
Trecho introdutório: Qualidade no 
atendimento é algo que sempre é 
questionado(1), porém quando o assunto é 
falado, a maior parte das vezes é criticado 
em decorrência das falhas na 
comunicação(2), tendo em vista que a  
insatisfação do cliente (3). É essencial para 
muitas empresas essa questão (4), por isso 
deveria ser mais abordada(5) 

1. Questionado por quem? 
2. Falado por quem? Em qual 
momento? Criticado por quem? Como 
sabe que é a maior parte das vezes? 
Quais são essas falhas de comunicação, 
por que ocorrem? Como resolver? 
3. Alguns podem estar satisfeitos. A 
ideia encontra-se incompleta 
4. Qual questão? 
5 Por quê? Não houve o tratamento 
maior dessa situação. 

Melissa 

Tema: microempreendedor individual. 
Trecho introdutório: sabem (1)que o Brasil 
tem um alto índice de desemprego (2), 
havendo vários trabalhadores autônomos 
que estão de modo irregular (3) [...] Para 
extrair (4) esses brasileiros que estão de 
modo irregular, o governo gerou(5). o 
microempreendedor individual 

1. Quem sabe? 
2. Qual a pesquisa quantitativa que 
comprove os índices? 
3. Citação que comprove? 
4. Extrair de onde? Como? 
5. Foi esse o motivo de ter gerado ou 
existem outros? 

 

 
58 Identificação do acadêmico. 

Quadro 8 - Excertos dos textos dos alunos com análise de acordo com a 
dimensão discursiva 

continua 
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ID59 
Trecho produzido pelo aluno – 1ª versão 
do texto 

Inconsistências encontradas 

Beatriz 

Tema: a matemática na educação infantil 
Trecho da fundamentação teórica: 
O Ensino e aprendizagem da matemática, 
continua sendo um sistema tradicional (1), 
que valoriza a memorização da matéria (2). 
Assim a educação vem sempre passando por 
muitos desafios(3) e muitas dessas vezes 
colocam o ensino em risco (4). A sociedade 
é afetada por um sistema de ensino que não 
corresponde à realidade (5). 

 

1 O sistema tradicional está em todas as 
instituições de ensino? 
2.Não podemos generalizar 
informações, pode haver unidades de 
ensino que não priorizam a 
memorização 
3.Quais desafios? 
4.Quais tipos de riscos? 
5.Por que não corresponde à sociedade?  
Precisa fundamentar a ideia. 
Os argumentos até agora foram 
fundamentados pelo conhecimento 
empírico. 

Natan 

Tema: tecnologia na educação 
Trecho da fundamentação teórica: 
De acordo com Falzetta, desde que a 
sociedade começou a ter aplicações de 
tecnologias, ela sofreu uma grande 
alteração em pouquíssimo tempo (1). 
Mesmo com as tecnologias em sala de aula, 
o aluno e professor ainda deverão ter uma 
relação de educador e estudante, sem ser 
alterada pelas tais (2). 
Convivência é basicamente possuir uma 
convivência com algo, ou, ser próximo e 
viver com algo (3). 

1. Sem exemplos para fundamentar os 
argumentos 
2. Como seria essa alteração?  
3. Trecho sem muita ligação com o 
assunto anterior 
Obs. Não contém ano de referência na 
citação. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de excertos dos artigos dos acadêmicos. 

  

A respeito da (in)consistência de argumentos e da relação entre texto e tema, 

utilizamos trechos de textos escritos por participantes para nossa análise. Na sequência, 

expomos os trechos para ilustrar, referente à dimensão discursiva, não nos apontando nesse 

momento para análise gramatical. 

 
[02] Samara - Administração: 

qualidade no atendimento é algo que sempre é questionado60 (1).  
(trecho do artigo) 

 
A participante traz uma lacuna em seu texto em se tratando do destinatário da 

mensagem. A qualidade é questionada por quem? A falta de menção ao interlocutor demonstra 

que o sujeito-autor dos questionamentos é indeterminado. Também se nota que o uso do 

 
59 Identificação do acadêmico. 
60  Os trechos em destaques foram nós que grifamos.  

Quadro 8 - Excertos dos textos dos alunos com análise de acordo com a 
dimensão discursiva 

conclusão 
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advérbio de frequência “sempre” pode induzir a compreensão que o atendimento não possui 

qualidade. E também, nota-se que, não há dados quantitativos que permitam essa afirmação.  

 
[03] Samara - Administração: 

porém quando o assunto é falado a maior parte das vezes é criticado em 
decorrência das falhas na comunicação (2). 
(trecho do artigo) 

 
Novamente, o texto apresenta falta de clareza em quem seria o agente da comunicação. 

O assunto seria falado por quem? Outra generalização é afirmar que “a maior parte das vezes”, 

com exposição de ideias baseadas no senso comum. A participante não apresenta dados 

quantitativos que possam servir para comprovar que a “maior parte” daqueles que manifestam 

suas opiniões sobre o assunto entendem que o maior problema na qualidade do atendimento é 

a falha na comunicação. 

Outro ponto a ser observado é, o que a autora entende por falha na comunicação? 

Poderia ser a omissão no repasse da informação? Rispidez no atendimento? Informação 

incompleta? Essas são perguntas passíveis de serem realizadas pelo leitor, e sugere-se que nesse 

trecho sejam acrescentadas quais seriam essas falhas. 

É possível percebermos até aqui que a escrita demanda maior clareza nas informações 

colocadas textualmente. Diferentemente da oralidade, o ato de escrever não “possui gestos, 

expressões faciais ou entonação que possam favorecer a comunicação” (COSTA VAL et al., 

2009, p.125).  

 

 [04] Samara - Administração: 

tendo em vista a insatisfação do cliente é essencial para muitas empresas, 
essa questão deveria ser mais abordada.    
(trecho do artigo) 

 
 

A inconsistência pode ser observada na generalização em que Samara acredita que 

todos os clientes estão insatisfeitos. Nesse caso, não seria possível haver exceção? Noutro 

ponto, o termo “questão” não deixa claro se se trata de uma pergunta, um problema existente 

ou um assunto, ou seja, há mais de uma possibilidade de interpretação podendo resultar e dúvida 

ao leitor, também seria apropriada a inserção do conectivo “que” antes do trecho “essa questão” 

para que haja maior coerência no excerto. 
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 Até aqui, no trecho selecionado, conseguimos observar fragilidades na 

consistência argumentativa do texto escrito. Na sequência, faremos a análise da redação de 

Melissa - Administração. 

 

 [05] Melissa – Administração: 

sabem que o Brasil tem um alto índice de desemprego.    
(trecho do artigo) 

 

Semelhante ao estilo textual de Samara, a mensagem não apresenta quem é o autor da 

ação, por isso, questionamos: quem sabe?.  E complementamos que ao afirmar que existe um 

alto índice de desemprego é importante apresentar números estatísticos que comprovem isso. 

Para corroborar com essa opinião, sugerimos uma pesquisa no portal do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para complementação das informações. 

Na sequência, faremos a análise do texto de Beatriz. A participante escreve sobre o 

tema a matemática na educação infantil. 

  

[06] George - Matemática: 

o Ensino e aprendizagem da matemática, continua sendo um sistema 
tradicional, que valoriza a memorização da matéria. Assim a educação vem 
sempre passando por muitos desafios e muitas dessas vezes colocam o ensino 
em risco. A sociedade é afetada por um sistema de ensino que não 
corresponde à realidade.  
(trecho do artigo) 

 

No que tange à consistência argumentativa, George inicia o trecho afirmando que a 

matemática é ensinada e aprendida pelo sistema tradicional. Um possível questionamento a ser 

feito é se este sistema valoriza apenas a memorização dos conteúdos escolares. Nota-se uma 

generalização ao expor que esse é o método utilizado pelas unidades escolares para ensinar 

matemática, pois é possível existir escolas que não priorizam a memorização dos conteúdos.  

Também, George escreve que a educação passa por desafios, mas, não cita sobre quais 

se refere. Poderiam ser desafios econômicos? Qualidade do ensino? Estrutura predial? Distintas 

metodologias? Complementa que esses desafios geram riscos à educação. Quais seriam esses 

riscos? Portanto, percebe-se que o texto apresenta lacunas para que o leitor possa compreender 

melhor a temática abordada. 

É válido reforçar que o escritor não está presente enquanto ocorre a leitura por um 

receptor, não sendo possível verificar sobre as reações do escritor, que no uso da oralidade, 
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poderia suprir as lacunas encontradas em seu texto, contudo, na escrita isso não é possível 

(COSTA VAL et al., 2009). 

Por fim, quando George diz que a sociedade é afetada por um sistema de ensino que 

não corresponde à realidade, seria importante expor por qual razão a sociedade não é 

correspondida. É relevante que a ideia esteja fundamentada com argumentos consistentes. 

 Na sequência, faremos a análise de um trecho da redação de Natan. O participante 

escreve sobre o tema tecnologia na educação. Natan textualiza que  

 

[07] Natan – Matemática: 

de acordo com Falzetta, desde que a sociedade começou a ter aplicações de 
tecnologias, ela sofreu uma grande alteração em pouquíssimo tempo. Mesmo 
com as tecnologias em sala de aula, o aluno e professor ainda deverão ter uma 
relação de educador e estudante, sem ser alterada pelas tais. Convivência é 
basicamente possuir uma convivência com algo, ou, ser próximo e viver com 
algo.  
(trecho do artigo) 

 
 

Natan utiliza a citação, porém, não se posiciona acerca do conteúdo, nos causa até 

mesmo dúvidas se a citação é direta ou indireta. O escritor poderia ter complementado o texto 

da autoria citada, explicando, por exemplo, como seria essa alteração da sociedade, pois assim, 

não restringe o leitor a apenas ideias ou trechos ditos por outro autor.  

Seria interessante que Natan fizesse uma releitura da citação utilizada para 

complementá-la ou adequá-la ao contexto, pois como Costa Val et al. (2009) explicam, o leitor 

busca localizar no texto argumentos capazes de convencê-lo que as informações contidas são 

pertinentes e claras.  

Neste tópico, discutimos a dimensão discursiva a partir de trechos de textos produzidos 

pelos participantes. Utilizamos os critérios de adequação ao tema e a consistência 

argumentativa para analisarmos a escrita dos artigos.  

Na análise qualitativa dos excertos, identificamos problemas na escrita, tais como: 

dificuldade na escrita acadêmica, por vezes, se assemelhando mais a um texto 

dissertativo/expositivo do que científico, com opiniões baseadas no senso comum e/ou opiniões 

pessoais do escritor ou com ideias confusas com omissão de sujeito ao invés de fundamentadas 

com teóricos.  

No entanto, essa foi a primeira versão desses textos e consideramos interessante 

apresentá-los aqui porque assim, pudemos notar algumas dificuldades na dimensão discursiva 

que os discentes apresentaram. Trechos antes considerados pelos participantes como completos.  
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Em relação a essas dificuldades e sobre não deixar lacunas de dúvidas ao leitor, foram 

trabalhadas atividades com os discentes ao longo da pesquisa para que aprimorassem seus 

textos e compreendessem “onde”, “o quê” e “como” melhorar. Dificuldades que foram 

minimizadas e outras sanadas e principalmente com a prática da autoleitura (o próprio autor ler 

criticamente seu texto) e a refacção dos textos. 

Na sequência, faremos a abordagem semântica dos textos produzidos pelos 

acadêmicos participantes da pesquisa. 

 
3.2.2 Dimensão semântica 

Na dimensão semântica, analisamos os seguintes aspectos nos textos dos participantes, 

relação: 1) título-texto (o título revela ao leitor o tema do texto); 2) continuidade (manutenção 

da continuidade da ideia central por todo o texto); 3) progressão (O desenvolvimento que faz o 

texto fluir, traz a novidade que faz o texto ir à frente); 4) articulação (da inter-relação dos 

elementos textuais entre si e com todo o texto) segundo a perspectiva de Costa Val et al.  (2009).  

No primeiro item da dimensão anterior relatamos que todos os trabalhos possuíram 

adequação ao tema proposto, e no primeiro elemento da dimensão semântica também 

observamos o tópico de relação “título-texto”.  

Ao ler os artigos todos possuíam títulos relacionados ao seu tema, o que realizamos 

foram adequações, alteramos palavras e substituímos por outras mais adequadas ou sinônimas 

que enriquecessem e instigassem o leitor, diminuímos ou aumentamos o número de palavras 

para que se tornassem mais específico ao texto e menos generalizado. Assim, devido as 

orientações no decorrer da pesquisa os títulos foram finalizados ao longo do desenvolvimento 

do trabalho, e por isso, eles sofreram adequações e melhorias, sem sair do foco do tema principal 

escolhido por cada acadêmico.  

Então, ao concluir a pesquisa, todos os textos possuíam relação título-texto adequados 

à sua temática. Como Costa Val et al. (2009, p.105) apresenta “a rigor, a ‘relação título-texto’, 

uma das funções do título, em alguns gêneros escritos, é dar a conhecer ao leitor qual é o tema 

do texto”. No quadro a seguir (Quadro 9) apresentamos exemplos da relação título e tema de 

alguns participantes. 
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Quadro 9 - temas dos trabalhos concluídos 

Fonte: autoria própria. 

 

No quadro anterior apresentamos um exemplo de relação de título e tema de alguns dos 

artigos produzidos pelos participantes. Identificamos os participantes somente com os nomes 

de seus cursos, pois assim manteríamos maior sigilo em relação aos seus trabalhos. Citamos 10 

(dez) dos 23 (vinte e três) trabalhos concluídos. 

No segundo item da dimensão semântica analisamos todos os textos e verificamos que 

inicialmente, houve dificuldades por parte dos participantes em manter a “continuidade” do 

texto. Como Luan argumentou: 

 

[08] Luan – Administração: 

nunca tinha feito nada parecido e [...considerei que] seria impossível [...] 
escrever muitas páginas de um mesmo assunto com uma linguagem formal.  
(Narrativa) 

 

No entanto, muitos participantes consideraram difícil desenvolver a continuidade do 

texto ao longo do desenvolvimento do artigo. Por esse prisma, Marcuschi (2008) argumenta 

que um texto com continuidade significa a presença de coerência nas ideias e a própria conexão 

dos tópicos discursivos a partir da utilização de articuladores textuais.  

Selecionamos alguns excertos dos textos dos alunos apresentando algumas 

dificuldades que interferem em sua continuidade: 

 

ID Título Tema  
1 - Adm Gestão de micro franquias no Brasil e seus 

principais desafios 
Franquias no Brasil: desafios e 
oportunidades.  

2 - Adm Responsabilidade social empresarial: os 
impactos causados pelas empresas na 
comunidade e no meio ambiente. 

As empresas e sua responsabilidade 
social com o meio ambiente. 

3 - Adm Microempreendedor individual Microempreendedorismo 
4 - Adm A inserção do jovem no mercado de trabalho O jovem empreendedor e o mercado 

de trabalho. 
5 - Adm A participação da mulher mercado de trabalho  Mulheres e o mercado de trabalho  
6 - Mat Tecnologia na educação matemática Tecnologia na educação 
7 - Mat Ensinando geometria através da arquitetura 

egípcia 
O ensino da geometria 

8 - Mat A tecnologia auxiliando no aprendizado Tecnologia na educação 
9 - Mat A dificuldade do aluno em interpretar a 

linguagem matemática 
O ensino da matemática na sala de 
aula. 

10 - Mat A matemática na educação infantil  O ensino da matemática na sala de 
aula. 
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[09] Joana – Administração: 

ainda que existem inúmeros trabalhos de investigações relacionados à 
satisfação dos clientes, é certo que de algum modo há dificuldade em absorver 
esta noção. Mesmo que, encontram-se inúmeros trabalhos de investigação 
centrados e desenvolvidos em torno desse tema [...].    
(trecho do artigo) 

  

Inicialmente destacamos que a escrita contém redundância e isso pode ser verificado 

nos trechos “ainda que existem inúmeros trabalhos de investigações” e “encontram-se inúmeros 

trabalhos de investigação”.  E também, verificamos que não há dados apresentados que 

comprovem essa argumentação. 

Também observamos na leitura do texto que há informações incompletas. As lacunas 

existentes podem dificultar a compreensão do leitor. Oliveira, Craveiro, Sobrinho (2013) 

explicam que o escritor ao utilizar o discurso argumentativo tem a intenção de influenciar o 

leitor. Para tanto, é necessário que o ponto de vista presente no texto esteja logicamente 

organizado.  No trecho “há dificuldade”, nos questionamos a qual(is) obstáculo(s) refere e por 

que existe dificuldade em satisfazer clientes?  

Na sequência, na análise da redação de Marcela a participante escreve sobre o tema 

responsabilidade social empresarial/meio ambiente, contextualizando sobre: 

 
[10] Marcela – Administração: 
 
primeiramente, é necessário compreender o surgimento do termo 
Responsabilidade Social Empresarial – RSE. Como afirma Chaves (2014, s/p) 
“Que deu-se início, a partir dos novos processos manufatureiros durante a 
Revolução Industrial, caracterizada pelo advento de novas industrias no 
mundo”. Estas por sua vez, liberam gases poluentes no ar, usam de maneira 
equivocada os recursos naturais e descartam dejetos em lugares 
indevidos, cujo não são tratados ou reciclados de maneira correta, e que 
poderiam ser reutilizados para outros propósitos [...].  
(trecho do artigo) 

 

No trecho acima, apontamos a falta de complementação de ideia anterior. Marcela 

utiliza uma citação sobre o conteúdo de processos manufatureiros na Revolução Industrial, e 

em seguida, seu comentário é que empresas poluem o meio ambiente. Ainda que a proposta 

seja abordar a questão da responsabilidade social no meio ambiente, a citação não oferece 

subsídios para discutir a utilização de recursos materiais na produção industrial.  No trecho 

também percebemos alguns erros de gramaticais como o uso inapropriado dos termos “estas” e 

“cujos” (referente a dificuldades na dimensão gramatical/formal). 



116 

 

Ainda no trecho “estas por sua vez”. O pronome demonstrativo utilizado tem como 

termo referente “empresas”. Trata-se de uma afirmação generalista, em virtude de não ter 

disponibilizado no texto dados que comprovassem se todas ou algumas empresas emitem 

agentes poluentes no meio ambiente.  

Na sequência, faremos a análise da redação de Luiza. A participante escreve sobre o 

tema jovem e o mercado de trabalho. Luiza textualiza que: 

 

[11] Luiza – Administração: 
 
os jovens visam o emprego como uma nova fase da vida alcançada, já se 
sentem adultos, porque terão sua vida financeira praticamente independente, 
esses jovens querem ingressar no mercado de trabalho imediato, pois é 
através do trabalho que conseguem suprir suas vontades. Não só os 
adolescentes, mas também os adultos se atraem por coisas boas e caras, 
como celulares, roupas, calçados.  
(trecho do artigo) 

 

No trecho “os jovens visam o emprego”, não há dados estatísticos que dão 

confiabilidade nessa afirmação. Primeiro, qual o recorte etário de jovens que a autora se refere? 

Segundo, qual a base que a autora utiliza para dizer que os jovens visam o emprego? No Brasil 

temos jovens de diversas classes sociais (alta, média, baixa), assim, há necessidade de todos, 

independente, da condição econômica, em visar o emprego? Em outras palavras, um jovem de 

classe alta teria o mesmo interesse/necessidade que um jovem ao nível baixo em buscar 

emprego?  

No trecho “já se sentem adultos”, a autora afirma que os jovens se sentem adultos por 

possuírem emprego, sem confirmação científica na afirmação. E questionamos: o que seria se 

sentir adulto? Todos os jovens sentem-se adultos ao terem um emprego? 

No trecho “através do trabalho que conseguem suprir suas vontades”, quais seriam 

essas vontades? Então, o jovem, ao estar empregado, pensa apenas em suprir suas vontades? 

Qual a amplitude da palavra “vontade” nesse contexto? Vontade no sentido de comprar bens 

materiais ou no sentido de ajudar seus pais nas despesas domésticas?  

No excerto “também os adultos se atraem por coisas boas e caras”, questiona-se: qual 

o conceito de coisas boas? E qual o valor considerado caro para a autora? Não houve 

embasamento teórico para explicar essa informação, pois algo pode ser considerado de baixo 

valor aquisitivo para uma pessoa de classe alta, mas esse mesmo bem pode ser considerado de 

valor alto para uma pessoa de classe social e financeira baixa. Então o conceito de “caro” é 

variável.   
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Nos trechos recortados do texto de Luiza, conseguimos perceber deficiência na 

coerência textual. A falta de conceitos de termos que a autora utilizou, tais como “jovens, 

mercado de trabalho imediato, coisas boas, se sentir adultos”, apresenta lacunas que causam 

dificuldades na compreensão da leitura pelo leitor.  Por isso é preciso se atentar quanto à 

coerência, a qual dá sentido ao texto, permitindo-o que as ideias postas estejam conectadas nos 

tópicos discursivos propostos (MARCUSCHI, 2008). 

Na sequência, faremos a análise da redação de Jean. O participante escreve sobre os 

obstáculos que os alunos encontram durante o aprendizado de matemática. Jean textualiza que: 

 
[12] Jean – Matemática: 

logo, o cérebro de cada um cria um tipo de barreira psicológica impedindo 
que a matemática seja uma disciplina “normal”, como história, geografia 
e ciências, fazendo com que o aprendiz não consiga desenvolver a capacidade 
de aprender facilmente e passa a não gostar de nada que envolva números. Até 
nos planejamentos do seu futuro, ele poderá procurar uma área na faculdade 
que não possua cálculos. Nas escolas, em muitos casos, os lecionadores da 
matemática são vistos como [...] os mais rigorosos [...], dentre outros 
adjetivos descritos por alguns alunos. 
(trecho do artigo) 

 
 

Primeiramente, salientamos que o trecho selecionado apresenta maior rigor empírico 

do que científico devido ao fato de apresentar mais fragmentos de conhecimento de mundo do 

que conhecimentos comprovados cientificamente. 

No trecho “barreira psicológica impedindo que a matemática seja uma disciplina 

normal, como história, geografia e ciências”, acreditamos que o autor quis dizer que alunos com 

dificuldade em entender os conteúdos matemáticos desenvolvem um bloqueio emocional 

fazendo com que estes discentes sejam incapazes de se motivarem para a aprendizagem da 

matemática.  

Em parte, concordamos que o aluno ao não entender as atividades propostas poderá se 

sentir desmotivado para a continuidade nos estudos naquela área e ao afirmar que é criada uma 

barreira psicológica, é preciso fundamentar com estudos científicos que comprovem isso. 

Também, ao citar que a matemática possa não ser vista como uma disciplina “normal”, ignora-

se o fato que há alunos que possuem facilidade com disciplinas do campo das exatas e 

dificuldades com a área de humanas. Acreditamos, ainda, que o aluno ter dificuldade em uma 

determinada disciplina escolar não configura que ela seja normal ou anormal.  

No trecho “os lecionadores da matemática são vistos como os mais rigorosos”, esses 

lecionadores seriam os professores? E eles são vistos por quem? O verbo “ver” é o mais 
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adequado na mensagem?  Ou remete a “considerar” ou a “assistir a aula” e por isso, chegam à 

conclusão que são rigorosos. Além disso, não podemos afirmar isso sem, contudo, apresentar 

um dado científico que possa colaborar para essa constatação. 

Estamos destacando diversos pontos para questionarmos a consistência lógica do texto 

em análise. O escritor precisa dominar a argumentação, apresentando informações de forma 

consistente, e sendo muito claro em sua explicação, a fim de que o leitor possa interpretar 

corretamente a mensagem (KÖCHE, BOFF e MARINELLO, 2014). 

Na sequência, faremos a análise da redação de Beatriz. A participante escreve sobre a 

matemática na educação infantil. Beatriz textualiza que: 

 
[13] Beatriz – Matemática: 

as escolas e os professores precisam sempre inovar em relação aos métodos 
e reavaliar suas concepções em relação ao ensino. “Uma proposta de 
trabalho de matemática para a escola infantil deve encorajar a exploração de 
uma grande variedade de ideias matemáticas relativas a números, medidas, 
geometria e noções rudimentares de estatísticas, de forma que as crianças 
desenvolvam conservem um prazer e uma curiosidade acerca da matemática 
[...]” (SMOLE, 2000, p. 62).    
(trecho do artigo) 
 

[14] Beatriz – Matemática: 

[...] A importância da matemática na aprendizagem influencia na 
compreensão de fatos da vida, assim, podendo resolver um problema em 
saber e no cotidiano. O uso diário da matéria tem que ser prazeroso e 
compreendido. [...]. Assim vemos que todo problema é problema de um 
sujeito que pensa; mas além disso, há que considerar o lugar que ocupam os 
problemas no desenho curricular e, por último, prever como se ensina e 
resolvê-los [...]” (DUHALDE E CUBERES, 1988, p. 88).    
(trecho do artigo) 

 
 

Nos dois trechos destacados em negrito é possível percebermos que a escritora fez uso 

de exemplos sem comentá-los a partir de sua releitura sobre o conteúdo. Também se nota a 

utilização de citações sequenciadas sem um aprofundamento a respeito do assunto.  

Costa Val et al. (2009) ensinam que ao construir um texto o autor precisa ter o cuidado 

para que a exposição das ideias seja contínua, do contrário há chance de a mensagem conter 

uma ruptura na produção do sentido quando o texto for exposto ao leitor. O autor fala sobre 

progressão dos assuntos abordados na escrita e entende ser favorável ao leitor a ampliação do 

assunto a partir de outros textos com eixo temático semelhante.  
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Köche (2014) reforça a ideia que escrever de maneira eficiente é essencial em diversas 

esferas sociais. O desenvolvimento da competência da escrita pode favorecer o aluno em 

atividades na sua vida pessoal e profissional, por exemplo.  

Na sequência, realizamos uma análise de um quadro contendo trechos textuais de uma 

introdução que apresenta algumas consistências argumentativas. Segundo Costa Val et. al. 

(2009) no aspecto da dimensão semântica, a continuidade favorece que o texto possa ser lógico 

em sua organização textual. Desta forma, para observarmos exemplos considerados com boa 

conexão discursiva nos textos produzidos pelos participantes, selecionamos um trabalho 

realizado após as orientações e correções feitas pela professora/pesquisadora. 

 Anteriormente apresentamos trechos em suas primeiras versões, agora, após algumas 

orientações, discorremos sobre outros excertos produzidos ao longo da pesquisa. A partir dessas 

análises também pudemos verificar que apenas a primeira versão ou poucas edições não são 

suficientes para considerarmos um texto como concluído.  

No Quadro 10 apresentamos alguns excertos de um texto após a realização de algumas 

correções e que apresentam melhorias voltadas para a continuidade:  

 
Quadro 10 - Excertos que apresentem melhorias na continuidade textual dos discentes 

Excertos dos textos/ocorrências 
Características de continuidade 

utilizada pelos discentes 
Participante: Pedro - Matemática 
Tema: Geometria na arquitetura egípcia. 
Trecho do texto introdutório do aluno: 

 
A civilização do arcaico, antigo, médio e novo império 

egípcio, foram evidentemente uma das mais desenvolvidas e 
importantes da história, sendo conhecidas pelo amplo 
conhecimento consideravelmente avançado em áreas da 
ciência como a matemática e medicina que, com o passar dos 
anos ganhou destaque no Egito e pelo mundo devido as 
grandes construções que ali existem.  

[...] Muitas destas construções, como as Pirâmides dos 
Faraós, as Esfinges de Gizé e o Templo de Ramsés II [...]. 
Analisando esses nota-se algo em comum entre eles: a sua 
geometria. (1) 

Triângulos, retângulos, trapézios, quadrados, círculos, 
prismas... não é necessário grande esforço para observar e 
identificar claramente as diversas formas geométricas nas 
inúmeras esculturas egípcias. São essas particularidades 
eventualmente únicas de cada uma que serão destacadas 
(2) e utilizadas como exemplos a fim de ensinar a geometria 
de forma diferenciada e atraente. 

A priori (3), o problema científico que será apresentado 
é: Como ensinar a geometria através da arquitetura egípcia? 
Para apresentar o problema criado (4), tem-se duas 

1. Inicialmente, houve a 
apresentação do assunto, 
posteriormente, citações que 
reforçam o tema de forma ampla, até 
delimitar ao assunto pretendido (a 
geometria), teve uma continuidade 
lógica para não perder “um fio 
condutor, uma ideia nuclear que se 
mantém” (termo usado por Costa Val 
et al. (2009). 
2. Instigando o leitor a 
continuar a leitura. 
3. Conectivo que reforça a 
continuação do assunto e apresenta a 
questão da investigação do aluno.  
4. Retorna a ideia do parágrafo 
anterior, apresentando uma 
continuidade e complementando o 
assunto. 
5. O termo “Contudo” é um elemento 
de coesão utilizado para melhor 
ligação dos argumentos. 
6. Apresenta sugestões. 
7. Os termos “em primeiro lugar”  e 
“inicialmente” enfatizam o cuidado 
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Fonte: Organizado pela autora a partir de dados do artigo do acadêmico. 
 
Os trechos foram escolhidos por entendermos que possuem vários elementos passíveis 

de serem analisados, nos referenciamos em Costa Val et al. (2009) por afirmar que no mundo 

da linguagem dos aspectos semânticos dos textos, a estruturação formal, bem como sua 

dimensão comunicativa, favorece a interlocução. 

O trecho textual que iremos analisar foi o produzido por Pedro. Em nossa leitura, 

pensamos que o participante faz uso, constantemente, de conectivos para estruturação e coesão 

hipóteses: para que seja possível um professor de Ensino 
Médio lecionar geometria a seus alunos utilizando dos 
monumentos egípcios, deve-se possuir conhecimento 
suficiente sobre o Egito e sua arquitetura. Contudo (5), 
poucos são os professores graduados em matemática que 
possuem de fato este saber histórico e cultural, a ponto de 
relacionar suas construções com a geometria, unificá-los e 
aplicá-los em sala de aula. 

[...] 
[sugere-se a ideia dos] ... professores estudarem os 

monumentos egípcios juntamente com o conceito histórico de 
cada um deles; observar, e destacar as figuras geométricas 
encontradas, sendo utilizadas como exemplos ao lecionar. 
Unificando estas figuras com o seu conceito histórico e 
conhecimento geométrico, o professor proporcionaria a 
seus alunos uma aula demasiadamente interessante e 
atraente, obtendo um alto nível de aprovação dos alunos e 
uma aprendizagem significativa (6). 

Em primeiro lugar (7), o objetivo geral desse trabalho é 
principalmente demonstrar aos alunos e professores métodos 
e ações que visem o ensino da geometria em sala de aula 
utilizando da arquitetura egípcia. 

[...] para alcançar este determinado objetivo é 
necessário (8) explicar como será o processo de ensino 
adotado pelos professores para realizarem essas aulas[...] 

Inicialmente (7), quanto aos objetivos deve-se 
principalmente desenvolver relações práticas (9) [...] 

Justifica-se o desenvolvimento desse trabalho de modo 
social (10) pois ele proporciona um aprendizado diferenciado 
da geometria aos alunos e professores da rede de Ensino 
Médio[...] Em relevância acadêmica (10), os alunos [...] De 
forma pessoal, esse trabalho se justifica principalmente [...] 

Em outras palavras (11), jovens e crianças dificilmente 
aprendem quando há carência de informação, quando lhes são 
dispostos conteúdos escassos. No momento em que um 
professor transmite informações aos seus alunos, ele está, 
talvez, criando pela primeira vez aquela linha de raciocínio 
em suas cabeças. Isso resulta (12) que o aluno, caso aprenda 
o conteúdo proposto, irá ministrá-lo e desenvolvê-lo assim 
como o seu instrutor o fez. Isso mostra (12) que a 
aprendizagem significativa é importante.  

Mediante o que foi exposto introdutoriamente (13) fica 
claro que a finalidade dessa pesquisa científica é elaborar um 
método interessante de ensino da geometria [...] 

com a organização lógica do texto, de 
forma a melhorar a estruturação das 
ideias para o leitor. 
8. Continuação do parágrafo anterior, 
explicando como alcançar o objetivo 
proposto. No texto na íntegra, o autor 
também aborda os objetivos 
específicos para complementar o 
geral. 
9. O autor posteriormente enfatiza a 
metodologia a ser executada para 
alcançar os objetivos. 
10. O autor apresenta suas 
justificativas de produção do texto 
(justificativa social, acadêmica e 
pessoal). Desta forma, ele pretende 
deixar claro o percurso a ser realizado 
para alcançar o resultado proposto 
com o trabalho. 
11. Após o autor apresentar uma 
citação para confirmar a continuidade 
de seus argumentos, ele utiliza o 
termo “em outras palavras” para 
explicar melhor o assunto de acordo 
com seu ponto de vista. Cabe 
enfatizar que a utilização de 
argumento por meio de uma citação 
pode ser favorável para dar 
confiabilidade nas informações 
utilizadas pelo autor.  
12. Usos de conectivos para melhor 
ligação do assunto apresentado. 
13. O termo utilizado 
“introdutoriamente” deixa explícito 
ao leitor que o escritor fará um breve 
resumo das principais ideias que 
poderão ser abordadas no trabalho.  
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textual. O autor inicia fazendo um panorama geral de aspectos históricos do assunto geometria 

e arquitetura egípcia. Ele destaca informações como as formas geométricas das construções 

com o intuito de atrair a atenção do leitor para a continuidade do texto.  

Outra importante estratégia textual que Pedro se apropria é de retornar a ideia 

anteriormente colocada. Há conexão nas orações escritas. No que tange à coesão, Costa Val et 

al. (2009) mencionam que palavras com função articuladora, o uso de tempos verbais 

correlatos, modalizadores, são alguns recursos que o escritor pode utilizar na produção da 

escrita. No excerto destacado, isso pode ser retratado no trecho a seguir “[...] A priori, o 

problema científico que será apresentado é: Como ensinar a geometria através da arquitetura 

egípcia? Para apresentar o problema criado [...]”.  

O autor menciona o problema e, em seguida, continua o raciocínio ao descrever como 

ele será investigado. Costa Val et al. (2009) afirmam que um texto ao ser escrito pode ser que 

tenha um destinatário específico. No caso da escrita acadêmica, é possível ser mais comum 

dentre os leitores, professores, acadêmicos, pesquisadores, os quais irão se relacionar com o 

texto lido, apontando questões para sua melhor compreensão. Assim, organizar e articular as 

ideias são fundamentais para que o texto seja claro.  

Dando sequência ao texto, Pedro mostra como fará para alcançar os objetivos. Isso 

significa que o autor explica ao leitor por qual razão pretende estudar o assunto proposto, 

apresentando dados que possam colaborar para a defesa de suas ideias, além de como será 

possível obter os resultados e posteriormente realizar a análise dos dados encontrados (SILVA; 

SILVA; RAMOS, 2016). Nesse sentido, Minayo (1992, 2001) expõe que os principais 

elementos da metodologia são a coleta, a organização e a análise dos dados.  

No que diz respeito à justificativa, Pedro comenta que seu estudo possui uma dimensão 

social, e se propõe a pensar no ensino da geometria de forma didática e pedagógica. Também 

defende a importância acadêmica da discussão por entender que o assunto é pouco explorado 

por pesquisadores.  

Portanto, finalizamos a análise do texto de Pedro e iniciaremos o próximo item que 

envolve a dimensão semântica, que é a progressão a qual, juntamente com a continuidade, 

contribui para a coerência do texto. Por meio da progressão é que há o adicionamento de 

informações ao tema central, ela complementa a continuidade, contribuindo para o 

desenvolvimento do texto com acréscimos de informações, ou seja, a progressão traz a 

“novidade” que contribui para que o texto flua, e como a continuidade, são elementos básicos 

da coerência textual (COSTA VAL et al., 2009). Nesse sentido, de acordo com a discussão 

anterior do texto do participante Pedro, o mesmo apresentou também o elemento da progressão. 
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A partir da discussão sobre elementos textuais de articulação, dentre os quais listamos 

a causa-consequência, a finalidade, a atemporalidade, a inclusão, a exclusão, a condição, a não 

contradição, desses, selecionamos os dois primeiros listados para exemplificarmos. 

Justificamos a opção feita, em virtude de a possibilidade dos textos produzidos pelos 

participantes apresentarem boa quantidade de elementos de causa e consequência e de 

finalidade e um considerável volume de dados a serem analisados e devido a limitação de 

espaço, os dois articulares podem nos oferecer bons e suficientes resultados para análise.  

No quadro seguinte, apontamos alguns exemplos extraídos dos artigos produzidos 

pelos participantes que apresentam características de articulação: 

 

Quadro 11 - Exemplos de características de articulação dos textos dos participantes da pesquisa 

I
D 

Tipo de 
relação 

 
Trecho/tema do texto do participante61 

 

M
el

is
sa

 

Relação causa-
consequência 

Tema: microempreendedorismo 
 
Os pequenos negócios trouxeram várias inovações para o 

mercado, aumentando o lucro do país. Assim, faz com que 
mude o contexto da economia do Brasil e com isso a demanda 
por vagas de emprego vem alavancando cada dia mais[...]. 
 

N
at

an
e 

Finalidade 

Tema: administradores e o mercado de trabalho 
As oportunidades de trabalho são vistas pelos jovens recém-

formados como uma realização de um grande sonho, onde os 
mesmos tentam se encaixar nas exigências criadas pela 
sociedade. Sendo assim passam por grandes modificações que 
são enfocadas como estímulos para os que necessitam se 
preparar para assim acompanhar as mudanças do mercado. 

[...] Para adentrar no mercado de trabalho não basta o jovem 
ter a melhor faculdade ou apenas um ótimo currículo, mas ele 
precisa entender que o mercado está à procura, não somente de 
suas habilidades, mais algo que possa oferecer a mais para 
empresa. A mesma procura jovens com criatividade para 
resolver problemas na área, evitando a perda de tempo, 
instruindo o mesmo para realizar todo o processo que é 
necessário efetuar dentro da empresa. 

Fonte: autoria própria segundo trechos dos artigos dos participantes. 

 

Melissa textualiza sobre o tema microempreendedorismo. Entendemos que o texto 

apresenta trechos contendo elementos de relação causa-consequência. Na sequência 

analisaremos os trechos recortados: 

 
61 Todos os excertos foram extraídos do tópico: resultados e discussões dos artigos. 



123 

 

Trecho 1: “Os pequenos negócios trouxeram ‘várias inovações para o mercado (causa), 

aumentando o lucro do país’” (efeito). 

A autora argumenta sobre os pequenos negócios, a partir disso, é possível 

compreendermos que são os pequenos comerciantes e microempresários. A expressão de causa 

pode ser encontrada na proposição, “várias inovações para o mercado”. A escritora apresenta a 

ideia que o mercado brasileiro tem vivenciado inovações, muito em razão dos pequenos 

negócios realizados. A expressão de consequência é que o surgimento de inovações tem 

permitido o crescimento da lucratividade no país. Assim, pautamos em Curado (2011) para 

reforçar que as ideias possuem articulação com os elementos textuais se relacionando entre si.  

Na segunda parte desse trecho observamos: “Assim, faz com que ‘mude o contexto da 

economia do Brasil’ (causa) e com isso a demanda por ‘vagas de emprego vem alavancando’ 

(consequência) cada dia mais.” 

A autora argumenta que em virtude de o contexto econômico brasileiro ser alterado, 

isso corrobora para que o número de empregos possa ser aumentado no país.  A escritora poderia 

complementar com a sua visão sobre o contexto atual da economia brasileira. Além disso, 

poderia ter apresentado dados quantitativos para citar qual o déficit de empregos no país e 

comprovar se de fato os pequenos negócios têm favorecido o surgimento de novas vagas 

empregatícias. E consideramos que Melissa fez uso adequado da relação causa-consequência. 

A partir do texto de Natane, consideramos, também, que fez uso da relação de 

finalidade. Ela textualiza sobre o tema administradores e o mercado de trabalho. Entendemos 

que o texto apresenta trechos contendo elementos de relação de finalidade. Na sequência 

analisaremos os trechos recortados: 

No primeiro trecho nos deparamos com a frase: “[...] sendo assim passam (as 

oportunidades de trabalho) por grandes modificações que são enfocadas como estímulos para 

os que necessitam se preparar para assim acompanhar as mudanças do mercado [...].” 

A autora argumenta que novos postos de trabalho têm como finalidade estimular 

mudanças no mercado econômico brasileiro. Então, o conectivo “para” estabelece uma 

articulação textual com as proposições.  

Analisando uma segunda parte do excerto, percebemos a frase: “[...] para adentrar no 

mercado de trabalho não basta o jovem ter a melhor faculdade ou apenas um ótimo currículo 

[...].” 

A autora destaca que com o objetivo de o sujeito ser inserido no mercado de trabalho, 

alguns requisitos precisam ser preenchidos e utiliza uma conjunção para articular o texto.  
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E por fim, finalizamos analisando uma terceira parte do excerto: “[...] A mesma (a 

empresa) procura jovens com criatividade para resolver problemas na área, evitando a perda de 

tempo, instruindo o mesmo para realizar todo o processo que é necessário efetuar dentro da 

empresa.” 

Neste trecho é possível percebermos que a autora utiliza o articulador “para” listando 

duas finalidades que podem ser identificadas nas seguintes proposições: resolver problemas na 

área e realizar o processo numa empresa.  

Na dimensão semântica, identificamos que os textos produzidos apresentaram 

coerência na relação título-texto. Os produtores não fugiram das temáticas propostas. Houve 

dificuldade na manutenção da ideia central. Alguns participantes argumentaram que organizar 

as ideias de maneira lógica, focando no tema foi difícil, na medida em que o texto recebia 

informações. Porém, nos excertos analisados, concluímos que, em geral, os textos obedeceram 

à ideia central.  

De semelhante modo, em se tratando da progressão do texto, consideramos positivo o 

resultado a partir da análise da escrita dos participantes, bem como, a articulação das ideias na 

construção do artigo científico.  

Nesse sentido, a professora/pesquisadora coletou os artigos produzidos pelos 

participantes, fez a correção e a revisão de todos os textos. Posteriormente, os materiais foram 

devolvidos aos acadêmicos respondentes com anotações para auxiliá-los no entendimento das 

melhorias e propostas pela pesquisadora, e, houve a orientação oral para os articulistas 

escreverem um texto com melhor qualidade. A partir disto, os alunos tiveram alguns dias para 

reescreverem suas produções. É importante salientar que a qualidade dos textos produzidos 

após o cumprimento destas etapas foi representativa.  

Reforçamos que o foco desta pesquisa é na análise do processo de produção textual, 

as dificuldades e desafios da formação do articulista, e não é nossa meta apenas expormos um 

comparativo dos textos iniciais e os finais, em termos qualitativos, já que analisamos de forma 

geral os elementos textuais que entendemos ser uma melhoria, no que tange ao aspecto 

quantitativo. 

Na sequência, realizamos uma abordagem acerca da dimensão gramatical. 

 
3.2.3 Dimensão gramatical/formal 

A dimensão gramatical/formal envolve elementos linguísticos atinentes à sintaxe que 

traz regras a respeito das relações das palavras numa frase, na coesão que auxilia na combinação 
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de elementos textuais podendo facilitar a interpretação do leitor e a coerência que serve para 

garantir o sentido da mensagem, ou seja, tais recursos facilitam a organização do texto.  

Costa Val et al. (2009) explicam que essa dimensão promove laços entre as partes do 

texto. Os autores abordam os recursos anafóricos que são figuras para construção de uma frase. 

Mencionam ainda, os tempos verbais, e de fato, na leitura que fizemos dos artigos produzidos, 

identificamos alguns erros e muitos acertos sobre essa dimensão.  

Os elementos da dimensão gramatical são quatro, e dos quais analisamos que, no 

elemento coesão, percebemos que os artigos analisados apresentaram elementos linguísticos e 

palavras para articular as frases. Também foi possível verificar a utilização de modalizadores 

discursivos como: os asseverativos (ex.:efetivamente, entre outros). 

 Na primeira versão dos textos produzidos pelos participantes, notamos a presença de 

muitos erros de coesão e à concordância verbal nas frases. Em outras versões (textos editados), 

os participantes praticaram a reescrita e corrigiram muitos erros existentes.  

Desta forma, constatamos que a versão final da produção apresentou melhor qualidade 

textual. Entendemos, assim, que a refacção dos textos favoreceu o aspecto coesivo, inclusive, 

os argumentos utilizados foram modificados contribuindo para uma maior criticidade do texto. 

É válido mencionar que a melhor qualidade da primeira versão para a versão final teve em seu 

percurso aulas de metodologia/linguagens ministradas pela professora/pesquisadora e várias 

leituras com correções e contribuições para alcançar a finalização do artigo. 

Na morfossintaxe percebemos que os participantes cometiam muitos erros de 

morfossintaxe, principalmente, em respeito às concordâncias nominal e verbal, fato que foi 

melhorando no decorrer da produção textual.  Na paragrafação e pontuação percebemos que os 

participantes construíam adequadamente a delimitação dos parágrafos. Nesse sentido, foram 

poucas as ocorrências que foram necessárias correções. Os problemas identificados foram 

devido a períodos muito longos, nesse caso, os discentes foram orientados a reduzi-los. 

Também identificamos alguns parágrafos com ideias incompletas, assim, a mensagem não 

poderia ser entendida na integralidade pelo leitor. Um aspecto que observamos foi a dificuldade 

dos participantes em respeito a pontuação, especialmente no uso da vírgula. 

 E por fim, no elemento de ortografia e acentuação percebemos que as produções 

textuais apresentaram alguns erros na parte de acentuação das palavras. É possível 

depreendermos que vários erros podem ter sido ocasionados em razão de falhas de digitação ou 

por falta de atenção do escritor. 

Na sequência, apresentamos no Quadro 12 exemplos dos elementos da dimensão 

gramatical encontrados nos artigos: 
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Quadro 12 - Elementos da dimensão gramatical/formal e seus exemplos juntamente com o texto 

corrigido. 

Elementos da 
dimensão 

ID
C62 

Trecho destacado Reescrita do trecho adequadamente corrigido 

Coesão63 
Morfossintaxe

64 
Paragrafação e 

pontuação 
Ortografia e 
acentuação 

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 

Cada cliente tem um perfil de desejos e 
necessidades. Conhecer o perfil do 
consumidor é necessário para oferecer 
produtos e serviços de qualidade.  

Clientes decididos, indecisos, 
confusos, apressados, comunicativos, 
grosseiro, entre outros, são alguns 
exemplos de perfis de clientes que podem 
ser encontrados. Conseguir identificar cada 
tipo pode ser o diferencial no momento do 
atendimento. 

A satisfação do cliente requer um 
conhecimento de cada atitude apresentada 
pelo mesmo e como a equipa vai 
solucionar o seu problema. Uma 
preparação e um estudo podem ser o 
meio utilizado para que de forma educada 
e atenciosa o funcionário da empresa 
consiga atender o cliente de forma 
satisfatória, e assim o mesmo poderá 
voltar sempre que necessário. 

      Cada cliente tem um perfil de desejos e 
necessidades. Conhecer o perfil do consumidor 
é necessário para oferecer produtos e serviços 
de qualidade.  
      Clientes decididos, indecisos, confusos, 
apressados, comunicativos, grosseiros, entre 
outros são alguns exemplos de perfis que 
podem ser encontrados. Conseguir identificar 
cada tipo pode ser o diferencial no momento do 
atendimento. 
      A satisfação do cliente requer um 

conhecimento de cada atitude apresentada pelo 
mesmo e de como a equipe vai solucionar o seu 
problema. Preparação e estudo podem ser 
meios utilizados para que, de forma educada e 
atenciosa, o funcionário da empresa consiga 
atender o cliente de maneira satisfatória, e 
assim o consumidor poderá voltar sempre que 
necessário. 

M
at

em
át

ic
a 

Outra teoria é o desinteresso, pois, 
muitos docentes se “estacionam” em sua 
formação inicial tornando-se um 
profissional acomodado e com pouca 
preparação, ou seja, sem condições 
acadêmicas de oferecer um ensino com 
retorno proveitoso na aprendizagem dos 
alunos com autistas, então é ideal para 
todos os educadores estarem sempre em 
formação continuada. 
 

Outra teoria é o desinteresse, pois muitos 
docentes se “estacionam” em sua formação 
inicial, tornando-se um profissional 
acomodado e com pouca preparação, ou seja, 
sem condições acadêmicas de oferecer um 
ensino com retorno proveitoso para a 
aprendizagem dos alunos autistas. Por isso, é 
ideal para todos os educadores estarem sempre 
em formação continuada. 
 

Fonte: Análise realizada nos artigos dos discentes. 
 

Por todo o exposto, consideramos que a dimensão gramatical é importante para 

contribuir na formação de um texto bem escrito. Todos os aspectos desta dimensão, coesão, 

 
62 Identificação do curso 
63 São exemplos de coesão: recursos anafóricos, articuladores, correlação de tempos verbais, processos de coesão 
lexical (sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, associação semântica), modalizadores, operadores 
argumentativos.] (COSTA VAL et.al.,2009, p.113). 
64 São exemplos de morfossintaxe:[estruturação de períodos (presença de oração principal e subordinadas 
necessárias e de termos essenciais e integrantes); concordância; regência; emprego de crase; colocação.] (COSTA 
VAL et.al., 2009, p.113). 
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morfossintaxe, pontuação e ortografia quando utilizados adequadamente facilita a compreensão 

da escrita. A estruturação gramatical é essencial para a comunicação da mensagem.  

Ao lermos os artigos produzidos, identificamos incongruências da escrita com as 

regras gramaticais, assim, fizemos a correção e propusemos que o participante realizasse a 

reescrita do trabalho com o intuito de perceber e aprender a forma adequada de uso. 

 
3.2.4 Discussões gerais sobre as dimensões  

Destacamos que os discentes participantes da pesquisa receberam orientações por parte 

da professora/pesquisadora em sala de aula. Também após a produção de seus artigos, eles 

receberam os textos corrigidos e com observações. Diante disto, os acadêmicos puderam 

realizar a revisão dos textos, praticando a reescrita e tiveram a oportunidade de modificarem a 

as versões entregues, por conta do aprendizado das etapas de produção do artigo e do 

surgimento de novas ideias e argumentos.  

Analisando alguns relatos nas narrativas dos alunos, notamos que muitas das 

dificuldades são na forma de se expressar, como alguns discentes participantes falaram: 

“colocar minhas ideias no papel”, “as palavras não saem da minha cabeça” e “não saber o que 

falar”, ou porque querem escrever do mesmo modo que se fala. 

Percebemos que muitos alunos querem falar sobre diversos assuntos, mas não 

conseguem se expressar ou adequar as palavras e frases corretamente ao texto. Isso ocorre 

principalmente em algumas observações que fizemos durante a pesquisa quando foi 

questionado ao aluno o que ele quis dizer em algum trecho e o mesmo não soube explicar, ou 

explicou de forma mais compreensível do que expresso na escrita.  

Consideramos como sugestão para que essa dificuldade seja sanada, o aluno organizar 

palavras-chave roteirizadas em ordem de relevância e sistematizadas de acordo com o 

desenvolvimento do trabalho, ou, realizar questionamentos durante a produção/leitura do texto. 

Assim, poderia organizar o texto de acordo com a estrutura composicional e ordenadamente de 

acordo com as respostas aos questionamentos. 

Os discentes produziram os artigos, conforme os temas escolhidos por eles e a área de 

atuação do curso no qual estavam inseridos e ainda apresentaram dificuldades. Talvez, essa 

dificuldade tenha se dado devido à ausência de leitura de literatura relacionada aos assuntos, já 

que escrever é uma tarefa que demanda leitura, apreensão do tema proposto, organização das 

ideias, escrita, reescrita, reflexão entre outras ações. 
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Na sequência, apresentamos o Quadro 13, no qual estão contidas as principais 

dificuldades dos alunos, identificadas no curso da pesquisa. Os dados a seguir foram discutidos 

pelo aspecto quantitativo e foram extraídos a partir dos trabalhos lidos e revisados pela 

pesquisadora/professora que verificou a presença de erros cometidos nas dimensões discursiva, 

semântica e gramatical. Reforçamos que num mesmo trabalho foi possível encontrarmos falhas 

em mais de uma dimensão. 

 
Quadro 13 - Dificuldades sintetizadas em dimensões segundo a análise dos artigos dos 

participantes 

Dificuldades 
Valores percentuais de trabalhos que 

apresentaram dificuldades 
Dimensão discursiva 22% 
Dimensão semântica 48% 

Dimensão gramatical/formal 30% 
Total 100%  

Fonte: Autoria própria de acordo com a análise dos artigos. 
 

A dimensão que apresentou maior percentual de dificuldades no Quadro 13 foi a 

semântica (48%). No Quadro 14, os discentes apontaram que possuíam mais dificuldades na 

dimensão discursiva (47%), índice não comprovado, pois descobrimos com a análise que esse 

percentual foi menor (22%).  

Textos com ideias vagas, imprecisas, desconectadas, palavras que foram utilizadas 

cujos significados não contemplavam a mensagem desejada pelo escritor, foram alguns dos 

problemas encontrados. É possível ainda compreender que, organizar as palavras de maneira 

compreensível no texto possa ser uma dificuldade e uma escrita com informações claras e 

objetivas e conteúdo delimitado favorece a compreensão da mensagem. 

De acordo com a análise de textos dos alunos, também percebemos dificuldades na 

leitura e a pouca fundamentação teórica e até dificuldade de interpretar os referenciais teóricos 

devido a um vocabulário muito técnico para o gênero requerido: artigo científico. 

Koche, Boff e Marinello (2014) afirmaram em seus estudos voltados ao 

acompanhamento da prática docente que parte considerável dos estudantes manifestava 

dificuldades na compreensão de textos. É certo que a leitura é fundamental para que o sujeito 

possa ampliar o conhecimento e é a partir da inserção de novas informações que o indivíduo 

tem a possibilidade de enriquecer seu vocabulário, consequentemente, melhor compreender as 

obras e, posteriormente, escrever sobre elas.  

É possível saber, pelas respostas dos respondentes que, em sua maioria, não tinham 

por hábito a prática da escrita. Lembrando que, na contemporaneidade, ler e escrever são 
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relevantes para todas as esferas da vida, devendo o produtor cuidar para fazê-lo de maneira 

eficiente (KÖCHE, BOFF e MARINELLO, 2014). 

O escritor poderá distinguir elementos importantes entre a fala e a escrita, sabendo 

adequar o texto à modalidade e à situação comunicativa e, consequentemente, realizar 

substituições gramaticais, analisar melhor o contexto e até mesmo utilizar dicionários para a 

compreensão de palavras desconhecidas ou pesquisar sinônimos para evitar repetições no texto, 

aspectos que os acadêmicos pesquisados também realizavam, como detectados nas Tabelas 2 e 

4.  

 

3.3 Análise e discussão dos resultados 

 

Neste tópico apresentamos uma análise quanti-qualitativa das informações coletadas 

nos questionários65, e também, utilizamos excertos das narrativas reflexivas realizadas pelos 

alunos para computar opiniões semelhantes e, posteriormente, discuti-las. 

No segundo questionário66, perguntamos se o conhecimento que o aluno adquiriu sobre 

a estrutura textual anterior ao seu ingresso no Ensino Superior contribuiu para a produção 

escrita de um artigo científico, como verificado no gráfico 6 a seguir: 

 
Gráfico 6 - Conhecimento relacionado à estrutura textual 

 
Fonte: Autoria própria. Questionário  II. 

 
65 Questionários I e II, as perguntas na íntegra encontram-se nos apêndices. Nesse tópico contém em sua maioria 
dados do segundo questionário, apenas em nível de comparação utilizamos alguma informação do primeiro 
questionário (o qual foi pontuado com mais precisão no tópico 3.1). 
66 No segundo questionário houveram 23 respondentes. 

18%

78%

4%

Sim, eu conhecia parcialmente e
contribuiu para minha produção
científica.

Eu não tinha conhecimento sobre
a escrita acadêmica, aprendi a
produzir de acordo com as aulas
durante a pesquisa.

Sim, eu conhecia muitos
elementos essenciais da escrita
acadêmica que favoreceram minha
produção escrita.
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Segundo o Gráfico 6, 78% dos participantes declararam não possuir conhecimentos 

sobre a escrita acadêmica antes do ingresso na universidade; outros 18% parcialmente e 4% 

conheciam os elementos essenciais para a escrita acadêmica67. Vê-se, portanto, que o maior 

percentual é de alunos que desconhecem os aspectos do texto acadêmico, antes de ingressarem 

no ensino superior. Reconhecemos que esses textos que veiculam na esfera acadêmica 

apresentam elementos diferentes daqueles aos quais alguns discentes estão habituados. 

A forma composicional do gênero artigo científico obedece ao padrão do campo de 

comunicação. Não é possível ao autor escrever um texto científico com a mesma 

espontaneidade de uma redação comum, pois há elementos que devem ser observados68. 

Pimenta (2014) enfatiza que o artigo científico demanda as escolhas linguísticas, progressão 

temática, coerência e coesão, apresentando um texto com aspectos mais relevantes do estudo.  

A partir daqui, iremos analisar alguns trechos descritos pelos participantes da pesquisa, 

utilizando as 7 (sete) categorias criadas, descritas na metodologia: 

 
1) Motivação para produção 

 

Os participantes manifestaram que a escrita do gênero artigo científico proporcionou 

satisfação no resultado final. A seguir apresentamos alguns exemplos: 

 
[15] Júlia - Matemática:   

a proposta de produção desse artigo pôde causar experiências valiosas e 
muitas expectativas.   
(Questionário 2) 
 

[16] Isadora – Administração: 

nesta matéria de metodologia, onde estamos desenvolvendo o artigo, tenho 
bastante conhecimento até porque já tive que desenvolver o meu artigo de 
conclusão de curso da minha primeira graduação.  
(Narrativa) 

  

 

A respondente diz que possui uma primeira graduação, a qual lhe favoreceu na escrita 

acadêmica. É possível depreender, assim, que a maior familiaridade com as atividades no 

 
67 Referente à aluna portadora de diploma, no primeiro questionário eram duas, e no segundo questionário era 
somente uma, ou seja, houve desistência do curso por parte da outra acadêmica. 
68 Sequência estrutural do artigo científico: Resumo, introdução, materiais e métodos, resultados e discussões, 
conclusão e referências.  
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âmbito da academia contribuiu para a sua facilidade na produção. A partir desse dado 

percebemos que há motivação por parte do aluno na elaboração de um texto acadêmico. 

Oliveira Filho et al. (2005) destacam que o incentivo à publicação científica tem 

permitido a produção de mais e melhores trabalhos acadêmicos. Os autores citam a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)69 e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)70. Com isso, o incentivo à 

pesquisa e o envolvimento do aluno no meio científico favorece seu desenvolvimento 

acadêmico. 

 
 [17] Letícia – Matemática: 

acredito que quando nos dispomos a escrever algo sobre determinado 
assunto, quem mais aprende somos nós mesmos, pois pesquisamos, 
buscamos sempre algo a mais para complementar nosso entendimento sobre 
esse tema, quanto mais estudamos, mais interesse em aprender temos.  
(Narrativa) 

 

A respondente tem a opinião de que a aplicação nos estudos irá permitir o seu 

amadurecimento para melhor compreensão do assunto a ser pesquisado. 

 
 [18] Bruna – Matemática: 

quero sentir orgulhosa de mim, será uma vitória pessoal, no início a produção 
do artigo parecia um “bicho de sete cabeças”, com o decorrer do tempo, 
percebemos que com dedicação tudo é possível.  
(Narrativa) 

 
 

A respondente destacou o aspecto pessoal na realização do artigo e enfatizou que um 

ponto importante foi ter se dedicado no trabalho proposto. 

 

 [19] Jean – Matemática: 

todos temos dificuldades, porém creio que não será um “monstro”, pois 
prestando atenção nas aulas e na explicação da professora, todos 
conseguiremos terminar. 
(Narrativa) 

 
Como se vê, é possível em uma mesma turma serem encontrados alunos com diferentes 

níveis de letramento, de dificuldades e de motivações. Mantoan (2008) afirma que, na sociedade 

 
69 A CAPES é responsável pela expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) 
em todos os estados da Federação. Informação disponível em http://capes.gov.br/pt/historia-e-missao .  
70 O CNPq tem como finalidade promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, 
mediante a concessão de recursos para pesquisa, formação de pesquisadores. Informação disponível em 
http://memoria.cnpq.br/a-criacao.  
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do conhecimento é preciso que o docente perceba as diferenças entre os alunos para definir o 

que e como ensiná-los. Assim, o ambiente educacional possui espaço para que todos os alunos 

numa mesma turma aprendam. 

 

2) Escolha do tema 

Os aprendizes afirmaram que a importância social da temática a ser explorada no artigo 

científico favoreceu o interesse na produção textual. A seguir apresentamos alguns exemplos. 

 
 [20] Melissa – Administração:  
 
escolhi meu tema para o artigo para abordar formas de minimizar os 
problemas ambientais e sociais que uma empresa pode causar.  
(Narrativa) 

  

 

Anteriormente ao depoimento, a respondente afirmou que fez a escolha do assunto a 

partir de sua experiência. Portanto, o conhecimento de mundo favoreceu para escolher um 

assunto voltado para a sua prática e que também pensou no aspecto social da pesquisa ao propor 

um estudo voltado para a minimização de problemas ambientais.  

Também percebemos no trecho a seguir citado por João a conscientização do 

acadêmico ao produzir um texto acadêmico. 

  
 [21] João – Administração:  

escrever um artigo vai mais além do que falar de assuntos polêmicos ou algo 
interessante. É você passar para o papel toda informação comprovada, 
adquiridas por meio de estudos. 
(Narrativa) 

 

 

3) Fonte de pesquisa 

Os participantes destacaram a relevância do papel do texto científico e mencionam que 

o texto acadêmico apresenta o tema de forma científica, respaldado pelo referencial teórico e 

dados que possam reforçar uma informação. A respeito da importância das publicações 

científicas, por meio delas que a sociedade conhece resultados de determinado estudo 

favorecendo a democratização da ciência (BROFMAN, 2018).  

Para além da publicação dos textos acadêmicos, é preciso compreender e observar os 

critérios de qualidade, citamos a seguir o exemplo da acadêmica Joana: 
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[22] Joana – Administração: 
 
quero fazer um bom trabalho para que sirva de fonte de pesquisa para outras 
pessoas.  
(Narrativa) 

 

 

Percebemos que a participante considera que a pesquisa pode ser importante para 

colaborar com o desenvolvimento da sociedade. Ela não objetiva apenas a escrita de um texto, 

pretende que seu trabalho seja reconhecido, lido e utilizado como fonte de pesquisa. Desta 

forma, cabe destacar que um artigo científico, além da divulgação de determinado estudo, pode 

favorecer que outros estudiosos possam utilizá-lo como fonte de apoio em suas investigações.  

 

4) Conhecimento insuficiente  

Os participantes declararam que o conhecimento insuficiente gerou ansiedade na 

sequência das etapas de produção do artigo acadêmico. A seguir demonstramos alguns 

exemplos. 

 

 [23] Paula – Administração: 

ao saber que teríamos que fazer um artigo, de primeira me preocupei, uma 
responsabilidade grande pela falta de conhecimento. 
(Narrativa) 
 

 [24] Magda – Administração: 

no início tive a sensação de impotência, por nunca ter feito, não conhecer os 
procedimentos a serem adotados.  
(Narrativa) 
 
 [25] Mateus – Administração: 

nos primeiros dias houve um impacto de iniciar o meu artigo, pois eu não sabia 
como começar a fazer e tudo quando está no começo realmente é mais 
complicado.  
(Narrativa) 

 

 [26] Luan – Administração: 
 

a minha primeira impressão em relação a esse artigo não foi das melhores, 
pois nunca tinha feito nada parecido e tecnicamente seria impossível para uma 
pessoa leiga como eu escrever em muitas páginas de um mesmo assunto com 
uma linguagem formal, mas com a ajuda da minha orientadora será [foi] 
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possível saber por onde começar e o modo correto de procurar informações e 
organizar as minhas ideias.  
(Narrativa) 

 
 

Em seus relatos os respondentes se sentiram incomodados por não saberem como 

escrever um artigo científico e que o mesmo tem determinado grau de complexidade e 

reconhecem não ter familiaridade com a estrutura composicional do gênero, pela extensão e 

pelo uso da escrita formal. 

Tivemos alguns relatos de alunos mostrando os impactos iniciais que a pesquisa 

proporcionou. No entanto, podemos perceber a perseverança, empenho e a vontade de aprender 

que eles demonstraram. Separamos alguns trechos para demonstrar nossa argumentação:  

 
[27] Leandro – Administração -, relatou que:  

 
escrever este artigo está sendo algo extremamente novo e diferente das 
produções textuais que aprendi.  
(Narrativa) 

 
 

O respondente discorreu que trabalhar com a produção de um artigo tem sido diferente 

das produções textuais que até então fazia. Provavelmente, essa pode ter sido sua primeira 

experiência de escrita acadêmica. 

 

[28] Pedro – Matemática: 

nunca fui bom em matérias que envolvam linguagens e suas tecnologias: não 
tenho a mínima noção de colocações, concordâncias verbais ou nominais, 
emprego de palavras, etc. Entretanto, quando começamos a trabalhar no 
desenvolvimento do artigo cientifico percebi que poderia lidar com o 
proposto, pois a professora transmitiu e transmite o conteúdo e todas as 
explicações de forma tão aconchegante que me senti extremamente bem e 
confortável para trabalhar nisso. Percebi que teria uma instrutora para guiar a 
mim e meus colegas de sala, que somada a minha determinação e forma de 
vontade conseguirei chegar até o final [...] o desenvolver desse trabalho até 
agora parece ir bem; é possível notar que tenho expectativas boas. Eu 
realmente quero conseguir. Eu vou conseguir. Estou ansioso para chegar o 
momento em que iremos fazer pesquisa na prática com questionários e dados 
(trabalhar com estatística é maravilhoso); já possuo tudo planejado em mente 
esperando o momento de colocar tudo em prática! Realmente estou muito 
animado e modestamente falando: eu vou arrasar! [...] eu vou superar minhas 
dificuldades [...] dar meu melhor para conseguir chegar até o final. Espero 
conseguir realizar tudo o que for proposto, aprender com meus erros, me 
tornar melhor, amadurecer, evoluir e ajudar outros a evoluírem.  
(Narrativa) 
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Ao afirmar que não tem a “mínima noção” de colocações e concordâncias verbais não 

é o que se verifica na sua escrita, então, de parece-nos que o participante pode ter “generalizado” 

suas dificuldades. No entanto, trata-se de uma percepção equivocada do aluno ao afirmar que 

não escreve bem, pois o texto produzido apresenta elementos de coesão, coerência, adequado 

uso da pontuação que mostram o oposto do afirmado por ele. 

 Podendo até mesmo apresentar uma autoestima baixa em relação à produção textual, 

fato que se alterou, pois quando houve a conclusão do artigo científico, o acadêmico apresentou 

maior confiança e satisfação em sua produção. O respondente manifestou que, em seu percurso 

educacional, apresentava dificuldade com a área de linguagem, especialmente em respeito às 

regras formais da escrita.  

Assim, ao receber a proposta de realização de um artigo científico se sentiu 

desconfortável, porém, a forma como a pesquisadora/professora orientou os participantes fez 

com que ele pudesse identificar suas limitações e corrigi-las e acredita que a orientação no 

desenvolvimento do trabalho colaborou para sua evolução. O participante também demonstrou 

interesse em observar como a aplicação de questionário e análise de dados funciona.  

 
5) Dedicação  

Os participantes destacaram que escrever um artigo científico demanda esforço, 

dedicação e atenção. A seguir, apresentamos alguns relatos selecionados: 

 

[30] Marcos - Administração: 

passei por muitas dificuldades, não gosto de escrever e as palavras não saem 
da minha cabeça da maneira que gostaria realmente de me expressar, mas me 
esforcei [...] até a finalização do artigo científico.  
(Questionário 2) 

 

 [31] Túlio - Matemática: 

desenvolver um artigo científico foi superimportante por conta do 
conhecimento que me proporcionou, e sentir capaz de desenvolver algo tão 
relevante sobre um assunto também foi muito especial para mim. 
(Questionário 2) 

 

 [32] Miranda - Administração 

[m]inhas expectativas foram superadas! Foi de grande importância a 
realização deste artigo, tive vários problemas no decorrer do seu 
desenvolvimento, porém, não deixou com que eu desistisse, foi de grande 
satisfação ter conseguido concluir este trabalho. 
(Questionário 2) 
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Constatamos que, por meio da leitura que fazemos das palavras destes participantes, 

incentivar o aluno a melhorar sua prática escrita pode fazer que ele identifique/reconheça 

dificuldades, erros cometidos e tente alterar essa realidade e ao final se sentir positivo com o 

resultado alcançado. 

 

6) Conhecimento adquirido 

Os participantes destacaram a importância da orientadora no processo de escrita. A 

organização das ideias contidas no artigo científico produzido foi conseguida a partir da 

intervenção da professora/pesquisadora. Também enfatizamos que eles compreenderam e 

reconheceram que aprenderam muito e ampliaram seus conhecimentos, como citamos em um 

exemplo a seguir: 

 

[33] Sarah - Matemática: 

foi uma experiência produtiva, na qual no início me encontrei um pouco 
perdida, mas, na medida que fui desenvolvendo as partes do artigo científico, 
e com a ajuda da orientadora, percebi melhor como era o seu formato e as 
melhores maneiras de apresentar o meu tema. 
 
(Questionário 2) 

  

 

7) Superação de expectativa 

 

Os participantes apontaram que terem participado dessa pesquisa foi fundamental para 

o aprimoramento acadêmico. Destacaram ainda que a pesquisadora/docente ajudou bastante na 

identificação e correção dos problemas no texto escrito. 

 

 [34] Valdemar - Administração: 

muito gratificante, uma vitória pessoal muito grande, pois, apesar das 
dificuldades impostas, concluir um trabalho assim é extremamente importante 
e levanta o ego pessoal, o incentivo e ensinamentos da professora foram 
cruciais para a conclusão do artigo. 
(Questionário 2) 

 
 

O participante comenta que se trata de uma conquista que superou suas expectativas. 

Em suas palavras “concluir um trabalho assim”, ou seja, o acadêmico reconhece o grau de 

exigência e complexidade do gênero acadêmico e sente-se satisfeito como resultado.   
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[35] Isac - Matemática: 

foi um processo árduo, cada dia um desafio diferente, a escolha do tema, a 
pesquisa sobre ele, o desenvolvimento do trabalho, o aprimoramento por meio 
das pesquisas de campo e bibliográfica, todas as produções, correções, 
estruturação, fizeram com que a escrita e formulação do artigo acontecesse, a 
vida acadêmica tem sido um aprendizado constante e tenho valorizado cada 
momento.  
(Questionário 2) 

 

 

O respondente descreve as etapas que realizou no trabalho, demonstrando as partes do 

artigo científico. Em seu ponto de vista, é considerável valorizar cada etapa do aprendizado no 

ambiente acadêmico. 

Isadora, já possuía um curso superior, mas frisa que pôde melhorar suas habilidades 

de escrita:  

 

[36] Isadora - Administração: 

eu já havia feito um artigo, de início para mim foi mais fácil escrever do que 
os meus colegas de sala, mas com o passar do desenvolvimento do artigo 
percebi que tinha muito que aprender ainda, com os ensinamentos da 
professora aprendi muita coisa que não havia aprendido antes, me senti muito 
“importante” produzindo meu artigo e no final me orgulho de ter passado por 
cada processo dele.  
(Questionário 2). 

 

 

A respondente informa que já havia tido experiência com a publicação de um artigo. 

Por esta razão, teve maior facilidade por entender as normativas deste gênero.  

Os participantes escrevem que avançar nas etapas de produção de artigo científico fez 

com que eles se sentissem mais capacitados para a escrita. Também permitiu que identificassem 

limitações textuais e a superá-las.  

 
[37] Alice – Administração: 

acredito que por meio deste artigo vou conseguir superar muitas dificuldades 
que tenho, pois apesar dos medos, estou confiante que no fim dará tudo certo.  
(Narrativa) 

 
 
 

A respondente manifestou a expectativa de que ao produzir o artigo poderá adquirir 

experiência para superar suas limitações. Interessante que ela utiliza o termo “medos”, 



138 

 

revelando alguns receios no processo de escrita e a complexidade desse universo para a 

realidade da estudante.  

 Foram vinte e três participantes no último questionário, os quais, todos concluíram o 

artigo, por isso, devido os muitos relatos, selecionamos alguns, aleatoriamente, para essa 

análise, e finalizamos esse trecho com o Nilson que também apontou sua opinião em relação ao 

processo:  

 

[38] Nilson: 

o começo desse processo foi fascinante parecia que seria fácil, mas no 
desenrolar [do trabalho] as dificuldades foram aparecendo e as dificuldades 
de conciliar artigo, outras matérias, trabalho e vida social foi muito difícil, 
[...] Mas como toda dificuldade tem seu lado bom, consegui finalizar e poder 
sentir a felicidade de conquistar [a finalização do artigo]. [O desejo de] 
publicação do artigo me faz querer passar por tudo novamente. 
(Questionário 2) 

  
 

 Interessante perceber que a primeira impressão do participante foi de uma escrita fácil, 

depois compreendeu sua complexidade e, contudo, adquiriu gosto pela experiência. 

Consideramos, no geral, como positivo os depoimentos dos alunos, visto a percepção 

de suas expectativas no decorrer das aulas e da produção do artigo científico. Os discentes 

manifestaram seus avanços na aquisição do conhecimento e na melhoria da qualidade do texto 

escrito.  

Pontuamos que ao analisarmos a prática da escrita dos participantes (acadêmicos de 

Administração e de Matemática), foi possível percebermos níveis de dificuldades similares, 

bem como, potencialidades entre eles. Porém, entendemos que, os acadêmicos da área de exatas 

demonstraram maior grau de dificuldade inicial na elaboração de opiniões e argumentos no 

texto escrito. No entanto, a medida que as etapas da pesquisa foram seguidas, em especial após 

as aulas de metodologia científica, verificamos que os participantes corrigiram erros e 

conseguiram finalizar com maior qualidade o artigo científico, se comparado com a primeira 

versão. 

No próximo tópico, apresentamos as fragilidades/dificuldades que encontramos na 

prática da escrita por parte dos participantes.  
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3.3.1 Fragilidades /Dificuldades  

Neste tópico, discutimos sobre as fragilidades e/ou dificuldades71 dos discentes. A 

maioria dos dados aqui informados foi extraída de relatos, observações, trechos de alunos e do 

segundo questionário aplicado ao término da pesquisa.  

Antes de iniciar a análise dessas dificuldades e, consequentemente das fragilidades em 

torno da escrita acadêmica, uma das perguntas do questionário aplicado aos alunos, foi se houve 

correções de textos e anotações realizadas pela professora/pesquisadora em suas produções de 

texto. 

 Dos respondentes, 96% confirmaram que receberam seus trabalhos corrigidos e com 

anotações, apenas um aluno (4%) apontou que somente “às vezes” recebia as correções. 

Desconhecemos o motivo desse segundo percentual, devido ao questionário ser anônimo, e 

principalmente porque todos os trabalhos entregues foram corrigidos, pois acreditamos que o 

suporte e as sugestões de melhorias estimulam a qualidade produtiva dos textos. 

Do mesmo modo, essa mesma quantidade de alunos (96%) afirmou que relia e 

realizava todas as alterações e correções propostas pela professora, reescrevendo o texto e 

somente 4% (um aluno) optou pela alternativa “às vezes”.  

Em outra pergunta, 100% dos respondentes afirmaram que as anotações sugeridas pela 

professora na correção de seus trabalhos os ajudaram no desenvolvimento da aprendizagem, 

mostrando e contradizendo a primeira questão, ou seja, se todos afirmaram que receberam as 

anotações sugeridas pela docente durante as correções e que as mesmas foram de contribuição 

ao trabalho então, é porque todos receberam seus trabalhos corrigidos. 

Duas posturas diferentes no ato da correção textual podem ser enfatizadas. Há aquele 

aluno que recebe sua produção textual destacada apenas por erros de elementos linguísticos 

(concordância, ortografia, pontuação etc.) e há o aluno que, além disso, recebe seu texto com 

reflexões apresentadas pelo corretor. 

 Consideramos que, uma não exclui a outra, mas se complementam, é importante que 

o corretor seja capaz de colaborar para a melhor formação do aluno ao apontar elementos 

textuais que possam ser corrigidos no texto e torna-o mais claro, lógico e adequado aos aspectos 

formais.  

Costa Val et al. (2009, p.69) reforçam a importância da forma de correção do docente, 

pois  

 
71 Por dificuldades, nos referimos aos desafios encontrados pelos participantes em respeito ao processo da escrita. 
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um aluno que sempre recebe de volta suas redações apenas com os erros 
gramaticais marcados, certamente vai se preocupar com um maior 
aprimoramento formal, enquanto que outro aluno que recebe comentários 
sobre o conteúdo irá se preocupar com o sentido de seus textos. Mas, diante 
do pressuposto, já delineado anteriormente, de que o texto é, ao mesmo tempo, 
forma e conteúdo. 
 

Por outro lado, é importante que o aluno busque entender as sugestões feitas pelo 

professor e as coloquem em prática na produção textual, do contrário, as anotações apontadas 

no texto não terão funcionalidade (VITÓRIA, CRISTOFOLI, 2013). Portanto, é relevante que 

o docente oriente o aluno para além dos aspectos linguísticos do texto produzido, pois ao 

receber retorno com comentários sobre o seu texto, o discente poderá aprimorar a escrita, 

refletindo sobre sua prática escritora. 

Sobre a correção, Curado (2011) diz que, o professor precisa se atentar para entender 

a questão do “erro” como uma oportunidade de ensinar o aluno. A intervenção do professor 

possibilita a formação de um profissional capaz de fazer as escolhas mais adequadas ao seu 

texto de forma autônoma. 

Faraco e Tezza (2016) explicam que a prática da escrita deve ultrapassar o mero ato 

de macetes para o estudante simplesmente ganhar nota ou para correção de erros gramaticais. 

Nesse sentido, o professor precisa atuar para além da técnica. Primeiro, entendemos que o 

professor poderá auxiliar o aluno a ter um olhar crítico sobre o texto, seja como leitor ou 

enquanto escritor. 

 Particularmente, a nossa prática como docente tem mostrado que o aluno se preocupa 

demasiadamente com os aspectos linguísticos, tais como, evitar erros ortográficos, erros de 

pontuação e pouco com a clareza da mensagem.   

Apresentamos um gráfico, a seguir, contendo as principais dificuldades na escrita 

apontadas pelos respondentes. Mas antes, para maior apuração dos dados, dividimos essas 

dificuldades em três momentos: 1) dificuldade sobre as perspectivas dos alunos, por meio do 

questionário I aplicado no início da pesquisa; 2) dificuldades detectadas ao longo da pesquisa 

colhida por meio das narrativas escritas e relatos dos alunos; 3) dificuldades apontadas no 

questionário II.  

No primeiro questionário, antes da execução da pesquisa, foram apontadas 

dificuldades enfrentadas pelos discentes antes do ingresso ao ensino superior, as quais 

apresentamos no gráfico 7 a seguir: 
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Gráfico 7 - Dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos antes do ingresso ao ensino superior 

 

 
Fonte: Questionário I. 

 

Os dados contidos no Gráfico 7 representam as perspectivas dos respondentes antes de 

iniciarem a graduação. Ao todo foram 41 (quarenta e um) participantes. 

O maior quantitativo apresentado no gráfico foi o de estruturação de ideias e 

parágrafos (30%). Koch e Travaglia (2009) argumentam que os textos devem conter uma 

continuidade, não devendo ser um amontoado de palavras sem sentido. Notamos que, a segunda 

opção mais escolhida pelos participantes foi a concordância, tanto nominal quanto verbal 

(22%). As demais escolhas apontadas pelos respondentes envolvem a organização textual e na 

combinação apropriada das palavras as quais contemplaram 48% dos participantes. Percebemos 

que os maiores desafios estão centrados em aspectos que entendemos ser vitais para a 

compreensão do texto por parte do leitor.  

Nas palavras de Martino (2018, p. 192), “[...] a concordância é o processo sintático 

segundo o qual certas palavras se combinam. Essa combinação formal se chama flexão. Pode 

ser concordância nominal e concordância verbal [...]”. Essa dificuldade levantada pelos 

respondentes nos suscita a ideia de que em níveis anteriores ao ensino superior alguns alunos 

podem não ter superado esse desafio. 

No que tange à coerência e à coesão, terceira opção marcada com um maior percentual 

(11%), Fávero (2009) afirma que ambas se distinguem, enquanto a coesão se refere à maneira 

como as palavras estão interligadas dentro do texto, a coerência significa a forma como os 

conceitos se unem para criar o significado do conteúdo aos leitores.  
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Após verificadas e analisadas as dificuldades, sintetizamo-las no Quadro 14, de acordo 

com a classificação/categorização proposta por Costa Val et al. (2009). Destacamos os termos 

dimensionais: discursiva, semântica e gramatical. Para abstrairmos esses percentuais, 

realizamos a análise das narrativas dos alunos e dos questionários72, onde eles apresentaram 

suas dificuldades, assim, as identificamos, selecionamos dentro de cada dimensão de acordo 

com suas ocorrências e realizamos a contagem, posteriormente, transformamos seu quantitativo 

em índices percentuais para melhor análise. 

Nesse sentido, o Quadro 14 apresenta as dificuldades de acordo com as dimensões 

categorizadas por Costa Val et al. (2009).  

 
Quadro 14 - Dificuldades sintetizadas em dimensões segundo informações dos participantes 

Dificuldades Valores percentuais de ocorrências 

Dimensão discursiva 42% 

Dimensão semântica 28% 

Dimensão gramatical 30% 

Total 100% 

Fonte: Autoria própria. De acordo com os questionários e narrativas elaboradas pelos participantes 
 

Os dados acima nos permitem a compreensão que os participantes apontaram que no 

ensino superior a partir do que constataram da escrita acadêmica a maior dificuldade que 

possuem encontra-se na dimensão discursiva do texto. Isso significa que, os discentes podem 

possuir uma limitação na consistência argumentativa de contextos e na redundância e repetição 

das ideias.  

Acreditamos que a exigência da fundamentação da escrita no ambiente acadêmico 

tende a ser maior do que em séries anteriores de ensino, muito em razão da própria característica 

do ensino superior ter a necessidade de produção científica, especialmente, por intermédio da 

pesquisa. 

Vale lembrar, ainda, que no ensino superior é preciso competência na leitura de textos 

mais complexos, como artigos científicos (o qual é o mais abordado ao longo desse estudo), é 

importante fazer relações, análises, comparações e avaliações sobre o conteúdo textual, 

independente do gênero (CURADO, 2011). 

Também percebemos com esses dados que a dificuldade na dimensão semântica 

poderá influenciar na articulação textual. Também a respeito da pouca fundamentação teórica, 

 
72 Principalmente das respostas subjetivas. 
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escrevendo de maneira vaga e pouco clara, dificultando a emissão da mensagem e posterior 

compreensão do texto por parte do leitor. Por fim, a dimensão gramatical foi apontada como a 

menor dificuldade enfrentada pelos respondentes dentre as dimensões discursiva, semântica e 

gramatical. Assim, percebemos que os discentes, participantes da pesquisa, afirmam que na 

produção de seus textos, fundamentar cientificamente, as ideias, e organizar de maneira lógica 

as informações são tidas como os maiores desafios. 

Consideramos tais características importantes para a melhor qualidade do texto escrito. 

O aspecto argumentativo é tido como um problema a ser superado na escrita, talvez, pela falta 

de hábito de leitura, pelo pouco domínio do assunto a se escrever, ou ainda, pelo uso do 

conhecimento empírico em detrimento a se fundamentar no discurso de teóricos.  

Os participantes reconhecem suas dificuldades e fragilidades em relação à escrita e à 

leitura, e são conscientes que precisam sanar essas deficiências. Percebemos por meio dos 

relatos que as dificuldades são muitas e variáveis, ou seja, não se limitam a poucos tipos. As 

maiores ocorrências são voltadas para leitura, escrita, consistência argumentativa, organização 

textual e sequência de assunto e vocabulário apropriado.  

Concordamos que essas são causas que ocasionam dificuldades. No entanto, a 

deficiência escritora e leitora não se limita somente a isso, como já abordado em capítulos 

anteriores. O primeiro aspecto a se considerar na análise realizada nas narrativas e nos 

questionários dos alunos está relacionado à escrita, o qual foi expresso de diversas formas, 

desde gramaticais, vocabulário, coerência, coesão, redundâncias, sintaxes (no sentido de 

concordância das palavras), argumentações e, conteúdo expresso na escrita. 

 Um respondente fez uma observação sobre sua dificuldade “[...] ter um vocabulário 

apto ao trabalho, saber usá-lo, aprender as formatações e saber organizar ideias foi o mais difícil 

[...]. Infelizmente chegamos ao ensino superior sem uma base que pode ser considerada 

essencial ao estudante. Felizmente essas dificuldades foram superadas[...]”.  

É oportuno considerar que essa afirmação é demasiada impactante, não podemos 

generalizar que todos que ingressam no ensino superior apresentem essas dificuldades. No 

entanto, alguns discentes podem não conseguir êxito nas atividades acadêmicas devido a 

deficiências de aprendizados anteriores. 

Rabelo, Barbosa e Mourão (2014) apontam que a formação acadêmica eficiente exige 

que o aluno tenha uma sólida fundamentação na educação básica, já que o curso superior é outra 

etapa de ensino em que as habilidades devem avançar e aprimorar.  

Consideramos também importante, salientar que nas narrativas e questionários 

respondidos pelos participantes, eles mencionaram dificuldades referentes aos conhecimentos 
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necessários para a produção do artigo científico, muitos demonstrando que não possuem muita 

base teórica para tal produção.  

No entanto, mostram-se conscientes que com leituras e pesquisas orientadas e 

planejadas essa deficiência pode ser minimizada. É importante ressaltar que a prática da leitura 

pode favorecer o sujeito de várias formas, inclusive, na aquisição de novos vocabulários e no 

melhor desenvolvimento da capacidade interpretativa de textos. 

Xavier (2010) argumenta que um texto escrito com qualidade possibilita que o leitor 

encontre informações e realize interpretações para chegar às suas conclusões. A escrita pode 

suscitar diferentes possibilidades de interpretação (COSTA-PEREIRA, 2016). O leitor, na 

interpretação de um texto, não deixa de lado suas crenças, ideologias, conhecimento de mundo, 

portanto, um texto tem o olhar individual do sujeito no ato da leitura (SANTOS, 2016).  

Lakatos e Marconi (2019) expõem que no ato interpretativo o leitor irá identificar os 

problemas, as soluções e os resultados que o produtor projetou no texto, já que a interpretação 

permite ao leitor criar suas respostas a partir do conteúdo exposto.  

Lakatos e Marconi (2019) também explicam que além de ler bastante, o leitor precisa 

fazer com que a leitura faça parte de seu dia a dia. Nesse sentido, a prática da leitura poderá 

favorecer o sujeito a compreender textos complexos e contribuirá para a produção textual 

(MARQUESIN, BENEVIDES, BAPTISTA, 2011).  

Foi questionado aos participantes, o que os desmotivavam a lerem mais, os quais 

apontaram as seguintes causas da não habitualidade da leitura: comodismo, pouco tempo para 

se dedicar à leitura (alguns apontaram que é devido ao trabalho), falta de costume, displicência, 

desinteresse, entre outros motivos73. 

Portanto, há uma série de motivos que levam o indivíduo a não leitura. Consideramos 

que o hábito da leitura não deve ser uma ação forçada, e, sim, incentivada, constantemente para 

uma maior participação na vida acadêmica do indivíduo. Não dispensando que no decorrer da 

pesquisa, com a produção individual dos artigos foram perceptíveis o afinco em pesquisar e ler 

da maioria dos participantes, e, por isso, alterando e crescendo gradativamente o discernimento 

da importância da pesquisa e da leitura e o quanto ela favorece a produção escrita.  

Os participantes também demonstraram dificuldades quanto às normas da ABNT. 

Assim, incluímos a essa análise, a resposta do questionamento74 que mostra o conhecimento ou 

 
73 Dados semelhantes justificados pela pesquisa do Ibope discutido no capítulo 1 que informa como justificativa 
de não lerem: impaciência, falta de tempo, não gosta ou possuem dificuldades para ler, e é cansativo (ESTADÃO, 
2016).  
74 Questão 4 do Questionário II. 
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desconhecimento das normas da ABNT por parte dos participantes, antes do ingresso no ensino 

superior e a maioria dos respondentes (65%) não conhecia as normas da ABNT, e os que 

conheciam  eram de 35%, em comparação a dados anteriores podemos compreender que a 

maioria desse quantitativo tinha um conhecimento básico delas, não significando domínio de 

uso. 

Importante ressaltar que, os participantes, no decorrer da pesquisa, foram capazes de 

pesquisar, estudar e entender as normas atinentes à produção do artigo científico e a importância 

de aprendê-las e segui-las.  

 
3.3.2 Aspectos positivos/ potencialidades  

 

Neste tópico, apresentamos os dados pertinentes aos aspectos positivos e às 

potencialidades que beneficiaram a formação do escritor articulista ao longo do 

desenvolvimento dessa pesquisa, enfatizando dados relativos à observação direta, ao segundo 

questionário aplicado, às narrativas reflexivas e à análise dos artigos produzidos pelos alunos. 

Também apresentamos dados com a manifestação dos respondentes sobre a realização ou não 

de muitas leituras para a produção do artigo.  

Por meio de um segundo questionário, 91% dos participantes afirmaram que 

recorreram a vários textos para conseguirem realizar a produção textual. É importante salientar 

um grau de subjetividade na forma como cada respondente entende a quantidade de textos para 

afirmar se é muito ou pouco. No entanto, ao pontuarem que recorreram a muitos textos, 

compreendemos que eles ultrapassaram a sua quantidade “rotineira de leitura”. Portanto, isso 

se torna um avanço, pois mesmo que a leitura seja de poucas obras, considerada por alguns com 

maior hábito de leitura, para aqueles que estão iniciando essa prática, torna-se um avanço 

consideravelmente melhor. 

O Gráfico 8, a seguir, traz a manifestação dos respondentes sobre os pontos em que a 

leitura realizada contribuiu para a produção do artigo. Nessa questão, os respondentes puderam 

escolher mais de uma opção como resposta, resultando nos seguintes dados: 
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Gráfico 8 – Contribuições da leitura para a produção do seu artigo 

 

 
Fonte: Autoria própria. Questionário II 

 

De acordo com os dados no gráfico, 37% afirmaram que houve uma ampliação do 

conhecimento sobre o assunto pretendido na escrita. Tomazoni (2010) afirma que a produção 

textual colabora para o produtor se aperfeiçoar, inclusive na sua prática como cidadão, pois o 

hábito da escrita poderá favorecê-lo no desenvolvimento do pensamento crítico e 

argumentativo. Ponto importante em ser destacado é que a melhora na capacidade escritora do 

aluno, na fundamentação de discurso contido no texto, pode ensejar tempo e paciência 

(FABRINO, 2008).  

 Nesse sentido, 21% pontuaram que aprenderam melhor como organizar frases. Moita 

Lopes (2006) diz que esse aspecto aponta para o ensino/aprendizagem da língua em seu viés 

linguístico (regras de uso da língua). Os respondentes afirmaram em seus relatos que 

melhoraram no uso das regras gramaticais, na concordância nominal e verbal das palavras e no 

uso correto da pontuação.  

A utilização da ortografia apropriada das palavras, a coesão e a coerência, a sintaxe 

são mais alguns dos elementos que podem favorecer à escrita. Neves et al. (2014) argumentam 

que a função da ortografia é dar inteligibilidade dos textos. Contudo, é importante que o escritor 

ultrapasse a mera estrutura das frases, passando a enxergar que um texto poderá possuir 

aplicação e uma variedade de discursos os quais permitem o surgimento de novos significados 

na produção de sentido (FABRÍCIO, 2006).  

21%

37%

21% 21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ampliou o vocabulário Ampliou o conhecimento
sobre o assunto

Compreendeu melhor
como organizar as frases

Aprendeu diferentes
tipos de escrita (usos

adequados da linguagem
formal e informal)



147 

 

De acordo com o Gráfico 8, 21% conseguiram conhecer novas palavras, ou seja, 

ampliaram o vocabulário.  Portanto, enfatiza-se que, quando o participante pontua que ampliou 

seu vocabulário, deduzimos que, a partir de suas pesquisas e leituras, ele aprendeu novas 

palavras voltadas para sua temática e também da área de estudos a qual está inserido. 

Assim, 21% dos respondentes ao questionário optaram pela alternativa que informa 

que a leitura amplia o conhecimento sobre o assunto. Nesse sentido, a leitura propicia que o 

saber possa ser ampliado. À medida que o sujeito passa a ter o hábito de ler seu conhecimento 

amplia, tanto de novas informações, vocabulário e maior análise e reflexão de contextos.  

Observamos no Gráfico 9 dados analisados sobre o que é a leitura de acordo com a 

perspectiva dos participantes: 

 
Gráfico 9 - A leitura é... 

 
Fonte: Autoria própria segundo dados do questionário II 

 

Após questionar algumas das contribuições da leitura, sob a perspectiva do alunado, 

apresentamos um gráfico para identificar como os respondentes entendem a leitura. 44% 

afirmaram que por intermédio do hábito de ler, há aprendizado constante. Aquino (2010) afirma 

que ler, em especial revistas científicas, no caso do acadêmico, o permite conhecimentos 

técnicos e propícios a várias áreas e  Lakatos e Marconi (2019) mencionam que a prática da 

leitura contribui com o desenvolvimento da atenção, da reflexão e do espírito crítico do sujeito.  

Além disso, a leitura favorece que o escritor possa obter fonte de informação (35%). 

Lakatos e Marconi (2019) dizem que o conhecimento científico é comunicável, podendo ser 

verificado por intermédio da metodologia adequada e é aberto por não conhecer barreiras. Sousa 

e Costa-Pereira (2016) argumentam que, no ambiente acadêmico, a presença dos textos é 

fundamental, assim, o conhecimento se torna construído por intermédio da leitura de textos de 
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autores de referência. Portanto, espera-se que o acadêmico se aproprie do conhecimento e 

construa novos saberes. 

Por sua vez, 17% dos participantes na pesquisa compreendem que a leitura é 

fundamental para a apresentação de argumentos sólidos na escrita. A capacidade discursiva do 

escritor permite influenciar o leitor com o objetivo de favorecer a formação da sua opinião a 

respeito de determinado assunto (OLIVEIRA, CRAVEIRO, SOBRINHO, 2013).  

A última opção é a leitura por entretenimento, sendo essa pontuada apenas por 4% dos 

respondentes, mostrando que houve um amadurecimento acadêmico nos participantes, os quais 

estão reconhecendo que a leitura não é apenas por prazer e/ou entretenimento, mas que ela 

possui outras finalidades. 

Ressaltamos a relevância da alteração na percepção dos respondentes sobre a leitura, 

pois, anteriormente, eles manifestaram que não tinham a prática de ler textos e livros de suas 

áreas acadêmicas.  No entanto, como será demonstrado no gráfico 10, no qual apresentamos 

dados do segundo questionário (aplicado ao término da pesquisa), percebemos que os vinte e 

três alunos possuíram maior discernimento sobre a leitura. 

Entendemos que a ausência do hábito da leitura pode desfavorecer o acadêmico no seu 

trajeto no ensino superior. Isso poderá refletir ainda na baixa produção científica em termos 

quantitativos e qualitativos. A proposta de trabalhar com os respondentes os aspectos da 

produção textual acadêmica em sala de aula, oferecendo-lhes os instrumentos adequados e 

sugestões necessárias, permitiu que eles compreendessem a importância do hábito da leitura 

para o processo de escrita.  

Assim, a prática de escrever é extremamente importante, na medida em que favorece a 

inserção do sujeito na sociedade (KÖCHE, BOFF, MARINELLO, 2014). Nesse sentido, uma 

escrita que contenha um estilo de organização e uma apresentação clara dos conteúdos permite 

que o leitor compreenda a discussão dos fatos e ideias contidas no texto (GONÇALVES, 

WANDERLEY, NASCIMENTO, 2014). 

Dessa forma, a atuação do professor pode ser um fator fundamental para a prática da 

leitura, não apenas sugerindo textos e obras extraclasse a serem lidas, mas, desenvolvendo com 

eles a prática de escrita. 

Independente da razão pela qual o indivíduo utiliza a leitura, consideramos ser 

importante que a prática seja habitual. Ler permite o sujeito a aprender mais vocabulário, a 

compreender melhor a estrutura linguística de um texto, e pode favorecê-lo no desenvolvimento 

da leitura crítica, posicionando-se no texto. Aqui, não defendemos que um tipo de gênero seja 
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mais propício ao indivíduo do que outro, mas acreditamos que é relevante o indivíduo adotar a 

prática da leitura a partir do gênero que o mesmo precise produzir. 

Os dados obtidos sobre as motivações para a realização da leitura de uma obra mais 

extensa estão ilustrados no Gráfico 10, na sequência:  

 

Gráfico 10 – Motivações para a realização da leitura de uma obra mais extensa. 
  

 

 Fonte: Autoria própria. Questionário II 
  

De acordo com o Gráfico 10, constatamos que 26% ainda procuram a leitura 

relacionada aos gêneros que lhe agradam, no entanto, a maioria optou pelas alternativas 

voltadas para atividades acadêmicas, percebendo assim, a evolução da leitura na rotina 

universitária, sem discriminar ou ignorar suas particularidades e gostos, ou seja, leem por 

prazer, mas também por atividades acadêmicas.  

Obtivemos que 35% dos respondentes colocaram que aprovam a discussão de textos 

com os colegas, em sala de aula. É possível depreendermos que a interação com o outro pode 

favorecer a diversidade de olhares sobre o texto, permitindo a ampliação do conhecimento. As 

demais opções envolveram a recomendação da obra, seja por um amigo, familiar ou professor 

e ser relacionada à área de estudo. 
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Em sequência, foi questionado aos alunos se possuem o hábito de reler/revisar/corrigir 

seu texto, ou seja, se no decorrer da participação nessa pesquisa eles reconhecem a importância 

da refacção textual. Todos os respondentes manifestaram conscientes da importância dessa 

tarefa e 74% afirmaram que realizam essa ação.  

Os demais respondentes comentaram que após a finalização de um texto, a prática de 

reler, revisar e corrigir é realizada “às vezes”. Eles argumentaram que a falta de tempo é o 

principal empecilho. 

 Ao observar os respondentes durante o processo e, em conversa informal com eles 

durante as aulas, foi possível perceber que pretendem ter uma maior gestão de seu tempo e 

conciliar seus horários de trabalho e estudos para melhorarem suas tarefas de classe e 

extraclasses. Essas práticas citadas contribuem para uma reestruturação textual durante a 

reescrita, favorecendo a melhoria do texto. 

Foi perguntado aos participantes se as expectativas em relação à produção do artigo 

científico foram superadas, todos responderam que sim. Também foi solicitado que eles 

descrevessem o que mais consideraram relevante no processo de escrita. 

 Um participante escreveu que: “[...] A produção do artigo científico me trouxe uma 

nova perspectiva com relação à escrita. A trajetória foi cheia de erros e acertos, mas me trouxe 

muita satisfação”. 

 O segundo respondente complementou que: “o que mais me motivou foi a professora 

que sempre enfatizou o quanto seria bom para nós e que sentiríamos prazer quando tudo 

acabasse. Essa escrita foi a base de muitas outras que virão [...]”. 

Vemos assim, que os respondentes acima se sentiram academicamente capazes e 

motivados após a produção de um artigo, almejando escreverem textos para publicação 

científica. Eles conseguiram compreender a importância da escrita e que os erros também fazem 

parte do processo de aprendizado.  

A seguir, apresentamos um quadro (Quadro 15) contendo os aspectos positivos e as 

potencialidades declaradas pelos participantes, relacionadas à conclusão do artigo científico. 
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Quadro 15 - Aspectos positivos/potencialidades 

Aspectos positivos/ potencialidades discriminadas pelos participantes Ocorrências 
Melhorou a escrita acadêmica e a adequação das palavras à norma culta da 
escrita 

23 

Oportunidade de produzir novas pesquisas e trabalhos acadêmicos; 
Obtenção de títulos; 
Currículo (acadêmico e profissional); 
Incentivo à publicação de outros trabalhos. 
Contribuir para futuras pesquisas, ou seja, que o trabalho também se torne uma 
fonte de pesquisa ao ser publicado 

23 

Experiência acadêmica, pessoal e profissional  19 
Ampliou o conhecimento, novas ideias e pontos de vista 12 
Maior capacidade de seleção de leituras e interpretação de textos 6 
Saber informar, criticar e se posicionar diante de um assunto 5 
Maior repertório vocabular  4 
Compreensão da organização textual de um trabalho científico 4 
Voltou a se atentar para o hábito da leitura 2 

Fonte: Autoria própria. 

 

De todas as opções elencadas pelos respondentes, todos (23 ocorrências = 23 

trabalhos) apresentaram satisfação enquanto acadêmicos na produção de um artigo científico e 

apontaram a melhoria da escrita.  

A maioria dos participantes da pesquisa afirmou que se sente mais motivada a produzir 

novos trabalhos científicos a partir da experiência que teve com a escrita e divulgação de artigo 

científico proposto pela professora. De acordo com o quadro, no qual foram sintetizadas as 

narrativas dos discentes, percebeu-se que os participantes tinham como desejo que seus 

resultados servissem de inspiração para outros trabalhos acadêmicos.  

Dezenove ocorrências comprovaram que os discentes perceberam que compreender a 

escrita acadêmica melhora a experiência universitária, pessoal e profissional. Enquanto doze, 

tiveram a consciência de ampliar o conhecimento a partir do surgimento de novas ideias sobre 

determinado assunto. 

Para os participantes, o fato de terem sido analisados quando ingressaram no ensino 

superior e, depois, a pesquisadora ter ministrado aulas de metodologia científica foi 

fundamental para o amadurecimento acadêmico75. Como Moysés (2001) argumenta, o aluno se 

desenvolve no processo de aprendizagem conforme o seu nível de amadurecimento intelectual.  

Também foram citadas outras ocorrências como: o incentivo à leitura, o ensino de 

técnicas para melhorar a escrita, o apoio na produção de um artigo científico, o aumento de 

repertório de vocabulário, a leitura que passou a ser um hábito, saber informar, criticar e se 

 
75 Informação analisada nos relatos dos acadêmicos. 
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posicionar a respeito do assunto estudado também foram pontuadas nas respostas dos 

participantes. Segundo os respondentes, as aulas propostas foram essenciais para que 

aprendessem como escrever o texto acadêmico. 

  

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados encontrados no desenvolvimento da 

pesquisa. Ressaltamos que os dados obtidos permitiram compreender como os acadêmicos 

ingressantes nos cursos de Administração e de Matemática foram acompanhados no 

desenvolvimento educacional.  

Ao término da pesquisa identificamos melhoria e evoluções na escrita dos acadêmicos 

e em seus relatos demonstraram satisfação com a conclusão do artigo e com o aprendizado 

adquirido. Visualizamos que dentre as dificuldades que os participantes possuem em respeito à 

escrita são: dificuldades na organização textual, a utilização de fontes confiáveis, estruturas 

normativas para a produção de textos. 

Em síntese, no decorrer da pesquisa notamos que o grau de dificuldade dos 

participantes no campo da escrita não poderia ser ignorado. Ressalvadas exceções de 

acadêmicos com maior qualidade de produção textual, muitos dos respondentes manifestaram 

dificuldades nas três dimensões aqui listadas (gramatical, semântica e discursiva).  

No entanto, essas dificuldades foram identificadas em menor índice em comparação 

com as primeiras versões textuais, e ainda, percebemos que os participantes estavam mais 

cuidadosos e atentos em relação ao trabalho científico, sem necessariamente, precisar 

constantemente do apoio da professora. Portanto estavam se tornando mais autônomos na 

escrita. 

Isso não significa afirmar que ao final das etapas os alunos não apresentaram 

desenvolvimento ou dificuldades e sim, que consideramos satisfatório verificar a evolução da 

qualidade textual, nas dimensões discursiva e semântica. 

Os textos, na versão final, foram escritos de maneira mais inteligível. Os alunos 

entenderam a importância de não deixar lacunas e ideias vazias em seus textos. Também, 

perceberam o quanto é essencial o hábito da releitura de suas produções. Por fim, visualizamos 

que os participantes também se desenvolveram no aspecto gramatical, ainda que de forma mais 

tímida que as outras duas dimensões, consideramos o resultado positivo.  

As aulas de metodologia científica também foram fundamentais. Nelas, os alunos 

puderam aprender as normas da ABNT, identificaram erros cometidos nas dimensões 
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discursiva, semântica e gramatical, e tiveram a oportunidade em sanar dúvidas com a 

pesquisadora/professora. 

Por fim, todos os acadêmicos participantes apresentaram melhorias e avanços em suas 

produções dentro das dimensões pesquisadas. 

  



154 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Consideramos que o desenvolvimento da escrita não é finalizado com o findar do 

ensino médio e que o aluno ao ingressar no ensino superior percebe novos desafios na produção 

textual. Portanto, decidimos nesse estudo ensinar a produzir os textos e também, a quantificar 

e analisar de uma forma mais aprofundada as dificuldades e os avanços dos acadêmicos durante 

esse processo. Nesse sentido, realizamos essa pesquisa durante as aulas de metodologia 

cientifica, pois não queríamos apenas ensinar a teoria da escrita acadêmica e a produção de 

artigos aos alunos, mas sim complementar com a prática, ou seja, a produção desses artigos. 

Nessa pesquisa tivemos alguns desafios, desde as dificuldades apresentadas na escrita 

dos alunos à gestão do tempo para que os mesmos produzissem e realizássemos essa análise. 

No entanto, descobrimos potencialidades que envolveram a melhoria da escrita dos 

participantes em todas as dimensões que estudamos. 

Nessa pesquisa houve aplicação de questionários e narrativas sobre as expectativas dos 

alunos para maior compreensão do perfil acadêmico que faria parte da pesquisa. Esses 

acadêmicos também redigiram textos, de acordo com participações e orientações recebidas 

durante as aulas, inclusive com aplicações de um segundo questionário para analisarmos a 

evolução discente. 

Foi possível observarmos que os participantes, inicialmente, apresentaram 

dificuldades no uso das normas orientadas pela ABNT e na escrita de um artigo científico, tais 

como erros de concordância, incoerência e ideias vagas contidas nos textos. Após a produção 

das primeiras versões do texto, com a correção da pesquisadora/docente e ensino das regras 

científicas na escrita do artigo científico, pudemos identificar uma melhoria na qualidade na 

versão final, produzida pelos participantes.  

Por meio da análise de dados percebemos que a realização da pesquisa, acompanhando 

a formação dos participantes, favoreceu para que eles desenvolvessem a capacidade da escrita 

e da leitura. Apesar de alguns aprendizes terem afirmado que o conhecimento insuficiente sobre 

a estrutura composicional do artigo científico dificultou a produção, aqueles que concluíram o 

trabalho acadêmico gostariam que o estudo realizado servisse como fonte de consulta para 

outros pesquisadores e mostraram interesse em continuar a escrever novos artigos. 

Identificamos que nas dimensões gramatical, semântica e discursiva, os aprendizes 

tiverem dificuldades na ortografia e sintaxe, estruturação das ideias, na concordância nominal 

das palavras e organização do texto e discurso. Em respeito aos aspectos positivos, os estudantes 
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afirmaram que a maior atenção à leitura favoreceu a ampliação do conhecimento, melhorou a 

qualidade dos debates em sala de aula e dinamizou a escrita acadêmica.  

De todo o exposto, foi possível entendermos que os acadêmicos, apesar das 

dificuldades que demonstraram ter, quando incentivados à escrita, ao embasá-los com os 

conhecimentos necessários para a produção do texto científico, conseguiram desenvolver uma 

escrita condizente com a exigência do ambiente acadêmico e, em sua maioria, consideraram 

positiva a experiência.  

A partir desta pesquisa, sugerimos que algumas ações que, se aplicadas, poderão 

contribuir para o melhor desenvolvimento de produções textuais no ensino superior.  

A primeira sugestão é reforçar ao acadêmico sobre a importância da compreensão das 

normas e regras metodológicas. Por vezes, visualizamos em respostas dadas pelos participantes 

nos questionários aplicados que muitos deles tiveram pouca ou quase nenhuma experiência com 

texto do gênero acadêmico em níveis anteriores de ensino. Há aqueles que entendiam a pesquisa 

somente como o ato de buscar e encontrar uma informação em alguma plataforma, por exemplo, 

no Google. Outros participantes aparentavam não saber que o referencial teórico fortalece os 

argumentos utilizados no discurso.  

A segunda sugestão é estabelecer correções textuais além de aspectos linguísticos aos 

alunos, com propostas e sugestões de melhorias, apresentando um feedback. O hábito em 

realizar devolutivas nas produções dos discentes, contendo as anotações pertinentes, fez com 

que os participantes pudessem identificar e compreender equívocos na redação. Desta maneira, 

acreditamos que o escritor irá melhorar a capacidade de escrita, no aspecto discursivo, 

semântico e gramatical/formal.  

Esta pesquisa nos mostra a importância de acompanhar o processo de produção textual 

do aluno, ensinando-o o aspecto técnico, incentivando a produção textual e, fazendo as 

observações no texto. Também pensamos, como terceira sugestão, que este estudo mostra que 

a prática da reescrita precisa ser praticada pelo escritor. Por intermédio deste hábito de revisar 

o texto produzido, o autor poderá identificar possíveis correções a serem realizadas.  

Nesse sentido, o ambiente educacional da sala de aula contemplou o processo de 

formação do acadêmico no âmbito científico e ofereceu subsídios para pesquisas atuais e 

futuras.  Portanto, é possível que o estudo desenvolvido possa colaborar para que os acadêmicos 

se conscientizem e criem hipóteses de melhorias ou minimização de problemas.  

Com a técnica de cristalização pôde-se compreender e manipular melhor as 

informações e dados coletados, mapeando o desenvolvimento e desempenho dos discentes 

durante a formação de escritores articulistas. 
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Reconhecemos que esta pesquisa gerou grau de dificuldade para ser desenvolvida em 

razão do volume de material, todos os textos foram lidos, corrigidos, compilados e analisados. 

E apresentados nesse trabalho, de forma sucinta seus resultados, quais dimensões apresentaram 

mais dificuldades e quais foram perceptíveis de evolução e melhorias.  

 Queremos destacar também, o desenvolvimento que identificamos nos textos 

produzidos pelos participantes. Aos acadêmicos que passaram por todas as etapas, constatamos, 

a melhoria da qualidade dos textos entregues na versão final. A criticidade e a argumentação 

acadêmica dos participantes também foram amadurecidas, ampliaram o conhecimento teórico 

e normativo da ABNT e aprenderam e utilizaram o saber novo em suas produções. Em todas as 

dimensões, foi possível vermos que os acadêmicos se aprimoraram.  

Observamos a formação de escritores articulistas em sua fase inicial, os quais 

informaram ao término da pesquisa que esse não seria o único ou último trabalho científico 

concluído; eles tiveram gosto pela escrita e em aperfeiçoá-la, principalmente em aprimorar e 

buscar novos conhecimentos para que assim, pudessem não apenas reproduzir, mas produzir 

textos claros e que poderão contribuir com outros pesquisadores. 

Na introdução, apresentamos o problema desta pesquisa – a saber, “Como é o processo 

de desenvolvimento de formação inicial do escritor articulista nos cursos superiores de 

Administração e Matemática?”. Para esta investigação, centrada nos participantes deste estudo, 

percebemos que o acadêmico ingressante no ensino superior apresentava limitações na 

qualidade do texto produzido. A maioria teve que aprender e ressignificar ideias sobre pesquisa, 

pois percebeu que os textos acadêmicos são variados e possuem características e fins distintos. 

Ainda que, exigia maior grau de formalidade e fundamentação teórica na sua formação.  

Nosso objetivo foi alcançado ao verificarmos e analisarmos o processo de formação 

do escritor articulista, suas dificuldades e progressos. Acompanhamos o desenvolvimento dos 

discentes e verificamos suas impressões, as quais foram representadas ao longo do capítulo três. 

Essa pesquisa pode proporcionar contribuições para os estudiosos que buscam 

investigar sobre a temática da escrita em todos os níveis de ensino. Pode favorecer docentes 

que pretendam analisar e compreender o processo de aprendizado discente durante a produção 

textual, e assim, até mesmo contribuir para sua atuação em sala de aula. 

Este estudo é limitado, visto se tratar de um estudo de caso de apenas duas turmas 

específicas. Também se limita pelo fato de não termos analisado todas as etapas do processo de 

escrita, dada a exiguidade do tempo para a conclusão da pesquisa e também, não termos tido 

ainda, a possibilidade de que todos os participantes lessem toda a análise, a fim de validar mais 

nossa interpretação. 
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Considero que essa pesquisa foi importante na minha vida profissional76. Enquanto 

professora no ensino superior, especialmente em disciplinas da área da linguagem, tenho me 

sentido incomodada com as dificuldades dos alunos ingressantes na academia referentes à 

produção textual. Particularmente, percebo uma inquietação por parte de alguns alunos ao 

produzir o gênero artigo científico. Nesse sentido, tive a oportunidade em averiguar in loco os 

desafios e o desenvolvimento dos acadêmicos na produção de texto.  

Intentamos com este trabalho colaborar com a discussão acerca da formação de um 

escritor articulista. Portanto, o escritor precisa escrever de maneira compreensível para que seu 

leitor consiga entender e interpretar o conteúdo. Futuras pesquisas poderão avaliar os mesmos 

elementos em cursos diferentes, pois o objeto deste trabalho (escritor articulista) abrange todas 

as áreas da Ciência. Sugerimos, também, a realização deste estudo com alunos formandos, em 

vez de alunos iniciantes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
76 O uso da 1º pessoa do singular refere-se a experiências pessoais/profissionais da pesquisadora que aplicou a 
pesquisa em campo, Carla Cristina Rodrigues Leal. 
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APÊNDICE I  - Questionário I 
 

Primeiro questionário aplicado às turmas do curso de administração e matemática. 
  

1. Perfil  

1.1 Gênero/sexo:________________________________ 

1.2 Curso 

Administração (  )   Matemática (  ) 

1.3 Faixa etária 

(    ) 18 anos 

(    ) 19 a 24 anos 

(    ) 25 a 30 anos 

(    ) Acima de 31 anos 

1.4 Seus estudos na educação básica foram em instituição: 

(    ) Privada 

(    ) Pública  

(    ) Mista  

(    ) Parcialmente entre ambas  

1.5 É sua primeira experiência no Ensino Superior? 

Sim (  ) Não (  ) 

1.6 Qual é sua ocupação? 

(    ) estudante 

(    ) Desempregado(a) 

(    ) Autônomo(a)  

( ) Trabalha até 6 horas por dia (com vínculo empregatício) 

(    ) Trabalha mais de 6 horas por dia (com vínculo empregatício) 

(    ) Estagiário(a) 

(    ) Outro:__________ 
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1 Experiência de produção escrita na Educação Básica 

2.1 Pontue em relação à sua experiência com a leitura e produção de texto, seguindo os 

critérios da escala:  0 – Nunca  1 - Raramente  2 – Algumas vezes  3- Muitas 

vezes  4 - Frequentemente 

Questões relacionadas à experiência anterior ao ingresso no meio 
universitário e atitudes que ainda permanecem  

0 1 2 3 4 

Você praticava leitura de textos técnicos e/ou científicos antes do ingresso 
na universidade? 

     

Você gosta de produzir textos?      
Você se considera um produtor de textos adequados aos gêneros 
acadêmicos? 

     

Qual a frequência que redigia textos dissertativos e argumentativos na 
Educação Básica? 

     

Você recebia retorno dos textos escritos?      
Se recebesse o texto escrito corrigido, você o redigiria novamente com as 
alterações propostas pelo professor, sem que o mesmo recomendasse? 

     

Você segue estruturas normativas para a produção de seus textos?      
Você pesquisa, lê e se informa antes de produzir um texto sobre um assunto 
diferente do que está habituado? 

     

Você possui dificuldades durante a produção escrita?      
 

3 Dificuldades e apreciações na escrita 

3.1 Quais são as principais dificuldades que você possuía ao produzir um texto77? (Marque 

até três alternativas)78: 

(    ) Clareza 

(    ) Ortografia 

(    ) Coerência e coesão 

(    ) Pontuação 

(    ) Organização 

(    ) Acentuação 

(    ) Concordância nominal e verbal 

(    ) Estruturação de ideias e parágrafos 

 
3.2 Como você considera seu desempenho durante a produção de texto? 

(    ) Não sei 

(    ) Péssimo 

 
77 Relativas a antes do ingresso no ensino superior. 
78 As respostas dessa questão encontram-se no gráfico 7, alteramos a ordem de exposição das respostas devido 
essa ser pontuada como uma fragilidade, e por isso, acrescemô-la no tópico que apresentam as fragilidades e 
dificuldades dos discentes 
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(    ) Ruim 

(    ) Médio 

(    ) Parcialmente bom 

(    ) Bom 

(    ) Ótimo 

3.3 Você possui o hábito de ler, revisar, reler e editar seus textos? 

(    ) sim 

(    ) não 

(    ) às vezes 

(    ) depende:_______________ 

3.4 O que lhe motiva a escrever textos? 

(    ) Avaliação/pontuação em sala 

(    ) Oportunidade de apresentar opinião 

(    ) Um assunto que tenho conhecimento 

(    ) Tema distinto que me faça pesquisar e aprender com ele 

(    ) Outro:_____________________________ 

 

3.5 Quais qualidades você considera essenciais a um bom texto? 

 

 

4 Período dedicado aos estudos 

4.1 Em relação ao seu tempo dedicado aos estudos, 
marque uma única alternativa 

Nunca 
Às 
vezes 

Frequentemente 

Você é pontual às aulas    
Você é um aluno assíduo    
Você realiza as atividades extraclasse fora do horário de 
aula (destinadas a serem realizadas em casa) 

   

Você faz as tarefas propostas pelo professor    
Você questiona o professor quando tem dúvidas durante 
a aula 

   

Você frequenta a biblioteca    
Você lê novamente em casa o 
conteúdo/apostila/deveres/tarefas das aulas 

   

Você compra ou baixa livros e textos que 
complementem seus estudos 

   

Você estuda nos fins de semana e feriados    
Você consulta dicionários e livros para melhor a 
produção das tarefas 

   

Você realiza estudos em grupo com colegas    
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4.2 Durante a semana, quantas horas 
você utiliza diariamente para as 

seguintes tarefas: 
 

Nenhum
a  

Até 2 
horas 
diárias  

De 2 a 4 
horas 

diárias 

De 5 a 6 
horas 

diárias 

Mais de 
6 horas 
diárias 

Assistindo televisão (jornais e 
programas informativos) 

     

Assistindo televisão (séries, novelas, 
desenhos) 

     

Trabalhando       

Fazendo tarefas domésticas em casa      

Estudando ou fazendo lição de casa      
Passeando e/ou conversando com 
amigos 

     

Internet (usos escolares/trabalhos)      
Em redes de relacionamento como: 
WhatsApp, Facebook, Twitter 
Messenger  

     

Jogos / videogames      

Lendo       
 

5 Leitura e escrita 

5.1 Marque as afirmações de acordo 
com sua opinião em relação à leitura e 

escrita: 
 

Discordo 
totalment
e 

Discord
o 

Concordo 
Concordo 
totalment
e 

Não 
sei 

Só leio quando necessário      

Gosto de ler gêneros variados      

Acho difícil ler um livro completo      
Leio diferentes livros, mas parcialmente, 
somente os capítulos que considero mais 
interessantes 

     

Não tenho tempo para ler       
 Leio todos os livros indicados pelos 
professores 

     

Leio mais de um livro por mês      

Os professores me estimulam a ler      

Família e amigos me estimulam a ler      
Gosto de escrever somente quando o 
assunto me atrai 

     

Pratico a escrita de texto até quando não 
é uma atividade extraclasse 

     

Pratico produções textuais que vejo 
propostas na internet 
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Após ler um texto ou livro produzo 
resumos/síntese sobre o que entendi  

     

Sempre que realizo leituras, faço 
marcações/anotações 

     

Gosto de escrever textos científicos que 
façam com que eu aprenda com eles ao 
pesquisar sobre o assunto 

     

Quando escrevo, pesquiso sinônimos de 
palavras para tornar o texto mais formal e 
evitar redundâncias 

     

Já fiz cursos de redação (incluindo 
cursinhos pré-vestibulares) 

     

Não sou criativo para escrever textos 
muito longos 

     

 

6  Expectativa em relação ao aprendizado de produção textual científica 

Legenda:  1. Discordo totalmente  2. Discordo parcialmente  3. Neutro 

4. Concordo parcialmente  5. Concordo totalmente  6. Não se aplica 

 1 2 3 4 5 6 
Esforço-me para produzir bons textos conciliando trabalho com os 
deveres acadêmicos 

      

Tenho altas expectativas para concluir o trabalho       
Presto atenção em todas as atividades e estruturas ensinadas       
Não me interesso em realizar a produção e sim em concluir a 
disciplina 

      

Fiquei curioso (a) para realizar uma publicação científica, por isso 
pretendo concluir todas as etapas da produção 
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APÊNDICE II - Questionário II 
 
2º Questionário aplicado aos alunos – ao término da pesquisa 

Questões  Alternativas  
Sim  Não Outro/às vezes 

1. Anteriormente a essa pesquisa, você já produziu um 
artigo científico? 
 

 
 

  

2. Você já produziu um trabalho científico antes de 
ingressar no Ensino Superior? 
 

   

 

3. O que você conhecia sobre a estrutura da produção escrita antes de ingressar no Ensino Superior 

favoreceu para a aplicação desse conhecimento para a produção do artigo? 

(  ) Sim, eu conhecia parcialmente e contribuiu para minha produção científica. 
(  ) Sim, eu conhecia muitos elementos essenciais da escrita acadêmica que favoreceram minha 
produção. 
(  ) Eu não tinha conhecimento sobre a escrita acadêmica, aprendi a produzir de acordo com as aulas 
propostas. 

 

Questões  Alternativas  
Sim  Não Outro/às vezes 

4. Antes de ingressar no Ensino Superior, você conhecia 
as Normas da ABNT (Associação Brasileiras de Normas 
Técnicas) para a produção de textos? 
 

   

5. Durante a produção do artigo, houve correções de 
textos e anotações realizadas pela professora? 
 

   

6. Se houve correções, você sempre as relia e reescrevia 
o texto com as novas alterações? 
 

   

7. Você aprendeu com essas anotações realizadas no seu 
trabalho ao longo do processo? 
 

   

8. Você realizou muitas leituras que auxiliaram sua 
escrita? 
 

   

 
9.Em que a leitura contribuiu para a produção do seu artigo? 

(   ) Ampliou o vocabulário 

(   ) Ampliou o conhecimento sobre o assunto pesquisado 

(   ) Aprendeu que há diferentes tipos de escrita e onde utilizá-las apropriadamente 

(   ) Compreendeu melhor como organizar frases e ideias primárias com as secundárias. 

(   ) Outros 
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10.  Para você, leitura é... 

(   ) Fonte de informação 

(   ) Contribui para a produção de argumentos consistentes 

(   ) Entretenimento nas horas de lazer 

(   ) Aprendizado constante 

 

11. Após a produção do artigo você se sente mais interessado na leitura e produção de futuros 

trabalhos acadêmicos? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

12 Você lê muitos textos e livros da sua área acadêmica? 

(   ) Leio muito 

(   ) Leio parcialmente 

(   ) Leio pouco 

(   ) Não leio 

 

13. Se você lê pouco ou não lê, qual a justificativa para essa ocorrência? 

 

14. Atualmente o que o/a faria realizar uma leitura de uma obra mais extensa? 

(   ) Ela ser de entretenimento (ficção científica, romances, etc.) 

(   ) Apresentação e debates em sala de aula que a torne interessante 

(   ) Alguém me recomendá-la 

(   ) Ser relacionada a um tema da área que estudo. 

(   ) Outros 

 

15.  Após a finalização de um texto você costuma reler/revisar/corrigir seu texto? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Às vezes 

 

16. Suas expectativas em relação à produção do artigo científico foram superadas?  Descreva 

um pouco sobre o que você considerou relevante durante essa trajetória de escrita e a 

importância dela.  
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17. Quais as principais dificuldades que você encontrou? Conseguiu superá-las? 

 

18.Escreva um pequeno relato-reflexivo narrando sua experiência ao longo do processo de 

formação de um escritor de artigos científicos. 
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ANEXO I - Plano de ensino da disciplina de metodologia científica 
 
1 PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA  
 
2 EMENTA 
 
Formas de conhecimento cientifico: filosófico, científico, popular, mitológico. Epistemologia 
de Ciência. Métodos e tipos de pesquisa. Produção e normatização de trabalhos acadêmicos. 
 
3. OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral 
 
Compreender e aplicar as normas metodológicas da ABNT  e os métodos científicos na 
elaboração de trabalhos acadêmicos, a fim de desenvolver habilidades na produção e a dominar 
as formas de apresentação de seus trabalhos com técnicas de preparo e planejamento. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Conhecer as técnicas, os princípios e o processo de elaboração e desenvolvimento da pesquisa 
científica; 
 Desenvolver as habilidades de produção científica, utilizando seus procedimentos de 
elaboração e organização da metodologia conhecendo suas etapas, métodos e técnicas; 
 Desenvolver a capacidade de comunicação crítica durante a produção escrita e oral; 
 Compreender o significado e a função da pesquisa científica;  
 Identificar as diferentes etapas da produção do conhecimento científico;  
 Conhecer os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do trabalho acadêmico; 
 Preparar o aluno para aplicar os conhecimentos adquiridos durante sua vida acadêmica e 
social, e para o trabalho final de curso; 
 Utilizar o exercício da escrita como elemento construtivo da produção do conhecimento 
cientifico; 
 Produzir um artigo científico de acordo com ABNT. 
 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
A organização da vida de estudos na universidade;  
A conduta do pesquisador; 
Fundamentos e Definições conceituais da metodologia científica; 
Epistemologia do conhecimento científico; 
Tipos de conhecimentos: filosófico, científico, popular, mitológico e tecnológico; 
Desenvolvimento Histórico Do Método; 
Tipos de métodos; 
Análise qualitativa e quantitativa; 
Ciência e pesquisa; 
Pesquisa científica: conceito, características, tipologia, classificação, finalidades e técnicas; 
Tipos de trabalhos acadêmicos: monografia, dissertação, tese, artigo científico entre outros; 
Critérios para redação do trabalho acadêmico; 
Elementos de apoio ao texto: citações; 
Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. Estrutura e definição; 
Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos da ABNT; 
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Manual de trabalhos acadêmicos da UEG - Normas para Elaboração de Trabalhos 
Acadêmicos; 
Referências bibliográficas; 
Ficha catalográfica; 
Documentação científica; 
Fichamento; 
Trabalhos Publicáveis Em Periódicos Científicos; 
Comunicação científica; 
Texto científico; 
Revisão bibliográfica; 
Apresentação gráfica do trabalho científico; 
Valores e ética no processo de pesquisa;  
As abordagens metodológicas; 
Elementos para o desenvolvimento de um artigo: planejamento; elaboração, conteúdo entre 
outros elementos;  
Sumário de pesquisa: esquematização da pesquisa em partes, capítulos, tópicos; 
Referencial teórico/ levantamento bibliográfico; 
As técnicas de coleta e interpretação de dados; 
Tratamento dos dados em pesquisas qualitativas e quantitativas;  
Teste científico (teoria/empírica); 
Elaboração de gráficos, figuras e tabelas; 
Como transmitir a informação de forma clara e precisa;  
Exemplos e erros comumente realizados em um trabalho científico;             
Estrutura do trabalho acadêmico (revisão e montagem); 
Organização do trabalho: elementos pré-textuais, textuais e pós textuais; 
Redação e editoração;  
Como preparar power point slides para apresentações científicas; 
Como preparar apresentações orais em encontros científicos; 
Planejamento, definindo objetivos, estrutura, organização visual, conclusões; 
Apresentação da Pesquisa. 
 
5. METODOLOGIA DE ENSINO 
 
A prática dos componentes curriculares será oferecida dentro da disciplina de várias maneiras, 
desenvolvida por meio de aulas expositivas e interativas, de modo que no primeiro contato 
com o conteúdo/ disciplina serão apresentados os seus principais aspectos, significados e 
importância. 
Alguns métodos serão utilizados no decorrer do semestre, tais como: Método de Elaboração 
Conjunta; Expositivo; Trabalho Independente; e dentre outras atividades como: 
 Atividades monitoradas; 
 Discussões; 
 Seminários; 
 Aula expositiva e dialogada; 
 Dinâmica de grupo; 
 Técnicas aplicada à tecnologia e informática (computador no processo de ensino-
aprendizagem, na pesquisa, na internet, o datashow, email etc.).  
 Exposições de trabalhos; 
 Resolução de exercícios; 
 Estudo dirigido em sala de aula; 
 Investigação científica. 
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6. RECURSOS DIDÁTICOS 
 
 Lousa e giz; 
 Projetor multimídia; 
 Laboratório de informática; 
 Apostila, livros didáticos, dicionário, data show, quadro negro, recursos audiovisuais, 
artigos e revistas com textos para interpretação, gravuras. 
 
7. AVALIAÇÃO 
 
A avaliação será processual e contínua, e considerará estudos individuais e em grupo, mediante: 
uma avaliação escrita correspondendo a 70% da nota do bimestre; exercícios, apresentações de 
seminário, participação nas discussões, atividades e trabalhos em classe, e extraclasse, testes, 
artigo científico, cuja somatória corresponde a 30% da nota do bimestre. 
 
8. BIBLIOGRAFIA 
 
1. MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 3.ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. (001.8 M321m – 4 exemplares) 
2. MORAIS, Inelvides José. As várias faces da ciência: sobre o sujeito, linguagem e a teoria 
como pontos de encontro dos diferentes ramos das ciências. Anápolis: Universidade Estadual 
de Goiás, 2010. Disponível em  
http://www.cdn.ueg.br/source/editora_ueg/conteudoN/4946/pdf_colecao_olhares/livro06_itel
vides_ jose.pdf  . 
3 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. (001.8 S498m - 13 exemplares) 
 
Bibliografia Complementar 
 
1. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2003. (001.8 A553i - 3 exemplares) 
2. BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos da metodologia científica: um guia para 
iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000. (001.8 B277f - 1 
exemplar) 
3. HUHNE, Leda Miranda. Metodologia científica: Caderno de textos e tenicas.7 ed. Rio de 
Janeiro: Agir, 2002. (001.8 H874m – 2 exemplares) 
4. MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5 ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. (001.8 M321t - 2 exemplares) 
5. OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica. 2. ed. São Paulo: 
Pioneira, 1999. (001.8 O48t - 3 exemplares) 
 
 
 

 


