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RESUMO 

 
 
Neste trabalho refletimos sobre questões que cercam a produção textual acadêmica do aluno graduando 
em época de profundas transformações sociais alavancadas pela globalização. Nesse cenário, 
compreendemos que a  universidade deve voltar sua atenção, de modo especial, para promoção e 
desenvolvimento de habilidades leitoras e escriturais desses alunos, como o viés necessário para auxiliá-
los a se tornarem indivíduos mais aptos a competirem num mercado de trabalho cada vez mais agressivo.  
Compreendemos que levar o aluno a saber expressar tanto oral como verbalmente o conhecimento que 
produz, é um caminho importante para sua inserção nos discursos multimodais e multissemióticos 
privilegiados tanto na universidade como fora dela. Defendemos, neste texto, o processo de leitura, de 
escrita e do letramento como práticas sociais (Barton, 1994; Gee, 2000; Street, 1994,1995), concepção 
teórica que traz valiosas contribuições para o campo do letramento acadêmico, ao introduzir uma nova 
abordagem para a compreensão da escrita em contextos de ensino superior, como possibilidade de desafio 
para suprir as diferenças culturais e, nessa visão, modalizar a noção de “deficit” cognitivo observado nas 
produções textuais dos alunos. Entendemos que os letramentos não estão diretamente associados a 
conteúdos e a disciplinas isoladamente, mas aos amplos e abrangentes discursos e gêneros institucionais 
que subjazem à  escrita na universidade. Ao trabalhar  com os diferentes gêneros textuais e discursivos, o 
graduando interage com diferentes categorias de texto que configuram vários tipo de comunicação e passa 
a ter uma visão dos traços dominantes das práticas de letramento privilegiadas na academia, ao entrar em 
contacto com os modos de expressão prestigiados nas disciplinas, o que lhe proporcionará transformações 
importantes quanto aos usos da língua(gem) em situações comunicativas. 
 
ABSTRACT 
 
In this work we discuss questions about the textual  production of the academic student in times of deep 
social changes brought by the globalization processes.  In this context we think the university must give 
special attention to promote and develop the reading and writing habilities to those students, as a 
necessary bias to help them to became empowered to deal with the high competitiveness of the new 
markets. We  understand that to make the student express kowledge in the oral as well as in the written 
forms is an important key for his insertion into multimodal and multissemiotic discourses favoured in and 
out of the university. We  assume in this paper that reading, writing and oral processes are social practices 
(Barton, 1994; Gee, 2000; Street, 1994,1995), theoretical conception that contributes to the literacy 
academic field, by introducing a new approach to the comprehension of  writing in the university contexts 
as a possibility to supply the cultural differences, and in this perspective, to modalize the notion of 
cognitive “deficit” observed in the textual productions of the students.  We understand that the academic 
literacies are not directly related to contents and disciplines separately, but to the large and broad 
institutional discourses that are implied to the university writing. To work with the different discoursive 
and textual genres, makes the academic interacts with different categories of text that figure out several 
communicative types, and envisage the dominant traces of the literacy practices privileged in the 
academy, when he gets in contact with the expressive modes valued in the disciplines, and this will allow 
him important transformations in relation to the uses of language in communicative situations. 
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Introdução 

 

 

 Já faz parte do discurso público que a globalização tem provocado profundas 

mudanças sociais na estrutura das sociedades, quer seja em países desenvolvidos ou 

naqueles economicamente em emergência. Tais mudanças foram alavancadas, sem 

dúvida, pelo surgimento de mercados cada vez mais competitivos, o que nos aponta que 

a força de trabalho para as próximas décadas deve estar preparada para enfrentar os 

desafios impostos por essa alta competitividade.  

 Não há como negar que os reflexos dessas transformações incidirão 

sobremaneira nas políticas educacionais, o que nos leva a afirmar que a escola estará 

fadada à obsolescência e ao obscurantismo, se não propiciar o desenvolvimento de 

habilidades e competências que atendam às demandas impostas por uma nova ordem 

social, que ora se descortina à nossa frente. 

 Duncan Hewitt, em brilhante reportagem na Newsweek de agosto de 2007, 

traduz habilmente nossa visão de como deverá se tornar a escola do futuro, em nosso 

caso a aŕea de ensino superior, ao afirmar que “a universidade moderna é o lugar ideal 

para a criação e tranferência de conhecimento que conduz à competitividade nacional 

em meio a uma era global que se expande cada vez mais”, e acrescenta que “é preciso 

aumentar o nível de habilidades dos alunos, para atenderem às necessidades de trabalho 

que exigem indivíduos cada vez mais habilidosos e competentes. 

 Ao compreendermos competência como uma moblização de saberes, fazeres e 

atitudes que são necessários para o desempenho de atividades ou funções que atendam à 

natureza do trabalho e seus padrões de qualidade, consideramos que o conhecimento 

multimodal e multissemiótico é o coroamento da expressão da produção do 

conhecimento em todas as aŕeas. 

 Por assim ser, compreendemos que a universidade deve voltar sua atenção, de 

modo especial, para tais aspectos. Entretando, neste trabalho, focalizamos, de modos 

especial, a promoção do desenvolvimento de habilidades leitoras e escriturais dos 

alunos, como o viés necessário para auxiliá-los a se tornarem indivíduos mais aptos a 

competirem num mercado de trabalho cada vez mais agressivo. 

 Há que se ver que a preocupação com a produção escrita do aluno universitário 
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tem sido crescente nas últimas décadas tanto em universidades estrangeiras como 

nacionais e se estende, sem dúvida, também à nossa instituição. Diagnósticos intuitivos 

iniciais têm evidenciado que a produção acadêmica dos graduandos reflete sérias 

dificuldades nos usos das formas lingüísticas, na organização e na composição textual, 

fenômenos há muito observados pelos colegas, o que nos leva a ponderar que, de modo 

geral, nossos alunos encontram dificuldades para se expressar na modalidade escrita da 

linguagem. 

 Voltando-nos para um cenário mundial, observamos que nas últimas décadas 

algumas         

 correntes metodológicas têm-se debruçado sobre o ensino da escrita no ensino superior, 

na tentativa de esboçar caminhos que ajudem a transitar a aprendizagem da escrita 

acadêmica, como se pode ver em alguns programas americanos como o Process 

Pedagogy (Murray, 1982) e Genre Approach   (Dudley-Evans, 1994; Swales, 1990), que 

fazem parte do programa Writing Across the Curriculum, e que têm como base 

heurística que aprender a escrever é um processo que não termina no ingresso do 

estudante na universidade, já que escrever é imprescindível em qualquer matéria.  

 Na brilhante palestra Lectura y escritura: nuevos desafios, proferida quando da 

inauguração da subsede da cátedra da UNESCO em 2002, a professora Paula Carlino, já 

trazia a público  questões acerca das dificuldades por que passam o aluno universitário, 

tanto no que diz respeito à elaboração da leitura, como à produção textual, e da lacuna 

que existe entre as exigências escriturtais da academia e a falta de metodologias que 

norteiem os alunos a serem bem sucedidos em seus trabalhos acadêmico-científicos. 

 

A visão escolarizada ou autônoma do letramento 

 

 Alinhados a esse novo pensar que tem permeado os discursos sobre produção 

textual na universidade, compreendemos que o problema crucial das questões acerca da 

escrita de nossos alunos se iniciam bem antes do ato de escrever, ou seja, 

circunscrevem-se indiscutivelmente aos seus modos de processar a leitura. 

 Numa visão intuitiva inicial, percebemos que o modo como foram expostos à 

leitura na escola tradicional foi o que Street (1995) chamou de modelo autônomo de 

aquisição da  leitura e da escrita, que se caracetriza por perpetuar a concepção de ler e 
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escrever como mera aquisição do código da língua, de forma autônoma, que se basta em 

si mesma, pois compreende que o indivíduo que conhece o código está pronto para 

transitar em todos os contextos letrados, concepção precípua da ideologia escolar. 

 Nesse modelo, compreende-se que o ato de ler se circunscreve à decodificação 

das palavras, à compreensão delas em sentenças e em parágrafos, sem, contudo, se 

conceber a leitura como uma prática social, que se dá na interação entre os 

conhecimentos partilhados entre autor e leitor, a partir de seus saberes já constituídos, o 

que nos leva a considerar que toda a percepção do dado novo estará sempre incorporada 

das crenças e valores sócio-históricos que configuram a formação social de cada 

indivíduo. 

 De fato, temos observado, em nosso trabalho docente, uma grande dificuldade 

dos nossos alunos em construir significados para a leitura, instrumento de seu 

conhecimento teórico, ocasionando dificuldades na escrita acadêmica, o que nos faz crer 

que lhes falta uma leitura crítica, que lhes propicie uma (re) elaboração dos  conceitos 

veiculados no texto, para que, ao entretecerem analogias com outros textos, 

ressignifiquem, enfim, seus conhecimentos já internalizados. 

 Como lingüistas aplicados que somos, afetam-nos, sem dúvida, as práticas 

leitoras dos nossos alunos, mas, de modo muito particular, as questões que referendam a 

produção escrita e os mitos e (pre)conceitos que sobre ela incidem. Acreditamos, 

entretanto, que um olhar mais sensível à natureza dos desalinhamentos, das dijunções e 

das rupturas dos padrões lingüísticos normativos observados nas produções acadêmicas 

discentes, nos levará a compreeender que o cerne da questão não está numa possível 

inadequação da produção linguageira, pois, a priori,  ninguém fala melhor nossa língua 

materna do que nós, seus falantes honoráios, mas na inadequação dos usos e das 

funções da escrita enquanto prática social, nas situações comunicativas 

contextualizadas. 

 Essa observação tem nos levado, então, em nosso trabalho, a privilegiar 

vertentes teóricas que concebem a leitura, a escrita e o letramento como práticas sociais 

(Barton, 1994; Gee, 2000; Street, 1994,1995), pois trazem valiosas contribuições para o 

campo dos letramentos na esfera acadêmica, ao introduzirem uma nova abordagem para 

a compreensão da escrita em contextos de ensino superior, como possibilidade de 

desafio para suprir o as diferenças culturais e, essa visão, modalizando, portanto, a 
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noção de “deficit” cognitivo observado nas produções textuais dos alunos. 

 

A leitura e a escrita como prática social 

 

 A concepção da escrita socialmente contextualizada é advocaciada por 

pesquisadores, que fazem parte dos Novos Estudos do Letramento1, e que têm se 

centrado em pesquisas sobre o que chamam de “letramentos acadêmicos”, 

compreendendo que estes não podem ser práticas de escrita neutras e desvinculadas dos 

contextos de uso. Postulam que as práticas escriturais acadêmicas são práticas sociais e, 

por isso, variam em função do contexto, da cultura e do gênero em que se inserem, pois 

asseveram que as práticas de letramento nas disciplinas acadêmicas estão associadas aos 

usos e às funções da escrita em comunidades e contextos específicos. 

 Sob essa perspectiva, leva-se em conta que os letramentos não estão diretamente 

associados a conteúdos e a disciplinas isoladamente, mas aos amplos e abrangentes 

discursos e gêneros institucionais que subjazem à escrita na universidade. No 

desenvolvimento do letramento acadêmico, as questões de escrita e de aprendizagem 

devem ser consideradas mais do ponto de vista epistemológico e identitário, do que uma 

questão de aquisição de habilidades ou de socialização acadêmica apenas, apesar de que 

essas perspectivas não se excluem, tendo-se em vista que ao estudante devem ser 

oferecidos instrumentos que lhe permitam transitar entre elas de acordo com o contexto 

e com o objetivo da atividade. 

 Desta forma, a assunção é que o estudante passe a ter uma visão dos traços 

dominantes das práticas de letramento privilegiadas na academia, o que o levaria a 

perceber os ganhos de travar contacto com os modos de expressão prestigiados nas 

disciplinas, o que, por sua vez, acarretaria transformações importantes quanto às 

diversas formas de uso da escrita entre uma situação de produção e outra. Em outras 

palavras, isso significa proporcionar-lhe conhecer um repertório de práticas apropriadas 

para cada situação de comunicação. Além disso, a relevância desse novo enfoque está 

                                                 
1  The New Literacy Stud ies é formado por pesquisadores que fazem parte  do New 

Literacy Group, estudiosos que concebem o letramento como prát ica soc ial ,  
id .est. ,  conc lamam ser o  let ramento mais do que o conhecimento do cód igo da 
l íngua per se,  mas que refere aos usos e às funções da escr i ta  dentro das prát icas 
soc iais em que se insere.  Portanto ,  o letramento é a re lação do indivíduo com a 
escr i ta,  permeada  de crenças, va lores,  ideo logia e da cul tura dos grupos soc iais.  
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em levar o graduando a saber lidar com os significados sociais das disciplinas e dos 

conteúdos, e assumir diferentes identidades sociais, em consonância com a exigência de 

cada situação de comunicação, pautadas pelas diferentes modalidades do uso da 

linguagem escrita ou oral. 

 Nessa percepção, a escrita na academia, a escrita é compreendida em nível de 

epsitemologia, devendo, então, o letramento nesses contextos ser conceituado a partir de 

três perspectivas que se sobrepõem: (1) um modelo de estudo de habilidades, (2) um 

modelo de socialização acadêmica e (3) um modelo de letramentos acadêmicos. 

 O primeiro modelo compreende que a escrita e o letramento são habilidades 

individuais e cognitivas e focaliza as características lingüistico-discursivas, presumindo 

que o estudante possa fazer transferências desse conhecimento de um contexto pra 

outro. O modelo de socialização acadêmica diz respeito à aculturação aos discursos e 

aos gêneros específicos das disciplinas e dos conteúdos, ou seja, o estudante adquire os 

modos de falar, de escrever, de pensar e de usar o letramento que os membros 

tipificados de uma disciplina ou área temática usam. No modelo de socialização 

acadêmica leva-se em conta a assunção de que os gêneros que permeiam uma dada 

esfera de discursos, em uma visão bakhtiniana, são relativamente estáveis, o que nos faz 

inferir que uma vez que o estudante tenha aprendido e compreendido as regras básicas 

de um determinado discurso acadêmico, ele estará, certamente, mais apto a se engajar 

discursivamente nessa data esfera social da atividade humana..  O terceiro modelo diz 

respeito ao fazer sentido, à identidade, ao poder, à autoridade e aos princípios de 

natureza institucional, logo políticos e ideológicos, do que “conta como conhecimento 

em qualquer contexto acadêmico” (Lea e Street, 1999). Neste modelo, a atenção é 

centrada nos adequados e efetivos usos do letramento como questões epistemológicas 

mais complexas, dinâmicas, situadas e que envolvem processos sociais como as 

relações de poder entre pessoas e instituições, além de questões de identidades sociais. 

 Compreendemos que um modelo não exclui o outro, pelo contrário, hibridizam-

se, pois  privilegiam eixos de trabalho por cujo intemédio o estudante compreenderia as 

práticas de escrita necessárias para transitar em cada contexto acadêmco. 

 A relação entre o conhecimento e  a escrita em seus diversos modos de 

expressão já foram salientados por Bazerman (1988) e Berkenkotter e Huchin (1995), o 

que vem enfatizar que tanto o modelo de socialização acadêmica como o de letramentos 
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acadêmicos atuam nessa direção, sendo que no modelo de letramentos acadêmicos, o 

foco vai mais adiante, pois observa a relação entre a epistemologia e a escrita não 

apenas nos conteúdos das áreas específicas, mas também em práticas mais gerais que 

fazem parte das exigências institucionais, como a rejeição ao plágio e tantas outras. 

 Street (comunicação pessoal) afirma que um trabalho que priorize esse modelo 

de escrita acadêmica, auxilia os professores a compreender melhor que modos 

escriturais dependem da situação de comunicação, em que se incluem as práticas 

acadêmcias, levando-os a refletir sobre suas próprias práticas de ensino, ou seja, o 

professor deve ter bem claro quais objetivos propõem para os trabalhos que solicitam 

dos estudantes, além de evidenciar os modos discursivos que serão avaliados para a 

comunicação na área temática focalizada.  

 Nesse sentido, o modelo de socialização acadêmica auxilia o professor a ensinar 

aos alunos ações acadêmicas simples, como a mudança de anotações pessoais para a 

projeção de apresentação via slides ou em transparências, enquanto que no modelo de 

desenvolvimento de letramentos acadêmcos, esses procedimentos são explicitados, de 

forma a mostrar ao aluno práticas que ele poderia não ter entrado em contacto em sua 

comunidade de origem, antes de entrar para a universidade, o que descartaria a 

afirmação de “déficit” cognitivo, como referendam alguns segmentos institucionais. 

 Ao serem observadas as práticas escriturais acadêmias, o modelo que focaliza as 

habilidades lingüísticas dos textos pode ter intesificada, colocando-se em primeiro plano 

a produção textual, relacionando-a com a escrita e a epsitemologia, o que facilita para o 

estudantes reconhecer o que conta como conhecimento para as disciplina em suas 

especificidades e tipificações. 

 Se por um lado, no modelo que focaliza as habilidades da escrita, ensinam-se os 

traços formais da lingua, como pontuação, estrutrura da sentença e a coesão e coerência, 

no modelo de socialização acadêmica enfatiza-se que tanto conteúdos como disciplinas 

constróem o conhecimento de forma particular, por meio de gêneros textuais e 

diferentes discursos (cf. Bazerman, 1998; Berkenkotter e Huckin, 1995).  

 Terzi (2000) salienta a importância de se levar o aluno a compreender, num 

primeiro momento, a função do texto na prática social. Esse reconhecimento leva-o a 

inferir os contornos formais do texto, ou seja, ele saberá que tipo de texto se espera que 

produza e em qual gênero deverá escrever para atingir a função social desejada.  
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 Partindo dessas concepções, compreendemos que, ao trabalhar com os gêneros 

textuais, o graduando interage com diferentes gêneros do discurso nas modalidades oral 

e escrita da línguagem, como notas de classe, comunicações orais, discussões entre 

pares, notas escritas e trabalhos acadêmicos, e o torna um observador atento dos sitemas 

semióticos que se requerem para produção de seus textos/discursos em contextos 

acadêmicos (cf., Kress, 2003; Kress e Street, 2006: Vandijk, 1997). 

 É importante ressaltar que, ao se focalizar a produção do aluno na universidade, 

deve-se considerar que as idéias e o fluxo livre do pensamento não operam apenas em 

formas de frases e sentenças, mas podem envolver diferentes semioses como imagens e 

outros signos não-verbais, como cores e gráficos. A operacionalização dos modelos que 

referendamos tem a característica de solicitar do aluno a réplica ativa do seu 

interlocutor, da função retórica do texto, dos significados construídos para a aŕea 

temática e o emprego de traços específicos da língua e dos padrões discursivos 

necessários para a atividade. Dessa forma, o aluno é levado a perceber quando há a 

necessidade de mudança de gênero e, por conseguinte, de seus modos de expressão, ao 

mudar de uma atividade para outra. Essa percepção permitiria o aluno saber, por 

exemplo, como lidar com idéias soltas, nascidas do fluxo do pensamento, e articulá-las 

de forma coerente para atingir os objetivos que a situação de comunicação exige, que 

pode tanto ser um texto acadêmico, como a apresentação oral em seminário. Kress 

(apud Street, 2007) enfatiza a necessidade de se fazer o graduando perceber essa 

mudança de gênero, o que incide, naturalmente, em uma mudança nos modos de 

expressão escrita/oral 

 Por tais razões, entendemos que na universidade deve-se centrar a atenção para o 

ensino de um leque de possibilidades multissemióticas de uso da linguagem (verbal e 

não-verbal) que fazem parte da produção do conhecimento na academia, como 

apresentação de trabalhos em datashow ou em retroprojetor. Os alunos, ao ingressarem 

na universidade, são expostos a vários instrumentos de ensino que podem diferir 

daqueles utilizados em suas ações cotidianas. Entretanto, há que se considerar, que esses 

usos fazem parte do conjunto de ações que se situam no conhecimento dos letramentos 

acadêmicos, pois são eventos dentro de práticas sociais que demandam práticas de 

letramento específicas e, portanto, devem ser ensinadas na universidade. 

 Essa atenção tem sido salientada em teorias que enfatizam a necessidade de 
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professores terem um olhar mais sensível ao ensino das formas de comunicação, 

considerando-se aspectos multimodais e multissemióticos de tais práticas sociais (cf. 

kress e Van Leeuwen, 1876; 2001, apud Street, 2007:10), e têm substancialmente 

“capacitado os professores a detectar e analisar a abrangência de significados expressos 

nas diferentes atividades e gêneros associados a elas”. 

 Os modelos propostos pelos Novos Estudos do Letramento já se revelaram bem 

sucedidos em cursos desenvolvidos pelo Programa de Desenvolvimento do Letramento 

Acadêmico ministrados na Inglaterra e nos Estados Unidos, e também outros estão em 

andamento em diversas partes do mundo, com esse mesmo perfil teórico e 

epistemológico. 

 

Conclusão 

 

 Entendemos que essa abordagem acima defendida se reveste de importância ao 

privilegiar as diferenças culturais do aluno, descartando, portanto, a noção do déficit e, 

sobretudo, por enfatizar que os letramentos acadêmcos subjazem a uma gama de 

variadas e específicas práticas institucionais às quais o aluno provavelmente nunca 

tenha sido exposto anteriormente, por isso se tornam um grande desafio para  a 

produção escrita na esfera discursiva universitária. 

 Ao se evidenciar que é papel da universidadade trabalhar de forma colaborativa 

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

modos de expressão, representações e identidades sociais, como instâncias em 

permanente estado de vir-a-ser e, portanto, abarcando a visão de que os processos de 

fazer vão incorrer em diferentes sentidos na produção de seus trabalhos acadêmicos, 

oportuniza-se tanto para o ensino, como para a aparendizagem, um conhecimento mais 

abrangente dos usos e funções da escrita e não apenas fórmulas pré-concebidas de uma 

escrita linear que atenda a todas as áreas e disciplinas do universo universitário. 

 Dá-se a ver que a escrita na universidade pressupõe muito mais do que “saber 

escrever corretamente”. Não estamos assumindo, entretanto, que o conhecimento do 

código deva ser negligenciado, mas que escrever academicamente envolve fatores 

outros que devem ser privilegiados tanto por alunos, como por professores. A correção 

ortográfica, premissa básica para a escrita, é apenas o ponto de partida para se 
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focalizarem os demais problemas que circundam a produção escritural do universitário.  

 Acreditamos que desenvolver habilidades textuais/discursivas a partir do 

binômio função X forma do texto, dirige-nos para o reconhecimento dos gêneros e para 

o desenvolvimento de habilidades de usos específicos da língua(gem) para atender às 

situações de comunicação, em que o grande alvo é a produção do conhecimento. 

Acreditamos, portanto, que esse seja o caminho viável para auxiliar nossos estudantes a 

desenvolverem habilidades de escritura mais proficientes para expressar seu 

envolvimento na produção e explicitação desse conhecimento e, acima de tudo, a se 

tornarem escritores da própria prática. 
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