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“A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura 

daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a 

percepção das relações entre o texto e o 

contexto.” Paulo Freire (2011, p. 19-20) 
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RESUMO 
 
O debate em torno da necessidade de aprimoramento das práticas de leitura e escrita de 
profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento vem ocasionando, em instituições 
brasileiras e estrangeiras de ensino superior, um movimento de inserção de componentes 
curriculares cujo foco é a leitura e a escrita na formação acadêmica. Para contribuir com a 
reflexão em torno desse debate, esta dissertação tem como objeto de estudo a formação 
linguística situada. O nosso objetivo geral é analisar uma proposta de formação linguística 
voltada para graduandos do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Para construir essa análise, estabelecemos quatro 
objetivos específicos: a) verificar se as dez Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras 
que oferecem o BCT contam com componentes curriculares de leitura e escrita voltados para 
essa formação; b) descrever como se apresentam os componentes curriculares de leitura e 
escrita desses bacharelados; c) examinar diferenças e semelhanças que, no geral, existem 
entre os componentes curriculares voltados para a leitura e a escrita em cada uma das 
instituições pesquisadas; d) explicitar que categorias delineiam a formação linguística 
desenvolvida no BCT da UFRN. A fim de alcançarmos os nossos objetivos, fundamentamo-
nos na concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN [1952-1953] 2010), nos estudos de 
letramento (KLEIMAN [1995] 2008; TINOCO, 2008) e na pedagogia crítica (FREIRE, 1980; 
2007). Metodologicamente, esta pesquisa qualitativa de vertente etnográfica (ANDRÉ, 1995) 
ancora-se na Linguística Aplicada (PEREIRA; ROCA, 2009; PASCHOAL; CELANI (Orgs.), 
1992). Colaboram nesta pesquisa professores, bolsistas e monitores da área de Práticas de 
Leitura e Escrita (PLE) e também graduandos do BCT da UFRN que já cursaram PLE-I e/ou 
PLE-II. Os instrumentos utilizados para a coleta/geração de dados foram: programas dos 
componentes curriculares voltados para a leitura e a escrita nos BCT nas IES pesquisadas, 
questionários, entrevistas semi-estruturadas e perfis. Os dados gerados nos permitiram 
estabelecer as seguintes categorias de análise: situacionalidade (situação real, 
contemporaneidade temática e focalização temática) e projetos de letramento (comunidade de 
aprendizagem e protagonismo). Os resultados alcançados salientam que a maioria das IES que 
oferece o BCT já se preocupa em aprimorar as competências de leitura e escrita de seus 
graduandos; entretanto, ainda há muito a ser feito (ampliação de carga horária, revisão de 
conteúdos e de aspectos metodológicos, refinamento de referencial teórico) para que os 
componentes curriculares venham a se configurar como uma formação linguística situada e 
significativa. Por fim, tecemos algumas sugestões para o aprimoramento do trabalho que já 
vem se desenvolvendo no BCT da UFRN, fortalecendo assim o ensino de língua materna em 
cursos da área de ciências exatas e tecnológicas.  
 
Palavras-chave: Práticas de leitura e escrita. Língua materna. Ciências e tecnologia.  
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ABSTRACT 
 

The discussion about the need of improving the reading and the writing practices of 
professionals from the most different knowledge areas has caused, in Brazilian and foreign 
institutions of higher education, a movement of insertion of curricula components whose 
focus is the reading and the writing in academic formation. To contributing with the reflection 
about that discussion, this master’s degree dissertation has as object of study the situated 
linguistic formation. Our general objective is to analyze a linguistic formation proposal to 
graduating students from the Bachelor’s degree in Science and Technology (BCT) of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). To constructing that analysis, we have 
established four specific objectives: a) verifying if the ten brazilian Institutions of Higher 
Education which offer the BCT have curricula components of reading and writing directed to 
that formation; b) describing how these Bachelor’s degree reading and writing curricula 
components are presented; c) examining differences and similarities which, in general, exist 
among curricula components related to reading and writing in each one of the researched 
institutions; d) revealing which categories delineate the linguistic formation developed in the 
BCT of the UFRN. In order to reaching our goals, this work has been based on the dialogical 
conception of the language (BAKHTIN [1952-1953] 2010), on the literacy studies 
(KLEIMAN [1995] 2008; TINOCO, 2008) and on the critical pedagogy (FREIRE, 1980; 
2007). Methodologically, this qualitative research of ethnographic direction (ANDRÉ, 1995) 
is grounded in Applied Linguistics (PEREIRA; ROCA, 2009; PASCHOAL; CELANI 
(Orgs.), 1992). This research has the contribution of professors, scholars and monitors of the 
field of Reading and Writing Practices (PLE) and also graduating students from the UFRN 
BCT which had already studied PLE-I and/or PLE-II. The tools used for data 
collection/generation were: curricula components programs related to reading and writing in 
the BCT in the researched higher education institutions (IES), questionnaires, semi-structured 
interviews and profiles. The generated data allowed us to establish the following analysis 
categories: situationality (real situation, thematic contemporaneity and thematic focalization) 
and literacy projects (learning community and protagonism). The results achieved show that 
most IES which offer BCT worry about improving the reading and writing competences of 
their graduating students; however, there is still a lot to be done (increase of the number of 
class hours, contents and methodological aspects review, theoretical referential sophistication) 
so that the curricula components can be configured as a situated and significant linguistic 
formation. Finally, we make some suggestions for improving the work which has been made 
in the BCT of the UFRN, making then the mother tongue teaching in courses of the area of 
exact and technological sciences stronger. 

Keywords: Reading and writing practices. Mother tongue. Sciences and technology. 

 
 
 
 



�

�

CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO ADOTADAS 
 
 

Sinal Significado 

(+) Pausa 

/.../ Transcrição parcial ou eliminação 

: : Alongamento de vogal 

Reduplicação de letra ou sílaba Repetição 

 
(MARCUSCHI, 1986) 
 
Foram também utilizados sinais convencionais de pontuação gráfica, bem como as 
convenções ortográficas da Língua Portuguesa. 
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1 INTRODUÇÃO 
_________________________________________________________________________ 

 

O debate em torno da necessidade de os diferentes profissionais, independentemente 

da área de formação, lerem e escreverem bem para exercerem os variados papéis sociais 

requeridos pela sociedade grafocêntrica da qual fazemos parte tem sido uma preocupação da 

esfera acadêmica. Partindo do pressuposto de que todos utilizamos, efetivamente, a leitura e a 

escrita em nossas atividades diárias (na vida pessoal, interagindo com a família e os amigos; 

na vida profissional, interferindo no planejamento e na execução do trabalho; na vida social, 

buscando exercer deveres e reivindicar  direitos), precisamos estar abertos para a mudança no 

ensino-aprendizagem, a fim de contribuir para ressignificar a formação acadêmica e, 

consequentemente, a ação profissional. Isso implica não nos prender a um ensino tradicional 

que, na maioria das vezes, não contribui para o bom desenvolvimento da competência leitora 

e escrevente. 

A respeito do ensino tradicional de Língua Portuguesa, Angelo (2005) ressalta uma 

série de características através das quais podemos identificá-lo: predomínio da 

metalinguagem, baseada na gramática normativa; adoção da variante escrita literária como 

modelo para a fala e para a escrita; ensino dirigido a preocupações normativas, analíticas e 

corretivas; textos desconectados da realidade e da cultura nacionais; exigência à produção de 

redações com a finalidade exclusiva de atribuição de nota; conteúdos programáticos com a 

distribuição arbitrária por série; ensino da gramática como fim em si mesmo; predomínio de 

textos literários e escritos; visão de leitura como mera decodificação; prática de leitura oral 

como avaliação de leitura. Estudos feitos sobre as práticas aqui elencadas (ANGELO, 2005) 

mostram que esse ensino tradicional contribui pouco para uma formação linguística que 

atenda às necessidades sociais. 

Nessa busca por uma formação linguística situada, nossa entrada teve início em abril 

de 2009, quando estávamos no quinto semestre da graduação em Letras e começamos a fazer 

parte da equipe de Práticas de Leitura e Escrita (PLE), área de conhecimento do Bacharelado 

em Ciências e Tecnologia (BCT), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

exercendo a função de bolsista de Iniciação Tecnológica (IT), sob a orientação da Profa Dra 

Glícia Azevedo Tinoco.  

A presença de disciplinas de formação linguística na estrutura curricular do 

BCT/UFRN causou diferentes reações nos graduandos. Enquanto alguns concordaram e até 
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incentivaram a formação mais humanística que se procura fazer no BCT/UFRN, outros ainda 

insistem em afirmar que é “perda de tempo estudar português” em um curso da área de 

ciências exatas e tecnológicas. 

Essa reação é compreensível se considerarmos o histórico da imagem que se tem do 

ensino de língua portuguesa no Brasil. É comum vincular as aulas de português a uma série de 

ações cristalizadas que caracterizam um ensino de língua relacionado a práticas que o rotulam 

como tradicional e a um processo de ensino-aprendizagem, em geral, deficitário. 

Cientes das questões teóricas que subjazem a essa construção de imagens, ainda na 

graduação, publicamos um artigo acadêmico sobre as "Concepções de ler/escrever e acervos 

de graduandos em ciências e tecnologia" (PAIVA; TINOCO, 2009), no qual começamos a 

traçar o nosso caminho sobre o estudo da formação linguística situada para o BCT.   

Essa experiência no BCT/UFRN, bacharelado interdisciplinar muito recente no Brasil 

e o primeiro na UFRN, a reação dos alunos e a necessidade de que se invista em uma 

formação linguística que, de fato, ofereça um lastro conceitual e metodológico para o 

desenvolvimento de competências de leitura e escrita significativas para o exercício 

profissional dos egressos desse curso nos fizeram optar por, no mestrado, desenvolver uma 

reflexão mais verticalizada sobre a formação linguística que, em geral, vem sendo 

desenvolvida nos bacharelados em Ciências e Tecnologia do País1 e, mais especificamente, a 

que se processa no BCT/UFRN. 

Entendemos que esse contexto de pesquisa é particularmente relevante porque, 

historicamente, a formação de profissionais da área de ciências exatas e tecnológicas foi 

estabelecida a partir do pressuposto de que era preciso desenvolver somente competências da 

área de cálculo. Subjaz a esse posicionamento a tese de que a formação dos profissionais das 

áreas das “ciências duras” deve ser composta, exclusivamente, pelo raciocínio lógico-

matemático. Segundo essa perspectiva, a formação nas ciências exatas e tecnológicas não 

necessita de um ensinamento advindo das ciências humanas. 

Porém, a sociedade grafocêntrica tem exigido dos cidadãos respostas a demandas de 

leitura e escrita cada vez mais específicas, articuladas e sofisticadas, principalmente em 

situações mais formais e em contextos de divulgação de conhecimentos, independentemente 

���������������������������������������� �������������������
1 Universidade Federal do ABC, Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal da Bahia, 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, 
Universidade Federal de Alfenas, Universidade Federal do Oeste do Pará, Universidade Federal Rural do Semi-
Árido, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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da área de atuação. Nesse sentido, é urgente que as instituições de ensino superior (IES) 

ressignifiquem os processos de ensino-aprendizagem vigentes e invistam em uma educação 

linguística que se ancore em práticas efetivas de ampliação dos letramentos (TINOCO; 

SILVA, 2010) tanto dos discentes quanto dos docentes com vistas a um processo de ensino-

aprendizagem mais fortalecedor. 

Embora ainda seja recente, a preocupação com a formação linguística em vários 

cursos superiores além dos da área de humanas vem ganhando espaço nas universidades 

brasileiras (CHIRALDELO, 2006). Podemos constatar esse fato ao visitarmos os sites de sete2 

das dez IES pesquisadas e vermos que vários cursos de ciências exatas e tecnológicas, por 

exemplo, já possuem em sua grade curricular disciplinas voltadas para o desenvolvimento de 

competências de leitores e escreventes. 

Em geral, com essa mudança na grade curricular, espera-se expandir a formação dos 

futuros profissionais para que eles sejam capazes não apenas de executar cálculos, mas que 

tenham compreensão das consequências desses cálculos na sociedade e das tecnologias 

implementadas a partir de linguagens múltiplas e/ou de textos verbais e não-verbais 

corporificados nos mais diferentes gêneros discursivos. Em outras palavras, almeja-se que 

esses profissionais compreendam como as ações deles enquanto físicos, engenheiros, 

matemáticos, neurocientistas podem repercutir na vida das pessoas e que atos eles precisam 

desenvolver para controlar os possíveis efeitos desse processo.  

Nessa perspectiva, no BCT da UFRN, há um esforço institucional para que os 

graduandos conheçam a relação entre a tecnologia e a sociedade (por meio de componentes da 

área de Ciências, Tecnologia e Sociedade - CTS), bem como de que maneira a linguagem está 

inserida em tudo isso, como ela influencia essas ações e como por elas é influenciada (eixo 

formativo de componentes da área de PLE).  

O pressuposto dessa confluência curricular é a tese de que a interpretação de cálculos 

em construções, por exemplo, nada mais é do que uma forma de ler uma linguagem 

específica, entre outras que serão cobradas cotidianamente no percurso profissional dos 

egressos do BCT. Essas leituras, por sua vez, não são neutras tampouco isentas de 

consequências. O impacto do desenvolvimento de tecnologias na sociedade deve ser analisado 

���������������������������������������� �������������������
2 Universidade Federal do ABC, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha 
e Mucuri, Universidade Federal de Alfenas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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com a criticidade necessária de um leitor experiente e de um escrevente que pode intervir em 

processos sociais por meio da ação política e, inevitavelmente, mediada pela escrita.  

É nesse sentido que o aprimoramento das competências de linguagem exigidas para 

essa área não podem ser desenvolvidas em cursos de extensão, por exemplo. É preciso que 

haja um trabalho mais incisivo ao longo do bacharelado e de caráter obrigatório. Nesse 

contexto complexo e multifacetado, constituímos nosso objeto de estudo: a formação 

linguística situada, ou seja, a formação em leitura e escrita voltada para o Bacharelado em 

Ciências e Tecnologia.  

Por entendermos que as demandas sociais exigidas para esses graduandos são 

diferentes das de outros futuros profissionais, não podemos pensar numa simples adaptação 

de um curso de Leitura e Produção de Textos (LPT), da graduação em Letras, por exemplo, 

para o de Ciências e Tecnologia. A proposta precisa ser diferenciada e voltada para os 

interesses desse público, bem como para as exigências que, provavelmente, serão feitas a 

esses futuros integrantes do mercado de trabalho na área em questão.  

Os bacharelados em Ciências e Tecnologia já se diferenciam dos demais cursos das 

universidades brasileiras pela proposta curricular. Cada um dos bacharelados em C&T do País 

possui características que o tornam distinto. Não havendo como abranger todas essas 

especificidades, este trabalho se volta para a formação linguística no BCT da ECT/UFRN, 

embora mencione (ora comparando, ora confrontando) as iniciativas desse tipo de formação 

nos outros dez BCT que estão distribuídos pelo Brasil.  

Partindo dessa reflexão, nosso trabalho torna-se social e cientificamente relevante, 

tendo em vista que visa a contribuir para o aprimoramento da formação do profissional 

egresso do Bacharelado em Ciências e Tecnologia, através do aprimoramento das 

competências leitora e escrevente dos graduandos desse curso. Sendo o trabalho de leitura e 

de escrita apenas uma parte dessa vertente mais humanística, o BCT objetiva formar 

profissionais preocupados com as repercussões sociais dos seus projetos e trabalhos. Há nesta 

pesquisa, portanto, a descrição de uma proposta de formação linguística situada na área de 

Ciências e Tecnologia, tendo como panorama inicial o trabalho realizado em dez IES 

brasileiras que oferecem o BCT, mas estabelecendo-se como recorte para fins de análise a 

proposta de formação em desenvolvimento no BCT da UFRN.  



18 

�

�

�

Dito isso, salientamos que, com essa investigação, temos por objetivo geral analisar a 

proposta de formação linguística, oferecida aos graduandos do Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia da UFRN. 

Sustentam o nosso objetivo geral quatro objetivos específicos. O primeiro deles é 

verificar se as dez Instituições de Ensino Superior brasileiras que oferecem o Bacharelado em 

Ciências e Tecnologia contam com componentes curriculares de leitura e escrita voltados para 

essa formação. O segundo é descrever como esses componentes curriculares se apresentam 

nos planos de curso. O terceiro é examinar diferenças e semelhanças que, no geral, existam 

entre os componentes curriculares voltados para a leitura e a escrita em cada uma das 

instituições pesquisadas. O último é explicitar que categorias delineiam a formação linguística 

desenvolvida no BCT da UFRN. Alcançar esses objetivos específicos nos permite comparar e 

confrontar dez realidades diferentes quanto à formação linguística de um mesmo curso, a fim 

de melhor analisar a proposta para a qual daremos destaque nesta investigação.  

Nessa perspectiva, as perguntas que norteiam a nossa pesquisa são: das dez 

Instituições de Ensino Superior brasileiras que oferecem o Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia quais contam com componentes curriculares de leitura e escrita voltados para a 

formação linguística? Como esses componentes curriculares se apresentam em seus planos de 

curso? No geral, há diferenças e semelhanças entre os componentes curriculares voltados para 

a leitura e a escrita em cada uma das instituições pesquisadas? Como se configura a proposta 

de formação linguística já existente para os graduandos do Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia da UFRN? Que categorias delineiam a formação linguística desenvolvida no BCT 

da UFRN?  

Cientes de que contribuir para a formação linguística de graduandos da área de 

Ciências e Tecnologia significa refletir sobre essa formação a partir da riqueza dos diversos 

olhares que a ela são lançados, contamos, em nossa pesquisa, com a participação dos 

graduandos do BCT que já cursaram os componentes obrigatórios de PLE e dos docentes, 

bolsistas e monitores dessa área de conhecimento. 

Isso posto, visando a uma melhor organização dos dados da pesquisa realizada, esta 

dissertação se divide em seis partes. A primeira contempla esta introdução, na qual 

explicitamos o tema da pesquisa, o objeto do estudo, a relevância da nossa pesquisa, os 

objetivos traçados, as perguntas da pesquisa e a forma como se organiza este estudo.  
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O segundo capítulo trata da contextualização da pesquisa. Nele, será ressaltada a 

inserção desta pesquisa na área de ensino de língua materna na universidade e na formação de 

graduandos do BCT, bem como o mapeamento geral dos cursos do BCT das IES pesquisadas. 

Além disso, faremos uma caracterização geral do nosso cenário de pesquisa e do BCT da 

UFRN. Também trataremos da área Práticas de Leitura e Escrita, responsável pela formação 

linguística dos graduandos do BCT da UFRN. Por fim, elencamos os colaboradores da 

pesquisa. 

O terceiro capítulo se destina à fundamentação teórica. Nele, explicitamos a 

ancoragem que oferece suporte a este trabalho: a construção sócio-histórica do ensino de 

Língua Portuguesa nas escolas brasileiras (GERALDI, 2008; SOARES, 1998); as concepções 

de língua/linguagem que balizam essa construção e a concepção de língua/linguagem que 

adotamos nesta pesquisa (BAKHTIN [1929] 1992, [1952-1953] 2010); as concepções de 

leitura e escrita (SOARES, 2004; PAIVA; TINOCO, 2009); as considerações sobre os estudos 

de letramento (KLEIMAN [1995] 2008, 2005; TINOCO, 2008); e a pedagogia crítica 

(FREIRE, 1980, [1979] 2003, 2004; GIROUX, 1997; MCLAREN, 2002). 

O capítulo seguinte é constituído pela metodologia de trabalho que adotamos. Para 

tanto, inserimos a nossa pesquisa na área da Linguística Aplicada, detalhamos como se deu a 

geração e a coleta dos dados, bem como os instrumentos usados, explicitando quanto tempo 

destinamos a essa geração e em que consistiu a colaboração de cada participante.  

No quinto capítulo, dedicamo-nos à descrição e à análise dos dados gerados, 

ancorando-nos no suporte teórico e metodológico apresentado no capítulo anterior. No 

capítulo de análise, buscamos sistematizar as respostas às nossas questões de pesquisa.  

Nas “Considerações Finais”, voltaremos a alguns pontos iniciais que nos inquietaram 

nesta pesquisa, a fim de tratar dos problemas que conseguimos superar e dos que ainda 

precisam ser vencidos. Também nesse capítulo, teceremos as nossas considerações para o 

trabalho de formação linguística que vem se desenvolvendo no BCT da UFRN. 

Por fim, apresentamos as referências que consultamos ao longo do trabalho, os 

apêndices e os anexos que integram esta dissertação.  
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2 CONTEXTO DE PESQUISA 
___________________________________________________________________________ 

 
 

A escrita é uma das tecnologias que mais transformaram a vida em sociedade. Essa 

tecnologia, construída e em constante alteração através dos tempos, mostra-se imprescindível 

hoje, tendo em vista que a sociedade que integramos é grafocêntrica e exige dos cidadãos 

práticas de leitura e escrita cada vez mais sofisticadas. 

 Pensando nessas exigências sociais, o ensino de língua materna vem sendo 

(re)discutido no meio acadêmico (e fora dele), em especial porque é notório que o domínio 

das competências linguísticas  tornou-se uma exigência para que os cidadãos possam atuar 

socialmente com mais autonomia.  

 Assim, independentemente da idade que se tenha ou da atuação profissional que se 

desenvolva, seja na área de humanas, tecnológicas, sociais seja na área de biomédicas, todas 

as áreas fazem uso da linguagem. O ser humano é um ser de linguagem(ns). Logo, o domínio 

de competências linguísticas é crucial. 

 Com base no entendimento dessas exigências, é necessário ressignificar o ensino, a 

fim de que a educação linguística se volte para os usos sociais da linguagem (KLEIMAN 

[1995] 2008) e haja o desenvolvimento de uma perspectiva crítica sobre esses usos nas 

diferentes esferas de atividades (BAKHTIN [1929] 1992) nas quais circulamos e exercemos 

múltiplos papéis sociais.  

Isso posto, para subsidiar o objetivo maior deste trabalho acadêmico, analisar uma 

proposta de formação linguística situada na área de ciências e tecnologia, procuramos realizar 

uma investigação em dois níveis: o nacional, envolvendo os vários bacharelados em C&T do 

país; e o local, cujo foco é o Bacharelado em Ciências e Tecnologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

 

2.1 O BACHARELADO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NO BRASIL 

 

A análise do BCT por meio dos planos de curso dos componentes curriculares de 

leitura e escrita tem por finalidade o estabelecimento de comparações e confrontações de 

perspectivas assumidas para a formação linguística nesses cursos em IES diferentes. A nossa 

intenção ao compará-los e confrontá-los é observar se existe algum padrão entre eles. 
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Um traço comum dos Bacharelados em Ciências e Tecnologia (BCT) desenvolvidos 

em dez diferentes IES brasileiras é o de oferecer uma formação multidisciplinar, que envolve 

conhecimentos da área de cálculo, princípios e fenômenos físicos e químicos, além de 

conhecimentos na área de informática. Em parte dos BCT, conforme explicitaremos melhor 

adiante, o graduando tem acesso também a um campo de conhecimento da área humanístico-

social (a exemplo de Práticas de Leitura e Escrita (PLE) e Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS)3, no caso do BCT da UFRN).  

A partir dessa formação generalista, o egresso do BCT pode atuar na docência 

(seguindo carreira acadêmica); na pesquisa em instituições específicas, a exemplo do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE; em empresas privadas; em instituições públicas, via 

concurso; no ramo empreendedor. Cada universidade pesquisada traça um perfil singular do 

que espera desses graduandos, com algumas especificidades, apesar das muitas características 

em comum (cursos recentes; interdisciplinares; com formação, na maioria dos casos, dividida 

em dois ciclos; carga horária total de, aproximadamente, 2.400 horas). 

 Estão contemplados neste trabalho todos os bacharelados em Ciências e Tecnologia 

que existem no Brasil atualmente4. Tratamos de cada um de forma mais superficial, uma vez 

que nossa ênfase será no BCT da UFRN por ser onde nossa pesquisa se desenvolveu.  

Na Universidade Federal do ABC (UFABC), o Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências e Tecnologia oferece setecentas e cinquenta vagas por semestre nos campi5 de São 

Bernardo e Santo André. Ele existe desde 2009 e a forma de ingresso é pelo Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM). As 2.400 horas  de carga horária do BCT da UFABC são 

divididas da seguinte forma: 2.280 horas destinadas às disciplinas e 120 horas às atividades 

extracurriculares. Os componentes curriculares, divididos em nove trimestres, comportam seis 

eixos de conhecimento: Estrutura da Matéria; Energia; Processos de Transformação; 

Comunicação e Informação; Representação e Simulação; Humanidades e Ciências Sociais 

Aplicadas. Os cursos subsequentes para os quais os graduandos podem seguir após o ciclo 

básico são: Ambiental e Urbana; Aeroespacial; Biomédica; Energia; Gestão; Materiais; 
���������������������������������������� �������������������
3 Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) é a área do conhecimento responsável por  subsidiar o entendimento da 
relação existente entre a produção e os avanços da tecnologia e seus reflexos na sociedade. 
 
4 No segundo semestre de 2012, começou a tramitar o processo de inserção do BCT na Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), que provavelmente será a décima primeira IES brasileira a optar pela formação em C&T em 
dois ciclos. 
 
5 Não faremos distinção entre os cursos que forem oferecidos em mais de um campi de uma mesma 
universidade, considerando que eles são regidos pelo mesmo Projeto Pedagógico. 
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Informação; Instrumentação, Automação e Robótica; Ciências Biológicas (B e L6); Ciências 

da Computação; Física (B e L); Matemática (B e L); Química (B e L); Neurociências. 

Na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia é oferecido apenas no campus de São José dos Campos, dentre os seis da 

instituição. Criado no ano de 2010, oferece 200 vagas por ano, com acesso pelo ENEM. As 

2.592 horas que integram esse curso estão divididas entre os dois ciclos a serem cursados em 

seis semestres. Os eixos de conhecimento nos quais as disciplinas estão distribuídas são 

Matemática e Informática; Ciências Naturais; e Humanidades. São oferecidas as Engenharias 

de Material e Biomédica como cursos subsequentes. 

Já o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) é oferecido em dois campi: Barreiras e Ondina. As 2.400 horas desse curso são 

distribuídas em cinco eixos: Linguagens; Interdisciplinar7; Orientação Profissional; Formação 

Específica; Integrador. Dividido em seis semestres, o curso possui uma estrutura curricular 

desmembrada em duas etapas: a de Formação Geral, correspondente aos três primeiros 

semestres; e a de Formação Específica, os três semestres restantes. As cem vagas por semestre 

são acessadas pelo ENEM. Nos Bacharelados Interdisciplinares da UFBA, a transição pode 

ser para qualquer curso da instituição, pois há uma reserva de vagas para os egressos do BI, a 

partir de um cálculo para a distribuição das vagas. 

 Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), o Bacharelado em Ciências 

Exatas e Tecnológicas, que começou na segunda metade de 2008, oferece 200 vagas por 

semestre via ENEM. Ele apresenta uma carga horária mínima de 2.395 horas. São oferecidos 

Engenharia Civil; Engenharia Mecânica; Engenharia Elétrica; Matemática e Física como 

cursos subsequentes do BCT. 

Na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), o curso é 

oferecido nos campi Teófilo Otoni e Diamantina. A primeira turma do Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia foi a de 2009, com um total de 2.400 horas a serem cumpridas em três 

anos. Esse curso oferece cento e vinte vagas por semestre, sendo 50% das vagas pelo ENEM, 

o restante é pelo vestibular. As áreas de conhecimento nas quais os componentes curriculares 

estão distribuídos são Representação e Simulação; Estrutura da Matéria; Processos de 

���������������������������������������� �������������������
6  Bacharelado e Licenciatura. 
 
7  O eixo Interdisciplinar do BCT da UFBA é formado pelos módulos “Estudos sobre a contemporaneidade” e 
“Culturas”. Esse eixo faz parte da etapa de Formação Geral. 
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Transformação da Matéria; Energia; Ciclo da Vida; e Comunicação, Linguagens, Informação 

e Humanidades. Tem como cursos subsequentes Engenharia de Alimentos; Engenharia 

Mecânica; Engenharia Química; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia 

Hídrica. 

O Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL) é oferecido no campus Poços de Caldas e também tem um tempo de 

integralização de seis semestres. Tendo começado no início de 2009, o curso apresenta 2.700 

horas e oferece 132 vagas por semestre pelo ENEM. Os eixos que norteiam a formação desse 

curso são Matemática e Modelagem; Ciências Naturais; Ciências da Engenharia; 

Humanidades e Empreendedorismo; Diretivas das Engenharias; e Projetos de integração. Os 

cursos subsequentes oferecidos são Engenharia Ambiental e Urbana; Engenharia Química; 

Engenharia de Minas. 

Na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), o Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciência e Tecnologia oferece 100 vagas a serem acessadas pelo ENEM. Nos sete 

semestres do curso, o graduando deverá cursar as 2.400 horas. Os eixos que o curso apresenta 

são: Sociedade, Natureza e Desenvolvimento; Origem e Evolução do Conhecimento; Lógica, 

Linguagem e Comunicação; Estudos Integrativos da Amazônia; Ciências (da Terra; e 

Tecnologia; da Computação); Matemática; Física; Química; e Introdução às Engenharias. Os 

cursos subsequentes disponíveis são Engenharia de Controle e Automação e Engenharia 

Física com ênfase em Energias. 

O Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA), que fica no oeste do Rio Grande do Norte, existe desde a segunda metade 

de 2008 e oferece trezentas vagas por semestre, cujo ingresso é pelo ENEM. As 2.400 horas a 

serem cursadas nesse BCT são distribuídas em três anos. O curso é formado por cinco 

principais vertentes: Linguagens e Códigos; Ciências Exatas e Naturais; Informática e 

Tecnologia; Humanidades; e Contemporaneidade. Na formação específica, temos: Orientação 

Profissional; Trabalho de Conclusão de Curso; Área de Concentração; e Atividades 

Complementares. São oferecidos os seguintes cursos subsequentes: Engenharia Agrícola e 

Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Energia; Engenharia Florestal; Engenharia de 

Produção; Licenciatura em Computação. 
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Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia, que terá início em 2013, oferece 50 vagas por ano com ingresso pelo 

Processo Seletivo Vocacional (PSV)8 e a unidade de funcionamento é no campus Natal. As 

2.400 horas exigidas por esse curso devem ser cumpridas em seis semestres. Há dois aspectos 

mais gerais que distinguem o BCT da UERN dos anteriormente apresentados. O primeiro é 

que ele não está dividido em eixos de conhecimento. O segundo é que, para ele, não foram 

traçados curso subsequentes para os quais os bacharéis em C&T poderiam seguir. 

O Bacharelado em Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN - sobre o qual nos deteremos mais especificamente nos subitens a seguir) teve 

início na segunda metade do ano de 2009. Atualmente, são ofertadas um total de 560 vagas 

por semestre. Em 2012, o acesso a 50% dessas vagas foi pelo vestibular e 50% pelo ENEM. 

Porém, a partir de 2013, a UFRN não terá mais vestibular; logo, todas as vagas serão 

disponibilizadas pelo ENEM. As áreas do conhecimento que integram o curso são: Práticas de 

Leitura e Escrita; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Física (Mecânica; Eletricidade; 

Fenômenos Térmicos e Ondulatórios); Informática; Química Tecnológica; Probabilidade e 

Estatística; Matemática; Modelagem Integrada; e Ciência e Tecnologia dos Materiais. A carga 

horária do curso é de 2.400 horas. Os cursos subsequentes são Ciências Atuariais; Estatística; 

Física; Matemática; Engenharia Ambiental; Engenharia de Petróleo; Engenharia Mecânica; 

Engenharia Mecatrônica; Engenharia Biomédica; Engenharia da Computação; Engenharia de 

Materiais; Engenharia de Redes de Comunicação. 

 

2.2 A ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/ UFRN 

 

A pesquisa que culmina nesta dissertação teve como cenário local a Escola de 

Ciências e Tecnologia (ECT), unidade responsável pelo Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia (BCT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A ECT foi 

criada em 01 de dezembro de 2008 e, oficialmente, inaugurada no dia 11 de abril de 2011, 

pelo, à época, ministro da Educação Fernando Haddad.  

���������������������������������������� �������������������
8  O PSV da UERN é constituído de avaliações por grupos de disciplinas afins aos cursos ofertados, objetivando 
a classificação de candidatos por meio de uma das seguintes modalidades: PSV de forma isolada ou PSV 
combinado com o ENEM. 
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Essa Unidade Acadêmica Especializada tem por objetivo principal oferecer suporte ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão referidas ao BCT, 

por meio de uma abordagem inovadora no que diz respeito: 

� ao acompanhamento e apoio ao graduandos por meio do trabalho de monitores, tutores 

e professores orientadores (desde o primeiro semestre); 

� ao uso de novas tecnologias de ensino-aprendizagem (salas equipadas com tela 

interativa, projetor de slide, quadro branco, aulas e atividades virtuais por meio do 

Sistemas Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA); 

� ao fomento à participação do estudante em pesquisa e extensão (atualmente, estão em 

vigor dez grupos de pesquisa9 e dezenove projetos/eventos/atividades de extensão);  

� à ênfase na formação interdisciplinar, integrando as dimensões humanística, 

ambiental, cidadã e empreendedora ao processo formativo, ao lado de uma base sólida 

em Matemática, Física, Química e Informática. 

Tendo em vista que o prédio da ECT só foi concluído no segundo semestre de 2010, 

no período de março de 2009 até agosto de 2010, a parte administrativa da Escola funcionou 

na Avenida Hermes da Fonseca, número 1111, no bairro de Tirol, na cidade de Natal, e as 

aulas foram ministradas nos anfiteatros do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da 

UFRN.  

Quanto à infraestrutura física, a ECT, que foi construída com recursos do Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), conta com um total de 

6.841,40 m² de área construída e está localizada na parte sul do campus da UFRN. Em seus 

quatro pavimentos estão distribuídos seis auditórios, nove salas de aula, dez laboratórios, 

cinquenta e cinco salas de professores. Além disso, a ECT conta com quatro secretarias 

(administrativa, acadêmica, de patrimônio, da direção) duas salas de direção da unidade, uma 

sala de coordenação do BCT, uma sala do Diretório Acadêmico da ECT (DAECT), quatro 

banheiros masculinos e quatro femininos, almoxarifado, uma sala de reprografia, uma copa e 

uma área de convivência com 7 mesas e 33 cadeiras.  

 

 
 
 

���������������������������������������� �������������������
9 A maioria desses dez grupos de pesquisa se configura como ações interinstitucionais (universidades brasileiras 
e estrangeiras) ou entre unidades da própria UFRN, o que demonstra a tendência da ECT de se abrir para objetos 
de pesquisa interdisciplinares. 
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Fotografia 1 – Escola de Ciências e Tecnologia/UFRN 

 
 Fonte: acervo pessoal do fotógrafo Célio Ricardo10. 

 

As salas contam com equipamentos de data show, de teleconferência, de lousa 

interativa, quadro branco e internet. Além disso, são usados blogs, sites, ferramentas do 

SIGAA, plataformas de ensino à distância como auxílio em sala de aula. 

Espera-se que, em um futuro próximo, a ECT seja um centro de formação ampliado, 

congregando a pós-graduação, lato e stricto sensu. Por enquanto, ela é responsável apenas 

pelo BCT. 

 

2.2.1 O Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN 

 

Apesar de o modelo de curso dividido em dois ciclos existir no Brasil desde a década 

de 30, a UFRN só aderiu a essa modalidade nos anos 70, mas por pouco tempo, sendo 

abandonado em 1972. Todavia, esse tipo de formação ressurgiu no Brasil. Atualmente, em 

todo o País, existem cerca de vinte cursos de bacharelados interdisciplinares. A metade deles 

é de Ciências e Tecnologia.  

No segundo semestre de 2009, a UFRN deu início ao BCT com as quatro primeiras 

turmas: duas no turno vespertino e duas no noturno. Um primeiro diferencial que o BCT da 

���������������������������������������� �������������������
10 Célio Ricardo é fotógrafo profissional, professor de fotografia, graduando do BCT e gentilmente nos cedeu 
uma fotografia de seu acervo pessoal. 
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UFRN trouxe ao Estado foi a possibilidade de os egressos do ensino médio fazerem uma 

escolha profissional mais amadurecida, uma vez que, nos seis primeiros semestres do BCT, é 

realizada uma formação generalista, com uma diplomação11 intermediária, e apenas no 

segundo ciclo o graduando se encaminha para um curso de formação específica. Com esse 

modelo, a formação em uma especialidade caracteriza-se flexível desde o começo do curso. 

Outro diferencial do BCT da UFRN é ter estágios não obrigatórios. 

 Para um melhor entendimento dessa proposta de formação, apresentamos, a seguir, os 

componentes curriculares do ciclo básico do BCT/UFRN e a distribuição deles nos três 

primeiros semestres do curso.  

 
Quadro 1– Disciplinas do ciclo básico do BCT12 

Componentes obrigatórios 

Código Nome CH 

Semestre 1 
ECT1101 Fundamentos de Matemática 90h 

ECT1102 Cálculo I 90h 

ECT1103 Informática Fundamental 90h 

ECT1104 Química Tecnológica 90h 

ECT1105 Práticas de Leitura e Escrita I 30h 

ECT1106 Ciência Tecnologia e Sociedade I 30h 

Semestre 2 

ECT1201 Álgebra Linear 60h 

ECT1202 Cálculo II 90h 

ECT1203 Linguagem de Programação 90h 

ECT1204 Princípios e Fenômenos da Mecânica 90h 

ECT1205 Práticas de Leitura e Escrita II 30h 

ECT1206 Ciência, Tecnologia e Sociedade II 60h 

Semestre 3 

ECT1301 Probabilidade e Estatística 60h 

ECT1302 Cálculo III 60h 

ECT1303 Computação Numérica 90h 

ECT1304 Princípios e Fenômenos Térmicos e Ondulatórios 60h 

ECT1305 Princípios e Fenômenos Eletromagnéticos 90h 

ECT1306 Ciência, Tecnologia e Sociedade III 30h 

ECT1307 PLE III (em Inglês) 30h 
Fonte: acervo da pesquisa 

���������������������������������������� �������������������
11 Essa diplomação intermediária equivale a um curso superior completo e reúne todas as prerrogativas dessa 
formação. Não se trata, pois, de um curso tecnólogo.  
 
��
�O quadro 1 condiz com as turmas do diurno. Devido às especificidades do turno noturno (graduandos que, em 

geral, trabalham o dia inteiro; tempo de aula com menor flexibilidade que o diurno), houve a ampliação de um 
semestre na carga horária das turmas do noturno, o que significa a remoção de alguns componentes curriculares 
para os semestres subsequentes. 
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 Após cursar os componentes do ciclo básico, os graduandos se dividem em três 

grupos: os que optam pela continuidade na formação generalista; os que preferem a ênfase 

tecnológica (engenharias); os que buscam a formação na área de ciências exatas. Em função 

dessas escolhas, ocorre uma nova distribuição de componentes curriculares, de acordo com a 

ênfase no curso de segundo ciclo. 

Quadro 2– Disciplinas de formação específica 

Componentes curriculares obrigatórios para a opção tecnológica 

Código Nome CH 

ECT1401 Ciência e Tecnologia dos Materiais 60h 

ECT1402 Mecânica dos Sólidos 90h 

ECT1403 Mecânica dos Fluidos 60h 

ECT1404 Eletricidade Aplicada 90h 

ECT1405 Modelagem Integrada 60h 

ECT1406 Expressão Gráfica 30h 

Componentes curriculares da formação generalista 

Código Nome CH 

ECT1511 Fundamentos e Aplicações da Mecânica Quântica 90h 

ECT1545 Arquitetura de Software 60h 

ECT1543 Banco de Dados 60h 

ECT1544 Engenharia de Software 60h 

ECT1541 Estrutura de Dados 90h 

ECT1540 Programação Orientada a Objetos 90h 

ECT1546 Qualidade de Software 60h 

ECT1542 Sistemas Distribuídos  60h 
Fonte: acervo da pesquisa 

 Para a ênfase em Ciências Exatas, os graduandos cursam nos quarto, quinto e sexto 

semestres os componentes do curso escolhido. Eles não fazem disciplinas específicas na 

Escola de Ciências e Tecnologia, no entanto, podem cursar, da mesma forma que qualquer 

outro aluno do BCT, da ênfase Tecnológica ou Generalista, as seguintes disciplinas optativas.  
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Quadro 3 – Disciplinas optativas 

Componentes curriculares optativos 

Código Nome CH 
ECT1500 Métodos Estatísticos 60h 
ECT1501 História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia 45h 
ECT1502 Introdução à Inferência Estatística 30h 
ECT1503 Matemática Financeira  60h 
ECT1504 Inteligência Artificial e Robótica: história e filosofia 60h 
ECT1505 Divulgação da Ciência e da Tecnologia 60h 
ECT1506 Planejamento e Gestão de Projetos de Desenvolvimento 60h 
ECT1510 Novas Fronteiras em Ciências e Tecnologia 30h 
ECT1512 Ciências e Instrumentação 60h 
ECT1513 Instrumentação em Física Aplicada de Microcontroladores 45h 
ECT1520 Sistemas Dinâmicos 60h 
ECT1521 Raciocínio Lógico e Teoria dos Jogos 60h 
ECT1522 Fundamentos Matemáticos da Criptografia e Teoria dos Códigos 60h 
ECT1530 Práticas de Leitura e Escrita de Gêneros Acadêmicos 60h 
ECT1531 Práticas de Leitura e Escrita de Gêneros da Esfera Profissional 45h 
ECT1532 Práticas de Leitura e Escrita de Gêneros em Inglês 30h 
ECT1547 Tópicos Avançados em Informática I 60h 
ECT1548 Tópicos Avançados em Informática II 60h 
ECT1549 Programação Corporativa 60h 
ECT1550 Políticas de Gestão em Ciência, Tecnologia e Inovação 60h 
ECT1551 Política de Ciência e Tecnologia no Brasil 60h 
ECT1552 Instituições e Serviços Tecnológicos 60h 
ECT1553 Empreendedorismo, Negócios e Gestão de Projetos Inovadores 60h 
ECT1554 Finanças Empresariais 60h 
ECT1555 Planejamento Estratégico e Sistemas Logísticos 45h 
ECT1557 Epistemologia das Ciências da Cognição 60h 
ECT1558 Ética em Ciência e Tecnologia 60h 
ECT1559 Análise Técnico-Econômica de Empreendimentos 60h 
ECT1560 Fundamentos em Desenvolvimento Sustentável 30h 
ECT1561 Políticas e Recursos Energéticos para o Desenvolvimento Sustentável 60h 
ECT1562 Políticas, Planejamento e Gestão do Meio Ambiente 60h 
ECT1563 Política, Planejamento e Gestão em Saneamento 90h 
ECT1564 Gestão Estratégica 60h 
ECT1565 Economia Empresarial 60h 
ECT1566 Gestão do Conhecimento 60h 
ECT1567 Metrologia Científica 60h 
ECT1568 Metrologia e Avaliação da Conformidade Ambiental 60h 
ECT1569 Tópicos em Práticas Ambientais 60h 
ECT1570 Desenvolvimento de Sistemas para Internet I 90h 
ECT1571 Desenvolvimento de Sistemas para Internet II 60h 
ECT1580 Tópicos em Desenvolvimento Sustentável 60h 
ECT1581 Tópicos em Práticas Ambiental II 60 

Fonte: acervo da pesquisa 
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Conforme demonstram os quadros expostos, o BCT/UFRN permite três possibilidades 

ao aluno que optar pela formação em dois ciclos, dependendo da vontade dele de continuar os 

estudos e do desempenho alcançado no processo: eixo da tecnologia, eixo das ciências exatas 

e eixo generalista. 

Após a integralização das duas mil e quatrocentas horas do primeiro ciclo do 

BCT/UFRN, composto por conteúdos básicos da área de ciências e tecnologia, o estudante 

que optar por permanecer no eixo generalista poderá desenvolver competências em 

determinadas especialidades (a seguir explicitadas), receber o diploma de Bacharel em 

Ciências e Tecnologia e ingressar no mercado de trabalho ou seguir carreira acadêmica nas 

diferentes áreas de conhecimento afins ao BCT.  

As especialidades da formação Generalista são: 1) Gestão de C&T e de 

Empreendimentos Científico-Tecnológicos, que busca capacitar o graduando a atuar como um 

gestor intermediário nos setores público e privado na área de empreendimentos científicos e 

tecnológicos; 2) Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que visa à 

capacitação de profissionais para análise de situações e a posterior proposição de soluções 

pautadas no desenvolvimento sustentável; 3) Informática – Programação para Internet, que 

pretende formar profissionais com capacidade para solucionar problemas do mundo real, por 

meio da criação e implementação de modelos computacionais; 4) Neurociências, que se 

destina à formação de profissionais capazes de delinear estratégias de resolução de problemas 

específicos em neurociências, tanto de qualidade conceitual quanto tecnológica. Caso o 

estudante não tenha interesse em permanecer no eixo generalista, ele pode ingressar em um 

dos cursos de segundo ciclo oferecidos na UFRN e vinculados ao BCT13.  

 

 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
13 Os cursos de segundo ciclo da área de Ciências Exatas vinculados ao BCT são Ciências Atuariais, Estatística, 
Física e Matemática. Já os da área de Tecnologia são: Engenharia Ambiental, Biomédica, Mecânica, 
Mecatrônica, de Computação, de Materiais, de Petróleo, de Redes de Comunicação.   
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Após a primeira seleção interna14, no terceiro período, o aluno pode direcionar sua 

formação para Ciências Exatas ou para Tecnologia15; concluído o quarto período, há uma 

segunda seleção interna, caso o aluno queira seguir na área de Tecnologia, optando por uma 

das Engenharias16.  

O graduando que conseguir uma vaga para a opção Tecnológica, quando estiver perto 

de integralizar o semestre de "Estudos Comuns às Engenharias" (sexto semestre), deve indicar 

novamente, por ordem de preferência, a formação a seguir relacionada à segunda seleção, 

optando por um dos cursos de engenharia com entrada via BCT.  

Vejamos, de maneira esquemática, como ocorre a formação do BCT e o número de 

vagas oferecidas (por ano) para cada um dos dezesseis cursos de segundo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
14 As seleções internas têm por base o desempenho acadêmico do aluno: além da média de suas notas ao longo 
do processo, as seleções levam em consideração o tempo gasto (em semestres) para cursar todos os 19 (na 
primeira seleção interna) e 25 (na segunda seleção interna) componentes curriculares. Analisa-se também o 
número de trancamentos e de reprovações do aluno.  
 
15 Se o aluno garantir uma vaga em um curso subsequente, ele cursará nos semestres cinco e seis disciplinas dos 
respectivos cursos, mas continua sendo aluno do BCT até integralizar 2.400horas/aula, quando receberá o 
diploma de Bacharel em Ciências e Tecnologia. A partir dessa formatura inicial, em um ano e meio (para os 
cursos de Ciências Exatas) ou em dois anos (para os cursos de Tecnologia), o egresso do BCT pode obter o 
segundo diploma de nível superior, o que também se apresenta como um diferencial para esse curso, se 
comparado com os cursos tradicionais das IES brasileiras.  
 
16 Os alunos que não conseguirem vaga na opção pretendida podem pleiteá-la, mais uma vez, no semestre regular 
seguinte, mediante requerimento à coordenação do curso. 



33 

�

�

�

Organograma 1 – Formação em C&T na UFRN 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

 Salientamos que a procura dos graduandos pelos cursos subsequentes tem sido 

preferencialmente pelas engenharias. A primeira solicitação nas ênfases foi feita em janeiro de 

2012 e das 75 vagas oferecidas entre os quatro cursos de Ciências Exatas apenas três foram 

ocupadas. Na segunda solicitação, feita no final do primeiro semestre de 2012, a situação não 

mudou muito em relação às Ciências, e a demanda para as Engenharias aumentou ainda mais.  

 
 
 

Quadro 4– Procura pelos cursos subsequentes de Engenharias 

Curso Subsequente Vagas Solicitações aceitas 
em 2012.1 

Solicitações aceitas 
em 2012.2 

Engenharia Ambiental 50 06 09 

Engenharia Biomédica 80 03 03 

Engenharia Mecânica 80 28 57 

Engenharia Mecatrônica 80 08 07 

Engenharia da Computação 80 13 13 

Engenharia de Petróleo 40 25 37 

Engenharia de Materiais 80 0 04 

Engenharia de Redes de Comunicação  80 0 06 
Fonte: acervo da pesquisa 
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 Feito esse panorama geral do BCT/UFRN, passaremos a contextualizar a área de 

conhecimento que nesse curso mais nos interessa e por meio da qual se desenvolve a 

formação linguística situada que tomamos como objeto deste estudo. 

 

2.3 A ÁREA DE PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA 

 

Como o nosso foco na formação humanística do BCT é na parte linguística, voltamo-

nos diretamente à área de Práticas de Leitura e Escrita (PLE), responsável pela formação dos 

graduandos como leitores e escreventes. 

Dos seis módulos de PLE, quatro são de Língua Materna e dois de Língua Inglesa. 

Desses, os três primeiros são obrigatórios, PLE-I, PLE-II e PLE-III (Inglês). Práticas de 

Leitura e Escrita de Gêneros Acadêmicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e Práticas de 

Leitura e Escrita de Gêneros da Esfera Profissional são optativos. No organograma seguinte, 

mostramos como se configura a área de PLE e o recorte desta dissertação, em destaque. 

 

Organograma 2 – Área de Práticas de Leitura e Escrita 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

Os componentes de PLE têm como objetivos gerais desenvolver e aprimorar 

competências de leitura e escrita em língua materna e em língua inglesa, tendo em vista as 

necessidades dessas competências para os profissionais da área de Ciências e Tecnologia. 

Para tanto, o principal direcionamento teórico de PLE é a concepção dialógica da linguagem 

(BAKHTIN [1952-1953] 2010), que encontra respaldo na compreensão da leitura e da escrita 

como práticas sociais (STREET, 1984). 
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Sendo assim, fazer um trabalho diferenciado com a língua(gem), por meio do qual os 

graduandos possam ter consciência de que ela faz parte da vida como um todo, não estando 

presa entre as paredes da sala de aula, é o anseio dos professores de PLE. 

Para tanto, a equipe tem procurado várias maneiras para conseguir realizar um 

trabalho diferenciado no BCT, por meio de atividades com função social real, cujos temas 

estão sempre relacionados à área de C&T. Além disso, a carga horária presencial é dividida 

entre o conteúdo ministrado e as atividades em sala de aula, além de serem aplicadas 

atividades virtuais. Essa abordagem tem proporcionado altos índices de aprovação entre os 

alunos do BCT nos componentes curriculares da área de PLE. 

Com esse tipo de abordagem, espera-se mostrar para os alunos que a importância do 

aprendizado da leitura e escrita na universidade é apenas “a ponta do iceberg” em relação ao 

que ele realmente vai precisar para se tornar um profissional capacitado, um cidadão crítico, 

atuante e apto a agir socialmente (BAZERMAN, 2006). 

 

2.4 COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Colaboram com esta pesquisa setenta pessoas, divididas em seis grupos, de acordo 

com as funções que desempenham e/ou os papéis que representam no BCT e, especialmente, 

em PLE.  

O BCT conta, em 2012, com pouco mais de dois mil e quinhentos graduandos, dos 

quais mais de novecentos já cursaram PLE-I e PLE-II, mais de seiscentos estão, em 2012.2, 

matriculados em PLE-I e também mais seiscentos em PLE-II. Consideramos, então, 

fundamental a opinião desses graduandos sobre a formação linguística que acontece no BCT. 

Entre os convidados, quarenta e nove graduandos colaboraram conosco. 

Em geral, o graduando do BCT é jovem (entre 17 e 25 anos), ingressante no BCT 

porque se interessa por tecnologia ou porque não sabia que curso da área tecnológica seguir 

na época da inscrição para o vestibular (conforme vimos, o BCT permite protelar um pouco 

essa decisão).   

Além dos graduandos do BCT, são colaboradores da nossa pesquisa alguns integrantes 

da equipe de PLE. Atualmente, ela é composta por seis professores: cinco efetivos e uma 
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substituta17, que contam com o apoio de treze monitores, oito bolsistas de pós-graduação 

(mestrado e doutorado) e dois de pesquisa.  

Vale a pena detalhar um pouco sobre os quatro docentes que, nesta dissertação, se 

configuram como colaboradores. O professor João Roberto Santos18 é doutor em Linguística 

Aplicada e está na ECT há pouco mais de três anos, sendo um dos primeiros professores de 

PLE. A professora Érica Marília Rodrigues da Silva é doutora em Educação e faz parte da 

ECT há dois anos. Já o professor Leandro Walter Moura é doutor em Literatura Portuguesa, e 

ingressou na ECT há pouco mais de um ano. Por fim, Adélia Lucena Fernandes da Siqueira é 

mestre em Linguística, ingressou em PLE na função de bolsista de pós-graduação, 

submetendo-se ao concurso para professor substituto na disciplina, no qual obteve êxito.  

 

Fotografia 2 – Professores de PLE participantes da pesquisa 

 
Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Quanto aos bolsistas de pós-graduação que atuam em PLE-I e PLE-II19, colaboram 

com esta pesquisa quatro: três mestrandos e um doutorando. Uma mestranda em Linguística 

���������������������������������������� �������������������
17 Apesar de serem seis os professores de PLE, nesta dissertação, traremos os dados gerados apenas por quatro 
professores de PLE responsáveis pelo módulo de língua materna. Não contamos com a professora responsável  
pelos componentes de Língua Inglesa nem se configura como participante desta pesquisa a nossa orientadora. 
 
18 Embora tenhamos autorização de nossos colaboradores para o uso de imagem e dados, com vistas a preservá-               
-los, optamos pelo uso de pseudônimos. 
19 A pesquisadora também é bolsista de pós-graduação, vinculada ao programa REUNI, mas não entrou como 
participante da pesquisa. 
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Aplicada e outra em Linguística estão na ECT há quatro meses; o outro mestrando é de 

Literatura Comparada e é bolsista há um ano e seis meses. O doutorando na área de 

Linguística está na ECT há cinco meses. 

Atualmente, a equipe conta com dois bolsistas de Iniciação Tecnológica: o que está na 

disciplina há oito meses é do curso de Letras; o outro é aluno do BCT e integra PLE há cinco 

meses. Além da colaboração dos graduandos do BCT em bolsas de pesquisa, PLE ainda 

dispõe de cinco monitores do curso, do quarto e do quinto período, e seis monitores de PLE 

que são graduandos de Letras. 

Com exceção dos bolsistas de pesquisa, todos os demais atuam diretamente nas aulas, 

acompanhando o professor em sala, sendo responsável pela monitoria de uma determinada 

turma, exercendo atividades de aplicação e correção de exercícios e de provas, fazendo 

atendimento individualizado e/ou em grupo. No caso dos bolsistas do programa REUNI, eles 

também são responsáveis por ministrar, sob a orientação dos professores de PLE, algumas 

aulas no decorrer do semestre, exigência desse programa de bolsas. 

Quanto aos bolsistas de Iniciação Tecnológica, eles desenvolvem pesquisas para 

aprimorar o trabalho de formação linguística que vem se desenvolvendo no BCT ou realizam 

estudos a partir dos dados gerados na área de PLE. A seguir, disponibilizamos um mosaico 

com as fotos de vinte e cinco de nossos colaboradores, que autorizaram a exposição dessas 

imagens. 
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Fotografia 3 – Alguns colaboradores da pesquisa 

 
Fonte: acervo pessoal dos colaboradores cedido para a pesquisadora. 

 
 Realizada a contextualização desta pesquisa, passaremos, no capítulo subsequente, a 

explicitar o aporte teórico e, em seguida, o viés metodológico em que nos apoiamos para, 

depois, analisar os dados que salientam o que representa a formação linguística na área de 

Ciências e Tecnologia a partir do cruzamento dos olhares de cada colaborador que a esta 

pesquisa deu sua contribuição.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
___________________________________________________________________________ 

 

A língua é o artefato que nos torna humanos, diferenciando-nos dos outros animais, 

pois é uma ferramenta criada e moldada a partir de três elementos: a cultura, a cognição e a 

necessidade de se comunicar dos seres humanos (EVERETT, 2012). Assim, as práticas que 

envolvem a língua (falar, ouvir, ler e escrever) auxiliam a vida do homem em sociedade. De 

fato, embora ainda se constate a existência de sociedades ágrafas em pleno século XXI, 

vemos que o domínio das habilidades de comunicação, em especial de comunicação escrita, é 

cada vez mais relevante para o convívio social20.  

Isso porque o desempenho dos papéis sociais está, quase sempre, atrelado a práticas de 

leitura e escrita e a habilidades dessas práticas decorrentes. No Brasil, não se constata a 

competência esperada da norma culta em determinados usos mesmo entre pessoas de nível 

superior de escolaridade.  

Vemos que, de alguma forma, as pessoas inseridas numa cultura cujo centro é a escrita 

fazem uso desta, mas algumas não com a autonomia de que precisariam para ter maior 

sucesso. É por isso consensual ouvir (e até ler em artigos de revista de circulação nacional, a 

exemplo de Veja, Isto é e outras do gênero) que apenas uma parcela da população tem o 

domínio satisfatório da leitura e da escrita.  

Porém, se todos somos falantes de língua materna e se tem havido um crescente 

aumento no número de matrículas entre os brasileiros, em especial da década de 80 até os dias 

atuais, é razoável afirmar que um percentual considerável de brasileiros vem frequentando,  

pelos menos, a educação básica, na qual se estuda o “português”. Por que há, então, 

deficiências em alguns usos da leitura e da escrita em língua materna?  

A resposta a essa indagação não é simples. Ela requer uma análise embasada 

teoricamente. Para isso, passaremos a tecer algumas considerações sobre a construção sócio-

histórica do ensino da disciplina de língua portuguesa no Brasil e as concepções de 

língua(gem), leitura e escrita subjacentes a essa construção.  

 

 

���������������������������������������� �������������������
20 Não estamos a partir disso afirmando que aqueles que não dominam a leitura e a escrita não são capazes de 
desenvolver raciocínio lógico nem de executar atividades exigidas diariamente. Entendemos que os indivíduos 
inseridos numa sociedade grafocêntrica, de uma forma mais autônoma ou mesmo mediada por outros agentes 
sociais, fazem uso do recurso escrito. 
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3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL 

 

O caminho que a disciplina “Língua Portuguesa” percorreu ao longo dos anos nas 

escolas brasileiras explica, pelo menos em parte, o baixo desempenho nas competências de 

leitura e escrita. Por isso, vale a pena refletir um pouco sobre esse trajeto.  

A disciplina “Língua Portuguesa” só passou a fazer parte dos currículos das escolas 

brasileiras no final do século XIX, apesar de ser obrigatória desde o século XVIII 

(GERALDI, 2008). No início do século XIX, a disciplina se restringia ao processo de 

alfabetização. Isso porque, no Brasil do século XIX, apenas a elite socioeconômica 

continuava os estudos pós-alfabetização. Esse grupo seleto era o que tinha acesso à leitura e à 

escrita no convívio social e fazia uso da variante de prestígio, estimulada pela escola. Assim, 

após o período de alfabetização, essa classe estudava o latim, a retórica e a poética, sendo a 

base do latim o estudo gramatical, modelo seguido no ensino de língua portuguesa. 

Com a chegada da doutrina tecnicista americana, na década de 50 do século XX, 

houve uma mudança na maneira de se ministrarem as aulas de português nas escolas. Até 

então, o estudo era feito através de manuais de gramática para atender às necessidades do 

grupo de elite que dominava as regras da língua A partir de 1950, começa a fase de 

democratização do acesso ao ensino, e o público da escola se diversifica com a chegada de 

pessoas oriundas das classes populares, cujas práticas de leitura e escrita eram diferentes 

daquelas da camada mais abastada da sociedade.  

Essa significativa ampliação do alunado brasileiro tornou necessário um aumento no 

número de docentes e de escolas. Paralelamente a isso, começa a haver um processo de 

diminuição de salários dos professores, os quais, até então, pertenciam essencialmente às 

classes média e alta e representavam a elite intelectual. Resulta disso a migração desses 

profissionais para outras áreas de atuação e a inserção de professores de classes mais 

populares na educação brasileira.  

Outro fator foi desencadeado pela urgência para aumentar o número de docentes nas 

escolas, já que o alunado havia aumentado: com um quadro de novos professores sem 

formação linguística aprofundada, os livros didáticos aparecem como uma alternativa, 

tornando-se, com o tempo, um valioso apoio didático.  
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Várias repercussões surgem dessa realidade de docentes e discentes com práticas de 

leitura e escrita diversificadas, com letramentos múltiplos (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008; 

ROJO, 2009). Mas ainda se observa hoje, e de maneira significativa, como base fundamental 

para o ensino de português, a gramática e sob uma perspectiva analítica. No “outro lado” do 

ensino de português, está a vertente literária, que exige dos alunos a leitura de clássicos.  

O resultado disso é uma visão reducionista que comporta três vértices. O primeiro é a 

concepção de que “aula de português” é aula de gramática; o segundo é o de que “leitura” 

representa ler clássicos da literatura; o terceiro se refere à escrita como uma atividade 

meramente escolar, em que o professor de português corrige erros gramaticais e ortográficos, 

com vistas a atribuir uma nota a esse produto.   

Essa visão parece pairar sobre o imaginário dos brasileiros, em geral. Talvez isso 

justifique o fato de a maioria dos professores e dos alunos, no Brasil, mostrar-se descontente 

com o ensino da Língua Portuguesa.  É bem verdade que os docentes querem que seus alunos 

leiam, atribuam sentidos possíveis ao que leem, escrevam e sejam capazes de agir socialmente 

por meio da escrita, mas como fazer isso? As aulas de gramática não parecem ser o caminho.  

O alunado, por sua vez, se sente, em geral, desmotivado, pois não enxerga a conexão entre “as 

duas formas da língua”: os conhecimentos exigidos na escola e os usos linguísticos da 

realidade social. 

Com isso não estamos afirmando que exista uma maneira certa e outra errada de 

compreender/estudar/ensinar língua materna. Apenas explicitamos que, da década de 80 para 

cá, com a ampliação dos estudos sobre língua(gem), em especial os desenvolvidos pela 

Linguística Aplicada, parece estar se formando uma compreensão geral de que é necessário 

ressignificar o processo de ensino-aprendizagem da língua materna. É nessa vertente que 

buscamos oferecer nossa contribuição. 

Nesse sentido, compreendendo que toda prática docente é banhada de teoria (FREIRE, 

2004), passaremos a um outro ponto da reflexão ora em desenvolvimento: o percurso do 

ensino de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras é fruto da aplicação de diferentes 

concepções de língua(gem). Vejamos três delas e suas implicações para o ensino.  
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3.2 CONCEPÇÕES DE LÍNGUA(GEM)  

 

 Cientes de que a forma como se entende a língua(gem) influencia a forma de ensino 

(desde a metodologia até a avaliação), contemplaremos, neste estudo,  três concepções de 

língua(gem): expressão do pensamento, instrumento de comunicação e forma de interação 

(TRAVAGLIA, 1996).   

 

3.2.1 A língua(gem) como expressão de pensamento 

 

A concepção de que a língua(gem) representa a expressão do pensamento tem  origem 

na tradição gramatical grega, passou pelos latinos, Idade Média e Moderna, e perdurou 

conceitualmente até o início do século XX, quando foi ressignificada pela intervenção de 

Saussure ([1969] 2006)  

Tomando-a como expressão do pensamento, Aristóteles analisou a estrutura linguística 

grega, entendendo a gramática como parte da Lógica. Sob essa perspectiva, a relevância dada 

na gramática seria a regularidade, sendo de suma importância o princípio do certo versus o 

errado.  

Na Gramática Geral e Racional de Port Royal, por sua vez, há a perspectiva da 

natureza racional da linguagem, próxima à de Aristóteles. A diferença entre esses dois pontos 

de vista é que aquela estabelece princípios universais em relação à língua, desconsiderando as 

variações existentes em situações de uso. 

A partir desse enfoque, se a língua(gem) é expressão do pensamento, ela exige de seus 

falantes/escreventes clareza e boa organização ao emitir uma ideia. Para tanto, é 

imprescindível o estabelecimento de regras a serem seguidas para se alcançar a capacidade de 

falar e escrever bem, de modo a reproduzir com perfeição aquilo que se pensa.  Sob esse 

ponto de vista, a situação de comunicação não é considerada como relevante para a 

constituição da linguagem.  

Essa concepção admite um sujeito individual, que domina suas ações, cujas 

representações devem ser entendidas pelo interlocutor. O texto, portanto, é considerado um 

produto lógico, representando a mente do autor, foco na atividade de linguagem. Isso justifica, 

por exemplo, a inserção de comentários de professores em textos produzidos por alunos: 

“texto sem pé nem cabeça”, “samba do crioulo doido” ou outros comentários afins. 
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Conforme se vê, a compreensão de que a língua(gem) representa o pensamento pode, 

de fato, levar a entender que as pessoas que não escrevem de acordo com o que se espera em 

determinado gênero discursivo (seja do ponto de vista do tema, do estilo, da estrutura 

composicional, seja em relação a aspectos linguístico-textuais) estão explicitando, no texto, 

problemas cognitivos. De fato, é essa compreensão que motiva a inserção dos comentários 

supracitados. 

Esse modo de entender a língua(gem) esteve predominantemente presente no ensino 

de português no Brasil até final dos anos 60 do século XX. Como a escola atendia, 

basicamente, a uma só camada da população, a mais abastada, a qual tinha acesso à cultura 

erudita, era levada em consideração  uma única variedade da língua, aquela que esse público 

dominava. Segundo Soares (1998), essa concepção transformou a língua escrita em algo 

intocável, pois era a forma privilegiada pela escola para o estudo. 

  

3.2.2 A língua(gem) como instrumento de comunicação  

 

A ruptura da concepção de língua(gem) como expressão do pensamento ocorre com a 

publicação do Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure ([1969] 2006). Esse 

linguista defende a ideia de que a língua(gem) deve ser compreendida como instrumento de 

comunicação. Segundo ele, a expressão seria produzida na mente do indivíduo. Nesse sentido, 

a forma como o sujeito externa seu pensamento depende da sua capacidade em articular e 

organizar a linguagem. Não se trata, pois, de uma representação do pensamento pura e 

simples. Há de se considerar a capacidade de articulação e de organização de cada 

falante/escrevente. 

Em Saussure ([1969] 2006), há uma distinção clara entre língua (langue) e fala 

(parole). A primeira seria um conjunto de signos comuns e, portanto, aceitos em uma 

comunidade. A língua é entendida como um produto social da linguagem e, por ser 

convencional, caracteriza-se como homogênea e estável. A fala, por sua vez, é entendida 

como um ato individual, sujeito a variações. Devido ao interesse de pesquisar o que poderia 

ser entendido como estável, a língua foi considerada por Saussure como objeto de estudo da 

Linguística.  
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Da mesma forma que Saussure, os estruturalistas, formalistas ou descritivistas 

entendiam que a língua era o objeto de estudo da Linguística por excelência e que o contexto 

sócio-político e histórico-cultural deveria ser ignorado. Emerge dessa visão a concepção de 

língua como um instrumento para a comunicação humana, concebendo-a como um código 

apenas. 

Entendida dessa forma, era preciso que as pessoas dominassem a “combinação” entre 

as partes que compunham a língua, tais como verbos, substantivos e adjetivos para poder 

redigir o código corretamente, seguindo as regras da combinação certa do conjunto de signos. 

Assim, tanto “emissor” quanto “receptor” deveriam dominar as normas. Nessa concepção, o 

sujeito é assujeitado pelo sistema, e o foco passa a ser o texto, produto a ser decodificado pelo 

“receptor”. 

No estruturalismo, cujo grande representante é Jakobson (1973), a teoria da 

comunicação e o estudo das funções da linguagem ancoram o modelo de ensino de Língua 

Portuguesa, enfatizado a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) no 5.692 

(BRASIL, 1971).  

Nessa concepção de linguagem, a língua é vista como um código e uma entidade 

ahistórica. Seu estudo focaliza os fatos linguísticos por intermédio de exercícios estruturais 

morfossintáticos, para a internalização inconsciente de mecanismos linguísticos, próprios da 

norma culta. Mais uma vez, o contexto social é ignorado em favor de um código a ser 

“transmitido”. 

Em relação ao ensino, essa concepção começa a fazer parte das escolas na década de 

70 do século XX (SOARES, 1998). Nesse sentido, o objetivo era a aquisição do código, 

cabendo ao professor ensiná-lo para capacitar o aluno quando ele fosse exercer suas funções 

de “emissor” e/ou de “receptor”. 

 

3.2.3 A língua(gem) como forma de interação 

 

Ao contrário dos estruturalistas, os sociointeracionistas admitem que é a interação o 

elemento fundamental para a realização da linguagem, considerando que toda palavra dita não 

é em vão, mas direcionada a um ouvinte. Esse pressuposto é ancorado em Bakhtin ([1929] 

1992), que ressalta ser a língua isolada da interação social apenas uma abstração. Para ele, é a 

interação verbal que torna a palavra real.  
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 Dessa perspectiva, tem-se que a língua(gem) é mais que um código. Ela é uma forma 

de os sujeitos agirem socialmente, através de diversos gêneros discursivos, em situações 

variadas e com finalidades distintas. Os sujeitos, então, não podem ser meros “emissores” 

nem “receptores”. Eles se constituem enquanto seres sociais na e pela linguagem (CUNHA, 

2004), passando a ser considerados sujeitos ativos. 

Nessa concepção, o contexto social, histórico e ideológico do processo comunicativo é 

considerado de extrema relevância para a construção da linguagem e a constituição das 

práticas sociais. Essa perspectiva permite perceber que a linguagem está além das atividades 

de expressão do pensamento e de transmissão de uma mensagem. Ela é, antes, uma forma de 

agir socialmente. E já que é na interação entre os sujeitos que a linguagem se constitui como 

tal (BAKHTIN [1952-1953] 2010), ela se delineia como uma forma de agir sobre o(s) 

interlocutor(es) e de reagir nas situações comunicativas. Trata-se de um processo dialógico, 

complexo, multifacetado.  

Nessa concepção, o foco das práticas de leitura e escrita, por exemplo, é voltado para a 

interação da tríade formada por autor, texto e leitor, e não apenas para um desses elementos. 

O autor é, nesse sentido, um sujeito ativo, responsável por produzir textos que ganham 

sentido a partir da interação entre os interlocutores, e o leitor, também ativo, busca atribuir 

sentidos ao que lê a partir das pistas que o texto oferece (KLEIMAN, 1991). 

 Conforme vimos, essas três concepções de língua(gem) interferem nas práticas 

escolares e sinalizam as motivações (algumas vezes até inconscientes) de docentes e discentes 

ao explicitarem determinados desdobramentos também conceituais no que tange a leitura, 

escrita, texto, leitor, escrevente.  

 Estar ciente de que há uma teorização que baliza essas concepções torna nosso olhar 

mais qualificado para a análise dos dados da pesquisa que realizamos, para a qual tomaremos 

como aporte a perspectiva dialógica assumida por Bakhtin ([1952-1953] 2010). 

 

3.3 CONCEPÇÕES DE LEITURA E ESCRITA 

 

Os estudos sobre leitura/escrita, em geral, tendem a evocar dois posicionamentos 

centrais que trazem, em si, concepções teórico-metodológicas distintas.  

O primeiro, ancorado em uma concepção elitista de leitura, tem como discurso 

dominante aquele que elege certas práticas – a leitura dos clássicos da literatura, por exemplo 
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– como as que carregam em si o “tesouro do saber” e, exatamente por isso, as práticas de 

leitura que ficam fora dessa dimensão são entendidas como sem valor ou como as de menor 

importância. Dessa compreensão decorre o entendimento de que o Brasil é um país de “não-

leitores” ou de “poucos” leitores. Subjaz desse posicionamento em relação à leitura o desejo 

de manter um nível de hierarquia (e poder) sobre aqueles que não têm acesso às obras 

consideradas eruditas pelas instâncias de legitimação, conforme atesta Abreu (1999). 

 A segunda concepção de leitura, que a compreende como prática social, é ancorada em 

diferentes áreas de conhecimento e, em especial, nos estudos de letramento que buscam 

ressignificar as práticas de leitura e escrita da esfera escolar, aproximando-as das práticas que 

se desenvolvem em outras esferas de atividade. Ajustamo-nos a essa perspectiva por 

entendermos que a leitura vai muito além da esfera escolar. Trata-se de uma prática social 

ampla, que incorpora diferentes atividades, desenvolvidas ao longo de nossas vidas. Afinal, 

“ler” é verbo transitivo (SOARES, 2004) e o complemento não se resume aos cânones da 

literatura.  

 No senso-comum, porém, essa ampliação do conceito de ler como prática social, em 

geral, não se efetiva. Perduram afirmações do tipo: “o brasileiro não lê” ou “o brasileiro lê 

mal”. Isso acontece porque, em geral, quando se pensa em leitura, a referência são os cânones 

da literatura (a “boa” escrita); o modo de ler, por sua vez, restringe-se à ideia de integralidade 

do texto, não incorpora a de consulta, por exemplo.  

De acordo com o posicionamento de Soares (2004), porém, não podemos rotular uma 

leitura como “melhor” e outra como “pior” ou estipular “valores” para elas. A importância de 

cada leitura está atrelada à situação de uso. Afinal, os objetivos e os modos de ler uma obra do 

cânone literário são diferentes dos que são acionados para ler um mapa e encontrar uma rua 

ou ler a conta de telefone e saber o que está sendo nela cobrado, ler um problema de 

Matemática no qual se precisa ler um gráfico e compreender qual é o raciocínio que está ali 

desenvolvido e qual é a contrapalavra (BAKHTIN [1929] 1992) que se espera desse 

raciocínio.  

É por nos aliarmos a essa compreensão que optamos por pesquisar sobre formação 

linguística situada na área de Ciências e Tecnologia, ancorando-nos inicialmente em uma 

perspectiva sócio-histórica de como vem-se construindo a ideia de aula de língua materna e, 

em seguida, em um breve mergulho conceitual sobre língua(gem), leitura e escrita. 
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É esse lastro inicial que nos faz optar por duas veredas teóricas que, a seguir, 

verticalizaremos: os estudos de letramento e a pedagogia crítica.  

 

3.4 ESTUDOS DE LETRAMENTO 

  

 No Brasil, a palavra letramento aparece pela primeira vez em Kato (1986) e vem da 

palavra de língua inglesa literacy. Segundo Kleiman ([1995] 2008), o conceito de letramento 

começou a ser usado na academia visando a separar os estudos sobre o “impacto social da 

escrita” (KLEIMAN, 1991) dos estudos que tratavam de alfabetização21, que corresponde a 

uma ideia mais individual do uso da escrita.  

 Há cerca de vinte anos (década de 90), circulam entre os pesquisadores brasileiros 

duas concepções de letramento. A primeira defende a ideia de que letramento representa “[...] 

um conjunto de práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e como 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN [1995] 2008, 

p.18-19). A segunda entende letramento como "[...] estado ou condição que adquire um grupo 

social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita" (SOARES, 1998, 

p. 39). 

 Dessas duas concepções, dois contextos de letramento também podem ser percebidos: 

enquanto Soares (1998) focaliza as práticas escolares, Kleiman ([1995] 2008) tem uma visão 

mais abrangente, considerando em seu conceito de letramento as práticas em diversos outros 

contextos, a exemplo da igreja, do lar, do trabalho. 

 Além do conceito apresentado por Kleiman ([1995] 2008), a autora ainda ressalta o 

letramento como sendo "[...] um conjunto de práticas sociais cujos modos específicos de 

funcionamento tem implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos 

nessas práticas constroem relações de identidade e de poder" (p. 11). Dessa afirmação, 

podemos observar o poder ideológico atrelado à língua(gem) e disso a sua influência nas 

questões sociais. 

 

 

���������������������������������������� �������������������
21  Tanto Kleiman ([1995] 2008) quanto Soares (1998) ressaltam que o entendimento de Paulo Freire em relação 
à alfabetização (capacitar o analfabeto a usar a leitura e a escrita como meio de conscientização da realidade para 
agir sobre ela, transformando-a), se aproxima dos estudos de letramento.  
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 Aproximamo-nos mais da definição adotada pela última autora, pois a perspectiva 

adotada por ela leva em consideração as práticas sociais vivenciadas ao longo da vida e em 

diferentes contextos. Dessa compreensão decorre assumir que, numa sociedade grafocêntrica, 

as atividades de leitura e escrita vão além das exigências escolares, pois não é só na escola 

que há práticas de leitura e escrita, que há letramento, apesar de a escola ser a mais importante 

agência de letramento (KLEIMAN [1995] 2008). 

Outros autores também trouxeram grandes contribuições para as pesquisas sobre 

letramento. Para Rojo (2009), existem três formas de caracterizar o letramento: i) 

multiletramentos ou letramentos múltiplos (considera tanto os letramentos das culturas locais 

quanto os das culturas mais valorizadas); ii) letramentos multissemióticos (amplia a ideia de 

letramento a outras formas de linguagem além da escrita, tais como a música e a imagem); iii) 

letramentos críticos e protagonistas (considera os vários discursos sociais com veia crítica e 

analítica). Além das categorias levantadas por Rojo (2009), Oliveira (2010) vem a acrescentar 

mais duas, afirmando que os letramentos são também: iv) dêiticos (admite que as práticas de 

leitura e escrita  mudam de forma e função e se transformam segundo as condições sócio-

históricas); v) culturais (leva em consideração a natureza situada dos letramentos). 

As categorias trazidas por essas duas teóricas ressaltam o quanto letramento é um 

conceito amplo e, quando considerado além dos muros da escola, pode ser notado em vários 

contextos diferentes, devido à possibilidade de enfoques variados.  

Além das contribuições já mencionadas, o professor do King’s College London, Brian 

Street, em um estudo clássico da área, defendeu a tese de que existem dois modelos de 

letramento: o autônomo e o ideológico (STREET, 1984).  

 O primeiro tende a desvincular as dimensões social e política das práticas de leitura e 

escrita. Sobre essa desvinculação, representantes da Pedagogia Crítica, em especial McLaren 

(1997), afirmam tratar-se de uma estratégia de manutenção do status quo de uma cultura de 

grupos dominantes, em que a educação é uma forma de manter "domesticadas" as classes 

menos abastadas da sociedade. 

 No segundo modelo de letramento – o ideológico –, leitura e escrita são vinculadas às 

práticas sociais. Nesse modelo, é considerado relevante o contexto da situação. O letramento 

ideológico está ligado às estruturas sociais de poder. O objetivo é o empoderamento dos 

grupos desfavorecidos. 
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 Entretanto, não devemos considerar um positivo e o outro negativo, pois os dois 

modelos de letramento não são opostos. Essa distinção foi revista pelo próprio Street (2003) 

posteriormente. Na verdade, os dois modelos se complementam, não havendo letramento 

puramente ideológico ou puramente autônomo. A diferença está nos aspectos que são 

ressaltados em cada um deles: no modelo autônomo, as habilidades técnicas; no modelo 

ideológico, os valores socioculturais. 

 Nesse sentido, percebemos que o letramento precisa ser entendido como um conceito 

plural. A esse respeito, Barton (1993 citado por TINOCO, 2008)22 traz o conceito de mundos 

de letramento, destacando que as capacidades de leitura e escrita são desenvolvidas de acordo 

com as necessidades específicas dos grupos sociais.  

 
Existem mundos de letramento diferentes: em um país como a Inglaterra 
coexistem letramentos distintos lado a lado. As pessoas, individualmente, 
têm experiências diferentes e demandas diferentes dessas experiências 
emergem. Além disso, assim como as pessoas têm experiências distintas, 
também distintos são os objetivos e os propósitos para ler e escrever. 
Existem mundos de letramento separados: de adultos e crianças, de pessoas 
que usam diferentes linguagens, de homens e mulheres. Existem também 
vários mundos públicos de letramento, definidos por instituições sociais das 
quais nós participamos, tais como: escola, local de trabalho e repartições 
públicas (p. X, preface). 
  

As palavras de Barton ressaltam a importância de atentar para os diferentes contextos 

em que as práticas de letramento se realizam e, com isso, as necessidades variadas dos 

participantes, já que cada um tem histórias, crenças, culturas específicas. Pensando nisso, 

salientamos as práticas situadas de letramento, levando em consideração os participantes, o 

contexto, a situação comunicativa em que se desenvolvem as ações.  

A ideia de que “Letramentos são situados. Todos os usos da linguagem escrita podem 

ser vistos como localizados em tempos e lugares específicos. Igualmente, toda atividade 

letrada é indicativa de práticas sociais mais amplas.” (BARTON; HAMILTON; IVANIC, 

2000, p. 1) é de extrema relevância nesta dissertação, tendo em vista que estamos lidando com 

graduandos de Ciências e Tecnologia, grupo de estudantes para o qual as práticas de leitura e 

���������������������������������������� �������������������
22 There are different worlds of literacy: in a country like Britain there are distinct literacies which exist 
alongside each other; that individual people have different experiences and different demands made upon them; 
and that different people have distinct experiences of and hopes and purposes for reading and writing. There are 
the separate worlds of adults and children, of people speaking different languages, of men and women. There are 
also various public worlds of literacy, defined by the social institutions we participate in – including school, 
work and official bureaucracies. 
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escrita não parece ser prioridade, sendo considerada até, por alguns, como sem importância 

alguma. "Um engenheiro tem de saber fazer cálculos" é uma afirmação comum entre eles.  

Logo, entender que existem necessidades situadas de leitura e escrita pode ajudar 

professores e graduandos a buscar práticas de letramento mais eficazes para o público de 

C&T. Pensando nisso, vimos nos nossos dados que no contexto de C&T o letramento situado 

(nas nossas categorias de análise, nomeado de situacionalidade) é imprescindível para o 

aprimoramento das práticas de leitura e escrita desses graduandos. 

É nesse sentido que buscamos respaldo no que afirmam Kleiman e Borges da Silva 

(2008, p. 18):  

Os estudos de letramento adotam um modelo situado das práticas de uso de 
língua escrita. Esse modelo inclui, necessariamente, em toda e qualquer 
descrição ou explicação sobre os usos da escrita, o contexto da situação [...]. 
O contexto de situação não só determina os sentidos dos textos aí 
produzidos, mas também o modo como capacidades e recursos são 
mobilizados pelos participantes. Somos sujeitos contextualizados e não 
podemos fugir disso. Assumir essa perspectiva vai além do reconhecimento - 
óbvio - de que a escrita não ocorre num vácuo; a assunção traz 
consequências de cunho metodológico ao considerar a perspectiva dos 
participantes, em toda sua complexidade, como constitutiva das 
investigações sobre os usos da língua escrita. 

 

Conforme podemos perceber, a concepção de letramento situado é de suma relevância 

nos estudos de letramento para compreender a natureza situada da leitura e da escrita, tendo 

em vista que, conforme afirmaram as autoras, “a escrita não ocorre num vácuo”. 

Compreender isso nos possibilita abandonar a ideia de uma língua idealizada para pensar  em 

uma língua real, que acontece de acordo com o contexto, com os participantes, com os 

objetivos traçados.  

Uma das formas de desenvolver um trabalho dessa natureza é através de projetos de 

letramento. Nas palavras de Kleiman (2000, p. 238): 

 
O projeto de letramento é uma prática social em que a escrita é utilizada para 
atingir algum outro fim, que vai além da mera aprendizagem da escrita (a 
aprendizagem dos aspectos formais apenas), transformando objetivos 
circulares como "escrever para aprender a escrever" e "ler para aprender a 
ler" em ler e escrever para compreender e aprender aquilo que for relevante 
para o desenvolvimento e a realização do projeto. 
 

 Lidar com projetos de letramento exige dos docentes a capacidade de perceber o que é 

relevante para os seus alunos, que, por sua vez, precisam entender que a aprendizagem dos 

aspectos formais da língua por si sós não possibilita o uso real da tecnologia da escrita, por 
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exemplo. Para o uso real dessa tecnologia, é necessária uma situação também real, com 

demandas e objetivos reais (sociais), que exija dos escreventes a competência de uma escrita 

contextualizada. 

 Em consonância com Kleiman (2000, p. 38), entendemos que trabalhar com projetos 

de letramento exige a compreensão de que eles são "[...] um conjunto de atividades que se 

origina de um interesse real na vida dos alunos [...]" e não mais uma atividade para aprender a 

ler e/ou a escrever. Poderíamos afirmar que os projetos de letramento são um modelo didático 

de usar a língua em uma situação real. 

 De acordo com Tinoco (2008), pensar os projetos de letramento como modelo didático 

possibilita o planejamento de ações em função de objetivos reais, mas que, se não forem 

alcançados, sempre terão o replanejamento como uma possibilidade. Com essa forma de agir, 

também são compartilhadas as responsabilidades entre os participantes, abandonando as 

tarefas individuais para privilegiar as atividades em grupo. 

Trata-se, pois, de uma forma ressignificada de pensar o trabalho em sala de aula. Com 

efeito, "Esse modelo parametriza as ações docentes e, embora tenha a característica de ir-se 

reelaborando continuamente em decorrência das experiências vividas, ele revela uma rede 

conceitual de base, na qual são ancorados os procedimentos adotados em sala de aula [...]" 

(TINOCO, 2010, p. 201). Essa rede conceitual contém os seguintes elementos: Interatividade 

e dialogismo, Situação social, Agência social e Pluralidade cultural. 

Segundo essa autora, a interatividade e o dialogismo são conceitos que caminham 

juntos, tendo em vista que a primeira é o que torna a língua real e o último compreende que a 

palavra se torna uma ponte entre eu e o outro por meio de uma situação concreta de uso.  

No que tange à situação social, Tinoco (2008, p 194-196) destaca a "[...] a ampliação 

dos espaços e dos tempos de aprendizagem, [...] a abertura para mudanças no percurso, a 

flexibilidade das etapas de trabalho e o aproveitamento de oportunidades, [...] o mundo social 

determina modos específicos de ler, escrever e falar em função das ações que os agentes 

querem realizar [...]."  

A noção de agência social, por sua vez, está relacionada a alcançar um objetivo real, 

através de ações reflexivas e modificadoras de uma determinada situação social. Na agência 

social, o trabalho coletivo é o que proporciona o alcance da meta traçada. 
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Por fim, a pluralidade cultural está relacionada à ideia de que todo sujeito faz parte de 

um grupo social, independente das características que o tornam único, tais como 

nacionalidade, sexo, classe social, raça.  

Conforme mencionado na categoria de "situação social", nos projetos de letramento, 

há um outro conceito de suma importância para a compreensão do desenvolvimento das 

ações, que é o de agente de letramento, que, segundo Kleiman (2006, p. 82 e 83),  

 
[...] é um mobilizador dos sistemas de conhecimento pertinentes, dos 
recursos, das capacidades dos membros da comunidade: no caso da escola, 
seria um promotor das capacidades e recursos de seus alunos e suas redes 
comunicativas para que participem das práticas sociais de letramento, as 
práticas de uso da escrita situadas, das diversas instituições. 

 

Essa forma de agir se coaduna bem como a ação que se espera de uma comunidade de 

aprendizagem. Segundo Afonso (2000, p. 428): "As comunidades de aprendizagem se 

constituem um ambiente intelectual, social, cultural e psicológico, que facilita e sustenta a 

aprendizagem, enquanto promove a interação, a colaboração e a construção de um sentimento 

de pertença entre os membros".  

Estamos entendendo que a interseção dos conceitos de “projeto de letramento” e de 

“comunidade de aprendizagem” ocorre pelo viés da distribuição horizontal de atividades a 

serem desempenhadas. Nesse sentido, a verticalização de papéis sociais (professor e alunos) 

cede espaço para um trabalho mais democrático em que todos desempenham funções 

importantes, mas não exatamente as mesmas atividades, como ocorre, em geral, nas práticas 

escolares. Ao desenvolverem atividades diferentes (mas complementares), cada um oferece 

sua contribuição dentro das competências que pode desenvolver no processo.  

É por essas possibilidades de contribuir para o desenvolvimento das ações que 

salientamos também a ideia de protagonismo se fazendo presente nos projetos de letramento. 

Segundo Iulianelli (2003 citado por GUEDES, 2007, p. 71), o protagonismo pode ser 

entendido como um conjunto que atuações em que  

“[...] se constroem a autonomia dos participantes e o envolvimento da 
coletividade em ação. Esse modelo de ação, por conseguinte, não supõe um 
mecanismo de geração de lideranças individuais, indivíduos líderes (elite), 
mas a geração de participação e cooperação social. Propriamente, 
protagonismo é um modelo pedagógico-político de ação. É uma ação 
educativa que relaciona jovens e educadores [...] na construção de um 
processo de intervenção sociocultural. [...]”. 
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O protagonismo ressalta mais uma vez a dinâmica complexa e democrática que 

compõe um projeto de letramento. Os agentes, sejam professores sejam alunos, recebem 

papéis de grande responsabilidade a desempenhar no desenvolver das ações. 

Veremos mais detidamente as ações que mostram a concretização das comunidades de 

aprendizagem e o exercício do protagonismo quando estivermos analisando os dados 

referentes aos debates que são, comumente, desenvolvidos no BCT da UFRN.                    

O entendimento de que o processo da educação é democrático justifica o fato de este trabalho 

ser orientado teoricamente também pelos ensinamentos da pedagogia crítica, conforme 

veremos no subitem a seguir. 

 

3.5 PEDAGOGIA CRÍTICA 

  

 Tendo como um dos grandes representantes no contexto brasileiro o educador Paulo 

Freire, a pedagogia crítica é a vertente da educação que tem por objetivo levar os estudantes à 

consciência das situações sociais de dominação do poder e, a partir de um processo educativo 

consistente, fomentar a capacidade de "ensinantes" e "aprendentes", em comunhão, 

desenvolverem ações responsivas a atitudes autoritárias. Refletir sobre a situação social em 

que se vive é a chave da pedagogia crítica. 

 A grande diferença entre a pedagogia crítica, também chamada de libertadora 

(FREIRE, 2007) ou de revolucionária (MCLAREN [1948] 2002) e a “domesticadora” é que 

enquanto esta é prescritiva, de maneira a não respeitar a “expressividade dos “educandos”, 

aquela emerge de um processo dialógico de “ação transformadora que os seres humanos 

devem exercer sobre a realidade” (FREIRE, 2007, p. 105). 

 Para Henry Giroux, estudioso da pedagogia crítica que se ocupou com a pesquisa 

sobre o ensino da escrita, a pedagogia da escrita tradicional não tem oferecido resultados 

satisfatórios. Por isso, Giroux (1997) propõe novas abordagens de ensino da escrita, buscando 

quebrar os laços com as três “escolas” que dominam o ensino da escrita historicamente. São 

elas: a escola tecnocrática, a escola mimética e a escola romântica. Trataremos brevemente de 

cada uma delas, a fim de justificar a necessidade de uma pedagogia que suplante a abordagem 

usada por essas escolas.  

 A escola tecnocrática preza por uma abordagem formalista, em que as regras são o 

mais importante no exercício de escrita. Essa escola é orientada pela concepção de que a 
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escrita é um artefato. Além disso, o exercício da escrita é visto como um ofício e não como 

um processo.  

A escola mimética, por sua vez, tem como didática a aprendizagem baseada em 

modelos de boa escrita de autores de renome. Para essa escola, o processo de assimilação é o 

suficiente para aprender a escrever, a partir de um processo osmótico. Em outras palavras, ler 

bons escritores é o suficiente para escrever bem. 

Já para a escola romântica, o exercício de escrita é consequência “[...] de uma descarga 

catalítica de emoções de alegria” (GIROUX, 1997, p. 94). Nessa abordagem, o que motiva a 

escrita é a dimensão afetiva. Assim, conhecer o “eu interior” é uma das grandes necessidades 

para essa escola. 

 Giroux (1997), então, insatisfeito com os problemas que cada uma dessas escolas 

apresenta, levanta uma proposta inovadora, defendendo o exame dos processos culturais sob 

três campos de discursos específicos, mas relacionados: o discurso da produção, o discurso da 

análise de texto e o discurso das culturas vividas. Pensar uma pedagogia que leve em 

consideração esses discursos é desenvolver “[...] formas de prática educacional que autorizem 

professores e estudantes em torno de interesses emancipadores.” (p. 138).  

 Nessa obra, esse representante da Pedagogia Crítica salienta aspectos de cada um dos 

discursos supracitados. O primeiro é o discurso da produção, que se volta para os aspectos 

externos à vida escolar, mas que interferem nas condições em que as escolas funcionam. Esse 

discurso chama atenção para a necessidade de compreender como o poder das estruturas 

ideológicas interfere nas representações públicas e analisa as condições oferecidas para limitar 

ou permitir o trabalho dos educadores. 

 O segundo trata do discurso da análise de texto, no qual há a presença do 

questionamento crítico das formas culturais abordadas em sala de aula e o auxílio na 

compreensão da interferência da subjetividade e da cultura no ambiente escolar. Aqui os 

meios de representação nos textos não são meros transmissores de ideias.  

 O terceiro é o discurso das culturas vividas, que tem relação direta com a teoria da 

auto produção. Isso está relacionado com o significado dado por professores e estudantes a 

história, cultura e política que incorporam e  produzem. 

 O desenvolvimento dos processos culturais sob a relação desses três discursos é um 

dos meios que possibilita a busca por uma pedagogia crítica. Um outro passo é conseguir 
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diferenciar como se apresenta e/ou o(s) objetivo(s) da pedagogia tradicional, a fim de buscar a 

prática da pedagogia crítica.  

Para tanto, trazemos a diferenciação feita por McLaren (2002) sobre as duas vertentes 

da pedagogia. 

Enquanto a pedagogia mais usada persistentemente, e sem dúvida, objetiva 
manter relações assimétricas de poder instiladas nos antagonismos de raça, 
gênero e classe, que são reforçadas através de aparatos dominantes sociais e 
ideológicos do Estado, uma pedagogia revolucionária da classe trabalhadora 
coloca como seu objetivo a transformação das relações econômicas e sociais, 
encorajando grupos sociais marginalizados a criticar e transformar relações 
sociais capitalistas de produção. (p. 93) 
 

 Tem-se das palavras de McLaren que, na pedagogia crítica, as barreiras sociais, que 

ressaltam diferenças de gêneros e raças, por exemplo, devem ser rompidas em nome da 

igualdade e desenvolvimento de uma educação para todos. 

 Esse processo é possível através de um movimento de conscientização, que desfaça as 

amarras sociais cultuadas historicamente. Segundo Freire (1980, p. 26), a conscientização é 

 
[...] um teste de realidade. Quanto mais conscientização, mais se ‘des-vela’ a 
realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual 
nos encontramos para analisá-lo. Por essa mesma razão, a conscientização 
não consiste em ‘estar frente à realidade’ assumindo uma posição falsamente 
intelectual. A conscientização não pode existir fora da ‘práxis’, ou melhor, 
sem o ato ação-reflexão. Essa unidade dialética constitui, de maneira 
permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os 
homens. 

  
A transformação do mundo, conforme propõe Freire (1980), só é possível com a 

tomada de decisão dos integrantes do processo educativo em sair da condição de mero 

observador da situação para a condição de agente, de transformador, de motivador de ações.  

 Nesse sentido, a pedagogia crítica visa à formação de “intelectuais transformadores” 

(GIROUX, 1997), tanto docentes quanto discentes, numa sociedade em que a educação 

ingênua não tem mais lugar a não ser para o processo de dominação das classes populares.  

 Para Giroux (1997, p. 124),  

 
[...] os educadores críticos precisam desenvolver um discurso que, por um 
lado, possa ser usado para questionar as escolas enquanto corporificações 
ideológicas e materiais de uma complexa teia de relações de cultura e poder, 
e, por outro, enquanto locais socialmente construídos de contestação 
ativamente envolvidos na produção de experiências vividas. Subjacente a tal 
abordagem encontraria-se uma tentativa de definir-se como a prática 
pedagógica representa uma política particular de experiência, isto é, um 
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campo cultural no qual o conhecimento, o discurso e o poder 
interseccionam-se de forma a produzir práticas historicamente específicas de 
regulação moral e social.  

  

Com efeito, somente a partir da tomada de consciência e reconhecimento de si 

enquanto intelectuais transformadores é que alunos de qualquer nível de escolaridade e de 

qualquer área de atuação profissional poderão desfrutar melhor de uma educação que lhes 

permita “[...] compreenderem como se produzem as subjetividades dentro daquelas formas 

sociais nas quais as pessoas se deslocam, mas que muitas vezes são apenas parcialmente 

compreendidas.” (GIROUX, 1997, p. 137).  

 Entendemos, portanto, que a pedagogia crítica é uma vertente teórica na qual se deve 

pautar um processo de formação linguística que se pretenda considerara "situado". Em outras 

palavras, assumir que a leitura e a escrita podem ser um diferencial dos agentes nas ações 

sociais implica trabalhar essas práticas visando à formação de graduandos cuja leitura seja 

crítica, cujo posicionamento seja embasado frente às questões em que se envolvem enquanto 

discentes intelectuais transformadores (GIROUX, 1997).  

 Na pedagogia crítica, é de fundamental importância que docentes e discentes assumam 

uma postura questionadora e em busca da conscientização. Nada adianta se os primeiros 

estiverem dispostos a dar subsídios aos últimos se estes quiserem se manter na posição de 

oprimidos. O movimento contrário também é válido, tendo em vista que somos todos 

ensinantes e aprendentes (FREIRE, 2003), docentes e discentes podem promover o 

movimento de conscientização libertadora. É nesse sentido que a pedagogia freiriana se 

apresenta também como democrática, em que as relações hierárquicas são desconstruídas no 

contexto escolar.  
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4 METODOLOGIA 
___________________________________________________________________________ 
  

 Este capítulo de metodologia é dividido em três partes. Na primeira, situamos a 

pesquisa na área da Linguística Aplicada; em seguida, discorremos um pouco sobre a vertente 

etnográfica crítica; na terceira parte, esclarecemos como se desenvolveram a coleta e a 

geração dos dados que serão analisados no capítulo subsequente. 

 

4.1 INSERÇÃO DA PESQUISA NA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

 A pesquisa por nós desenvolvida se dedica a descrever e a analisar a formação 

linguística situada na área de Ciências e Tecnologia por compreendermos que existe um 

movimento em universidades brasileiras e estrangeiras no sentido de observar que o bom 

desempenho nas práticas de leitura e escrita não deve ser visto como exclusividade dos 

profissionais das áreas de ciências humanas e/ou sociais.  

De fato, por estarmos inseridos em uma sociedade movida pela escrita, a língua(gem) 

está presente em todas as áreas de conhecimento. Logo, as universidades precisam mesmo 

repensar seus cursos de formação inserindo neles componentes curriculares cujo foco seja o 

desenvolvimento de competências de leitores e escreventes.  

 Para empreender essa pesquisa, começamos por conhecer os graduandos do BCT e 

suas necessidades de leitura e escrita nas esferas sociais de que fazem parte. Com isso, 

almejávamos relacionar os conhecimentos linguísticos e discursivos discutidos em sala de 

aula com as ações desses sujeitos em formação em outras esferas de atividade e até mesmo 

com uma prospecção relacionada à atuação desses futuros profissionais no mercado de 

trabalho. 

Essa forma de pensar o desenvolvimento da pesquisa, considerando a realidade dos 

colaboradores e as especificidades das situações comunicativas que os envolvem e que podem 

interessar à pesquisa cujo foco é a língua(gem), situa este trabalho no campo da Linguística 

Aplicada (LA). 

Ao analisarmos o percurso seguido por essa área de conhecimento, vemos que ela já 

passou por vários redirecionamentos, a partir das necessidades que foram surgindo nos 

estudos de/sobre língua(gem).  
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O primeiro curso independente de LA foi promovido pela Universidade de Michigan, 

em 1946, e se voltava para as pesquisas sobre o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Possivelmente por isso, ainda há, no senso comum, quem afirme que a LA nasceu como uma 

aplicação da linguística. Todavia, a LA, desde o início, se ocupava de observações do uso real 

da linguagem em oposição à língua idealizada (MENEZES et al. 2009). 

 Essa assertiva tem por base a definição de Brumfit (1995) de que a LA investiga 

empírica e teoricamente os problemas do mundo real nos quais a linguagem aparece como a 

questão central. Nesse sentido, assuntos relacionados à leitura e à escrita podem despertar o 

interesse de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, uma vez que todas elas são 

perpassadas pela língua; porém, na LA, há três interesses específicos, segundo Martin Bygate 

(2004 apud ALMEIDA FILHO, 2008): “[...] (1) o de trabalhar a partir de fenômenos 

aplicados de superfície, (2) o de relacionar as especificidades dos praticantes da área às 

generalizações necessárias à compreensão do grande público e (3) o de encontrar respostas 

aos problemas do mundo real” (p. 2). 

 A explicitação desses três interesses específicos da LA já sinaliza tratar-se de uma 

ciência independente com objetos de pesquisa próprios e metodologia bem delimitada. Isso 

parece ser suficiente para definir diferenças fundantes entre a LA e a Linguística, por 

exemplo. 

Historicamente, na década de 70, o trabalho de Widdowson salienta duas 

características da LA: “[...] uma restrição da LA a contextos educacionais e a necessidade de 

uma teoria linguística para a LA que não seja dependente de uma teoria linguística.” (MOITA 

LOPES, 2009, p. 15). A partir da contribuição de Widdowson, percebe-se que conhecimentos 

advindos de outras áreas podem contribuir para a LA, que passa a se formular como área 

mediadora e/ou transdisciplinar. Justifica essa atitude, a compreensão de que “[...] nenhuma 

área do conhecimento pode dar conta da teorização necessária para compreender os processos 

envolvidos nas ações de ensinar/aprender línguas em sala de aula devido a sua 

complexidade.” (MOITA LOPES, 2009, p. 16). 
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Por esse caráter flexível e transdisciplinar, a LA tem recebido nomes que demonstram 

o quão longe de ser engessada essa área está. Para Pennycook (2006 apud MOITA LOPES, 

2009), ela é “antidisciplinar” ou “transgressiva”; Fabrício (2006 apud MOITA LOPES, 2009), 

por sua vez, denominou a LA de “desaprendizagem”. Para Moita Lopes (2009, p. 19), a LA é 

 
[...] indisciplinar tanto no sentido de que reconhece a necessidade de não se 
constituir como disciplina, mas como uma área mestiça e nômade, e 
principalmente porque deseja ousar pensar de forma diferente, para além de 
paradigmas consagrados, que se mostram inúteis e que precisam ser 
desaprendidos (FABRÍCIO, 2006) para compreender o mundo atual. 

 

A partir da década de 90, a LA passa por um novo redirecionamento e as investigações 

deixam de ser restritas ao contexto educacional, passando a integrar também as pesquisas 

sobre outros contextos, a exemplo de hospitalares, midiáticos, empresariais (MOITA LOPES, 

2009). 

 Como bem afirma Celani (2000, p. 19-20), “[...] a linguagem permeia todos os setores 

de nossa vida social, política, educacional e econômica, uma vez que é construída pelo 

contexto social e desempenha o papel instrumental na construção dos contextos sociais nos 

quais vivemos [...]”. De fato, não é preciso ser estudioso da área para ver que a língua(gem) 

faz parte do cotidiano, nas mais variadas  situações de uso sejam mais formais ou menos. 

Perceber que “[...] é na linguagem que se constroem as diferenças constituintes da identidade 

humana.” (BOHN, 2005, p. 13) nos faz considerar todos os contextos em que ela acontece. 

Compreender isso torna evidente a inevitável relação entre as atividades sociais e as 

demandas de leitura e escrita, por exemplo, a que cada cidadão está exposto. É por essa razão 

que, em nossa investigação sobre formação linguística situada, vimos que, para atender aos 

princípios da LA, seria necessário, inicialmente, buscar respostas para algumas questões que 

se nos apresentavam: formação linguística “situada” para quem, para que, como, onde e por 

quê?   

Justifica essa busca o fato de a LA não ter por objetivo descrever os objetos estudados 

apenas, mas problematizá-los, a fim de apresentar possibilidades de mudança. Nesse sentido, 

o compromisso em apresentar uma resposta à sociedade se faz fortemente presente nas 

pesquisas dessa área. 
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Essa característica da LA se coaduna bem com os construtos teóricos adotados por nós 

nesta dissertação, haja vista que todos eles se preocupam com a realização de uma pesquisa 

responsiva. Essa mesma linha metodológica é seguida pela etnografia crítica, que será 

discutida no item a seguir. 

 

4.2 ETNOGRAFIA  

 

 A etnografia é um conceito advindo da antropologia e começa a integrar as pesquisas 

em educação a partir da década de 70. Uns entendem que a etnografia se atém a descrever, 

enquanto outros a concebem como uma forma de teorizar uma determinada cultura da 

maneira mais próxima que os integrantes dessa cultura a entendem.  

 Nas palavras de Cançado (1994, p. 55), a "Etnografia é literalmente a descrição de 

culturas ou de grupos de pessoas que são percebidas como portadoras de um certo grau de 

unidade cultural". Porém, em educação, o pesquisador não se detém apenas a descrever, pois 

há a preocupação em relação ao entendimento com a cultura da comunidade observada para o 

levantamento de questões, após o momento de reflexão. Há, também, alguns passos seguidos 

na antropologia que não são atendidos na educação, por isso André (1995) sustenta que, em 

educação, a etnografia é adaptada para os objetivos dessa área e por isso se fazem, na verdade, 

“estudos de tipo etnográfico”.  

  Referências nacionais e internacionais sobre pesquisa etnográfica, a exemplo de 

André (1995), Mattos (1995) e Erickson (1986), caracterizam esse tipo de investigação como 

sendo aquele que, em geral, apresenta os seguintes elementos: faz uso de observação, de 

comparação, de interpretação e de descrição da realidade. 

 As palavras de André (1995, p. 28-30) apresentam mais detalhadamente características 

da etnografia:  

[...] a observação participante, a entrevista intensiva e a análise de 
documentos. [...] Subjacente ao uso dessas técnicas etnográficas, existe o 
princípio da interação constante entre o pesquisador e o objeto pesquisado 
[...] Outra característica importante da pesquisa etnográfica é a ênfase no 
processo [...]. Uma quarta característica da etnografia é a preocupação [...] 
com a maneira própria com que as pessoas veem a si mesmas, as suas 
experiências e o mundo que as cerca. [...] A quinta característica da pesquisa 
etnográfica é que ela envolve um trabalho de campo. Outras características 
importantes na pesquisa etnográfica são a descrição e a indução. [...] 
Finalmente, a pesquisa etnográfica busca a formulação de hipóteses, 
conceitos, abstrações, teorias e não sua testagem. Para isso faz uso de um 
plano de trabalho aberto e flexível [...]. 
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 É interessante ressaltar que, na observação, tanto pesquisador quanto participantes são 

sujeitos ativos. A ênfase no processo é um diferencial na etnografia, pois assumindo-se essa 

perspectiva, a construção de conhecimentos e de ações que acontecem no percurso da 

pesquisa é o que mais interessa no trabalho, e não apenas o produto final.  

 Além das características apresentadas por André (1995), Cançado (1994) ainda 

enfatiza que é papel do pesquisador etnográfico estabelecer uma relação de confiança entre 

ele, professor e alunos. Na pesquisa, não deve haver uma relação de incômodo em relação a 

algum “intruso” na dinâmica do grupo. A imagem que o pesquisador deve construir é a de 

membro da comunidade de aprendizagem. 

 Considerando que "[...] apenas em campo um estudioso poderia encontrar 

verdadeiramente a dinâmica da experiência humana vivida" (ANGROSINO, 2009, p. 16), o 

pesquisador se insere, durante um período, no cotidiano da comunidade a ser observada. Em 

outras palavras, é relevante a inserção do pesquisador no contexto da pesquisa, mas, ao 

contrário do que é requisitado na antropologia, não há a exigência de que o pesquisador fique 

longos períodos em contato com os participantes. 

 Sendo assim, na etnografia,  

"[...] o que se propõe é um olhar de perto e de dentro, mas a partir dos 
arranjos dos próprios atores sociais, ou seja, das formas por meio das quais 
eles se avêm para transitar pela cidade, usufruir seus serviços, utilizar seus 
equipamentos, estabelecer encontros e trocas nas mais diferentes esferas – 
religiosidade, trabalho, lazer, cultura, participação política ou associativa etc. 
Esta estratégia supõe um investimento em ambos os pólos da relação: de um 
lado, sobre os atores sociais, o grupo e a prática que estão sendo estudados e, 
de outro, a paisagem em que essa prática se desenvolve, entendida não como 
mero cenário, mas parte constitutiva do recorte de análise. [...]" 
(MAGNANI, 2002, p. 18). 
 

 Esse "olhar de dentro e de perto" é importante, pois, no trabalho de cunho etnográfico, 

o pesquisador se depara com diversas formas de interpretar a realidade que cada participante 

atribui a sua vida.  

 Reconhecer as práticas de letramento desenvolvidas pelos graduandos do BCT nas 

várias situações de comunicação de que participam em diferentes esferas de atividade 

(desempenhando diversos papéis sociais) pode ajudar a equipe de PLE a repensar conteúdos e 

metodologias mais eficazes para que esses graduandos possam atuar socialmente de forma 

mais autônoma, através do uso crítico da linguagem, seja lendo, escrevendo, falando, seja 

ouvindo. 
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4.3 GERAÇÃO E COLETA DE DADOS 

  

 A pesquisa que realizamos se divide em duas etapas. Na primeira, a fim de traçar um 

mapeamento mais geral sobre os cursos de Ciências e Tecnologia no Brasil, a investigação se 

voltou para IES em diferentes Estados brasileiros. Feito esse mapeamento inicial, 

concentramo-nos no BCT da UFRN e, nessa segunda etapa, utilizamos um número 

considerável de instrumentos com um também expressivo número de colaboradores, cada um 

oferecendo suas contribuições por meio de mais de um instrumento.  

 Na primeira etapa, realizamos a coleta23 dos programas dos componentes curriculares 

de cada um dos sete BCT em desenvolvimento no Brasil que oferecem formação linguística. 

Essa coleta ocorreu no intervalo do mês de dezembro de 2011 e o mês de junho de 2012. Para 

tanto, inicialmente, visitamos os sites das IES, acessando as páginas dos cursos à procura dos 

programas. Entretanto, nem todas as IES disponibilizam os programas dos componentes 

curriculares nas páginas virtuais. Consequentemente, precisamos entrar em contato com 

alguns coordenadores de curso e/ou professores, em especial os que ministram as disciplinas 

voltadas para a área de leitura e escrita, solicitando esses documentos. 

 Contamos com a colaboração de sete programas de componentes curriculares. Não 

conseguimos acesso ao programa da disciplina (Estratégias de Comunicação Organizacional) 

da Universidade Federal do ABC nem das duas disciplinas (Leitura e Produção de Texto I e 

Leitura e Produção de Texto II) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Para a 

análise da primeira etapa da investigação, contamos com dois programas da Universidade 

Federal da Bahia (Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural e Leitura e Produção de 

Textos em Língua Portuguesa); um da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e 

Mucuri (Leitura e Produção de Textos); um da Universidade Federal de Alfenas (Técnicas de 

Comunicação e Expressão); um da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Análise e 

Expressão Textuais); e dois da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Práticas de 

Leitura e Escrita-I e Práticas de Leitura e Escrita-II). 

���������������������������������������� �������������������
23 Estamos fazendo uma distinção entre “coleta” e “geração” de dados. Entendemos “coleta de dados” como 
sendo o recolhimento de documentos previamente construídos sem interferência desta pesquisa. Logo, apenas os 
programas dos componentes curriculares das IES pesquisadas integram a categoria de dados coletados. Os 
demais foram gerados no decorrer da pesquisa ora devido às demandas da pesquisadora ora devido às demandas 
do componente de PLE-II a que os colaboradores estão relacionados, seja exercendo o papel de monitor, seja de 
bolsista, seja de professor.  
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Dada essa incompletude, na análise, apenas sinalizaremos alguns dados dos 

componentes curriculares de cujos programas não dispomos, tendo em vista que eles não 

estão no mesmo padrão, para análise, dos demais componentes pesquisados.  

 Na segunda etapa da pesquisa, passamos a trabalhar com geração de dados. O primeiro 

deles é o perfil acadêmico, publicado no Sistema de Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA), ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela UFRN. Esse 

perfil foi produzido pelos professores de Práticas de Leitura e Escrita (língua materna), pelos 

graduandos do BCT que aceitaram colaborar com a nossa pesquisa e os graduandos do BCT 

que são monitores ou bolsistas de pesquisa de PLE. 

 É importante ressaltar que esses perfis não foram produzidos tendo como finalidade 

subsidiar esta pesquisa. Nesse sentido, embora haja certo direcionamento nas palavras 

presentes nos perfis dos graduandos, considerando que foi uma atividade aplicada no decorrer 

do componente curricular de leitura e escrita (PLE-I), eles não sabiam que esse texto iria 

posteriormente integrar uma pesquisa. 

 A relevância de usar também esse instrumento está relacionada ao fato de que, além de 

não haver o condicionamento para uma pesquisa, o momento de produção desse texto foi 

diferente de outro(s) a que eles se submeteram para a investigação. Em outras palavras, a 

forma de encararem certos assuntos mudou de perspectiva, tendo em vista as experiências 

pelas quais passaram nesse intervalo de tempo, ou seja, desde a produção dos perfis até o 

momento das respostas dadas durante a pesquisa por meio de outros instrumentos, quais 

sejam: entrevista e questionário. 

 Em suma, contamos com um total de cinquenta e nove perfis. Entre eles, quatro são de 

professores de PLE; seis são de graduandos do BCT que integram a equipe de PLE (cinco 

monitores e um bolsista de Iniciação Tecnológica) e os quarenta e nove restantes são de 

graduandos do BCT que, no momento, cursavam PLE-II. 

 Outro instrumento por nós utilizado foi o questionário on line. O questionário 

intitulado “Práticas de Leitura e Escrita na formação em Ciências e Tecnologia” foi aplicado 

através da plataforma Google Docs® e disponibilizado aos colaboradores através de link por 

e-mail.  

 Composto por quarenta e uma questões mistas – abertas e fechadas –, o questionário 

foi o único instrumento comum a todos os colaboradores da pesquisa. Ao final da etapa de 

respostas, tivemos setenta questionários respondidos. A composição do questionário é a 
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seguinte: quatro perguntas são direcionadas à identificação do sujeito; as trinta e sete restantes 

às práticas de leitura e escrita, bem como à formação escolar do participante e dos 

responsáveis. Vinte e uma questões são discursivas (contando com os campos para 

identificação) e vinte são de múltipla escolha.  

Embora esse tipo de instrumento esteja comumente mais relacionado a pesquisas 

quantitativas, os fins qualitativos também foram alcançados com o questionário, tendo em 

vista que as perguntas envolvem várias práticas de leitura e escrita, não apenas as da escola, 

apresentando, portanto, nuances de um sujeito social, plural, multifacetado. Além disso, as 

questões abertas complementaram a parte interpretativa. 

O último instrumento foi a entrevista semiestruturada. Fizemos entrevistas somente 

com os integrantes da equipe de PLE (professores, monitores e bolsistas). Optamos por esse 

instrumento, porque, balizando-nos na compreensão de Lüdke e André (1986), entendemos 

que as frestas abertas pelos instrumentos anteriores poderiam ser reavaliadas a partir dos 

dados de um instrumento que tem por cerne a interação.  

 
Ao lado da observação, a entrevista representa um dos instrumentos básicos 
para a coleta de dados [...] é, aliás, umas das principais técnicas de trabalho 
em quase todos os tipos de pesquisa utilizados nas ciências sociais. Ela 
desempenha importante papel não apenas nas atividades científicas como em 
muitas outras atividades humanas. [...] De início, é importante atentar para o 
caráter de interação que permeia a entrevista. Mais do que outros 
instrumentos de pesquisa, [...] na entrevista a relação que se cria é de 
interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem 
pergunta e quem responde. Especialmente nas entrevistas não totalmente 
estruturadas, onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões, o 
entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que 
ele detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista. (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 33-34) 
 

 Com efeito, a forma como executamos as entrevistas, de maneira semiestruturada, 

permitiu aos nossos colaboradores se sentirem mais à vontade para discorrerem sobre os 

tópicos levantados no decorrer da interação. Por consequência, as entrevistas proporcionaram 

momentos de entrosamento e acrescentaram-nos informações que não seriam adquiridas com 

outros instrumentos. 

 As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. As perguntas 

iniciais que compunham o instrumento serviam apenas para começar a conversa, que fluiu 

naturalmente entre pesquisadora e pesquisados. Sendo aplicadas com toda a equipe de PLE 

que colaborou diretamente com a pesquisa, tivemos um total de vinte uma entrevistas.  



67 

�

�

�

 Com essa diversidade de instrumentos e de colaboradores de posições diferentes, 

percebemos que a pesquisa não se limitou a uma única vertente. Nesse sentido, temos uma 

pesquisa de cunho quali-quantitativo (BOGDAN; BIKLEN, 1994), na qual os números são 

sinalizadores da linha interpretativista que nos interessa. 

 Para uma melhor compreensão sobre que instrumento foi utilizado com cada 

colaborador da pesquisa, a seguir, apresentamos uma síntese que correlaciona cada tipo de 

colaborador ao(s) instrumento(s) com ele aplicado na etapa de coleta e na de geração de 

dados. 

 

Quadro 5–Instrumentos de pesquisa e colaboradores 

Instrumentos de pesquisa 

Colaboradores Programas Avaliações 
culminativas 

de PLE-II 

Questionário Perfil Entrevista 

Coordenadores e/ou professores 
de BCT de diferentes IES 

X     

Professores de PLE  X X X X 

Monitores de PLE, graduandos 
de Letras 

  X  X 

Monitores de PLE, graduandos 
do BCT 

  X X X 

Bolsista de pesquisa, graduando 
do BCT 

  X X X 

Bolsista de pesquisa, graduando 
de Letras 

  X  X 

Graduandos do BCT   X X  

Bolsistas de pós-graduação   X  X 
Fonte: acervo da pesquisa 

  

 Feito isso, salientamos que, no capítulo de análise, nosso recorte contemplará a análise 

dos dados coletados e os gerados no componente curricular PLE-II do BCT da UFRN.  
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      Análise de dados 
________________________________________________________ 
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5 ANÁLISE DE DADOS 
___________________________________________________________________________ 
  

 Neste capítulo de análise, verificamos, em uma fase inicial, quais das dez Instituições 

de Ensino Superior (IES) brasileiras que oferecem o Bacharelado em Ciências e Tecnologia 

apresentam, em suas grades curriculares, disciplinas voltadas para a leitura e a escrita dos 

graduandos. Em seguida, descrevemos como esses componentes curriculares são apresentados 

nos planos de curso. A seguir, examinamos diferenças e semelhanças gerais entre tais 

componentes.  

 Na segunda fase, afunilamos a nossa análise, tendo como foco o BCT da UFRN, com 

ênfase no componente curricular “Práticas de Leitura e Escrita-II” (PLE-II), trazendo 

categorias que sinalizam, mais detalhadamente, o trabalho feito nessa disciplina.  

 

5.1 FORMAÇÃO LINGUÍSTICA NOS BCT  
 
  

Entre as dez IES brasileiras que oferecem o BCT, sete apresentam, em suas grades 

curriculares, componentes curriculares obrigatórios voltadas para a sistematização do 

desenvolvimento de competências de leitor e de escrevente.  

A primeira delas é a Universidade Federal do ABC. Na UFABC, o Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia oferece componentes curriculares que envolvem 

linguagem e a área de tecnologia, são eles: Estratégias de Comunicação Organizacional24; 

Pesquisa e Comunicação Científica; Introdução à Psicolinguística; Iniciação à Pesquisa 

Científica II; Iniciação à Pesquisa Científica III. No entanto, consideramos apenas o primeiro 

como integrante do grupo de disciplinas voltadas para a formação linguística, tendo em vista 

que as outras se aproximam mais da área de pesquisa e metodologia científica, o que não é o 

foco deste trabalho. "Introdução à Psicolinguística" não faz parte do grupo de componentes 

curriculares destinados à pesquisa, mas também não se volta especificamente para a leitura e a 

escrita. Portanto, a nosso ver, o único componente de leitura e escrita no BCT da UFABC é 

Estratégias de Comunicação Organizacional. 

 

���������������������������������������� �������������������
24Apesar de nossos contatos por e-mail e por telefone com a UFABC, não conseguimos ter acesso ao programa 
desse componente curricular. Temos dele apenas a ementa e a carga horária, obtidos via site institucional. 
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No Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural; Leitura e Produção de 

Textos em Língua Portuguesa; e Elementos Acadêmicos e Profissionais em Ciência e 

Tecnologia são os componentes curriculares que envolvem a linguagem, mas apenas os dois 

primeiros tratam de leitura e escrita, sendo o último voltado para a pesquisa acadêmica. 

Na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), há uma única 

disciplina presente na grade curricular do BCT que trata de leitura e escrita, a qual se 

denomina Leitura e Produção de Textos.  

Assim como na UFVJM, o BCT da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) só 

apresenta um componente curricular voltado para a sistematização do ensino de leitura e 

escrita, ao qual é dado o nome de “Técnicas de Comunicação e Expressão”. 

Já no programa do BCT oferecido pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), consta “Análise e Expressão Textuais”, único componente curricular que 

contribui para a formação linguística desses graduandos. 

Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia oferece dois módulos obrigatórios de “Leitura e Produção de Texto” 

(LPT-I e LPT-II), ambos de caráter obrigatório. Além desses, é ofertado também Leitura e 

Produção de Texto III (LPT-III), de caráter optativo.   

O BCT da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por sua vez, 

oferece Práticas de Leitura e Escrita I, Práticas de Leitura e Escrita II (ambos de língua 

materna) e Práticas de Leitura e Escrita III (língua inglesa) como disciplinas obrigatórias. 

Além desses componentes, são oferecidos mais dois optativos de língua materna, relacionados 

a gêneros acadêmicos e gêneros da esfera do trabalho (PLE-IV e PLE-VI), e um de gêneros 

acadêmicos em língua inglesa (PLE-V).  

Dentre os componentes curriculares ofertados na Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) para o BCT, não há a presença de algum voltado para a área de linguagem em 

geral, muito menos especificamente para a leitura e a escrita. Mesmo havendo o eixo de 

Humanidades, que é composto por Bases Epistemológicas da Ciência Moderna; Estrutura e 

Dinâmica Social; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Economia, Educação e Meio ambiente, a 

UNIFESP parece não se ocupar da formação linguística dos graduandos do BCT.  

Entre as disciplinas da formação básica, inicial e optativas do BCT da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), estão: Fundamentos da Filosofia; Instrumentação 
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Científica Inicial; Metodologia da Pesquisa Científica; e Trabalho de Conclusão de Curso I. A 

partir da análise do material divulgado por essa universidade, não vimos disciplina voltada 

para a formação de leitura e escrita especificamente.  

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) não oferece formação linguística 

para os graduandos do BCT. As disciplinas que apresentam relação com linguagem são duas: 

a primeira é Metodologia Científica; a segunda, Lógica, Linguagem e Comunicação, mas 

esses componentes curriculares não apresentam direcionamento específico para leitura e 

escrita. Segundo o projeto pedagógico do BCT da UFOPA, o componente curricular “Lógica, 

Linguagem e Comunicação” trata de linguagem matemática. 

Salientamos que, na análise geral dos dados desta pesquisa, inicialmente, constarão 

elementos de PLE-I e de PLE-II, mas, no último tópico de análise, faremos um recorte, 

detendo-nos apenas a PLE-II. Vale salientar ainda que, apesar da listagem de todas essas 

disciplinas, nossa análise se reportará às que seguem no quadro a seguir, haja vista que apenas 

elas são designadas para a formação de leitura e escrita no BCT. As outras integram, de 

alguma forma, a área de linguagem e tecnologia, aspecto do qual não trataremos nesta 

dissertação. 
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Quadro 6– Bacharelado em C&T no Brasil e a formação em leitura e escrita 

IES/Cidade Eixos de Conhecimento Componentes de Leitura e 
Escrita em Língua Materna 

UFABC 
Santo André e 
São Bernardo 

Estrutura da Matéria; Energia; Processos de 
Transformação; Comunicação e Informação; 
Representação e Simulação; Humanidades e Ciências 
Sociais Aplicadas. 

Estratégias de Comunicação 
Organizacional. 
 

UFBA 
Ondina e 
Barreiras 

Linguagens; Interdisciplinar; Orientação Profissional; 
Formação Específica; Integrador. 

Língua Portuguesa, Poder e 
Diversidade Cultural;  
Leitura e Produção de Textos em 
Língua Portuguesa. 

UFVJM 
Teófilo Otoni e 
Diamantina 

Representação e Simulação; Estrutura da Matéria; 
Processos de Transformação da Matéria; Energia; 
Ciclo da Vida; Comunicação, Linguagens, Informação 
e Humanidades. 

Leitura e Produção de Textos. 

UNIFAL 
Poços de 
Caldas 

Matemática e Modelagem; Ciências Naturais; Ciências 
da Engenharia; Humanidade e Empreendedorismo; 
Diretivas das Engenharias; e Projetos de Integração. 

Técnicas de Comunicação e 
Expressão. 

UFERSA 
Mossoró 

Linguagens e Códigos; Ciências Exatas e Ciências 
Naturais; Informática e Tecnologia; Humanidades; 
Contemporaneidade. 

Análise e Expressão Textual 

UERN 
Natal 

------- Leitura e Produção de Texto I;  
Leitura e Produção de Texto II 

UFRN 
Natal 

Práticas de Leitura e Escrita; Ciência, Tecnologia e 
Sociedade; Física; Mecânica; Eletricidade; 
Informática; Química Tecnológica; Probabilidade e 
Estatística; Matemática; Modelagem Integrada; e 
Ciência e Tecnologia dos Materiais. 

Práticas de Leitura e Escrita I; 
Práticas de Leitura e Escrita II. 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

 Conforme podemos ver no quadro 6, apesar de dez IES brasileiras oferecerem o BCT, 

sete se preocupam com o aprimoramento na área de leitura e escrita de seus graduandos.  

 De maneira geral, os programas dos componentes curriculares trazem informações aos 

discentes para que estes tenham uma ideia do planejamento da disciplina. Para tanto, os 

elementos que aparecem na maioria dos programas são ementa, carga horária, metodologia e 

conteúdo. Além desses, algumas ainda oferecem a informação sobre o processo avaliativo e o 

referencial teórico adotado na disciplina.  

 Das sete IES brasileiras que oferecem o BCT e possuem formação específica em 

leitura e escrita, conseguimos obter o programa dos componentes curriculares de cinco. 

Apesar dos esforços que movemos, não conseguimos o programa da disciplina “Estratégias de 

Comunicação Organizacional” da UFABC nem das disciplinas Leitura e Produção de Texto I 

e Leitura e Produção de Texto II da UERN, as quais ainda não estão com um programa 
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definido, pois a primeira turma desses componentes só será oferecida em 2013, haja vista o 

BCT ser o mais recente curso da UERN. Sendo assim, apresentamos, a seguir, um quadro 

com as ementas e as cargas horárias dessas três que estão com um parâmetro de análise 

diferente das demais.   

 

Quadro 7– Componentes curriculares sem plano de curso 

Componentes 
curriculares 

Ementa Carga 
Horária 

�

Estratégias de 
Comunicação 
Organizacional 
UFABC 

Intervenções de comunicação em domínios organizacionais específicos, como 
saúde, educação, situações emergenciais; técnicas da comunicação em nível 
interpessoal, organizacional e midiático; dinâmica relacional baseada em 
indivíduos, grupos, organizações, comunidades e mídias; avaliação de práticas 
comunicacionais em diferentes contextos; práticas inovadoras; efeitos da 
comunicação midiática; análise crítica da relevância e eficácia das práticas 
comunicacionais; desenvolvimento de ações dirigidas de comunicação. 

 
 

48 

Leitura e Produção 
de Texto I 
UERN 

Leitura e produção de textos, com ênfase nos gêneros discursivos presentes no 
mundo acadêmico da ciência e da tecnologia. Produção de textos, artigos e 
trabalhos científicos. 

60 

Leitura e Produção 
de Texto II 
UERN 

Leitura e produção de textos argumentativos. Teorias do texto e critérios de 
textualidade: coesão, coerência e fatores pragmáticos. Movimentos 
argumentativos, estratégias de refutação; uso dos operadores argumentativos. 

60 

Fonte: acervo da pesquisa 
 

 O componente “Estratégias de Comunicação Organizacional”, oferecido pelo BCT da 

UFABC, traz uma ementa cujo foco é a comunicação, mas não apresenta maiores 

esclarecimentos de como as "práticas comunicacionais" são desenvolvidas na disciplina.  

 Já nos dois módulos de “Leitura e Produção de Texto” (LPT), que serão oferecidos no 

BCT da UERN a partir de 2013, a ementa de LPT-I apresenta um direcionamento um pouco 

mais definido: gêneros da esfera acadêmica na área de C&T. Em LPT-II, o foco é a 

argumentação, o que aproxima a abordagem desse componente do BCT/UERN à de PLE-II 

do BCT/UFRN, conforme veremos mais adiante. 

 Em relação à carga horária, a diferença entre a UFABC e a UERN é considerável, 

especialmente ao verificarmos que, na UERN, são obrigatórios dois módulos de 60h de LPT, 

enquanto, na UFABC, há apenas um de 48 horas. 

 Em relação às disciplinas “Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural” (UFBA), 

“Leitura e Produção de Textos em Língua Portuguesa” (UFBA), “Leitura e Produção de 

Textos” (UFVJM), “Técnicas Comunicação e Expressão” (UNIFAL), “Análise e Expressão 

Textuais” (UFERSA), “Práticas de Leitura e Escrita I” (UFRN) e “Práticas de Leitura e 
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Escrita II” (UFRN) das quais trataremos mais detalhadamente no próximo tópico, a 

concepção de língua(gem) predominante é a interacionista. A maioria trabalha com a prática 

de leitura e escrita na área de ciências e tecnologia, relacionando-a com gêneros discursivos 

da esfera acadêmica. No caso de “Leitura e Produção de Textos em Língua Portuguesa” da 

UFBA e “Práticas de Leitura e Escrita II” da UFRN, além da preocupação com a demanda de 

textos acadêmicos, há o foco na argumentação. Na UFERSA, o componente curricular 

“Análise e Expressão Textuais” se volta para textos acadêmico-científicos. 

 Vemos que, embora os componentes curriculares da área de leitura e escrita 

vinculados aos BCT se aproximem em aspectos gerais, cada um apresenta alguma 

peculiaridade que o torna diferente do que é oferecido por outra instituição. Isso torna 

diferenciada a formação linguística em C&T no Brasil. 

 

5.2 DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE OS COMPONENTES CURRICULARES 

  

 Conforme mencionado anteriormente, a análise da formação linguística que acontece 

nas sete das dez IES que oferecem o BCT atualmente no Brasil será feita de maneira genérica. 

Vamos nos deter a aspectos comuns entre elas para analisar se há semelhanças e/ou 

diferenças. Vale salientar que algumas características dessas disciplinas não puderam ser 

analisadas de maneira mais precisa, por não constarem determinados elementos (tais como: 

“metodologia”, “referencial teórico”, “sistema de avaliação”) nos programas a que tivemos 

acesso.  

 Isso acabou por inviabilizar uma análise mais aprofundada das diferenças e das 

semelhanças entre os componentes curriculares voltados para o desenvolvimento de 

competências de leitor e de escrevente nos BCT do Brasil. Entendemos, porém, que, mesmo 

de maneira genérica, as comparações e as confrontações que nos são possíveis demonstrar 

nesta dissertação podem servir para uma reflexão mais verticalizada sobre as formações 

linguísticas oferecidas nos BCT de diferentes IES brasileiras, nesse grupo inserida a que 

focalizaremos mais detalhadamente: a do BCT da UFRN.  

Antes de estabelecermos essas diferenças e semelhanças, explicitaremos, no quadro 8, 

os elementos a partir dos quais nos foi possível chegar a algumas recorrências em termos de  

aspectos teóricos ou metodológicos. No quadro 9, nosso intuito é o de salientar as 
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semelhanças e as diferenças entre esses mesmos componentes cujos elementos analisados 

serão demonstrados no quadro 8.  

 

Quadro 8 – Elementos caracterizadores dos componentes curriculares 

Componente curricular/ 
IES 

Ementa Conteúdo 
programático 

Metodologia Carga 
horária 

Sistema 
de 

avaliação 

Referencial 
teórico 

Língua Portuguesa, Poder e 
Diversidade Cultural 
UFBA 

x x - x - x 

Leitura e Produção de Textos 
em Língua Portuguesa 
UFBA 

x x x x x x 

Leitura e Produção de Textos 
UFVJM 

x x x x x x 

Técnicas de Comunicação e 
Expressão 
UNIFAL  

x x - x x x 

Análise e Expressão Textuais 
UFERSA 

x x x x x x 

Práticas de Leitura e Escrita-I 
UFRN 

x x x x x x 

Práticas de Leitura e Escrita-II 
UFRN 

x x x x x x 

Estratégias de Comunicação 
Organizacional 
UFABC 

x - - x - - 

Fonte: acervo da pesquisa 
�

 Da leitura do quadro 8, é possível depreender os elementos que caracterizam um plano 

de curso de componente curricular de nível superior. Na construção do referido quadro, 

marcamos um “x” em cada item apresentado no plano de curso do componente curricular em 

análise; o traço (“-”), por sua vez, significa a ausência do item no plano. Conforme se 

constata, alguns planos não apresentam aspectos fundantes para a sinalização da linha teórica 

ou da fundamentação metodológica assumida no componente. No caso do componente 

“Estratégias de Comunicação Organizacional”, do BCT/UFABC, por exemplo, faltam: 

Conteúdo programático, Metodologia, Sistema de avaliação e Referencial teórico. 

 Entre os planos de curso mais completos, foi possível realizar o cruzamento de dados 

importantes, tais como a ementa e o referencial teórico adotado, o que nos fez depreender, por 

exemplo, a concepção de língua(gem) adotada nesses cursos.  
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 A partir das depreensões a que pudemos chegar, vimos que existem semelhanças, uma 

vez que mais de uma disciplina adota a concepção de língua(gem) como interacionista, ou tem 

a mesma carga horária, por exemplo, e diferenças que marcam os componentes voltados para 

a formação linguística dos BCT nas tantas IES analisadas. Vejamos, no quadro 9, como essas 

semelhanças e diferenças se apresentam.   

 
Quadro 9 – Semelhanças e diferenças entre os componentes curriculares 

Componente curricular/IES CH Concepção de língua(gem) Metodologia25 

  Interacionista Comunicativa A.E. A.E-I. Ofic.LE E-R 

Língua Portuguesa, Poder e 

Diversidade Cultural/UFBA 

68h x - - - - - 

Leitura e Produção de Textos em 

Língua Portuguesa/UFBA 

68h x - - - x - 

Leitura e Produção de Textos 

UFVJM 

60h x - - - - x 

Práticas de Leitura e Escrita-I   

UFRN 

30h x - - x - x 

Práticas de Leitura e Escrita-II  

UFRN 

30h x - - x - x 

Análise e Expressão Textuais 

UFERSA 

60h x - x - - - 

Estratégias de Comunicação 
Organizacional 

UFABC 

48h - x - - - - 

Técnicas de Comunicação e 
Expressão 

UNIFAL 

72h - x - - - - 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

 Ao analisarmos os programas dos oito componentes curriculares que compõem o 

quadro 9, verificamos que o cruzamento das informações contidas nas ementas com a 

explicitação dos referenciais teóricos de Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural 

���������������������������������������� �������������������
�� No quadro 9, foram utilizados os seguintes códigos: carga horária (CH); aula expositiva (A.E.); aula 
expositivo-interativa (A.E-I); oficina de leitura e escrita (Ofic. LE); escrita e reescrita (E-R).�
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(UFBA), Leitura e Produção de Textos em Língua Portuguesa (UFBA), Leitura e Produção de 

Textos (UFVJM), Práticas de Leitura e Escrita-I  (UFRN), Práticas de Leitura e Escrita-II  

(UFRN), Análise e Expressão Textuais(UFERSA) nos permite afirmar que esses 

componentes seguem a mesma concepção de língua(gem): a interacionista (BAKHTIN [1952-

1953] 2010), a qual prima pela relação entre o língua e os sujeitos e entre estes e o mundo.   

 Essa mesma estratégia de cruzamento de informações nos faz perceber que, em 

"Estratégias de Comunicação Organizacional", da UFABC, e em "Técnicas de Comunicação e 

Expressão", da UNIFAL/MG, a concepção de língua(gem) assumida é a da teoria da 

comunicação, cujo representante mais conhecido é Jakobson (1973).  

 No quesito carga horária (CH), é nítida a variação existente entre os componentes em 

análise: há disciplinas com 30 horas, 48 horas, 60 horas, chegando até a 72 horas. É 

interessante observar, ainda, que os componentes curriculares com menor carga horária (30h) 

são os do BCT da UFRN que, diferentemente das demais IES pesquisadas, apresenta em seu 

projeto pedagógico uma composição de seis disciplinas que formam a área de PLE. Assim, 

embora três delas sejam obrigatórias, verifica-se um projeto de formação linguística ao longo 

do curso.  

 Apenas para fins de comparação e de confrontação, é possível tomarmos como 

parâmetro as disciplinas voltadas para leitura e escrita oferecidas no BCT da UFBA e no BCT 

da UFRN. Na primeira, em termos de carga horária, tem-se 68 horas em cada um dos dois 

componentes ("Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural" e "Leitura e Produção de 

Textos em Língua Portuguesa"), totalizando 136 horas. Na segunda, têm-se dois componentes 

obrigatórios que, juntos, totalizam 60 horas e mais dois, facultativos, que, somados, totalizam 

105 horas26, o que totalizaria 165 horas, divididas em quatro semestres.  

 No quesito “metodologia”, as aulas expositivas (A.E.) e as expositivo-interativas (A.E-

I.) representam a estratégia metodológica mais utilizada. . É interessante observar que a opção 

por uma ou outra estratégia pode sinalizar a concepção de processo de ensino-aprendizagem 

que se adota: se como uma atividade de troca de saberes ou se como um processo de 

“educação bancária” (FREIRE, 2004), em que só o professor ensina e o aluno aprende, 

���������������������������������������� �������������������
26 Estamos nos referindo apenas aos componentes de Práticas de Leitura e Escrita em língua materna, quais 
sejam: PLE-I (30h), PLE-II (30h), PLE-IV (60h) e PLE-VI (45h). Se acrescentarmos os dois componentes de 
Práticas de Leitura e Escrita em Língua Inglesa, a formação linguística como um todo no BCT terá um total de 
240 horas. 
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partindo-se do pressuposto de que este não tem conhecimentos para partilhar com o docente 

ou com o restante da turma. 

 As estratégias metodológicas também sinalizam perspectivas diferentes no que diz 

respeito ao trato da formação linguística para um curso de Ciências e Tecnologia. Reportamo-

nos, aqui, a duas estratégias específicas. 

Embora não tenhamos acompanhado as oficinas de leitura e escrita desenvolvidas no 

BCT da UFBA, essa estratégia sinaliza a opção metodológica por aulas em que o foco tende a 

ser processual. Nessas oficinas, costuma-se salientar os lapsos de escrita mais comuns e as 

sugestões para que os alunos possam identificar os problemas cometidos, compreender as 

formas de evitá-los e, assim, reescrever seus textos.  

Nas sessões de escrita e reescrita, desenvolvidas pelo BCT da UFRN, há 

sistematização entre os processos de leitura e compreensão do texto e posterior prática de 

escrita. Essas sessões são divididas em três principais momentos: no primeiro, é feita a leitura 

do texto na íntegra, para reconhecimento do todo; em seguida, há a leitura de cada parágrafo, 

separadamente, momento em que são ressaltados os equívocos; por fim, é apresentada para a 

turma possibilidades de reescrita, a fim de dar mais qualidade ao texto. 

Sobre o último momento das sessões de escrita reescrita, vale ressaltar que as 

sugestões de reescrita que são analisadas na aula são feitas por toda a equipe do componente 

curricular. Isso mostra o trabalho em conjunto que é realizado na disciplina, característica dos 

projetos de letramento (KLEIMAN, 2000). Outro ponto a ser salientado é que as sugestões 

apresentadas pelos professores não são as únicas que são consideradas. Durante a aula, os 

graduandos podem interferir, oferecendo outras possibilidades. 

Essas duas estratégias metodológicas lidam com a prática de leitura e escrita como um 

processo, e não como um produto acabado a ser apresentado ao final da disciplina. Mostrar 

esse aspecto ao graduando possibilita que este veja o texto como um elemento bem maior que 

uma atividade exigida pelo professor para a atribuição de uma nota. Isso oportuniza também 

ao graduando o entendimento de que o texto pode ser melhorado e que uma nota ruim não 

significa que ele não tenha condições de desenvolver competências de leitor e escrevente. Da 

mesma forma ocorre com a leitura, considerando que nem sempre conseguimos entender um 

texto em um primeiro olhar. É preciso aprender a seguir “as pistas” que os textos nos 

oferecem (KLEIMAN, 1991).   
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Feita essa análise mais geral da formação linguística que se desenvolve nos sete 

bacharelados em C&T no Brasil, passaremos a focar com mais detalhamento nosso objeto de 

estudo: a formação linguística desenvolvida no BCT da UFRN27. 

 

5.3 PLE-II NO BCT DA UFRN 

 

O componente “Práticas de Leitura e Escrita-II” (PLE-II) faz parte do segundo 

semestre letivo do BCT da UFRN. Em linhas gerais, esse componente se caracteriza pelos 

seguintes elementos: execução de aulas expositivo-dialogadas, recursos a sessões de escrita e 

reescrita, carga horária de 30 horas.  

Para o levantamento de categorias que delimitem o trabalho desenvolvido em PLE-II, 

utilizamos as seguintes estratégias metodológicas: realização de vinte e uma entrevistas, 

acompanhamento de três debates realizados pela equipe de PLE, acompanhamento de aulas 

durante dois anos, coleta de cinquenta e nove perfis de colaboradores. Do cruzamento dos 

dados gerados, chegamos a duas categorias. A primeira categoria é a “situacionalidade”, a 

qual dividimos em três subcategorias: “situação real”, “contemporaneidade temática” e 

“focalização temática”; a segunda é “projetos de letramento”, a qual tem como subcategoria 

“comunidade de  aprendizagem”. 

 �

5.3.1 Situacionalidade 

 

A categoria “situacionalidade” está sendo aqui tomada como um conjunto de 

atividades, práticas e eventos relacionados a uma situação de comunicação específica e 

voltada para os interesses dos participantes em foco: os graduandos do Bacharelado em 

Ciências e Tecnologia da UFRN. 

Para compor a categoria “situacionalidade”, recorremos a três subcategorias que nos 

possibilitarão explicar o porquê de o letramento realizado no componente de Práticas de 

Leitura e Escrita-II (PLE-II) ser situado: “situação real”; “contemporaneidade temática”; 

“focalização temática”. Essas subcategorias representam os pilares da dinâmica de trabalho 

���������������������������������������� �������������������
27 Dada a profusão de dados da pesquisa que realizamos ser incompatível com as limitações temporais de uma 
pesquisa de mestrado e com a própria extensão do gênero discursivo “dissertação”, vimos a necessidade de 
estabelecer um recorte em nossos dados, razão por que, no tópico seguinte (5.3), analisaremos a formação 
linguística no BCT da UFRN, com foco em PLE-II. �
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dos professores do componente citado, os quais serão analisados por meio de textos usados 

nas aulas e nas atividades presenciais e a distância (via Sigaa). Vamos à primeira 

subcategoria. 

 

A) Situação real 

 

Estamos considerando aqui “situação real” como aquela composta por circunstâncias em 

que a língua(gem) é usada de maneira autêntica, e não forjada para fins didáticos, conforme se 

pode verificar no trecho a seguir.  

Bom, uma das coisas que eu posso dizer que se confirmou foi de que a 
língua e linguagens (+) elas são instâncias localizadas socialmente. Então, 
por exemplo, não adianta eu postular uma série de princípios, é:::, 
normativos, sem de fato, observar se a língua se comporta dessa maneira  
(ou não). /.../ Então, em PLE, eu pude confirmar /.../ que a língua é, de 
fato, uma instância privilegiada, por exemplo, pra, é, aquisição de direitos, 
é, não só pra expressividade. (Fernando G. dos Santos, 25 anos, concluinte 
do curso de Letras, monitor de PLE-I e PLE-II) 
 

Esse trecho da entrevista concedida por Fernando, que estava em processo de 

conclusão do curso de Letras quando foi entrevistado e já havia exercido monitoria nos dois 

componentes curriculares obrigatórios de língua materna de PLE, salienta a ideia de que a 

língua(gem) tem seus usos regidos pelas necessidades sociais, não por regras preestabelecidas 

que ditam o comportamento da língua(gem), sendo ela importante para, por exemplo, o 

exercício da cidadania e a reivindicação dos direitos. Em outras palavras, em PLE, Fernando 

pôde perceber que os assuntos debatidos em sala e as práticas de leitura e escrita preparam os 

alunos não apenas para a vida acadêmica, mas também para fazer uso de outras dessas 

práticas em outras esferas de atividade.  

Esse posicionamento do monitor em relação à língua(gem) acontecer de forma situada 

nas aulas de PLE possivelmente se ancora em experiências que ele vivenciou na monitoria. A 

título de evidenciação, vejamos uma avaliação culminativa de PLE-II, aplicada no dia 26 de 

abril de 2012.  
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Seleção de graduandos do BCT para a ênfase tecnológica: entre o inevitável e o possível. 
Glícia Azevedo Tinoco e Rex Medeiros28 

Abril de 2012  
O Bacharelado em Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (BCT/UFRN) é um 

curso de nível superior, caracterizado pelo viés interdisciplinar – uma vez que congrega componentes de diferentes áreas de 
conhecimento – e pela formação em dois ciclos: o básico e o subsequente.  

Concluída uma carga de 1.270 horas nos três primeiros semestres do BCT, os graduandos podem direcionar sua 
formação para um dos cursos subsequentes, optando pela ênfase das ciências exatas (BCT-Ciências), que agrega 
Matemática, Física, Estatística e Ciências Atuariais; ou pela ênfase da tecnologia (BCT-Tecnologias), a qual oferece oito 
Engenharias, a saber, Ambiental, Biomédica, Mecânica, Mecatrônica, de Materiais, de Petróleo, de Telecomunicações, de 
Computação; ou, ainda, permanecer na ênfase generalista (BCT-Generalista), na qual poderá aprofundar-se em Gestão de 
C&T e de Empreendimentos Científico-Tecnológicos; Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Informática 
– Programação para Internet; ou Neurociências.  

Até o momento, o ingresso no segundo ciclo de formação não tem sido concorrido. Em geral, os graduandos que 
chegam à fase da escolha por um curso subsequente têm conseguido vaga no curso desejado. Todavia, esse quadro tende a 
se alterar, nos próximos semestres, para a ênfase do BCT-Tecnologias. Isso porque há um número expressivo de graduandos 
que deseja se especializar em uma das oito engenharias que essa ênfase oferece.  

Logo, diante de uma procura maior do que a oferta de vagas, a instauração de um processo seletivo de graduandos 
interessados em cursar alguma engenharia da UFRN com entrada via BCT é inevitável. Nesse processo, o que se apresenta 
como possibilidade é a forma de selecionar. Atualmente, há quatro propostas em debate.  

A primeira dessas propostas defende o processo de seleção que considera o cálculo de notas e cargas horárias de 
todos os componentes obrigatórios do BCT, acrescido de notas e cargas horárias dos componentes do quarto semestre da 
área de tecnologia. Nela, o pressuposto é valorizar todo o processo de ensino-aprendizagem vivenciado nos semestres 
anteriores pelos graduandos.  

A segunda proposta argumenta em favor da ideia de que a seleção dos graduandos para a ênfase BCT-Tecnologias 
deve ser feita por uma equação que  contemple as notas e as cargas horárias dos componentes curriculares do quarto 
semestre: Ciência e Tecnologia dos Materiais, Mecânica dos Sólidos, Mecânica dos Fluidos, Eletricidade Aplicada, 
Modelagem Integrada e Expressão Gráfica. Adotam essa proposta os docentes que defendem ser os componentes do quarto 
semestre definidores das vocações específicas dentro do grupo das oito engenharias via BCT.  

A exemplo da metodologia utilizada no ENEM, no PISA e em outros exames nacionais e internacionais de 
rendimento escolar, aplicar um provão que agregue os conteúdos mais importantes dos componentes curriculares 
obrigatórios dos quatro semestres é a terceira proposta em debate. Com isso, valoriza-se a aprendizagem ao longo dos 
semestres e instaura-se uma espécie de vestibular interno apenas para os graduandos que desejam cursar engenharias, haja 
vista ser nessa ênfase que se concentra a concorrência.  

Por fim, considerar as notas e as cargas horárias de todos os componentes obrigatórios dos três primeiros 
semestres e inserir um peso maior nas notas de determinados componentes do quarto semestre, dependendo da importância 
deles para cada engenharia subsequente, configura-se como o cerne da quarta proposta. Nesse caso, para considerar as 
especificidades, haveria pesos diferentes para os componentes de acordo com a proximidade de cada um com a engenharia 
subsequente, tendo em vista que os componentes mais importantes do quarto semestre para a Engenharia de Meio Ambiente 
não são, necessariamente, os mesmos da Engenharia Mecânica, por exemplo.  

No momento, essas propostas estão em debate. Outras propostas poderão surgir até que se dê início ao processo de 
votação da forma que a Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) legitimará para a seleção dos graduandos do BCT aos cursos 
subsequentes da ênfase tecnológica.  

Cada uma das propostas em análise apresenta pontos positivos e negativos. É natural que seja assim. Resta aos 
professores da ECT e aos graduandos do BCT, organizados via Diretório Acadêmico da ECT (DAECT), ponderação para 
vislumbrar as consequências de cada proposta e racionalidade para equilibrar ganhos e perdas.  
Só depois dessa análise acurada será possível votar em uma proposta que, não sendo consensual – posto que isso seria 
utópico –, atende aos requisitos necessários aos oito cursos de engenharia subsequentes ao BCT e ao potencial que nossos 
graduandos podem oferecer mediante a história de ensino-aprendizagem que na ECT constroem.  

Em suma, a seleção é inevitável, mas a forma de selecionar é, por ora, possível de se debater. 

  

Após a leitura do texto “Seleção de graduandos do BCT para a ênfase tecnológica: 

entre o inevitável e o possível”, os graduandos deveriam responder a algumas questões e, em 

seguida, escrever sobre o tema tratado, defendendo um ponto de vista a partir de uma das 

���������������������������������������� �������������������
28 Vice-diretora e professora de PLE-II e diretor e professor de Computação Numérica, respectivamente, da 
Escola de Ciências e Tecnologia. 
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propostas apresentadas. Sobre o texto selecionado para a avaliação culminativa em foco, 

vários aspectos podem ser ressaltados. Ateremo-nos a três especificamente.   

 O primeiro é que, nessa atividade avaliativa, os graduandos puderam “enxergar” dois 

de seus professores que também exercem cargos de gestão na unidade acadêmica em que 

estão lotados na posição de escreventes de textos. Em outras palavras, há um deslocamento de 

papéis sociais: se, por um lado, a Profa Glícia não está  mais apenas na posição de quem 

solicita textos escritos e os avalia tampouco o Prof. Rex é visto como apenas um especialista 

em linguagem não natural (a de computação); por outro lado, juntos, esses professores não 

estão apenas  na posição de  gestores. Eles também são autores: escrevem textos e, assim, 

emitem imagens a partir do texto escrito. O efeito disso se dá de diferentes formas em cada 

um dos graduandos. Porém, pensamos ser marcante o próprio exemplo que os autores 

oferecem: em diversas áreas e para exercer diferentes papéis sociais, saber ler e escrever bem 

é imprescindível.  

 O segundo ponto a ser ressaltado sobre esse texto é que a intenção comunicativa dele é 

a de mostrar aos alunos as quatro propostas em debate para selecionar os graduandos para o 

segundo ciclo dos cursos na ênfase tecnológica. Tendo em vista a concorrência que está se 

formando em torno das engenharias com entrada via BCT29, como ficou evidente no quadro 4 

(capítulo  de contextualização), a forma de seleção representa um problema do interesse deles 

e que, naquele momento sócio-histórico, estava em pleno debate nos corredores da ECT, no 

fórum do Sigaa e em outras instâncias comunicativas. 

 Esse fato nos leva ao terceiro ponto a se destacar. Cientes do debate em curso, os 

professores de PLE trazem essa discussão para a atividade avaliativa, razão por que a prática 

de escrita solicitada requeria aos graduandos de PLE-II a defesa de uma tese, devidamente 

fortalecida por argumentos plausíveis, sobre qual cada um deles entendia ser a melhor 

proposta de seleção. Para tanto, deveriam escrever um artigo de opinião ou uma carta 

���������������������������������������� �������������������
29 Em 2012, essa concorrência ainda não foi tão relevante, tendo em vista  um considerável nível de retenção dos 
graduandos em períodos anteriores ao quarto (quando é feita a seleção para as engenharias). Porém, a partir de 
2013 e para os cursos de Engenharia Mecânica e de Engenharia de Petróleo, parece ser  inevitável – a se 
manterem as atuais preferências – que o número de solicitações seja  maior que o de vagas oferecidas, razão por 
que terá de haver alguma forma de seleção, inicialmente, para essas duas (entre as oito)  engenharias 
subsequentes ao BCT. 
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argumentativa, guiando-se por um enunciado30, no qual está contido o detalhamento do 

comando da proposta de prática de escrita (ver em seguida). 

 

Produção textual (5,0)  
Encontrar a melhor forma de selecionar graduandos do BCT/UFRN que queiram cursar uma das oito 
engenharias contempladas na ênfase tecnológica é um objetivo da comunidade acadêmica da ECT. Porém, no 
processo que envolve exposição de ideias, debate e voto pela melhor forma de seleção, há diferentes olhares, 
para os quais convergem argumentos plausíveis. Diante das quatro possibilidades de seleção apresentadas no 
texto desta prova, qual é a sua posição? Que forma de seleção lhe parece mais adequada? Que argumentos você 
arregimenta para convencer outros graduandos e os professores do BCT a aderirem a sua escolha?  
Para desenvolver essa reflexão de forma racional e ponderada, produza uma carta argumentativa ou um 
artigo de opinião, orientando-se pelo plano de produção textual abaixo.  
 
CARTA ARGUMENTATIVA  
(a) Interlocutores: coordenadores do BCT (Prof. Josemar de Oliveira e Profa Luciana Lucena).  
(b) Parágrafo introdutório no qual você explicite o fato motivador da carta e a tese a ser defendida.  
(c) Parágrafos de desenvolvimento em que você justifique o ponto de vista explicitado na introdução, seguido 
de, pelo menos, dois argumentos convincentes para alicerçá-lo (use, preferencialmente, um parágrafo para cada 
argumento e estabeleça a devida interlocução com a destinatária da carta).  
(d) Parágrafo conclusivo ratificando a pertinência do raciocínio desenvolvido.  
(e) A interlocução, na carta, exige também a adequada despedida e a assinatura do remetente.  
(f) Escrita conforme a norma padrão.  
Observações  
a) A carta argumentativa deve apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta e cinco.  
b) Em lauda numerada, não se deve pular linha.  
c) Aos textos que não seguirem rigorosamente as orientações explicitadas no comando será atribuída a nota 
zero. 
 
ARTIGO DE OPINIÃO  
(a) Atribuição de um título ao texto e, logo na linha abaixo, à direita, inserção do seu nome e e-mail.  
(b) Parágrafo introdutório no qual você explicite o tema, o recorte temático e a tese a ser defendida.  
(c) Parágrafos de desenvolvimento em que você justifique o ponto de vista explicitado na introdução, seguido 
de, pelo menos, dois argumentos convincentes para alicerçá-lo (use, preferencialmente, um parágrafo para cada 
argumento).  
(d) Parágrafo conclusivo ratificando a pertinência do raciocínio desenvolvido.  
(e) Escrita conforme a norma padrão.  
Observações  
a) O artigo de opinião deve apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta e cinco.  
b) Em lauda numerada, não se deve pular linha.  
c) Aos textos que não seguirem rigorosamente as orientações explicitadas no comando será atribuída a nota 
zero. 

 

 É evidente que essa prática de escrita não serviu somente para a atribuição de uma 

nota na disciplina. Ela também ajudou os graduandos a construírem uma opinião defensável 

sobre esse tema, que é de importância crucial para a vida acadêmica da maioria deles, além de 

���������������������������������������� �������������������
30  Estamos entendendo o gênero “enunciado de avaliação” de acordo com Paz (2001, p. 57): "[...] como uma 
espécie de texto, cuja configuração se efetiva nas questões propostas por exercícios escritos, destinados a 
verificar a aprendizagem dos alunos, tendo como referente os conteúdos curriculares ministrados […]".�
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ter levado aos gestores da unidade acadêmica a opinião de um número razoável de discentes31 

sobre esse tema polêmico, gerado pelas próprias demandas do BCT da UFRN.  

 A atividade apresentada nessa subcategoria de análise retrata bem o componente 

curricular “PLE-II”. A partir de uma polêmica que circunda a comunidade acadêmica da ECT, 

os professores de PLE pensaram em uma maneira de unir a necessidade de uma prática de 

escrita a uma situação real pela qual passa o curso e as pessoas que dele fazem parte. Isso 

mostra aos graduandos o quanto é importante saber construir bem o dizer, em especial, na 

modalidade escrita, a fim de exprimir opiniões, exercer deveres, exigir direitos.  

 Uma proposta como essa faz com que os alunos percebam como é importante 

argumentar e que essa importância começa no próprio curso, não é preciso chegar ao mercado 

de trabalho para ver essa necessidade. Nessa atividade, foi possível também sistematizar um 

dos tópicos polêmicos que estão presentes no Fórum aberto no SIGAA para a discussão do 

assunto. 

Em suma, a língua(gem) sempre vinculada a uma situação real é um dos grandes 

trunfos da área de Práticas de Leitura e Escrita. Esse vínculo com a realidade faz o graduando 

perceber que a leitura e a escrita são instrumentos que estão à disposição dele para melhorar 

(e às vezes até para piorar) uma situação que ele vive.  

 

B) Contemporaneidade temática 

 

 A segunda subcategoria que trazemos como destaque é a “contemporaneidade 

temática”. Essa categoria, que caracteriza o trabalho realizado em PLE, exige dos integrantes 

da equipe (professores, monitores e bolsistas) e também dos graduandos o constante 

acompanhamento dos acontecimentos que estão em destaque no momento atual. Isso pode ser 

comprovado no recorte a seguir de umas das entrevistas que realizamos. 

[...] nós somos a todo tempo instigados a estar sempre nos atualizando, você 
deve tá a todo momento buscando coisas novas. É isso que é o lado bom de 
PLE, (+) você não fica um profissional desatualizado, você a todo instante 
procura um texto novo, a todo instante você procura se atualizar com a 
questão da tecnologia [...]. (Mirela G. Silvestre, 39 anos, mestranda em LA, 
bolsista REUNI em PLE)  

 

���������������������������������������� �������������������
31 Nas turmas de PLE-II, inscrevem-se cerca de 650 graduandos semestralmente��
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De fato, uma característica a ser ressaltada sobre PLE-II é a constante busca pela 

atualidade dos temas discutidos em sala de aula e sobre os quais os graduandos devem refletir 

e se posicionar.  Essa busca pela contemporaneidade dos temas é importante por vários 

motivos. Em primeiro lugar, por que promove a diversidade temática e possibilita o 

pensamento crítico sobre diferentes assuntos; em segundo, porque exige a reflexão apurada 

dos integrantes de PLE, que precisam aproveitar esses momentos para subsidiar os 

graduandos com elementos que os façam pensar criticamente e saberem se posicionar sobre o 

que acontece em nossa sociedade; em terceiro (e talvez sobretudo), porque é necessário que as 

demandas acadêmicas se voltem também para temas da atualidade que estejam  fora do 

âmbito universitário.  

Conforme vimos no texto exposto no tópico anterior, “Seleção de graduandos do BCT 

para a ênfase tecnológica: entre o inevitável e o possível.”, ele trata de propostas de seleção 

para a ênfase tecnológica do BCT, representando um assunto polêmico de interesse da 

comunidade acadêmica e, mais especificamente, do BCT da UFRN. Agora, trazemos outra 

amostra de atividade avaliativa de PLE-II. O tema diz respeito à liberação (ou não) da venda 

de bebidas alcoólicas nos estádios que sediarão a Copa do Mundo de Futebol de 201432. 

Trata-se, pois, de uma polêmica de cunho social, externa aos interesses puramente 

acadêmicos, mas sobre a qual os graduandos também precisaram se posicionar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������������������������������������� �������������������
32Os textos “A” e “B” estavam presentes na primeira página da avaliação culminativa de PLE-II do dia 
14 de abril de 2012. �
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TEXTO A 

Copa 2014: soberania e bebidas alcoólicas. 
Pedro Estevam Serrano 

Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/Copa 2014>. 
Acesso em 04/04/2012. Com adaptações. 

 
No debate sobre a Lei Geral da Copa, a questão que tem ocupado maior espaço é a liberação ou não da venda 

de bebidas alcoólicas dentro dos estádios que abrigarão os jogos da competição. 
Esse tema tem alimentado divergências entre a entidade maior do futebol, a FIFA, e o governo brasileiro. 

Ouve-se com frequência o argumento de que o Brasil não pode abrir mão de sua soberania e acatar todas as 
imposições da FIFA para sediar a Copa 2014. Sob o prisma jurídico-institucional, tal argumento é extremamente 
válido, tendo em vista que deve preponderar a posição do Estado brasileiro em embates do gênero para quaisquer 
temáticas. Mas só faz sentido aludir a questões de soberania se estamos realmente diante de um risco iminente à 
sociedade. É esse o caso da venda de bebidas alcoólicas durante os jogos? 

No plano político, assistimos a arranjos que integram o esforço brasileiro para viabilizar a Copa 2014. Esses 
arranjos foram articulados para agradar a FIFA e atrair o interesse de investidores. Em suma, de um lado temos a 
reflexão sobre o interesse nacional em cada iniciativa ligada à Copa 2014, de outro, compete ao país promover ajustes 
para sediá-la. Nesse sentido, a autorização para comercializar bebidas alcoólicas nos estádios pode ser um atrativo 
também aos torcedores estrangeiros. 

De todo modo, convém deixarmos de lado a questão da soberania nesse debate sobre a venda de bebidas 
alcoólicas. Afinal, não se viu preocupações do gênero com outros temas de potencial muito maior de ofensa à 
soberania nacional, como as concessões, as licitações e as concorrências públicas voltadas à Copa 2014. 

Ninguém falou de soberania estatal em relação aos modelos de contratos em que o construtor tem amplas 
condições de impor seus interesses. Se não se teve o menor pejo de se colocar o patrimônio e a moralidade públicos 
em risco nessas situações, por que o fazer em uma questão de menor expressão como a das bebidas alcoólicas? 

É óbvio que as pertinentes preocupações com a segurança na Copa 2014 não podem ser relegadas a segundo 
plano. Contudo, como demonstraram os recentes episódios de confronto entre torcedores de times rivais na cidade de 
São Paulo, essa é uma questão que não guarda relação com o interior do estádio, tampouco com o uso de bebidas 
alcoólicas. É uma questão mais afeita a práticas de inteligência policial combinadas com monitoramento e 
fiscalização.�

 

TEXTO B 

Copa sim, mas não a qualquer custo. 
Andrea Matarazzo 

Disponível em <http://www.andreamatarazzo.com.br/2012/03/>. 
Acesso em 04/04/2012. Com adaptações. 

 
Todo evento que traga visibilidade ao país é bem vindo. Isso se aplica à Copa do Mundo de 2014. No entanto, 

o Mundial de futebol parece ter entrado no rol dos temas polêmicos. É necessário que a Copa aconteça, mas não a 
qualquer custo. 

A Lei Geral da Copa cria situações de exceção para permitir que o público visitante goze de serviços vetados 
aos brasileiros em jogos de futebol realizados país afora. Refiro-me à permissão para venda de bebidas alcoólicas nos 
estádios durante o mundial. 

Em vários estados da Federação, existem leis locais proibindo a comercialização de álcool dentro e no entorno 
das praças desportivas. Em São Paulo, a regra vale desde 1996. Onde foi implantada, essa norma contribuiu de forma 
decisiva para a redução dos índices de violência dentro dos estádios de futebol. 

Tanto é assim que, desde 2007, a Confederação Brasileira de Futebol resolveu instituir a prática em todos os 
jogos do Campeonato Brasileiro. Em 2010, o próprio Estatuto do Torcedor foi alterado para incluir a proibição ao 
porte de álcool nos locais de jogos. 

Em São Paulo, graças à medida, o número de ocorrências policiais caiu 90% em dez anos. Em Minas, a 
redução foi de 75%, em um prazo ainda menor. Os dados são do relatório apresentado pelo Ministério Público à 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados que avaliou a Lei da Copa. Como era de se esperar, o MP requisitou 
que a proibição à venda de bebidas fosse mantida. 

Há quem defenda que a proibição de bebida alcoólica seja suspensa argumentando que o público da Copa do 
Mundo é formado por turistas estrangeiros e pessoas de maior poder aquisitivo. É como afirmar que os ricos e os 
visitantes de outros países são imunes aos efeitos do álcool. Quem defende essa posição parece esquecer que a 
violência nos estádios de futebol não é exclusividade brasileira, que o diga a Inglaterra com os hooligans e a morte, 
no mês passado, de 75 torcedores em um estádio do Egito. 
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No meio disso tudo, o governo federal se mostra inábil. Primeiro, desconsiderou a autonomia dos Estados e 
assinou um acordo com a Fifa que garantia a venda de bebidas nos jogos. Agora, resolveu se omitir: deixou esse 
ponto em aberto no texto da Lei Geral e jogou no colo dos Estados e municípios o ônus de um embate desigual com a 
Fifa. Aos Estados, restará pouco espaço para negociação. 
 

 No texto A (“Copa 2014: soberania e bebidas alcoólicas”) e no texto B (“Copa sim, 

mas não a qualquer custo”), ambos de circulação social real, são trazidas opiniões diferentes 

em relação à polêmica tratada. O primeiro defende a liberação da venda de bebidas alcoólicas 

dentro dos estádios durante os jogos da Copa do Mundo de 2014, enquanto o segundo 

argumenta pela proibição do comércio dessas bebidas dentro dos estádios. A ideia pressuposta 

nessa atividade é a existência de argumentos plausíveis para sustentar cada uma das teses 

defendidas. Esses textos serviram como base para os graduandos elaborarem a produção 

textual da avaliação culminativa.  

 Vale salientar que os textos apresentados para mostrar duas dentre as posições 

possíveis sobre essa polêmica serviram apenas para nortear os graduandos quanto aos 

argumentos existentes para balizar a tese, não devendo ser copiados para a produção textual 

deles. Tomando por base os textos mostrados, os graduandos deveriam se posicionar sobre o 

tema, atendendo ao seguinte comando. 

Produção textual (5,0) 
A liberação ou não da venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios brasileiros que abrigarão os jogos da Copa do 
Mundo de 2014 tem-se mostrado um tema polêmico. Para ele, há argumentos plausíveis tanto no que se refere à 
liberação quanto à proibição. 
Em que lado dessa polêmica você se posiciona? Que argumentos você arregimenta para justificar sua posição? 
Para desenvolver essa reflexão de forma racional e ponderada, opte pela produção de um artigo de opinião OU de 
uma carta argumentativa, orientando-se por um dos dois planos de produção textual abaixo. 
1 – ARTIGO DE OPINIÃO 
(a) Atribuição de um título ao texto e, na linha abaixo, à direita, inserção do seu nome e e-mail. 
(b) Parágrafo introdutório no qual você explicite o tema, o recorte temático e a tese a ser defendida. 
(c) Parágrafos de desenvolvimento em que você justifique o ponto de vista explicitado na introdução, seguido de, pelo 
menos, dois argumentos convincentes para alicerçá-lo (use, preferencialmente, um parágrafo para cada argumento). 
(d) Parágrafo conclusivo ratificando a pertinência do raciocínio desenvolvido. 
(e) Escrita conforme a norma padrão. 
2 – CARTA ARGUMENTATIVA 
(a) Interlocutora: Governadora Rosalba Ciarlini. 
(b) Parágrafo introdutório no qual você explicite o fato motivador da carta e a tese a ser defendida. 
(c) Parágrafos de desenvolvimento em que você justifique o ponto de vista explicitado na introdução, seguido de, pelo 
menos, dois argumentos convincentes para alicerçá-lo (use, preferencialmente, um parágrafo para cada argumento e 
estabeleça a devida interlocução com a destinatária da carta). 
(d) Parágrafo conclusivo ratificando a pertinência do raciocínio desenvolvido. 
(e) A interlocução, na carta, exige também a adequada despedida e a assinatura do remetente. 
(f) Escrita conforme a norma padrão. 
Observações 
a) O artigo de opinião OU a carta argumentativa deve apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta e 
cinco. 
b) Aos textos que não seguirem rigorosamente as orientações explicitadas no comando será atribuída a nota zero. 
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Conforme se constata, a polêmica em questão extrapola as paredes da sala de aula da 

ECT e interessa (ou deveria interessar) a todos os brasileiros, principalmente os que residem 

nas cidades-sede dos jogos. Por isso, a temática foi muito bem explorada em PLE-II, tendo 

em vista que boa parte dos graduandos do curso é jovem e, se formos pensar nos costumes da 

maioria das pessoas que frequentam estádios de futebol, possivelmente chegaremos à 

conclusão de que assistir a um jogo de futebol é uma atividade que comumente se relaciona à 

ingestão de bebida alcoólica  

Por outro lado, pensar na ordem da cidade durante os jogos e nas consequências que 

podem ser geradas a partir da ingestão de bebidas alcoólicas em estádios de futebol também 

são assuntos propícios ao exercício da cidadania. Além de serem universitários, esses 

graduandos são cidadãos e precisam assumir posições claras em relação a esse tipo de assunto 

que interfere na vida em sociedade. 

 

C) Focalização temática 

 

 A terceira subcategoria que subjaz como uma característica marcante nos componentes 

curriculares da área de PLE é o trabalho com textos cuja temática tenha relação com os reais 

interesses dos graduandos do BCT. Sendo assim, os temas presentes nas aulas de PLE estão 

quase sempre voltados para C&T.  

 Em relação ao assunto “tecnologia”, o trecho da entrevista do Prof. Leandro, esclarece 

uma razão pela qual a equipe faz essa opção. 

 
/.../ há um interesse por ciências e tecnologia, (+) é claro que, se você traz 
alguma coisa ligada com isso, é uma isca, é um chamariz, aí você pega esse 
aluno e o leva para o desenvolvimento das habilidades de escrita. (Leandro 
W. Moura, 38 anos, doutor em Literatura Portuguesa, professor de PLE) 
 

 O trecho da entrevista do Prof. Leandro chama atenção para a necessidade de buscar 

atender aos interesses dos graduandos do BCT. Se os alunos se interessam por tecnologia, é 

estratégico que os docentes trabalhem com textos que tratem dessa temática. 

 Vejamos, na sequência, um texto usado na reposição do exame final de PLE-II, no dia 

28 de novembro de 2011, que mostra exatamente a realidade apontada pelo Prof. Leandro. 
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O SEU NOVO EU 
Salvador Nogueira, Bruno Garattoni e Alexandre Duarte  

Disponível em <http://super.abril.com.br/ciencia/seu-novo-eu-638164.shtml>. Acesso em agosto de 2011. Texto 
adaptado.  

 
Força sobre-humana. Olhos que enxergam no escuro. Implantes que dão ao cérebro novas funções e até um 

sexto sentido. Sim: tudo isso é real e já está sendo desenvolvido em laboratórios de pesquisa. Atualmente, existem 
novidades tecnológicas que podem revolucionar o corpo humano.  

Uma prova disso é Rex Jameson, um típico americano de meia-idade, voz suave, jeito calmo. Ele até malha 
um pouco, mas está longe do estereótipo dos bombadões de academia. Mesmo assim, Jameson é um sujeito bem 
forte. Na verdade, ele é a pessoa mais forte que já passou pelo planeta Terra. Consegue fazer milhares de flexões, 
lutar durante horas, carregar 200 kg e fazer qualquer tipo de esforço físico sem o menor sinal de cansaço. Jameson 
tem um segredo: em maio de 2011, decidiu se submeter a um novo e polêmico tipo de cirurgia que o transformou 
numa espécie de ciborgue.  

A história de Milo, por sua vez, começa em 2001, na Sérvia. Fisicamente, a mão de Milo (cujo sobrenome foi 
omitido a pedido dos médicos) parecia intacta, mas, por dentro, os nervos que a conectam ao cérebro haviam sido 
cortados. Ele viveu assim, com a mão mole, por dez anos. Até que se decidiu por livrar-se dela. Numa operação que 
gerou controvérsia na comunidade científica, cirurgiões da Universidade de Viena amputaram a mão de Milo e 
instalaram um novo tipo de prótese de altíssima tecnologia, fabricado pela empresa alemã Otto Bock. Hoje, Milo vive 
uma vida praticamente normal. Sua mão biônica não lembra em nada os braços mecânicos do passado, funciona como 
se fosse uma mão de verdade. Milo só precisa pensar em um movimento e o cérebro envia os sinais necessários para 
movimentar a prótese, que é capaz de movimentos complexos e delicados (amarrar os sapatos ou segurar um ovo), 
possui tato e também faz algumas coisas que uma mão natural não faz, como girar 360 graus.  

Rex e Milo são pioneiros. Eles já estão vivendo na próxima grande revolução tecnológica: a reinvenção do 
corpo humano. Combinando robótica, genética e neurologia, ela vai transformar profundamente a maneira como nós 
encaramos nosso corpo – e nos fazer viver (e conviver) de uma maneira muito diferente.  

Rex, o homem mais forte do mundo, trabalha na Raytheon, empresa que está desenvolvendo o XOS: um 
exoesqueleto robótico capaz de dar força sobre-humana a qualquer pessoa. "Quando estou com ele, me transformo 
numa versão mais rápida e mais forte de mim mesmo. É uma sensação incrível”, diz Rex. A reinvenção do corpo vai 
fazer cegos voltarem a enxergar, surdos voltarem a ouvir, pessoas paralisadas voltarem a andar e também vai dar 
novos poderes às pessoas normais. Ou, pelo menos, fazer com que elas fiquem bem mais bonitas.  

Segundo uma estimativa do governo americano, aproximadamente 10 milhões de mulheres no mundo têm 
implantes de silicone. Mas o silicone está ficando obsoleto. Uma nova técnica vai revolucionar as cirurgias plásticas: 
implantes naturais, feitos com células da própria paciente. Depois de oito anos de pesquisa, a empresa americana 
Cytori desenvolveu um procedimento que usa células-tronco para fazer os seios crescerem. Primeiro, a paciente passa 
por uma microlipoaspiração, que é feita com uma seringa e retira cerca de 600 ml de gordura da barriga. Em seguida, 
a gordura é colocada numa máquina especial, em que é processada com enzimas que isolam as células-tronco 
misturadas às células adiposas. Por fim, as células-tronco são injetadas nos seios, formam novos vasos sanguíneos e 
novos tecidos, aumentando o tamanho dos seios. O resultado é mais natural do que com os implantes de silicone. É 
como se a mulher tivesse nascido já com os seios maiores. O aumento é permanente e, como utiliza células da própria 
paciente, em tese, não apresenta efeito colateral. O procedimento já foi testado com sucesso em dezenas de mulheres 
e agora aguarda a autorização do governo dos EUA.  

As células-tronco também podem revolucionar outra grande questão estética: o sorriso bonito. O casal de 
cientistas Sílvio e Mônica Duailibi, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), já está trabalhando para criar o 
que chama de "terceira dentição". O que é isso? Quando nascemos, logo surgem os dentes de leite. Lá pelos 6, 7 anos, 
cai tudo e nascem os dentes permanentes. Com o passar das décadas (e de eventuais cáries, obturações, extrações e 
outros procedimentos dentários), os ditos permanentes também vão dando adeus. Aparecem, então, os candidatos a 
usar dentadura ou um implante com pinos de titânio. Mas o casal Duailibi aposta que não precisa ser assim. "O 
tratamento dentário do futuro será com aplicação de dentes naturais, feito com biomaterial da própria pessoa", afirma 
Mônica. O paciente deixa uma amostra das suas células-tronco no dentista. Algum dente caiu ou está muito 
estragado? Basta tomar uma injeção na gengiva e as células-tronco darão origem a um novo dente, que nascerá de 
dois a três meses depois. Ainda falta tempo para chegar a esse ponto, mas as pesquisas estão adiantadas. Em 2004, a 
dupla brasileira conseguiu produzir seu primeiro dente, com células de porco, e hoje já domina o processo com dentes 
humanos.  

Se seios grandes e dentes perfeitos parecem avanços fúteis, é bom que se saiba que a mesma técnica serve 
para curar diversos problemas: de infarto a incontinência urinária. "Esse processo servirá para criar qualquer tecido ou 
órgão", diz Sílvio Duailibi. Parece futurista, não? Mas já é realidade. Em 2006, a americana Kaitlyne McNamara, 
então com 16 anos, se tornou a primeira pessoa a receber uma bexiga artificial, construída em laboratório com células 
do organismo dela. Kaitlyne nasceu com a bexiga malformada, o que criava problemas sérios. A menina tinha de 
ingerir pouco líquido e bem devagar ou a bexiga poderia simplesmente estourar. Sua vida mudou graças a cientistas 
da Universidade da Carolina do Norte. Eles extraíram algumas células saudáveis da bexiga de Kaitlyne e as 
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espalharam sobre um molde (também em formato de bexiga). As células foram se multiplicando e algumas semanas 
depois o órgão estava pronto para ser implantado.  

De fato, a combinação entre ciência e tecnologia, engenharia, medicina, biologia e até a inspiração advinda da 
literatura de ficção científica pode nos trazer aparatos tecnológicos que, certamente, aprimorarão as habilidades do 
corpo humano. Tudo isso está a uma esquina de distância no futuro. Estamos prestes a viver uma revolução médica 
sem precedentes. 
 
 O texto intitulado “O seu novo eu” trata de uma questão muito instigante para 

qualquer pessoa que se interessa pela relação entre tecnologia e melhores condições de vida 

humana. Porém, principalmente para os graduandos de C&T (em especial, os que desejam 

seguir o curso subsequente do BCT de “Engenharia Biomédica”), a reflexão sobre os 

benefícios para a saúde a partir de usos tecnológicos parece ser uma “isca” (para usar a 

mesma escolha lexical do Prof. Leandro) ainda mais indicada. Afinal, enquanto estudantes 

dessa área e possíveis idealizadores de novas formas de melhorar a vida humana via 

tecnologia, é fundamental que esses graduandos entendam quais os benefícios e os possíveis 

malefícios que o uso de tecnologias podem provocar na alteração das capacidades humanas.  

Seguindo o padrão das avaliações culminativas de PLE-II, após ler o texto e se inteirar 

melhor sobre o assunto, os alunos deveriam responder às questões que seguiam a respeito do 

tema. Em seguida, a prática textual deveria atender ao comando a seguir explicitado. 

 

Questão discursiva (5,0)  
Artefatos tecnológicos que podem aprimorar o corpo humano representam uma revolução possível pela união 

de pesquisadores da área da saúde e da engenharia. Com efeito, após muitas pesquisas, os ciborgues saíram do campo 
literário e das telas do cinema para viverem entre nós, humanos “normais”. Não é fascinante um chip oferecer visão a 
pessoas cegas? O que dizer de uma perna mecânica, não só devolver a mobilidade a pessoas acidentadas, mas também 
oferecer-lhes maior força e resistência?  

Todavia, mesmo entre os mais obstinados pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, há quem se 
pergunte: a humanidade está preparada para trocar um órgão natural por um dispositivo eletrônico, convertendo 
alguns entre nós em ciborgues? No caso de haver aplicação dessas tecnologias no campo militar, a criação de 
supersoldados não poderia causar mais guerra e desunião entre as nações? Tendo em vista que os upgrades no corpo 
humano são caros, isso não poderá criar uma divisão de castas na humanidade, entre os "melhorados" e os "não 
melhorados", ou seja, aqueles cujo poder econômico favorece a compra em lojas de peças para o corpo humano e os 
que, por não terem recursos, permanecem com peças defeituosas (olhos míopes, braços e pernas frágeis, coluna 
comprometida)?  

O que você pensa sobre essa polêmica? Como você se posiciona diante dessa questão? Que argumentos você 
arregimenta para justificar sua posição?  

Para desenvolver essa reflexão de forma racional e ponderada, escreva um artigo de opinião, orientando-se 
pelo plano de produção textual abaixo.  
ARTIGO DE OPINIÃO  
(a) Atribuição de um título ao texto e, na linha abaixo, à direita, inserção do seu nome e e-mail.  
(b) Parágrafo introdutório no qual você explicite o tema, o recorte temático e a tese a ser defendida.  
(c) Parágrafos de desenvolvimento em que você justifique o ponto de vista explicitado na introdução, seguido de, pelo 
menos, dois argumentos convincentes para alicerçá-lo (use, preferencialmente, um parágrafo para cada argumento).  
(d) Parágrafo conclusivo ratificando a pertinência do raciocínio desenvolvido.  
(e) Escrita conforme a norma padrão.  
Observações  
a) O artigo de opinião deve apresentar, no mínimo, vinte e cinco linhas e, no máximo, trinta e cinco.  
b) Aos textos que não seguirem rigorosamente as orientações explicitadas no comando será atribuída a nota zero. 
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 O que vimos nos textos mostrados foram exemplos de assuntos polêmicos, explorados 

em atividades avaliativas de PLE-II. Sobre esses textos de circulação real os graduandos 

foram instigados a opinar, lançando mão de argumentos plausíveis para a defesa da tese que 

cada um assumiu. 

Para sintetizar o que vimos até aqui, a seguir, trazemos um quadro no qual constam 

alguns dos textos usados no período compreendido entre 2011 e 2012 na disciplina de PLE-II. 

Nele, podemos comprovar a “contemporaneidade temática” e a “focalização temática”, 

características de PLE-II. 
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Quadro 10 – Contemporaneidade e focalização temática 

Semestre Tema Título Autor(es) Data de 
publicação 

Local de publicação Data de uso 

 
 
 
 
 
 

2011.1 

Publicação digital A publicação no formato digital não é uma 
opção, é uma questão de sobrevivência 

Carlos Carrenho Janeiro/ 
2011 

Blog Tipos Digitais Fevereiro/ 
2011 

Publicação digital no Brasil Livros digitais e mercado editorial brasileiro Alexandre Linhares Fevereiro/ 
2011 

Blog Tipos Digitais Março/ 
2011 

Redes sociais E o Orkut resiste Info Abril (site) Março/ 
2011 

Info Abril (site) Abril/ 
2011 

Publicação digital Livros digitais mudarão nosso cérebro? Juliana Bulhões Fevereiro/ 
2011 

Veja Abril/ 
2011 

Educação: publicação 
impressa x publicação digital 

Em breve, pais decidirão: dar uma pilha 
de livros ou um tablet aos filhos? 

Nathalia Goulart 
 

Fevereiro/ 
2011 

Veja Abril/ 
2011 

Publicação impressa O livro de papel já morreu? 
 

Gilberto Dimenstein 
 

Abril/ 
2011 

Folha de São Paulo Maio/ 
2011 

 
 
 
 
 
 

2011.2 

Inovação nas escolas A lição digital Camila Guimarães e 
Letícia Sorg 

Junho/ 
2011 

Revista Época Julho/ 
2011 

Investimentos na área de 
educação 

Investimento em educação: qualidade não cai 
do céu 

Ben Sangari Agosto/ 
2011 

Hoje em dia (site) Agosto/ 
2011 

Inovação nas escolas Escolas já despertaram para o desafio da 
inovação 

Nathalia Goulart Setembro/ 
2011 

Revista Veja Setembro/ 
2011 

Inovação nas escolas Ensino brasileiro precisa de aula de inovação Nathalia Goulart Setembro/ 
2011 

Revista Veja Setembro/ 
2011 

Oportunidades de trabalho e 
a falta de profissionais 

Faltam profissionais e sobram oportunidades 
em TI 

James Della Valle Maio/ 
2011 

Revista Veja Novembro/ 
2011 

Inovações tecnológicas 
para o corpo humano 

O seu novo eu Salvador Nogueira, 
Bruno Garattoni e 
Alexandre Duarte 

Agosto/2011 Revista 
Superinteressante 

Novembro/ 
2011 

�
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Quadro 10 - Contemporaneidade e focalização temática (cont.) 

 

 

 

 

2012.1 

Bebidas alcoólicas em estádios da 
Copa 

Bebidas alcoólicas em estádios da Copa Milton Corrêa da Costa Março/ 

2012 

Tribuna da imprensa Abril/ 

2012 

Bebidas alcoólicas em estádios da 
Copa 

Futebol, cerveja e soberania Editorial Março/ 

2012 

Diário catarinense Abril/ 

2012 

Seleção para a ênfase tecnológica 
no BCT 

Seleção de graduandos do BCT para a 
ênfase tecnológica: entre o inevitável e o 

possível 

Glícia Azevedo Tinoco e 
Rex Medeiros 

Abril/ 

2012 

Circulação interna 
(ECT) 

Abril/ 

2012 

A formação de engenheiros Para que devem ser formados novos 
engenheiros? 

Roberto Leal Lobo e 
Silva Filho 

Fevereiro/ 

2012 

Estadão Junho/ 

2012 

 

 

 

 

 

2012.2 

Crescimento populacional e 
sustentabilidade do planeta 

Rompendo os limites do planeta Jeffrey Sachs Outubro/ 

2012 

Uol/Artigos Outubro/ 

2012 

Política A política da corrupção Janguiê  Diniz Abril/ 

2012 

Blog do Janguiê Outubro/ 

2012 

A formação de engenheiros A falta que bons engenheiros fazem Patrícia Ikeda Setembro/ 

2012 

Revista Exame Outubro/ 

2012 

A formação de engenheiros O verdadeiro gargalo na formação de 
engenheiros 

Fernando Paixão e 
Marcelo Knobel 

Agosto/ 

2012 

Revista Ensino 
Superior  (Unicamp) 

Outubro/ 

2012 

A lei das cotas nas universidades 
brasileiras 

O grande erro das cotas nas 
universidades 

Julia Carvalho Agosto/ 

2012 

Revista Veja Novembro/ 

2012 

Redes sociais A privacidade e a segurança nas redes 
sociais 

Carlos Serrão 

 

Maio/ 

2012 

PT.WEBAPPSEC Novembro/ 

2012 

Limites entre a vida pública e a 
individualidade 

A redução dos limites entre o público e o 
privado 

Conselho Regional de 
Psicologia de São Paulo 

Setembro/ 

2012 

Conselho Regional 
de Psicologia de São 

Paulo 

Dezembro/ 

2012 

Fonte: acervo da pesquisa 
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Ao analisarmos os temas e/ou os títulos dos textos que compõem o quadro 10, 

percebemos que a maioria deles tem relação direta com a área de Ciências e Tecnologia e 

apresentam grande efervescência temporal, a exemplo da atual polêmica sobre a revolução 

pós-papel, ou seja, a coexistência da publicação impressa e da publicação digital ou a 

suplantação desta sobre aquela33.  

Além disso, ressaltamos também a data de publicação dos textos e a data em que eles 

foram usados em PLE-II. O intervalo de tempo entre essas duas datas, em geral, é curto. Isso 

mostra que os textos usados são sempre atuais, contemporâneos.   

Portanto, a “contemporaneidade temática” presente no trabalho desenvolvido em PLE- 

II se caracteriza por dois pontos principais: a exploração de assuntos que estejam em 

evidência no momento, não os que são atemporalmente polêmicos, a exemplo de “legalização 

de determinadas drogas”, “legalização do aborto” e outros afins; e a relação entre a data de 

publicação do texto e de uso deste no componente curricular.  

 No que tange à “focalização temática”, é importante observar que em função da 

rapidez com que a tecnologia se desenvolve nos dias atuais, a busca por temas de interesse na 

área de C&T é constante, o que mantém o padrão de usar textos atuais.  

  

5.3.2 Projetos de letramento  

  

 Uma característica marcante do trabalho da área de PLE do BCT da UFRN é a 

execução de projetos de letramento (KLEIMAN, 2000). O pressuposto de base desse trabalho 

é o envolvimento de uma coletividade em uma situação real, prática, em que a leitura e a 

escrita são usadas para alcançar um (ou mais) objetivo(s) e uma meta específica. Nessa 

configuração de trabalho via projeto de letramento, parte-se da prática para o conteúdo, não o 

contrário.  

 Justifica essa opção metodológica o fato de a preocupação nos projetos de letramento 

não ser tão somente o desenvolvimento de conhecimentos teóricos, mas a possibilidade de um 

uso verdadeiro e contextualizado desses conhecimentos, inevitavelmente mediados pela 

leitura e pela escrita.  

 Essa perspectiva tem motivado professores, monitores e bolsistas de PLE e 

graduandos do BCT da UFRN matriculados em PLE-II a vivenciar experiências com os 

���������������������������������������� �������������������
33A polêmica entre publicação impressa e publicação digital integra a pesquisa de mestrado (em fase 
de conclusão) de Maria da Guia Silva (PPgEL/UFRN). 
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projetos de letramento em situações comunicativas que envolvem as etapas de planejamento, 

desenvolvimento, execução e avaliação de debates entre candidatos a algum cargo público. 

 No período de 2010 a 2012, houve, na ECT, três debates. O primeiro foi no dia 07 de 

novembro de 2010, reunindo candidatas ao cargo de Reitor da UFRN. O segundo foi no dia 

17 de maio de 2011 entre candidatos ao cargo de diretor da Escola de Ciências e Tecnologia. 

O terceiro ocorreu no dia 17 de outubro de 2012 com alguns candidatos a vereador da cidade 

de Natal, no Rio Grande do Norte. Nesta dissertação, apresentaremos dados do último debate. 

 Vale salientar que esses debates, que seguem o modelo didático proposto pelos 

projetos de letramento (TINOCO, 2008), também ressaltam outra categoria que baliza o 

trabalho de PLE no BCT da UFRN: a “contemporaneidade temática”, pois o debate leva em 

consideração a efervescência política do período. No caso do terceiro debate, por exemplo, o 

período era de eleições para os cargos de Prefeito e de Vereador, havendo, pois, uma 

sincronia entre os acontecimentos sociais e as demandas na disciplina. 

 A organização do debate demandou a realização de algumas reuniões, a composição 

de equipes de trabalho, a divisão de tarefas, a determinação de prazos, a prática de leitura e de 

escrita de textos em diferentes gêneros discursivos.  

 Visando à planificação das atividades desenvolvidas ao longo das etapas de 

planejamento, desenvolvimento, execução e avaliação, elaboramos três quadros que 

apresentam as etapas cumpridas antes, durante e após o debate. Nesses quadros, destacamos 

as atividades realizadas, as tarefas e os agentes envolvidos, os gêneros discursivos 

trabalhados, os resultados alcançados e a meta a que se desejava chegar. Vejamos o primeiro 

quadro. 
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Quadro 11– Antes do debate 

Atividade Tarefa/agentes Gênero Resultado Meta 

Debatena ECT com 
candidatos a 
vereador do 
município de Natal. 

Convite feito pelos 
professores de PLE-II 
aos alunos 
matriculados nesse 
componente para 
comporem a equipe de 
organização. 

1 - Convite 
oral 

2 - Convite 
por e-mail 

Treze graduandos se 
interessam em participar da 
equipe de organização. 

D
ois debates (m

anhã e noite) com
 candidatos a vereador de N

atal  

e graduandos do B
C

T
. 

Troca de e-mails Professores e 
graduandos opinam 
sobre dias, horários e 
local dos debates 
(manhã e noite), além 
de dividirem tarefas a 
serem cumpridas para a 
realização do evento. 

1 - E-mail 1 - Marcação de dia, horário 
de local do debate matutino e 
do noturno. 

2 - Distribuição de tarefas de 
acordo com as aptidões de 
cada participante. 

Troca de e-mail Professores e 
graduandos convidam 
candidatos a vereador 
para participarem do 
debate na ECT 

1 - E-mail. Quatro candidatos aceitam 
participar do debate. 

Elaboração de 
textos a serem 
usados no debate 

Os graduandos 
escrevem todos os 
textos e, juntos com os 
professores, revisam-
nos. 

1 - Perfil de 
cada candidato 

2 - Roteiro do 
mediador  

3 - Perguntas 

Cada participante executa uma 
determinada tarefa de 
fundamental importância para 
a realização do debate. 

Elaboração de 
vídeo 

Graduandos elaboram 
um vídeo sobre as 
obrigações do vereador 

1 - Vídeo “O 
que faz um 
vereador?” 

Produção de um vídeo 
informativo sobre as 
responsabilidades dos 
vereadores. 

Ensaio com a 
equipe 
organizadora do 
debate. 

Graduandos e 
professores simulam a 
situação do debate. 

1 - Perfil de 
cada candidato 

2 - Roteiro do 
mediador  

3 - Perguntas 

4 - Vídeo “O 
que faz um 
vereador?” 

Cada participante saiu do 
ensaio ciente do papel que 
assume e de suas atribuições. 

 

 

Encontro de 
refinamento das 
perguntas 

Graduandos e 
professores 
refinam/reescrevem as 
perguntas do debate. 

Perguntas Perguntas mais bem 
estruturadas. 

Fonte: acervo da pesquisa 

  

 Analisando o quadro 11, que apresenta as atividades cumpridas antes da situação do 

debate, vemos que as demandas de leitura e escrita são extensas e variadas para que os dois 

debates pudessem ser realizados a contento. Para garantir que os eventos tivessem a 

participação de todos os integrantes da equipe organizadora, a distribuição das atividades foi 
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feita de maneira democrática, de acordo com as habilidades de cada um e dividindo 

responsabilidades. 

 É importante salientar que os graduandos estavam à frente da busca pelas informações 

para compor os textos (de diferentes gêneros discursivos) que antecediam o debate: e-mail aos 

candidatos a vereador; perfil de cada candidato; roteiro do debate; vídeo (intitulado “O que 

faz um vereador?”. Os professores de PLE, por sua vez, ocuparam-se, sobretudo, de refinar, 

junto aos graduandos, o que estes produziam. É interessante esclarecer que esse refinamento 

não foi feito com os graduandos entregando seus produtos aos professores para estes 

corrigirem, mas todos juntos negociavam a reescrita dos textos, ou seja, privilegiava-se o 

processo.  

 Nesse sentido, professores e alunos assumiram o papel de agentes de letramento 

(KLEIMAN, 2006). Nos projetos de letramento, há uma divisão de tarefas que é primordial 

para o alcance da meta e, se alguma(s) dessa(s) tarefa(s) não for(em) cumprida(s), há 

flexibilidade suficiente para se operar o necessário redirecionamento do processo. Isso mostra 

que a responsabilidade de cada participante não é mera formalidade, mas um elemento chave 

para o desenvolvimento do projeto.  

 Conforme pudemos ver no quadro 11, vários foram os gêneros produzidos para o 

debate. Nesta seção, exploraremos apenas um deles: o perfil.  

 O primeiro texto que apresentamos é o perfil da professora Amanda Gurgel, escrito 

por um bolsista de PLE-II e lido no debate por um graduando do BCT. 
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Professora Amanda Gurgel 

Nascida em Natal, professora do Ensino Médio na rede municipal e estadual no conjunto Nova Natal, 
Amanda Gurgel de Freitas tornou-se famosa na internet e na mídia de massa com sua participação em 10 de 
março de 2011 na comissão de educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Amanda 
denunciou a situação dos professores da rede pública e seu discurso teve repercussão nacional, virando 
rapidamente ícone na luta dos profissionais da educação no Brasil. 

Formada em Letras pela UFRN, participou no Centro Acadêmico do curso e esteve presente na 
ocupação da Reitoria da Universidade Federal em 2001. Hoje, faz oposição ao sindicato dos professores e é 
filiada ao PSTU, candidata à vereadora sob o número 16123.  

A imagem que constrói para a campanha é a de uma trabalhadora, uma profissional da educação 
que, mesmo dentro da Câmara, continuaria antes como professora do que vereadora. Suas propostas envolvem o 
combate à desvalorização dos educadores, defendendo a aplicação imediata do piso nacional, o combate ao 
sistema de vagas de professores com contratos temporários e salários inferiores aos da rede pública e em defesa 
ao aumento de concursos públicos e o combate à precariedade da rede de ensino em defesa da melhora da 
estrutura física das escolas. 

Para tanto, propõe, em estado emergencial para o próximo ano, a aplicação de 30% do orçamento 
municipal na área de educação. Sua campanha reivindica a real prioridade dos governantes que apenas em tese 
priorizariam a educação, mas investem largamente em grandes empresas. Suas propostas buscam, portanto, a 
valorização e a melhoria de condições de trabalho dos professores e servidores e melhores possibilidades de 
ensino para os estudantes. 

Em sua propaganda, comenta: “Quero ser uma voz da educação na Câmara. Para apoiar nossas 
lutas e poder falar na tribuna, como falei na Assembleia Legislativa. Não como uma deles, mas como uma de 
nós.”. 

 

Referências 

<http://www.amandagurgel16123.com.br/>. Acesso em: 06/09/12 

<http://www.eleicoes2012.info/professora-amanda-gurgel/>. Acesso em: 06/09/12 

<http://nepfhe-educacaoeviolencia.blogspot.com.br/2011/05/educacao-e-politica.html>. Acesso em: 06/09/12 

  

 No perfil da professora Amanda Gurgel, há informações sucintas da trajetória seguida 

pela vereadora34, mostrando desde o nascimento até o momento em que ganhou destaque na 

mídia. Além disso, constitui o perfil de Amanda Gurgel dados sobre sua formação, filiação 

política e propostas para o mandato.    

 Além das informações que compõem o perfil da professora, podemos ressaltar outro 

aspecto do texto que é a responsabilidade vinculada ao exercício da escrita. Vemos que o 

bolsista que produziu o perfil teve a preocupação de esclarecer a procedência dos dados, 

informando as fontes. Isso mostra o conhecimento do autor do perfil de que a escrita deve ser 

sempre bem fundamentada em fatos e argumentos. Não podemos escrever nem mesmo falar, 

principalmente em situações mais formais, tal como o debate, sem elementos que sustentem 

���������������������������������������� �������������������
34 A professora Amanda Gurgel foi a vereadora mais votada do município de Natal no pleito de 2012. 
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esse dizer. Sendo essa preocupação sempre cobrada para os graduandos em PLE, nada mais 

justo que um bolsista da área oferecer esse exemplo. 

 A seguir, trazemos o quadro 12, que se ocupa das ações realizadas durante o debate. 

 
Quadro 12– Durante o debate 

Atividade Tarefa/agentes Gêneros Resultado Meta 

Saudação inicial. O moderador 
recepciona todos e 
convida os candidatos 
a formar a mesa. 

Roteiro do 
debate - 
Saudação 
inicial. 

A mesa é formada e é 
dado início ao evento. 

C
onseguir subsídios suficientes para o voto consciente (inform

ações, conhecim
ento da trajetória dos 

candidatos, conhecim
ento da plataform

a de cam
panha). 

 Exposição do 
vídeo "O que faz 
um vereador?" 

Vídeo elaborado e 
produzido pelos 
graduandos é 
apresentado. 

Vídeo. Divulgação das 
responsabilidades 
atribuídas aos 
vereadores. 

Leitura dos perfis 
de cada candidato. 

Cada aluno, 
anteriormente 
designado, lê o perfil 
de um determinado 
candidato. 

Perfil. Conhecimento da 
trajetória dos 
candidatos presentes. 

Exposição das 
regras do debate. 

O moderador expõe as 
regras que devem 
reger o debate. 

Roteiro do 
debate - 
Regras. 

Manter a ordem ao 
longo do 
acontecimento do 
evento. 

Exposição de 
plataforma de cada 
candidato. 

Cada candidato expõe 
a plataforma. 

Plataforma de 
campanha. 

Exposição da 
plataforma de 
campanha. 

Perguntas aos 
candidatos. 

Elaboradas pela 
equipe previamente. 

 

Pergunta. 

Esclarecimentos das 
pretensões dos 
candidatos em relação 
a determinados assunto 
(educação, esportes, 
urbanização) 

Perguntas do público. 

Registro do evento. Organizadores do 
evento registram o 
debate. 

1 - Fotografias  

2 - Vídeo. 

Documentar o debate. 

Saudação final. Feita pelo moderador, 
agradecendo a 
participação de cada 
envolvido. 

Roteiro do 
debate - 
Saudação 
final. 

Agradecimento pela 
presença de todos no 
debate. 

Fonte: acervo da pesquisa 
 

 Assim como o que ocorreu antes do debate, vemos no quadro 12 uma variedade de 

atividades executadas. Os textos aos quais os graduandos e professores recorrem, nessa etapa, 

são os que foram previamente escritos, conforme demonstra o quadro 11. Acrescentam-se a 

eles três novos gêneros: a plataforma de campanha que cada candidato expôs oralmente; as 

fotografias do evento, que ficaram sob a responsabilidade de um grupo de graduandos;                   

o vídeo, cujos responsáveis foram uma equipe de Tecnologia da Informação da ECT. Esse 
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vídeo proporcionou a transmissão direta do debate para o anfiteatro ao lado de onde estava 

sendo realizado, dada a superlotação do local.   

 Para ilustrar a atividade de registro do evento, a seguir, mostramos alguns exemplares 

de fotografia que serviram para documentá-lo. 

 
Fotografia 4 – Mesa composta para o debate 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 
 Na ilustração 4, podemos ver a composição da mesa para o debate com os candidatos a 

vereador de Natal. Da esquerda para a direita, tem-se a nutricionista Soraya Godeiro (PT), a 

professora Maria Magnólia Sousa Figueiredo (PMDB), o moderador do debate graduando do 

BCT Roberto Olímpio, a professora Amanda Gurgel (PSTU), o engenheiro Kalazans Bezerra 

(PV). 

 É interessante observar que, no detalhe superior à direita da fotografia 4, vemos o 

endereço eletrônico, o qual pôde ser acessado por qualquer pessoa do Brasil e do mundo para 

assistir ao debate, desde que tenha acesso à internet. 
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Fotografia 5 – Participação de graduando 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 
A ilustração 5 mostra o momento da participação de um dos graduandos por meio da 

leitura do perfil de um dos candidatos. Essa leitura (e a dos demais perfis) possibilita aos 

presentes no evento saber mais sobre os candidatos que participam do debate. Isso é 

importante para proporcionar o conhecimento das ações já realizadas, dos objetivos traçados 

para o município, da trajetória política de cada candidato. 
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Fotografia 6 – Vista geral do anfiteatro durante o debate 

 
Fonte: acervo da pesquisa 
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 Podemos ver, na fotografia 6, um panorama da disposição das pessoas no anfiteatro 

durante o debate. As cadeiras da sala, com capacidade para cento e sessenta pessoas, estão 

todas ocupadas e ainda vemos pessoas em pé ou sentadas no chão. Embora o evento estivesse 

sendo transmitido para o anfiteatro ao lado (ver fotografia 7), houve quem optasse por assistir 

ao debate no ambiente em que ele realmente acontecia. 

 
Fotografia7 – Transmissão simultânea do debate para outro anfiteatro 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

Na fotografia 7, vemos o anfiteatro com grande número de cadeiras ocupadas. Isso 

mostra que os graduandos perceberam a importância de  participar desse evento que tinha 

relação não só com a esfera acadêmica, mas que atingiu também a esfera social. Esse debate 

chamou a atenção para o posicionamento político, instigando a postura cidadã dos 

graduandos. 

 Em relação à participação discente, ressaltamos ainda que, sempre ao centro da mesa, 

entre os candidatos, a função social de moderador do debate era ocupada por um graduando 

do BCT matriculado em PLE-II. Foi esse graduando quem escreveu a versão inicial do roteiro 

para reger o debate e, no grande grupo, com colegas e professores, houve o aperfeiçoamento 

do roteiro até chegar à versão utilizada no debate.  

Nesse roteiro, constam as seguintes seções: saudação inicial, uma breve apresentação 

de si, a apresentação do vídeo produzido pelos graduandos e, em seguida, a apresentação do 

objetivo e das regras do debate, o agradecimento a todos pela participação no evento e uma 

saudação final. Vejamos. 
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Roteiro do debate 

  Introdução ao debate 
 

Boa noite, senhoras e senhores, candidato e candidatas ao cargo de vereador da cidade do Natal, 
membros da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ouvintes que se 
fazem presentes a este debate por meio de transmissão áudio-visual. 

Meu nome é Roberto Olímpio. Sou o moderador do debate desta noite. Sou aluno do curso de Ciências e 
Tecnologia na UFRN, participante do componente curricular de Práticas de Leitura e Escrita II. Em nome da 
comissão organizadora, desejo um bom debate a todos. 

Antes de iniciarmos o debate, propriamente dito, assistiremos a um vídeo intitulado “o que faz um 
vereador?”. 

Para compor a mesa de trabalho, gostaria de convidar os candidatos ao pleito na câmara municipal da 
nossa cidade, que estão presentes neste evento. São eles: Professora Amanda Gurgel, do PSTU; Eng. Civil 
Kalazans Bezerra, do PV; Professora e ex-atleta Magnólia Figueiredo, do PMDB; Nutricionista Soraya 
Godeiro, do PT. 

Na sequência, será feita a leitura do perfil de cada candidato, já obedecendo à ordem por sorteio. 
Para explicitar as regras do debate, saliento que o intuito principal deste evento é esclarecer a sociedade 

sobre a função do vereador na câmara municipal e favorecer um processo de reflexão sobre o voto consciente. 
Nesse sentido, não há motivo para ataques pessoais e/ou partidários. Isso não será admitido pelo 

moderador. 
1 O debate será constituído de três blocos. 
 
2 No primeiro bloco, cada candidato terá, no máximo, dois minutos para apresentar sua 
plataforma de trabalho. 
 
3 No segundo bloco, cada candidato responderá a duas perguntas, elaboradas pela equipe 
organizadora do debate. Cada pergunta terá a duração de um minuto e as respostas, a 
duração de dois minutos cada. A ordem das respostas se dará por meio de sorteio realizado 
no início do bloco. Na resposta dada por um candidato, caso haja menção ao nome de outro 
candidato presente e esse candidato achar por bem se manifestar, ele deve levantar a placa 
de “direito de réplica”, cabendo ao moderador o julgamento dessa questão. Em caso 
afirmativo, para a réplica será concedido o tempo máximo de um minuto.  
 
4 No terceiro bloco, cada candidato responderá a duas perguntas provenientes do público. 
Cada pergunta terá a duração de um minuto e a resposta a duração de dois minutos cada. 
Caso o moderador julgue necessário, será concedido o tempo de um minuto para a réplica. 
A ordem das respostas também obedecerá a sorteio. 
 
5 O último bloco é destinado à saudação final, havendo sorteio para a ordem de cada 
candidato. 
 

Em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer a todos os candidatos que abrilhantaram o debate na 
ECT. Desejamos a todos um bom trabalho. Aos que conseguirem se eleger, desejamos um bom mandato e que 
ele contribua para o sucesso da cidade do Natal. 
Boa noite! 

 

 Além da prática de leitura e escrita demonstrada pelo roteiro em foco, é importante 

destacar a desenvoltura com que o moderador conseguiu se impor durante o evento, mantendo 

sempre a ordem, mesmo quando algum candidato se alterava um pouco. Não houve espaço 

para afrontas por causa da firme condução do moderador. Isso também é um exercício 

importante para o graduando em si e para a coletividade ali representada. 

 É relevante ressaltar esse ponto para mostrar a importância de que, em um projeto de 

letramento, as tarefas devem ser assumidas de acordo com a competência de cada integrante 
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do grupo. Voltando ao exemplo do moderador, dificilmente uma pessoa tímida se sairia bem 

nessa posição e, em um debate político, a manutenção da ordem pode ser o diferencial entre o 

sucesso e o fracasso do evento. 

 Além dos aspectos ressaltados para a realização do debate, vale salientar a mobilidade 

de recursos tecnológicos necessários para o desenvolvimento do debate. Isso quer dizer que 

saberes, além dos explorados no componente curricular Práticas de Leitura e Escrita-II, 

tiveram de ser acessados. Podemos constatar isso ao observarmos os gêneros produzidos e os 

conhecimentos necessários para fazê-los, a exemplo da troca de e-mails entre os 

organizadores do evento e os candidatos, a elaboração do vídeo, a pesquisa na internet para 

compor os perfis com as informações sobre os candidatos, o registro do debate por meio de 

fotografias e vídeos. 

 

 Vejamos agora o quadro das realizações após o debate. 

 

Quadro 13 – Após o debate 

Atividade Tarefa/agentes Gêneros Resultado Meta 

Troca de e-mail Professores agradecem aos 
candidatos que aceitaram o 
convite e à equipe 
organizadora do debate. 

E-mail E-mail enviado. A
nálise da sessão de 

debates realizados. 

Atividade no 
componente 
curricular PLE-II 

Professores propõe a 
resolução de uma atividade 
para os graduandos se 
posicionarem sobre o debate. 

1 - Artigo de 
opinião 
2 - Carta 
argumentativa 

Consolidação, na 
disciplina, do 
evento realizado. 

Fonte: acervo da pesquisa 
 

 É importante perceber que o projeto de letramento é constituído de uma rede de 

ações/atividades. A finalização de um evento pode não significar o fim do projeto. O debate 

com candidatos a vereador de Natal, desenvolvido na ECT, começou antes do debate 

propriamente dito, e não teve fim no evento. Após o debate, houve troca de e-mails de 

agradecimento tanto para os candidatos que se fizeram presentes quanto para a equipe 

organizadora. As práticas de leitura e de escrita continuaram. 

 Além disso, tratando-se de um debate que movimentou várias pessoas de um 

componente curricular no BCT (PLE-II), houve a aplicação de uma atividade vinculada ao 

evento. É de se esperar que, em um ambiente escolar, após um evento de letramento como 

esse haja uma atividade de culminância que conte pontos para os alunos, além da participação 

efetiva que eles tiveram em organizá-lo.  
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 Vejamos o enunciado para a atividade aplicada em PLE-II a partir da experiência no 

debate. Disponibilizado na modalidade virtual, o exercício teve como plataforma o Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN. 

 

Atividade virtual 

Debate na ECT com candidatos a Vereador de Natal 
 

 No debate ocorrido em 17 de setembro de 2012 na Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) com candidatos 
a Vereador de Natal, assistimos inicialmente a um vídeo intitulado “Você sabe o que faz um vereador?”. 

 Nesse vídeo, produzido por graduandos do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT) especialmente 
para o evento, foi esclarecido que vereadores municipais ocupam mandatos parlamentares de quatro anos para atuar 
na esfera legislativa das cidades. O trabalho deles se baseia em três ações principais: a fiscalização do poder executivo 
municipal (a prefeitura) quanto à administração e aos gastos orçamentários, a produção de projetos de leis que visem 
ao bem-estar da população e a intermediação das reivindicações entre os habitantes da cidade e a gestão municipal. 
Além disso, os vereadores também são responsáveis pela Lei Orgânica Municipal, que age como uma 
“miniconstituição”, implementada na cidade dentro dos limites impostos pela Constituição Federal. 

 Após a apresentação do vídeo, foi feita a leitura do perfil de cada um dos quatro candidatos participantes do 
debate nas sessões matutina e noturna: Nutricionista Soraya Godeiro (PT), Engenheiro Civil Kalazans Bezerra (PV), 
Professora Amanda Gurgel (PSTU) e Professora Magnólia Figueiredo (PMDB). 

 No debate propriamente dito, foi mencionado que, devido ao aumento na quantidade de habitantes em nossa 
cidade, a Câmara Municipal de Natal, que conta com o número de vinte e uma vagas para vereador, passará a contar 
com vinte e nove a partir das eleições de 2012. Disputando essas vagas, há 489 candidatos registrados. 

 No decorrer do debate, os candidatos responderam a várias perguntas. Entre elas, a formulada pelo 
graduando Marcos Câmara foi particularmente polêmica. Em linhas gerais, o graduando mencionou que o salário de 
15 mil reais pago a cada vereador de Natal é classificado como o segundo maior do Brasil. Acrescentou ainda que, em 
algumas cidades do mundo, vereadores não recebem salário, porque o serviço do vereador é encarado como dever 
público ou como trabalho voluntário, a exemplo do que ocorre com líderes comunitários, e, em outras cidades, eles 
recebem apenas uma ajuda de custo. 

 De fato, segundo Yi-Shin Tang, do Instituto de Relações Internacionais da USP, há países em que a 
atividade de vereador pode exigir dedicação exclusiva e por isso é remunerada. Por exemplo: um vereador de Los 
Angeles, nos Estados Unidos, ganha em média R$ 24 mil por mês. Isso representa 116% a mais do que o salário de 
um vereador de São Paulo, que recebe R$ 9 mil mensais. Todavia, em outras localidades, a compreensão pode ser 
outra. Na Cidade do México, o cargo de vereador é honorário e não existe nenhum tipo de contribuição para ele. 
Existem pouco mais de 1,8 mil comitês de bairros, organizados em torno de nove vereadores e nomeados para servir 
durante três anos.Já em Estocolmo, capital da Suécia, o salário de um vereador é apenas uma ajuda de custo de R$ 
350. Se ele fizer parte de um comitê, esse valor pode subir para R$ 790. Esse valor representa apenas 10% da renda 
de um assalariado médio sueco, que ganha R$ 7,5 mil mensais. 

 Questionados a esse respeito, os candidatos se posicionaram da seguinte forma: Kalazans Bezerra afirmou 
defender a ideia de que o salário do vereador deve ser o mesmo da sua profissão de origem, ou seja, o mesmo que ele 
já ganhava antes de chegar à Câmara e, no caso de um vereador que antes não tivesse emprego nem salário fixo, 
deveria ser estabelecido um teto salarial bem abaixo do atual valor de 15 mil reais. A candidata Magnólia Figueiredo 
disse concordar com o candidato do PV: “Minha opinião é igual à de Kalazans. O vereador deve sobreviver com o 
que já ganha profissionalmente”. Já a candidata Amanda Gurgel disse que não pretende usar o salário de vereadora, 
posto que não acha justo receber 15 mil reais enquanto os companheiros de profissão dela (professores de educação 
básica) recebem cerca de mil e oitocentos reais. Ela pretende usar a remuneração de vereador para financiar ações de 
educação política e de reivindicação social junto às comunidades mais pobres das diferentes áreas de Natal. Já a 
candidata Soraya Godeiro não se posicionou claramente acerca do assunto; em vez disso, declarou que é a qualidade 
da atuação do vereador que deve ser considerada. Segundo ela, é o potencial de tomar providências cabíveis para 
resolver problemas das comunidades que precisa ser discutido, não o salário do vereador. 

 Em suma, há três posições bem distintas em torno dessa questão. E você? O que pensa a esse 
respeito? Você acha que vereador deve receber salário? Que razões plausíveis o fazem pensar assim? 

 Para desenvolver essa reflexão de forma racional e ponderada, opte pela produção de um ARTIGO DE 
OPINIÃO ou de uma CARTA ARGUMENTATIVA, orientando-se por um dos dois planos de produção textual 
abaixo. 
  
1 – ARTIGO DE OPINIÃO 
(a) Atribuição de um título ao texto e, na linha abaixo, à direita, inserção do seu nome seguido de e-mail. 
(b) Parágrafo introdutório no qual você explicite o tema, o recorte temático e a tese a ser defendida. 
(c) Parágrafos de desenvolvimento em que você justifique o ponto de vista explicitado na introdução, seguido de, pelo 
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menos, dois argumentos convincentes para alicerçá-lo (use um parágrafo para cada argumento). 
(d) Parágrafo conclusivo ratificando a pertinência do raciocínio desenvolvido. 
(e) Escrita conforme a norma padrão. 
(f) Fonte “Times New Roman” ou “Calibri”, tamanho 11, espaço simples. 
  
 
 
2 – CARTA ARGUMENTATIVA 
(a) Interlocutor(a): candidato(a) a vereador de Natal (presente ao debate na ECT) de cuja opinião você DISCORDA 
acerca do tema e do recorte temático explicitados na questão formulada pelo graduando Matheus Carvalho. 
(b) Parágrafo introdutório no qual você explicite o fato motivador da carta e a tese a ser defendida. 
(c) Parágrafos de desenvolvimento em que você justifique o ponto de vista explicitado na introdução, seguido de, pelo 
menos, dois argumentos convincentes para alicerçá-lo (use um parágrafo para cada argumento e estabeleça a devida 
interlocução com a destinatária da carta). 
(d) Parágrafo conclusivo ratificando a pertinência do raciocínio desenvolvido. 
(e) A interlocução, na carta, exige também a adequada despedida e a assinatura do remetente. 
(f) Escrita conforme a norma padrão. 
(g) Fonte “Times New Roman” ou “Calibri”, tamanho 11, espaço simples. 
  
Observações 
a) O artigo de opinião OU a carta argumentativa deve apresentar, no mínimo, vinte linhas e, no máximo, trinta e 
cinco. 
b) Aos textos que não seguirem rigorosamente as orientações explicitadas no comando será atribuída a nota zero. 

 

 A atividade elaborada no componente curricular PLE-II para o pós-debate requer dos 

graduandos a produção de um texto no gênero “artigo de opinião” ou “carta argumentativa”, 

retomando a situação vivida. Isso justifica a inserção da contextualização inicial. 

 Vale a pena esclarecer que, na elaboração da atividade, os professores preferiram não 

usar uma pergunta elaborada e revisada antes do debate, mas um questionamento feito por um 

graduando no bloco 3 do debate, qual seja, o de abertura a perguntas do público. Isso 

demonstra a valorização da participação discente no evento.  

O impacto dessa pergunta (O vereador deve receber salário?) se justifica por vários 

motivos. Um deles é tratar da polêmica que existe em relação ao salário pago aos políticos 

brasileiros, considerado, por alguns, abusivo. Outro é que essa pergunta remete à questão 

financeira, área que, em geral, gera opiniões divergentes.  

 Em suma, podemos ver que, nos projetos de letramento, professores e alunos assumem 

papéis diferentes e de grande importância dentro do processo, pois todos fazem parte de uma 

grande comunidade que pratica e aprende junto.�

� Nesse conjunto de atividades que se originou de um interesse real na vida dos 

graduandos e dos professores de PLE (saber quais as perspectivas traçadas pelos candidatos 

para o mandato de vereador de Natal) e cuja realização envolveu a escrita, professores e 

graduandos trabalharam democrática e coletivamente. Nenhuma decisão foi tomada ou 

imposta por um dos grupos. Tudo foi conversado, negociado e, assim, definido. 
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 Os participantes da organização do debate na ECT se configuraram como integrantes 

de uma comunidade de aprendizagem e como protagonistas das ações que se desenvllolveram. 

Entendemos que a situação do projeto de letramento vivenciado pelos graduandos do BCT 

matriculados em PLE-II proporcionou a efetivação de práticas de leitura e escrita unindo os 

aspectos sociais e culturais, além dos intelectuais. 

 Nesse processo, vemos a aprendizagem numa perspectiva interdisciplinar, o 

envolvimento de uma situação real de uso e o compartilhamento das responsabilidades 

assumidas. Professores não assumem o papel de detentores do saber tampouco os alunos são 

meros executores das decisões docentes. Em uma comunidade de aprendizagem, as decisões 

são negociadas e a responsabilidade é partilhada por todos. O que alguém sabe ensina a outro 

que não sabe, se necessário. Na produção do vídeo “O que faz um vereador?”, por exemplo, 

os graduandos fizeram toda a produção, ficando a cargo dos professores de PLE em conjunto 

com os discentes o refinamento do texto. 

 Analisados todos esses elementos, a seguir, apresentamos um quadro resumo das 

categorias e subcategorias que estiveram presentes na análise aqui realizada. 

 
Quadro 14 – Categorias e subcategorias de análise para o BCT/UFRN 

Subcategorias 

 

 

 

Situacionalidade 

 

Situação real 

As práticas de leitura e escrita no BCT da 
UFRN estão vinculadas ao uso real da 
língua(gem). 

Contemporaneidade 
temática 

Os temas usados em PLE-II, em geral, estão em 
efervescência no momento em que são 
abordados. 

Focalização temática Há uma tendência em optar por assuntos das 
áreas de interesse dos graduandos do BCT. 

 

Projetos de 
letramento 

 

Comunidade de 
aprendizagem 

Discentes, docentes e outros colaboradores 
trabalham de forma engajada para alcançar 
objetivos e atingir metas. A aprendizagem, em 
PLE,  é entendida como processual e 
colaborativa. 

 

Protagonismo 

Os graduandos do BCT da UFRN têm a 
oportunidade de realizar ações que fazem 
diferença no contexto acadêmico e social, não 
apenas como coadjuvantes, mas como 
integrantes de um grupo que busca o mesmo 
objetivo. 

Fonte: acervo da pesquisa 
 

 Entendemos que o quadro 14 apresenta alguns aspectos que nos pareceram mais 

relevantes no trabalho realizado no componente curricular PLE-II do BCT/UFRN. 
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Possivelmente, outros aspectos poderiam ser observados; porém, a partir dos dados gerados 

na pesquisa que desenvolvemos, conseguimos chegar a esses elementos que, a nosso ver, 

caracterizam a formação linguística situada desenvolvida no BCT da UFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Considerações finais 
________________________________________________________ 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
___________________________________________________________________________ 

 

 Este capítulo é dividido em duas seções: na primeira, retomamos o que foi explorado 

ao longo desta dissertação, procurando responder às perguntas de pesquisa, a fim de observar 

se os objetivos traçados foram alcançados; na segunda, tecemos considerações e possíveis 

encaminhamentos para o trabalho de formação linguística que vem se desenvolvendo no BCT 

da UFRN. 

 Conforme mencionado neste trabalho, a preocupação com o aprimoramento e/ou o 

desenvolvimento da formação linguística não deve ser restrito às áreas de humanas ou sociais. 

Isso porque a tecnologia da escrita está presente, mesmo que indiretamente, na vida de 

qualquer um que integre a sociedade grafocêntrica. Por esse motivo, ocupamo-nos aqui de 

investigar como vem sendo desenvolvida a formação linguística nos Bacharelados em 

Ciências e Tecnologia das Instituições de Ensino Superior brasileiras. 

 Atualmente, dez IES oferecem o curso no Brasil. Delas, sete têm na grade curricular 

disciplinas de leitura e escrita, leitura e produção de textos ou equivalentes de caráter 

obrigatório. Ressaltamos a necessidade de esses componentes curriculares serem obrigatórios, 

tendo em vista que disciplinas de leitura e escrita podem, na maioria das vezes, ser cumpridas 

por alunos que não as tenham na grade curricular do seu próprio curso, mas poucos são os 

graduandos que procuram essas disciplinas se elas não forem obrigatórias. As instituições que 

prezam por formação linguística são a UFABC (Estratégias de Comunicação Organizacional), 

UFBA (Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural; Leitura e Produção de Textos em 

Língua Portuguesa), UFVJM (Leitura e Produção de Textos), UNIFAL (Técnicas de 

Comunicação e Expressão), UFERSA (Análise e Expressão Textuais), UERN (Leitura e 

Produção de Textos-I; Leitura e Produção de Textos-II), UFRN (Práticas de Leitura e Escrita-

I; Práticas de Leitura e Escrita-II).  

 Apesar de essas sete IES investirem na formação linguística para os graduandos do 

BCT, cada uma delas traz características próprias que as diferenciam das demais. Mas não nos 

foi possível chegar a elementos que favorecessem a criação de uma escala qualitativa entre os 

componentes de formação linguística dessas IES porque não tivemos acesso a documentos 

(planos de curso, atividades, avaliações) que nos possibilitassem uma análise mais 

aprofundada dos componentes curriculares de leitura e escrita oferecidos nos BCT do Brasil. 
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Devido a isso, detivemo-nos a descrever os traços gerais desses componentes de 

acordo com o que apresentam os planos de curso a que tivemos acesso e, partindo disso, 

construímos dois quadros com as principais semelhanças e diferenças entre eles.  

Já em relação à disciplina de Práticas de Leitura e Escrita-II, oferecida no BCT da 

UFRN, o livre acesso aos documentos e a nossa própria experiência, inicialmente, no papel de 

bolsista de iniciação científica e, depois, de bolsista de pós-graduação (Reuni) favoreceram-              

-nos dados suficientes para uma análise mais detalhada. 

 Com efeito, a experiência vivenciada por nós desde o segundo semestre do ano de 

2009, quando teve início o BCT na UFRN, possibilita-nos afirmar que a formação em leitura 

e escrita no curso tem se configurado como situada. Justificam essa afirmação o fato de PLE 

se caracterizar pelo uso de textos de circulação real; a data de publicação deles é, em geral, 

próxima à data de uso; os temas são contemporâneos e focados na área de C&T. Além disso, 

o modelo didático seguido em PLE traz singularidades que o aproximam do conceito de 

projeto de letramento. 

 Nesse sentido, entendemos que os graduandos do BCT da UFRN estão sendo 

preparados para o uso consciente e significativo da língua(gem) em suas futuras atuações no 

mercado de trabalho, não apenas na esfera acadêmica. Isso porque, com a formação em PLE, 

os egressos do BCT da UFRN podem compreender que a língua(gem) faz parte da vida social, 

profissional, pessoal e que saber usá-la adequadamente favorece a obtenção de certo poder. 

 Ainda sobre a formação linguística no BCT da UFRN, optamos por trazer algumas 

contribuições, fruto de nossa pesquisa no mestrado, a fim de aprimorar o trabalho já em 

desenvolvimento na instituição, pois, enquanto estudiosos da língua(gem) e professores, 

entendemos que as nossas práticas docentes podem ser sempre revistas e aprimoradas. 

 A necessidade de investir nesse aprimoramento foi notada não só pelos graduandos 

que colaboraram com a pesquisa, mas também pelos que integram a equipe de PLE, 

professores, bolsistas e monitores. Sendo assim, ao longo do período de geração de dados, 

solicitamos aos colaboradores de pesquisa que opinassem sobre o trabalho de formação 

linguística que se desenvolve no BCT da UFRN.  

Levando em consideração a área como um todo e não apenas um ou outro componente 

curricular dessa área de conhecimento, os colaboradores sinalizaram algumas alterações que 

poderiam ser feitas, a fim de aprimorar o trabalho já em andamento. Compilamos, então, as 

principais sugestões, que estão agrupadas em três gráficos, os quais podem ser visualizados 

no apêndice “C”, com exceção do primeiro aspecto a seguir explicitado, em função de a 
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característica binária (“sim” ou “não”) desse item não ser suficiente para justificar a produção 

de um gráfico. 

 O primeiro aspecto do qual trataremos é em relação à obrigatoriedade dos 

componentes de formação linguística. Conforme mencionamos na análise, é necessário que os 

componentes curriculares voltados para leitura e escrita sejam de caráter obrigatório, em 

especial em cursos da área de ciências exatas e tecnológicas, tendo em vista que, nela, a 

formação linguística ainda é vista como menos importante por alguns graduandos. Nesse 

sentido, PLE-I, PLE-II e PLE-III já estão contemplados, mas os demais componentes da área 

ainda não estão: PLE-IV, PLE-V e PLE-VI.  

Sobre esse aspecto, graduandos e integrantes de PLE reconhecem a necessidade de os 

graduandos do BCT dominarem as competências de leitor e de escrevente, fundamentais para 

o desenvolvimento profissional em todas as áreas do conhecimento. Além disso, um dos 

colaboradores também salientou a importância de se desenvolverem estratégias de oralidade, 

tendo em vista que “ouvir” e “falar” também são práticas imprescindíveis.  

O segundo aspecto se refere à carga horária. Os dois módulos obrigatórios de PLE 

(língua materna) dispõem de 30 horas cada um. A opinião mais recorrente entre os 

colaboradores da pesquisa é que esse tempo é insuficiente para que a disciplina se desenvolva 

a contento. Havendo mais tempo disponível para esses componentes, mais práticas seriam 

desenvolvidas e, possivelmente, uma melhor formação linguística resultaria disso.  

A maioria dos colaboradores entende que a escolha por uma carga de 60h (ver gráfico 

1) é o mais interessante para os componentes de PLE de um curso como o BCT, tendo em 

vista que os graduandos precisam cumprir créditos de disciplinas específicas com carga 

horária mais ampla, 80h ou 90 horas. Todavia, igualar a carga horária de PLE a essas 

disciplinas específicas seria inviável devido à grade curricular já ser muito extensa. 

O terceiro aspecto para o qual chamamos atenção é relacionado aos conteúdos de PLE. 

Durante a geração de dados, os colaboradores declararam que, além dos conteúdos já 

ministrados, tais como coesão e coerência textuais, noções de gêneros discursivos e de 

sequências textuais (PLE-I); argumentação, processos de retextualização (PLE-II); produção 

de gêneros acadêmicos (PLE-IV); aspectos da norma culta (PLE-I, PLE-II, PLE-IV), seria  

necessário expandir o quadro de conhecimentos, acrescentando “pontuação” e “ortografia”, 

por exemplo (ver gráficos 2 e 3).  

Esse resultado mostra que a maioria dos nossos colaboradores considera relevante 

conteúdos como “coesão e coerência”, “argumentação” e “produção de gêneros acadêmicos”. 
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Isso é um fato importante, haja vista que o domínio desses conteúdos é significante na prática 

de escrita. Esses graduandos entendem que, sem saber argumentar, estamos despreparados 

para vários contextos da vida. Também é necessário dominar a estrutura de certos gêneros 

mais exigidos em cada área de atuação. Além disso, em geral, os textos precisam ter coesão e 

coerência para que possam atingir efeitos comunicativos desejáveis. Sendo assim, entendemos 

que a escolha desses três conteúdos, em primeiro lugar, está de acordo com a proposta de 

PLE. 

Entretanto, a solicitação de mais ênfase para conteúdos como “pontuação” e 

“ortografia” (já contemplados no tópico “aspectos da norma culta”) pode sinalizar uma 

defasagem advinda da educação básica. No ensino superior, há outras demandas com as quais 

os professores precisam se preocupar, pensando nas exigências feitas na esfera acadêmica. 

Isso não quer dizer que aspectos de “pontuação” e “ortografia”, por exemplo, sejam 

desconsiderados nas aulas e/ou na avaliação dos textos escritos pelos graduandos, mas não se 

espera ser essa a etapa de explorar minuciosamente esses conteúdos. 

 Para dirimir essa lacuna, sugerimos a realização de cursos de extensão, oferecidos 

semestralmente, nos quais esses aspectos sejam focalizados. Esses cursos poderiam atender às 

demandas dos graduandos sem prejudicar o tempo designado para os componentes 

curriculares de PLE.  

 Enfim, o caminho que percorremos nesta dissertação nos permitiu vislumbrar três 

veredas. A primeira nos trouxe a possibilidade de sondar, no geral, realidades diferentes sobre 

a formação linguística nos BCT desenvolvidos pelo Brasil. A segunda nos favoreceu uma 

análise mais detida (embora não exaustiva) da área de PLE do BCT da UFRN e, mais 

especificamente, de PLE-II. Essa análise nos fez chegar à terceira, traçar categorias que 

poderíamos chamar de “princípios” da formação linguística desenvolvida no BCT da UFRN. 

Esses princípios, acrescidos das reflexões levantadas pelos colaboradores no decurso da 

pesquisa, nos deram suporte para tecer algumas sugestões para aprimorar o trabalho de PLE.  

Com isso, esperamos contribuir para as pesquisas na área de ensino de língua materna, 

em especial as que se voltam para cursos superiores nos quais o trabalho de formação 

linguística ainda está em elaboração. Temos consciência de que a busca por práticas de leitura 

e escrita mais eficazes e fortalecedoras podem fazer a diferença na formação de qualquer 

profissional, mas ainda mais importantes podem se configurar no caso de bacharéis em 

Ciências e Tecnologia que, no Brasil, despontam como profissionais cujo perfil está em plena 

construção.   
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APÊNDICE A - Questionário on line, aplicado junto aos colaboradores da pesquisa35 
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35  Disponível em:  
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVyQzBVcUZEMm1hdmtYYVVmWnV3MXc6M
Q#gid=0>. Acesso em 13 jul 2012. 
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APÊNDICE B - Roteiro das entrevistas 
 

Entrevista com monitores de PLE que são graduandos de Letras 
 

1) Nome completo 
2) Idade 
3) Período do curso de Letras 
4) Quais atividades você exerce no componente curricular Práticas de Leitura e Escrita, na 
Escola de Ciências e Tecnologia? 
5) Há quanto tempo é monitor de PLE? 
6) Por que você se interessou em trabalhar na equipe de PLE?  
7) Qual era a sua expectativa inicial em relação a PLE?  
8) Você percebe alguma(s) diferença(s) entre PLE e as disciplinas voltadas para leitura e 
produção textual (LPT, por exemplo) que você cursou em Letras? Qual(is)? 
9) O que você destaca de mais interessante no trabalho de PLE? 
10) O que você destaca de  menos interessante nesse trabalho? 
11) Para sua própria formação acadêmica e profissional, você percebe algo de importante no 
componente em questão? 
12) Você mudou sua concepção de língua(gem) depois da experiência desenvolvida na 
monitoria de PLE? Justifique sua resposta. 
13) Você mudou sua concepção de leitura e escrita após a experiência de monitor de PLE?  
14) Você acha que o componente curricular Práticas de Leitura e Escrita tem sido proveitoso 
para os graduandos do BCT? Por quê? 
15) Cite uma aula que, na sua opinião, seja especialmente interessante. 
16) Por que você destaca essa aula? 
17) Que aplicações você imagina que esses graduandos podem fazer na vida deles a partir dos 
conhecimentos de PLE? 
18) Que alterações você sugere para o aprimoramento do trabalho de formação linguística que 
se desenvolve no BCT? 
 

Entrevista com bolsistas (REUNI/IC/IT) de PLE 
 

1) Nome completo  
2) Idade 
3) Curso 
4) Período  
5) Quais atividades você exerce no componente curricular Práticas de Leitura e Escrita, na 
Escola de Ciências e Tecnologia?  
6) Por que você se interessou em trabalhar na equipe de PLE?  
7) Qual era a sua expectativa inicial em relação a PLE?  
8) Você percebe alguma(s) diferença(s) entre PLE e as disciplinas voltadas para leitura e 
produção textual (LPT, Comunicação e Expressão, Redação Oficial, Português Instrumental) 
que você cursou na universidade ou na educação básica? Qual(is)? 
9) O que você destaca de mais interessante no trabalho de PLE? 
10) O que você destaca de  menos interessante nesse trabalho? 
11) Para sua própria formação acadêmica e profissional, você percebe algo de importante no 
componente em questão? 
12) Você mudou sua concepção de língua(gem) depois da experiência desenvolvida em PLE? 
Justifique sua resposta. 
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13) Você mudou sua concepção de leitura e escrita após a experiência  de bolsista de PLE?  
14) Você acha que o componente curricular Práticas de Leitura e Escrita tem sido proveitoso 
para os graduandos do BCT? Por quê? 
15) Cite uma aula que, na sua opinião, seja especialmente interessante. 
16) Por que você destaca essa aula? 
17) Que aplicações você imagina que esses graduandos podem fazer na vida deles a partir dos 
conhecimentos de PLE? 
18) Que alterações você sugere para o aprimoramento do trabalho de formação linguística que 
se desenvolve no BCT? 
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APÊNDICE C - Avaliação da área de PLE  

  

 O apêndice “C” traz os dados gerados a partir das perguntas do questionário aplicado 

sobre a avaliação que os nossos colaboradores de pesquisa fazem da área de PLE em relação 

aos módulos obrigatórios de língua materna.  

 
 

Gráfico 1 – Carga horária necessária para PLE 

 
Fonte: acervo da pesquisa 
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Gráfico 2 – Conteúdos relevantes em PLE (graduandos) 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 
 
 

Gráfico 3 – Conteúdos relevantes em PLE (integrantes de PLE) 

 
Fonte: acervo da pesquisa 
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ANEXO 1 - Autorizações em ordem alfabética 
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